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Məqalədə COVID-19 pandemiyasının dünya dövlətlərində və eləcə də Azərbaycan iqtisa-

diyyatında törətdiyi problemlərdən bəhs edilir. Burada həmçinin, koronavirusun yayılmasının 

qarşısının alınması və müvafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ilə birgə intensiv aparılan işlərin və verilən bütün 

tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün ciddi səylər göstərilməsi məsələləri də araşdırılmışdır.  

Açar sözlər:COVID-19 pandemiyası, iqtisadi tədbirlər, turizm potensialı, xüsusi karantin 

rejimi,  turizm durğunluğu, sosial-psixoloji vəziyyət. 

 

 2019-cu ilin dekabr ayında ilk dəfə olaraq Çinin Uhan şəhərində naməlum 

mənşəli pnevmoniyanın törədicisi kimi yeni koronavirus aşkar edilib və onun 

törətdiyi xəstəliyin qeydiyyatına başlanılıb. Xəstəlik dünyanın demək olar ki, 

bütün ölkələrində yayılıb. 

         Azərbaycan dövləti koronavirusla mübarizəyə vaxtında reaksiya verməklə 

ölkəmizin bu ağır fəlakətdən az itki ilə çıxmasını təmin etmək üçün bütün gücü-

nü səfərbər etməyə müvəffəq olub. Bir fikri xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qlobal pandemiya ilə mü-

barizədə təxirəsalınmaz tədbirlərin reallaşdırılmasını ən vacib amil kimi qiymət-

ləndirərək vaxtında Nazirlər Kabineti yanında xüsusi Operativ Qərargah yarat-

maqla xalqımızı və dövlətimizi bu fəlakətdən qorumağın ən düzgün və doğru yo-

lunu seçmiş oldu. Ölkəmizdə çevik və effektiv iş mexanizminin qurulması, ən 

əsası isə respublikamıza xaricdən gələn insanların vaxtında karantinə alınması və 

sərhədlərimizdə xüsusi rejimin tətbiq edilməsi milli təhlükəsizliyimizin qorun-

masında mühüm amilə çevrildi. 

         Bununla yanaşı, Azərbaycan dövləti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

tövsiyələrini və beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq, əhalinin sağlamlığının eti-

barlı qorunması üçün həyata keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsini daha da geniş-

ləndirdi. Bu baxımdan Azərbaycanda vaxtında kütləvi tədbirlərin təxirə salınma-

sı, restoran, kafe və ticarət mərkəzlərinin müvəqqəti bağlanması, karantin reji-

minin tətbiq edilməsi və onlara ciddi riayət edilməsi üçün nəzarət mexanizminin 

formalaşdırılması ölkəmizi və xalqımızı bu bəladan xeyli uzaqlaşdırmış oldu. 

Hazırda dünya ölkələri bütün səylərini yeni növ koronavirus (COVID-19) 

infeksiyası ilə mübarizəyə və profilaktika tədbirlərinə yönəltmişdir. 2020-ci il 

mart ayından etibarən COVID-19 xəstəliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

tərəfindən pandemiya elan olunaraq virusun qarşısının alınması istiqamətində bir 

sıra təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.  
          

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 08.05.2020, qəbul edilib: 15.05.2020 

mailto:h.bagirsoylu@nu.edu.az
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COVID-19 pandemiyası zəminində dünyada yaşanan hazırkı fövqəladə 

vəziyyətdə və dövlətimiz üçün həssas vaxtda həm ölkə əhalisinin sağlamlığının 

mümkün maksimum səviyyədə qorunması, həm də ölkə iqtisadiyyatının və onun 

sosial, xidmət sahələrinin ən az itki ilə bu vəziyyətdən çıxması üçün lazımi 

tədbirlər görülür və gürülməkdədir. 

         Naxçıvan Muxtar Respublikasında da koronavirusla mübarizə tədbirləri ilk 

günlərdən diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, 2020-ci il martın 24-də Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmiş, Koronavirusla Müba-

rizəyə Dəstək Fondu yaradılmış, izolyasiya yeri kimi Yoluxucu Xəstəliklər 

Mərkəzi müəyyənləşdirilmiş, virusun aşkar edilməsi ilə bağlı müasir laboratori-

ya qurulmuş və lazımi tibbi ehtiyatlar yaradılmışdır. Səhiyyə müəssisələrinə 

ümumi dəyəri 2 milyon 970 min manat olan yeni tibbi avadanlıqların, dərman və 

ləvazimatların alınması da bu sahədə görülən işlərin davamıdır. Muxtar respub-

likada koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edənlərin sosial 

müdafiəsi də gücləndirilmiş, bununla bağlı müvafiq sərəncamlar imzalanmışdır. 

         Qeyd etdiyimiz kimi bu sahədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında və 

eləcədə ümumilikdə Azərbaycanda profilaktik tədbirlər vaxtında görülmüşdür. 

Belə ki, sərhədlərin vaxtında bağlanılması, Nazirlər Kabineti tərəfindən çölə çıx-

ma aksiyasının qarşısının vaxtında alınması və bir çox sahələrində dövlətin təsiri 

nəticəsində real addımlar atılmışdır. Bildiyimiz kimi Naxçıvan Muxtar Respubli-

kası anklav bölgədə yerləşir və sərhədlərin bağlanması nəticəsində koronavirusla 

mübarizə tədbirləri daha sürətlə icra olunmuşdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının 

verdiyi xəstəlik raportunda 5 pilləli xəstəlik mərhələləri göstərilir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası bu beş pilləli koronavirusun yayılma dinamikasında sarı 

zolaqda yerləşir, yəni sıfır səviyyəsinə yaxın olan zolaqda yerləşir, Azərbaycanın 

digər bölgələri isə narıncı zolaqda qərarlaşıb.  

       Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda 18 koronavirusla mübarizə 

laboratoriyası qurulmuşdur. Koronavirusun yayılması ehtimalını nəzərə alaraq 

10 səhra xəstəxanasının da qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edim ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu pandemiyayla  mübarizə çox açıq şəkildə 

davam etməkdədir. Belə ki, lazımi tədbirlər dövlət tərəfindən Daxili İşlər və 

Səhiyyə Nazirliklərinin birgə fəaliyyəti nəticəsində uğurlu addımlar atılmaqda-

dır. Naxçıvanda infrastruktur tədbirlərinin möhkəm olması,  sənaye müəssisələ-

rinin ekoloji  təmizliyə cavab verməsi və s. amillər koronavirus sonrası iqtisadiy-

yatın və turizmin bərpasında xüsusi əhəmiyyətə malik olacaqdır. Belə ki, Naxçı-

vanda son 5 il içərisində 630 km. yolun tam asfalt örtüyü ilə ötürülməsi, magis-

tral yolların təmiri və Naxçıvan Muxtar Respublikasında  400-ə yaxın adda yerli 

məhsullarla öz ehtiyacını qarşılaması hazırda sərhədlərin bağlanması şəraitində 

heç bir problemin yaranmaması ilə  nəticələnmişdir. Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasında 2013-cü ildən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hər bir 

şəraiti olan ərzaq anbarları qurulmuşdur. 

        Koronavirus sonrası araşdırmalar nəticəsində hər bir kriz sonrası bərpa 

olunan turizm sahələrindən birinci səhiyyə turizmi, ikinci isə dini turizm olub ki, 

bunların hər ikisinin də Naxçıvanda potensialı mövcuddur. 

       Koronavirusun ağciyərdən qaynaqlanan bir xəstəlik növü olduğunu  nəzərə 

alaraq Duzdağ fizioterapiya mərkəzinin bu gün müasir standartlara cavab 
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verməsi Naxçıvanda turizmin inkişafında daha tez bərpa işlərinin görülməsinə 

səbəb olacaqdır. 

        Eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanında Həcc ziyarətinin təxirə salınması və 

insanların psixoloji vəziyyətini nəzərə alaraq, eləcə də  dini turizmə daha çox 

üstünlük verəcəyini nəzərə alaraq Naxçıvan MR ərazisində mövcud olan Əshabi-

Kəhf ziyarətgahına axının çoxalmasına və bu sahədə görüləcək işlərə diqqəti 

çəkir, turizmin inkişafı naminə Naxçıvanın ən böyük məscidinin tikintisinin başa 

çatması, Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Mərkəzi elan edilməsi vaxtında 

atılmış addımlardandır. Bu qəbildən görülən işlər və atılan addımlar koronavirus 

sonrası Naxçıvanda inanc turizminin inkişafına səbəb olacaqdır. 

        Azərbaycan səviyyəsində koronavirus zamanı əhalinin güzəranının pozul-

masına dəstək məqsədi ilə iki pilləli köməklik nəzərdə tutulmuşdur. 1-ci mərhə-

lədə 200 000, 2-ci mərhələdə isə 600 000 nəfərə birdəfəlik müavinətlərin 

verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Aztəminatlı ailələrə sosial yardımların verilməsi 

800 000 nəfər əhalini əhatə edəcəkdir. 10 milyon əhalisi olan ölkə üçün bu çox 

böyük rəqəmdir. İstər dövlət müəssisələrində, istərsə də özəl müəssisələrdə işlə-

rin müvəqqəti dayandırılmasını əsas tutaraq sosial kompensasiyaların verilməsi, 

işçi və işəgötürən münsibətlərinin qurulması Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarı ilə sahibkarların və onun işçilərinin hüquqları tam 

qorunmaqdadır. 

Onu da qeyd etməliyəm ki, Naxçıvan MR-də və eləcədə Azərbaycanda iq-

tisadiyyatın yaxşı qurulması üçün lazımi addımlar atılmaqdadır. Hazırda 

Amerika başda olmaqla həm Çin iqtisadiyyatı, həm Kanada iqtisadiyyatı 

daralmaqdadır. Hesablamalara görə dünya iqtisadiyyatına təxminən 28 trilyon 

dollar zərər dəymişdir.  

        Naxçıvanda gömrüklərin fəaliyyətinin dayanması, burada fəaliyyət göstərən 

sahibkarların fəaliyyətinin formalaşması, özəl sahədə və dövlət sahəsində çalışan 

işçilərin əmək haqqının ödənilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabineti tərəfindən müvafiq addımlar atılmışdır.  

        Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Koronavirusla 

Mübarizəyə Dəstək Fonduna ilkin olaraq 20 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 

Əhali və ayrı-ayrı təşkilatlar bu təşəbbüs ətrafında səfərbər olaraq həmrəylik nü-

mayiş etdirmiş və koronavirusla mürabizə istiqamətindəki işlərə öz vətəndaş töh-

fəsini vermişdir. Ölkəmiz üçün bu həssas məqamdakı birlik sayəsində Koronavi-

rusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna qısa müddət ərzində ianələr hesabına 112 mil-

yon manatdan çox vəsait toplanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

19 mart 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, COVID-19 pandemiyasının və 

bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin 

dalğalanmaların ölkə iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq 

məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması məqsədi ilə 

dəyəri 3 milyard manatı ötən sosial-iqtisadi dəstək paketi qəbul olunmuşdur. 

        COVID-19 pandemiyası zəminində dünyada yaşanan hazırkı fövqəladə 

vəziyyətdə və dövlətimiz üçün həssas vaxtda həm ölkə əhalisinin sağlamlığının 

mümkün maksimum səviyyədə qorunması, həm də ölkə iqtisadiyyatının və onun 

sosial, xidmət sahələrinin ən az itki ilə bu vəziyyətdən çıxması üçün lazımi 

tədbirlər görülür və gürülməkdədir. İnanırıq ki, aparılan mübarizə tədbirləri 

müsbət nəticə ilə yekunlaşacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН  БАГИРСОЙЛУ 

ЭКОНОМИКА НАХЧЫВАНСКОЙ МОДЕЛИ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ 

И ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЙ  И ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

          В статье рассматриваются проблемы, вызванные пандемией COVID-19 в мире, а 

также в экономике Азербайджана. В нем также рассматривается необходимость 

интенсивной работы со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях 

предотвращения распространения коронавируса и повышения эффективности 

соответствующих профилактических мер и были предприняты серьезные усилия для 

выполнения всех рекомендаций.  

         Ключевые слова: пандемия COVID-19, экономические меры, туристический 

потенциал, специальный карантинный режим, туристический застой, социально-

психологическая ситуация. 

 

SUMMARY 

HUSEYN BAGIRSOYLU 

THE EFFECT OF NAKHCHIVAN CORONAVIRUS CONTROL MODEL  

ON ECONOMIC, SOCIAL AND TOURISM AREAS  

The article dedicated to the problems caused by the COVID-19 pandemic in the world, 

as well as in the Azerbaijani economy. It also examines the need to work intensively with the 

World Health Organization (WHO) to prevent the spread of coronavirus and increase the 

effectiveness of appropriate preventive measures and to implement all recommendations. 

Key words: COVID-19 pandemic, economic measures, tourism potential, special 

quarantine mode, tourism stagnation, socio-psychological situation.  

 

(İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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DÖVLƏT ORQANLARI İLƏ ÖZƏL SEKTOR ARASINDAKI İCTİMAİYYƏTLƏ 

ƏLAQƏLƏR FƏALİYYƏTLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

 

İctimaiyyətlə əlaqələr, dövlət xidmətlərinin artması və bu xidmət növlərinin sayca çoxal-

ması ilə daha da böyük önəm qazanmaqdadır. Demokratik prinsiplərlə idarə edilən ölkələrdə 

ictimaiyyətlə əlaqələr bir xidmət olaraq qəbul edilməkdədir. Bu gün kütləvi informasiya vasitələ-

rinin çoxalması ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərini daha asan şəkildə həyata keçirmək imkanla-

rını artırmışdır. Qurumlar tərəfindən müasir zamanda həyata keçirilən ictimaiyyətlə əlaqələr 

fəaliyyətlərinin mənbəyinə baxdığımızda əsasən iki qurum - özəl və dövlət orqanlarının ictimaiy-

yətlə əlaqələr fəaliyyətləri diqqəti cəlb edir. Dövlət orqanlarında ictimaiyyətlə əlaqələr səyləri 

dövlət orqanlarının missiyalarını həyata keçirmək və məqsədlərinə çata bilmələrini hədəfləmiş-

dir. Dövlət orqanlarının ən önəmli missiyası ictimai faydanı təmin edəcək fəaliyyətlərdə iştirak 

etmək, hədəf kütlələrin ehtiyac və gözləntilərini müəyyən edərək bu ehtiyacların ödənilməsinə 

istiqamətlənmiş davamlı və sabit vəziyyətdə dövlət xidmətini kütləyə göstərməkdir. Məqalədə 

dövlət və özəl qurumların ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri açıqlanmış və onların fərqli 

xüsusiyyətləri göstərilmişdir. 

Açar sözlər: ictimaiyyətlə əlaqələr, ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri, dövlət orqanları, 

özəl sektor, idarəetmə, kommunikasiya 

 

İctimaiyyətə əlaqələr XX əsrin bir fenomeni olması ilə birlikdə sözün əsl 

mənasında cəmiyyətin düşüncə və fikirlərinin idarəedənlər tərəfindən hər zaman 

diqqətə alınması vacib olduğu səbəbi ilə tarixin çox qədim dövrlərinə qədər 

uzanan bir tarixə sahibdir. 1807-ci ildə Tomas Cefforson söz birləşməsi şəklində 

ictimaiyyətlə əlaqələr terminini - “ölkənin xarici əlaqələrinə aid iş” şəklində 

istifadə etmişdir.  Daha sonra isə Yale Hüquq məktəbinin hüquqçusu Dorman 

Eaton 1882-ci ildə “İctimaiyyətlə əlaqələr - ictimai marağı ifadə edir” 

ifadəsindən istifadə etmişdir. Bu ifadə ictimaiyyətlə əlaqələrin müasir formasına 

ən yaxın olan ifadə formasıdır (4). 

İctimaiyyətlə əlaqələr aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərə malikdir: 

- İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti düşünülmüş bir fəaliyyətdir; 

- İctimaiyyətlə əlaqələr bir idərəetmə funksiyasıdır;  

- İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti anlayış qazanmaq, məlumat vermək və 

bu fəaliyyətdən təsirlənənlərdən gələn reaksiyaları ölçmək üçün hazırlanmışdır; 

-İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti mütəşəkkil təşkil olunmuş bir 

fəaliyyətdir; 

- Müxtəlif problemlərin həllərinin tapılması üçün tədqiqat və təhlilin 

vasitəsi ilə aparılan müntəzəm bir araşdırmadır. 

XIX əsrin sonu ilə XX əsrin əvvəllərində sənayeləşmədəki inkişaf iş böl-

güsünü və ixtisaslaşmanı artıraraq, həm özəl sektor həm də dövlət orqanlarında 

idarəetmənin çox vacib sahəyə çevrilməsinə səbəb olmuş, həmçinin də ən vacib 

qərarvermə mərkəzi olmuşdur (10, s.19). Cəmiyyətin dövlət idarəçiliyinə dəstək 

verməsi və kömək etməsinin nəticəsi olaraq idarəçiliyin keyfiyyəti yüksələcək-

dir. Bunun həyata keçməsi üçün də dövlət idarəçiliyi-xalq münasibətlərinin yax-
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şı olması çox vacibdir. Çünki postmodern olaraq səciyyələndirilən dövrümüzdə 

cəmiyyətdə qurum və idarəçilərin və ya qurum heyətinin inkişafı və müvəffəqiy-

yəti sayca gördükləri işdən başqa xidmət göstərdikləri kütlənin həmin xidmətdə 

iştirak dərəcəsi, inamı və dəstəyinin ölçüsü ilə dəyərləndirilməkdədir. Personalın 

qurum daxilində bir-birləri və işlədiyi müdirləri ilə yaxşı mühit qurması ilə 

birlikdə, eyni zamanda xidmət göstərdikləri kütlənin güvənini qazanması, ondan 

kömək və dəstəyi ala bilməsi, dolayısı ilə onlara yaxşı və yetərli xidmət göstərə 

bilməsi, digər bir sözlə ifadə etsək bu xidmətdə müvəffəqiyyətli və məhsuldar 

ola bilməsi üçün xidmət göstərdiyi kütlə ilə yaxşı və uzun ömürlü mühit içində 

olması vacib şərtlərdəndir. Müasir dövrdə həm dövlət həm də özəl sektor idarə-

çiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr anlayışına tez-tez rast gəlinir. Çünki burada icti-

maiyyətlə əlaqələr həm idarəçilik həm də insani münasibətlərdə özünü büruzə 

verir.  

Effektiv ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti bir şəxsin və ya təşkilatın fəaliy-

yətinə və real siyasətinə əsaslanır. Hər hansı bir dövlət orqanı və özəl sektor 

cəmiyyətin istək və maraqlarına həssas deyilsə, ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti 

vasitəsi ilə həmin özəl sektora və ya dövlət orqanına cəmiyyət tərəfindən yaxşı 

niyyət və dəstəyin miqdarını artırmaq çox çətin olacaqdır.  

İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin əsas səbəbi ictimai maraqlara xidmət 

etməkdir və bununla yanaşı həmin orqan və ya təşkilat üçün bu siyasəti və fay-

danı saxlamaq asan bir iş deyildir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr iki tərəfli bir ünsiyyəti əhatə edir. Yəni ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyəti  hən bu fəaliyyət ilə məşğul olan təşkilata, həm də bu 

fəaliyyətdə əsas olan kütlələrə fayda gətirir. İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti 

həyata keçirilərkən qarşı tərəfə verilən məlumatların təsiri ictimai rəy vasitəsilə 

qiymətləndirilə bilər (12, s.2). 

Dövlət idarəçiliyi sahəsində ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin önəmi 

gedərək çox sürətli bir şəkildə artmaqdadır. Müasir dövrdə idarəedənlər cəmiy-

yəti formalaşdıran fərdlərin fikirlərini alaraq ictimaiyyətlə əlaqələr siyasətini 

həyata keçirməyə çalışmaqdadırlar. Bu dövlət idarəçiliyi ilə ictimaiyyətlə əlaqə-

lər mövzusunda önəmli bir inkişafdır. Məşhur Türk alimi Yalçındağın da dediyi 

kimi "müasir dövrdə dövlət idarəçiliyində ən üst mərkəzi idarəetmə orqanından 

bələdiyyə idarəçiliyinə qədər hər sahədə artan bir şəkildə xalqın fikirlərinə 

diqqət yetirilməlidir” (11, s.44). 

Dövlət qurumları bütün vətəndaşlara xidmət göstərməyə borcludurlar. 

Özəl sektordan fərqli olaraq, dövlət qurumları yalnız gəlirliliyi təmin edəcək 

müştərilərə xidmət göstərə bilməz və ya yerləşəcəkləri xüsusi bir bazar seqmen-

tini seçə bilməzlər. Həmçinin vətəndaşlar da məlumat və ya xidmət alacaqları 

dövlət qurumlarını seçmək qərarını özləri verə bilmirlər. Müasir zamanda e-poçt 

və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının yeni formaları dövlət xidmət-

lərinin eyni vaxtda bir çox yerdə olmasını təmin etməklə bu xidmətlərin əlçatan-

lığını artırmaqdadırlar (8, s.45). 

Ümumiyyətlə bütün ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniyalarında olduğu kimi, 

dövlət orqanlarının ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniyaları da bəzi məqsədlərə 

çatmaq üçün həyata keçirilirməkdədir. Hər bir ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniya-

sının özünəməxsus məqsədləri olsa da, ümumiyyətlə kampaniyalar müəyyən 

məsələlərdə fərqli davranış göstərməyi, hədəf auditoriyasının münasibətini 
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dəyişdirməyi, cəmiyyətin dəstəyini qazanmağı, müsbət imic yaratmağı və kütlə-

ni idarə etməyi hədəflədiyini söyləmək olar (2, s.162). 

Məlumdur ki, dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyətləri bəzi amillərinə görə başqa təşkilatların reallaşdırdığı 

ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniyalardan fərqlənirlər. İlk növbədə bu fəaliyyəti 

həyata keçirən qurumun dövlət idarəetmə orqanı olması, başqa sözlə ifadə etsək 

idarəetmə qərarları vermə və dövlətin həyata keçirtdiyi siyasətlə əlaqədar olaraq 

cavabdeh olması dövlət orqanlarının ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərinin daha 

geniş hədəf auditoriyasına çatmasının bir ehtiyac olduğu görülməkdədir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərinin başqa bir önəmli xüsusiyyəti isə icti-

maiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin reallaşmasını təyin edən məsələ və ya problem-

dir. Dövlət orqanlarının ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniyaları çox vaxt cəmiyyə-

tin qruplarına və ya böyük əksəriyyətinə birbaşa təsir edən ictimai maraqlara 

istiqamətlənməkdədir. 

Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri-hər hansı bir döv-

lət qurumunun əlaqədə olduğu kütlənin, cəmiyyətin etibarını və dəstəyini təmin 

etmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi ikitərəfli əlaqəyə əsaslanan, sonda isə cə-

miyyətdə qurumun, qurumda isə cəmiyyətin istəyi istiqamətində dəyişikliklərin 

həyata keçirilməsinə, beləliklə də qurum ilə ətraf mühiti arasında ən münasib 

şəkildə harmoniya və tarazlığı təmin etmək istiqamətində atılan davamlı və 

sistemli addımlardır (9, s.57). 

Özəl sektor baxımından ictimaiyyətlə əlaqələr isə təşkilatın əlaqədə olduğu 

insanlar və təşkilatlarla sağlam, düzgün və etibarlı münasibətləri qurmaq və inki-

şaf etdirmək daha sonra isə bunun nəticəsində də cəmiyyətdə müsbət təəssüratlar 

yaratmaq kimi əlaqəli prosesləri əhatə edir (13, s.5). 

Müasir dövrdə ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri özəl sektor və ictimaiy-

yət arasında körpü rolunu oynamaqdadır. Təşkilatın ictimaiyyət içərisində uğur-

larını tanıtmaq, imicini yaxşılaşdırmaq və bu uğurları qoruyub, uzun müddətli 

həyata keçirmək üçün ictimaiyyətlə əlaqələrə aid tədqiqatların aparılması məsə-

lələri bütün təşkilatlar üçün zərurətə çevrilmişdir. Bu məqsədlə ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyətlərinə aid həyata keçirilmiş təcrübi işlər - özəl sektorun icti-

maiyyətlə düzgün harmoniyasını başlıca müəyyən edən ünsürdür. 

Özəl sektorda ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri iki əsas prinsipə əsasla-

nır. Birincisi ətraf mühiti tanımaq, ikincisi təşkilatı ətraf mühitlə tanış etmək. 

Bunu aşağıdakı şəkildə daha dəqiq izah etmək olar: 

1. Özəl təşkilatlar ətraf mühitlərini öyrəndikcə müştərilərin fikir və 

düşüncələrini müəyyənləşdirə bilirlər; 

2. Təşkilatlar yalnız dəqiq və təşkilatın süzgəcindən keçirilmiş xəbərlər və 

məlumatlar vasitəsilə ətraf mühitə özünü düzgün şəkildə tanıdıb daha 

sonra özü haqqında müsbət imic yarada bilərlər; 

3. Özəl sektorda ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri qərar vermə prosesində 

iştirak edən rəhbərlərə təsir göstərə bilərlər; 

4. İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri özəl sektorla bağlı lobbiçilik etmək və 

bunu xaricdə də həyata keçirmək gücünə malikdirlər; 

5. Həmçinin böyük təşkilatlarda ətraf mühitə nəzarət işlərini də ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyəti ilə həyata keçirmək mümkündür. 
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İctimaiyyətlə əlaqələrin ümumi quruluşunu təşkil edən keyfiyyətlər həm 

dövlət orqanlarında, həm də özəl qurumlarda mühüm önəmə sahiptir. İstər döv-

lət orqanları, istərsə də özəl qurumlar olsun, öz fəaliyyət və işlərini ətraf mühitə 

tanıtmaq üçün ictimaiyyətlə əlaqələrdən istifadə etmək məcburiyyətindədirlər.  

Ancaq praktikada bu iki sahədə həyata keçirilən ictimaiyyətlə əlaqələr 

fəaliyyətlərində bəzi fərqlər və oxşarlıqlar mövcuddur. Dövlət orqanları və özəl 

sektorun ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərini müqayisə edərkən aşağıda 

sadalanan əsas fərqlər ortaya çıxmaqdadır (7, s.80). 

Təşkilatlanma: 

Təşkilatın quruluşu və təşkilatda olan daxili mühit xüsusilə qurumdaxili 

ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti baxımından son dərəcə vacibdir. Qurumdaxili 

münasibətlərin rəsmi və ya qeyri-rəsmi xüsusiyyətlərini müəyyən edən təşkilat-

lanmada ortaya çıxan bürokratiya amilini də nəzərə almaq vacibdir. Ümumiyyət-

lə XXI əsrin ilk 10-15 ili ərzində ağırlığını hiss etdirən yeni idarəetmə yanaşma-

ları (Keyfiyyət İdarəetməsi, İnsan Resurslarının İdarəedilməsi və s.) təşkilatları 

müasir dövrdə daha çox iştirakçı olmağa sövq etmişdir. Bu xüsusiyyət səbəbi ilə 

hədsiz mərkəzçilikdən, hədsiz qanunçuluqdan xilas olmağa çalışan təşkilatlar 

üçün elastik olan əsas sahələr ön plandadır.   

Təşkilatlanma sahəsində müzakirə ediləcək digər bir məqam da qurumda 

ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin təşkili məsələləridir. Qurumlarda ictimaiyyətlə 

əlaqələr bölmələrinin görünüşünə baxdıqda, dövlət orqanları  və özəl sektorlarda 

bu bölmələrin fərqli tətbiqlərinə rast gəlinir. Məlumdur ki, dövlət qurumlarında 

ictimaiyyətlə əlaqələr bölmələri müxtəlif adlar formasında (Kütləvi İnformasiya 

Vasitələri ilə iş şöbəsi, İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, Mətbuat şöbəsi, İnforma-

siya təminatı və təhlili şöbəsi,Mətbuat xidməti şöbəsi və s.) qurulmuşdur. Bu 

bölmələr xüsusi bir bölmə şəklində qurulur və qurumun aparat strukturlarında öz 

yerlərini alırlar. 

Dövlət orqanları və özəl sektorun ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərini mü-

qayisə edərkən ictimaiyyətlə əlaqələr təşkilatlanmasında qurumun verdiyi 

xidmətdən, miqyasından, personal sayından, məqsəd və vəzifələrindən, rabitə 

kanallarından, strategiyasından və imkanlarından asılı olaraq müxtəlifliklər 

ortaya çıxa bilər. Burada  ən əhəmiyyətli məsələ isə məqsədə çatmaq üçün ən 

münasib və ən uyğun ideal modeli inkişaf etdirmək və həyata keçirməkdir. 

Qanunvericilik: 

Qanunvericilik həm dövlət orqanları həm də özəl sektorun hədəf auditori-

yalarına görə təsirli bir yerə malikdir. Həddindən artıq qanunvericilik qaydaları 

ilə yüklənmiş xidmətlər vətandaşı yorur, bu vəziyyət dövlət idarəçiliyində icti-

maiyyətlə əlaqələrin ən aşağı icraçıları ilə vətəndaşları qarşı-qarşıya qoyur. 

Vətəndaşların bu xidməti başqa yerdən əldə etmək imkanı olmadığından bu 

problemləri həll etmək üçün vasitəçilər meydana çıxır və rüşvət, korrupsiya kimi 

qeyri-etik vəziyyətlər yaranır. Dövlət qurumlarının başında duran icraçıların üzə-

rinə böyük bir vəzifə düşür. Bu vəzifə yalnız qanunvericilik çərçivəsində yeni 

dəyişiklikləri təmin edərək və şəffaflığı saxlayaraq idarəetmə fəaliyyətini davam 

etdirməkdir. 

Tərəflər  və hədəf auditoriyaları: 

Dövlət idarəçiliyində daxili hədəf qrup bürokratiya və siyasi hakimiyyət, 

xarici hədəf qrup isə dövlət xidmətindən faydalananlardır (3). Dövlət xidmətləri 
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dövlət orqanlarında çalışan işçilər tərəfindən həyata keçirilir.  Dövlət orqanları-

nın işçiləri, xüsusən məmurlar ictimaiyyətlə birbaşa əlaqədədirlər. Hər bir dövlət 

məmurları öz vəzifələrini yerinə yetirərkən, eyni zamanda ictimaiyyətlə əlaqələr 

fəaliyyətinə də dəstəkləyirlər (5, s.139). Hədəf auditoriyası haqqında deyiləcək 

vacib bir məsələ də kütlənin nə dərəcədə məlumat alma səviyyəsidir. Kütləvi 

informasiya vasitələrində baş verən böyük dəyişiklik və inkişaf fərdləri əvvəlki 

illərə nisbətən daha çox məlumat sahibi olmalarına və şüurlu olmalarına səbəb 

olur (1). 

İstifadə olunan metodlar: 

İctimaiyyətlə əlaqələr rabitə vasitələri ilə fəaliyyətini  həyata keçirən bir 

idarəetmə funksiyasıdır. Həyata keçirilən tətbiqlərdə, əsasən də iri şirkətlərin 

müştərilərin hər hansı yeni bir məhsul və ya model haqqında fikirlərini 

öyrənmək üçün ciddi araşdırmalar apardıqları və ya bu araşdırmaları etdirdikləri 

görülməkdədir.  

Dövlət idarəçiliyində isə ictimaiyyətlə əlaqələr bölmələrinin yalnız 18 fai-

zinin həyata keçirtdikləri xidmətlərlə bağlı olaraq anketlər və ictimai sorğulara 

baş vurduğu görülməktədir, bunun isə sonda yetərsiz olduğu müşahidə olunur. 

Dövlət orqanlarında ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərini genişləşdirməklə 

bərabər bir çox dövlət xidmətlərinin daha sürətli və ucuz bir şəkildə internet 

şəbəkəsinə köçürülməsi məqsədəuyğun ola bilər. 

Maliyyə: 

Həm dövlət orqanlarında, həm də özəl sektorda ictimaiyyətlə əlaqələr 

fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün maliyyə mənbələrinə ehtiyac vardır. Bu 

maliyyə mənbələri rəqəmlərlə ifadə olunsa fəaliyyətin xarakterindən asılı olaraq 

müxtəlif həcmdə ola bilər. Ümumiyyətlə ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri 

bahalı fəaliyyət kimi qəbul olunur. 

Böyük şirkətlər tez-tez özəl ictimaiyyətlə əlaqələr təşkilatları ilə əlaqədə 

olurlar və ya onlardan məsləhət xidmətləri alırlar. Ancaq ki, dövlət 

idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün bu cür 

məsləhət xidmətləri almaq və ya özəl ictimaiyyətlə əlaqələr şirkətlərindən 

istifadə etmək çox da geniş deyildir.  

Nəzarət: 

Nəzarət, əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsədlərə nə qədər çatıldığının 

müəyyən olunmuş meyarıdır. Bir işdə nəzarət metodlarına iyerarxik nəzarəti, 

nəzarət bölməsi tərəfindən həyata keçirilən nəzarəti və kadr nəzarətini misal 

göstərmək olar.  

Özəl sektorlar əsasən xarici nəzarət metodlarından istifadə edirlər. Bunlara 

missal olaraq müstəqil bir audit şirkəti və ya konsaltinq firmasından, audit üzrə 

ixtisaslaşmış mütəxəssislərin xidmətlərini göstərmək olar. Bu nəzarət orqanları 

vasitəsi ilə özəl qurum həm yoxlama həm də səmərəlilik baxımından yoxlanılır 

və lazımlı hesabatlar təşkilat rəhbərliyinə təqdim edilir. Bu hesabatda bölmələrin 

və ya qurumun çatışmazlıqlarından və səhvlərindən əlavə, bu özəl quruma aid 

tövsiyələr və strategiyalar da daxil edilir. Bundan əlavə, peşəkar təşkilatlar 

tərəfindən qurumun  auditi vacib bir nəzarət növüdür. 

Dövlət idarəçiliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti ilə özəl sektroun 

ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti arasında əlbəttə ki, fərq vardır. Bu fərq sadəcə 

olaraq ad və tətbiqdə deyil bu fəaliyyətin əsasında vardır. Məsələn dövlət 
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orqanlarının ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətindəki mərhələləri ilə özəl sektorun 

ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətindəki mərhələlər fərqli və müxtəlif məqsədlidir. 

Dövlət orqanı, idarə olunan hər hansı bir problemi həll etmək üçün mövcud olan 

yeganə qurumdur. Başqa bir Xarici İşlər Nazirliyi və ya hər hansı bir 

Nazirlikdən ikincisi yoxdur. Ancaq özəl sektorda isə müxtəlif telefon və ya 

maşın istehsal edən çoxlu şirkətlər vardır. Dövlət orqanı kütlənin arzu və 

təkliflərinin nəticəsinə uyğun olaraq öz quruluşunu və fəaliyyətini dəyişdirə bilsə 

də, özəl sektorda belə bir dəyişiklik ehtimalı çox kiçik və məhduddur. Özəl 

təşkilatların ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri əsasən tanıtım xarakteri daşımaq-

dadır. Özəl təşkilatların ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərinin nəticəsində özəl 

sektor böyük miqdarda maliyyə vəsaitləri və mənfəət əldə edirlər. Ancaq dövlət 

orqanlarının ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq həmin dövlət 

orqanına ictimaiyyətin inamının qazandırılması və ictimai maraqlara uyğun 

xidmətlərin göstərilməsi məsələləri əsas yer tutur. 

Özəl qurumların ictimaiyyətlə əlaqələr kompaniyalarının izlədikləri yol 

əsas olaraq 3 yoldan keçir ancaq bu yola son zamanlar bir yol da əlavə etmək 

olar. Birinci yol məlumat toplama, ikinci yol planlaşdırma və bunların həyata 

keçirilməsi yəni tətbiqi mərhələsi isə üçüncü mərhələdir. Bunlardan sonra 

dördüncü yol isə dəyərləndirmə mərhələsidir.  

Birinci mərhələ məlumat toplamaq və ya tədqiqat mərhələsidir. İctimaiy-

yətlə əlaqələr kompaniyalarında hədəf kütləni yaxşı tanımaq lazımdır. Hədəf 

kütləni yaxşı tanıyandan sonra məlumatları toplayıb daha sonra başqa işləri gör-

mək lazımdır. Hədəf kütləni, mövcut vəziyyəti və gözləntiləri analiz etmək daha 

sonrakı işlərə təsir edər. Məlumatlar düzgün və dəqiq olmalıdır. Bu məlumatlar 

təşkilatın işinə faydalı olmalı və sonda məqsədə çatmaq üçün daha təsirli olacaq-

dır. Əldə edilən məlumatlar nə qədər dəqiq olarsa nəticə də o qədər dəqiq olar. 

 Tədqiqatın metodları, tədqiqatın güvənliliyi, istifadə edilən ölçmə üsulla-

rının təsirliliyi, məlumat toplamanın üsulları, nümunə üsulları, sorğu kağızlarının 

hazırlanması kimi bu və buna bənzər problemlərlə məşğul olub, bu problemləri 

həll etməyin ən təsirli yolu ictimaiyyətlə əlaqələr işində ixtisaslaşmış olan  tədqi-

qat təşkilatlarının köməyindən istifadə edib, onlarla razılaşmaq lazımdır. Bəzi 

çox böyük təşkilatların öz daxillərində ictimaiyyətlə əlaqələr işində ixtisaslaşmış 

olan bölmələr fəaliyyət göstərirlər. Bu böyük təşkilatlar öz istəklərinə uyğun ola-

raq araşdırma mərhələsini öz bölmələri tərəfindən həyata keçirə bilirlər amma 

bəzən də başqa bir ictimaiyyətlə əlaqələr agentliklərinə bu mərhələni yerinə ye-

tirmək üçün bu işi verirlər. Çünki praktikada başqa ictimaiyyətlə əlaqələr agent-

liklərindən istifadə edən təşkilatlar daha təsirli nəticələr əldə edə bilirlər (6, 

s.328). 

İctimaiyyətlə əlaqələr kompaniyalarında ikinci mərhələ işlərin planlaşdır-

ma mərhələsidir. Planlaşdırma mərhələsində təşkilatın mühitini formalaşdırmaq, 

lazımlı büdcəni hazırlamaq, şəxsi heyəti təyin etmək və hədəf kütlələrə ictimaiy-

yətlə əlaqələr etikasına uyğun mesaj göndərmək üçün hansı vasitələrin istifadə 

olunacağını əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr kompaniyalarınnın üçüncü mərhələsi tətbiq etmə 

mərhələsidir. Tətbiq etmə ilə ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsi hərəkətə keçər. 

Tətbiq etmə mərhələsi olduqca böyük bir sahəni əhatə etməkdədir. Bütün növ 

kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx əməkdaşlığa, sıx birliyə ehtiyac vardır. 
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Radio, televiziya, qəzet, jurnal, tanıdıcı film, şəkillər kimi vasitələr ya da sərgi, 

xüsusi günlər, tədbirlər, toplantılar, seminarlar, konfranslar və başqa bu kimi 

işlər praktikada istifadə olunan metodlar ola bilər. Bunlarla yanaşı daha çox bu 

kimi işlər görülə bilər. Ancaq burada ən əsas olan hədəf kütləyə ən uyğun 

metodun seçilməsidir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr kompaniyalarının dördüncü mərhələsi dəyərləndir-

mə mərhələsidir. Burada əsas olan əvvəlki mərhələləri dəqiq izləməkdir. Əvvəlki 

mərhələlərdə istənilən nəticənin əldə edilib-edilmədiyini, istənilən dəyişiklikli-

yin olub-olmadığını bu mərhələdə ayırd etmək mümkündür. Dördüncü mərhələ-

də dəyərləndirmə mərhələsində bütün nəticələr analiz edilir və təşkilat üçün 

dəyərləndirmə mərhələsində çatışmazlıqlar ortaya çıxar. Bu çatışmazlıqları həll 

edərək gələcəkdə görüləcək işlər üçün faydalı ola bilir.  

Bir təşkilat və ya qurum ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərinin yaxşı ola 

bilməsini istəyirsə, birinci növbədə qurumdaxili münasibətləri daha yaxşı 

tənzimləməli, sonra isə xidmət aldığı və yaxud xidmət etdiyi qurum ilə yaxşı 

münasibətləri davam etdirərək cəmiyyəti formalaşdıran fərdlər və ya quruplar 

arasındakı münasibətlərin (ictimai münasibətlərin) də yaxşı və uzunömürlü 

olmasına çalışmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

АНАР ШЮКЮРОВ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ  

Связи с общественностью, расширение государственных услуг и увеличение числа 

этих услуг приобретают все большее значение. В странах, регулируемых демократически-

ми принципами, общественные отношения воспринимаются как услуга. Сегодня распрос-

транение средств массовой информации значительно расширило возможности по связям с 

общественностью.  Когда мы смотрим на источник современной деятельности по связям с 
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общественностью со стороны агентств, основное внимание уделяется двум органам - 

частным и государственным. Усилия по связям с общественностью в органах 

государственной власти направлены на выполнение своих задач и достижению целей. 

Наиболее важной миссией государственных органов является участие в мероприятиях, 

которые приносят общественную пользу, чтобы обеспечить устойчивую общественную 

службу, отвечая потребностям и ожиданиям целевых масс.  В статье описывается 

деятельность государственных и частных организаций по связям с общественностью и 

выделяются их особенности. 

Ключевые слова: связи с общественностью, деятельность по связям с 

общественностью, государственные органы, частный сектор,управление, коммуникация 

 

SUMMARY 

ANAR SHUKUROV 

COMPARATİVE ANALYSİS OF PUBLİC RELATİONS ACTİVİTİES BETWEEN 

PUBLİC AUTHORİTİES AND THE PRİVATE SECTOR 

Public relations, increasing of public services, and the increasing number of these services 

are becoming more important. In countries governed by democratic principles, public relations 

are perceived as a service. Today, the proliferation of mass media has enhanced the capacity of 

public relations activities more easily. During observation of the source of modern public 

relations activities by agencies, the focus is mostly on activities of two bodies-private and public 

agencies. Public relations efforts in public authorities aim to enable public authorities to fulfill 

their mission and achieve their goals. The most significant mission of government agencies is to 

engage in activities that provide the public service by identifying and meeting the needs and 

expectations of the target groups in the situation of presenting sustainable and stable public 

services that is aimed to meet these needs. The article describes the activities of public and 

private organizations in public relations and outlines their specific features. 

Key words: public relations, public relations activities, government agencies, private 

sector, management, communication 
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AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ KÖNÜLLÜK 

FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİ 

 

Könüllülük fəaliyyəti artıq bir neçə əsrdir ki, bəşəri fəaliyyətin ayrılmaz tərkib hissəsinə 

çevrilmişdir. Azərbaycanda könüllü fəaliyyəti hazırda özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Könüllü-

lük fəaliyyəti Azərbaycan dövlətinin prioritetlərindən birini təşkil edir. Ölkəmizdə könüllülük fəa-

liyyəti ilə bağlı hələ ötən əsrlərdən başlayaraq təqdirəlayiq ənənələr formalaşmışdır. Həmin ənə-

nələlər müasir dövrdə də müxtəlif formalarda davam etməkdədir. Hazırda könüllülük fəaliyyəti-

nin sistemli təşkili, onun qanunvericilik bazasının formalaşdırılması, könüllüyün imkan və poten-

siallarından cəmiyyətin ümumi inkişafı naminə dövlət idarəetməsində səmərəli istifadə edilməsi 

və s. məsələlər gündəmə gəlmişdir. Ölkəmizdə könüllülük sahəsində əsl inkişaf ulu öndər Heydər 

Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra başlayıb. Azərbaycanda könüllük fəaliyyətinin inkişa-

fında təkanverici rolu isə “Könüllü fəaliyyət haqqında” Qanunun  qəbul edilməsi oynamışdır. 

Hazırda dövlət təşkilatlarına könüllülərin cəlb olunması prosesi həyata keçirilməkdədir. 2019-cu 

ildə 9 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və bütün yerli icra hakimiyyəti orqanları yanında könüllü 

qrupları yaradılıb. Azərbaycanda dövlət qurumlarında könüllülük hərəkatı “ASAN xidmət”dən 

başlamışdır. Gənclərin dövlət qurumlarında könüllü fəaliyyətə cəlb edilməsi bu istiqamətdə in-

novativ addımdır. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, ölkəmizdə könüllük hərakatı günü 

gündən genişlənir. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, dövlət idarəetməsi, könüllülük, ASAN könüllüləri, 

dövlət qurumlarında könüllülük 

 

Könüllük fəaliyyəti artıq bir neçə əsrdir ki, bəşəri fəaliyyətin ayrılmaz 

tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Könüllülük insanın öz iradəsi ilə əvəzi ödənilmə-

yən fəaliyyətidir. Adətən könüllülük cəmiyyətə, insanlara verə biləcək fayda ki-

mi qəbul edilir. Lakin  bu fəaliyyətin insanın özünə də ciddi faydalı vardır. Belə 

ki, könüllülük insana insanlarla kommunkasiya qurmağı, ünsiyyət bacarıqlarını 

təkmilləşdirməyi, eyni zamanda, kollektivləişləmə bacarığı kimi keyfiyyətləri 

təkmilləşdirir. 

Bu gün dünyada könüllük geniş vüsət almışdır. Əksər beynəlxalq təşkilat-

lar könüllü fəaliyyətdən yararalanır, xüsusi proqramlar elan edirlər. Azərbaycan-

da da könüllü fəaliyyəti hazırda özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Könüllük fəa-

liyyəti Azərbaycan dövlətinin prioritetlərindən birinə çevrilmişdir. Bu sahədə 

qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdır. Bundan başqa, ölkədə əksər dövlət 

qurumları könüllük proqramları reallaşdırmağa başlamışlar. Bütün bunlar 

ölkəmizdə könüllük hərakatının daha da dərinləşdiyini göstərir.   

Azərbaycanda könüllük fəaliyyətinin formalaşması 

Məlum olduğu kimi, 2020-ci il Azərbaycanda könüllük ili elan olunub. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2019-cu il sərəncamı 

(2) ilə 2020-ci il ölkəmizdə “Könüllülər ili” elan edilmişdir. Sərəncamda Azər-

baycan  xalqının  əsrlər  boyu xeyirxahlıq, fədakarlıq, könüllü və təmənnasız kö-  
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mək ənənələri yaşatdığı qeyd olunur və könüllülüyün insanları vahid niyyət ətra-

fında birləşdirən, vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin birgə fəaliyyətinin ən uğurlu 

format olduğu vurğulanır. Göstərilir ki, könüllülük, həm də vətənpərvərlik mək-

təbi, öz xalqına, dövlətinə, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq və xidmət örnəyidir. 

Sərəncamda, həmçinin könüllülərimizin öz kreativliyi, təşəbbüskarlığı, 

innovativ düşüncə tərzi və müasir dünyagörüşləri ilə qoşulduqları fəaliyyətə yeni 

nəfəs verdiyi qeyd edilmiş, ölkəmizdə Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi, I Avropa 

Oyunları, “Formula 1” yarışları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi irimiqyaslı 

beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsində könüllülərin əvəzsiz rol oynadığı 

vurğulanmışdır. 

Sərəncamdan da göründüyü kimi, Azərbaycanda könüllük özünün tarixi 

ənənələrinə malik olmaqla hazırkı dövrdə də özünün inkişaf dövrünü yaşayır. 

Xüsusilə ölkə həyatında baş verən mühüm tədbirlər zamanı könüllük öz əvəzsiz 

rolunu ortaya qoymuşdur.  

Ölkəmizdə könüllüklə bağlı hazırda mövcud stuasiyanı, uğurları, qarşıda 

duran vəzifələri təhlil etməzdən öncə ümumilikdə könüllüyün mahiyyətinə, onun 

tarixinə qısa şəkildə nəzər yetirməyi zəruri hesab edirik.     

Əvvəla qeyd edək ki, könüllülük öz iradəsi və müstəqil seçimi əsasında 

əvəzi ödənilməyən fəaliyyət növüdür. Könüllü olmaq mənəvi dəyərlərin daşıyı-

cısı olmaqdır. Könüllülük fərqli düşüncələrə bərabər hörmət bəsləməkdir. Kö-

nüllülük cəmiyyəti dəyişdirməyə, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına mü-

hüm töhfə verməyə şərait yaradan bir hərəkat, görülən bütün işlərin timsalında 

cəmiyyəti irəli aparmağı hədəfləmiş bir fəaliyyət sahəsidir. Könüllü xidmətlər 

ictimai həyatda iştirak, həyat bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, riskli davranışla-

rın qarşısının alınması, fərqli mədəniyyətlərə inteqrasiya, təhsilin inkişaf etdiril-

məsi və fərdlərin inkişaflarına fayda vermək baxımından əhəmiyyətlidir. Könül-

lülük xoşbəxtlikdir, məsuliyyətdir, dinclikdir. Könüllülük başqasını xoşbəxt et-

məyin həyatda ən böyük xoşbəxtlik olduğununfərqinə varmaqdır. Könüllülük 

etibarı, dürüstlüyü, paylaşmağı öyrətməkdir. Könüllü olmaq, bütün bu hissləri 

eyni anda yaşamaqdır. Könüllülük vətənpərvərlik, insansevərlik, əməksevərlik 

nümayişidir (3, s. 52-53). 

Beləliklə də göründüyü kimi, könüllülük insanlara, cəmiyyətin inkişafına 

təmənnasız yardım etməkdir. Əlbəttə ki, bunun üçün insan yüksək mənəvi 

keyfiyyətlərə malik olmalıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, könllülük heç də bu günün fenomeni deyildir. 

Onun meydana çıxması, inkişafı, tarixin müxtəlif dövrlərində daşıdığı missiyaya 

nəzər yetirərəkən onun hələ neçə əsr bundan öncə yarandığını deməyə imkan 

verir. XVII-XVIII əsrlərdə Fransa və İngiltərədə hərbi xidmətə gedən insanlar 

ilk könüllülülər olaraq tarixə düşüb. Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə hərbi 

xidmətə getmək icbari deyildi. Yalnız könüllü olaraq insanlar hərbi xidmət 

keçirdilər.  

Bəşəriyyət tarixində könüllülüyün ən bariz nümunəsi olaraq əsası 1859-cu 

ildə qoyulmuş Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara cəmiyyətlərini göstərmək olar. 

Belə ki, İtaliya, Fransa və Avstriya arasında olan Solferino döyüşündən 

təsirlənən İsveçrə yazıçısı və iş adamı Anri Dünan yerli kilsələrin birində öz 

vəsaiti hesabına hərbi xəstəxana yaradaraq burada yaralılara könüllülər 

tərəfinfən ilkin tibbi yardım göstərilirdi.  
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Rusiyada da ötən əsrlərdə könüllüklə bağlı müəyyən nümunələr olmuşdur. 

Rusiyada təhsil və səhiyyə sistemində könüllük geniş yayılıbmış.   

Azərbaycanda da könüllük fəaliyyətinin uzaq tarixi barədə danışmaq olar. 

Lakin çox da uzaq olmayan tarixə, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə nəzər 

yetirməklə də Azərbaycanda könüllük ənənələrindən bəhs etmək üçün kifayət 

qədər faktlar tapmaq mümkündür. Belə ki, həmin dövrdə Bakıda könüllü fəaliy-

yət prinsipini əsas götürən 30‐dan artıq xeyriyyəçi və maarifçi cəmiyyətin möv-

cud olması tarixi faktdır. Bu cəmiyyətlərin nizamnamələrindəbaşlıca yeri 

valideyn himayəsindən məhrum uşaqlara, kimsəsizlərə, qocalara, uşaqların təhsil 

müavinətinə yardım göstərmək və maarifçilik ideyalarınıyaymaq yer tuturdu.  

Həmin cəmiyyətlərin könüllü maliyyəçiləri isə həmin dövrdə tanınmış 

mesenatlar H.Z.Tağıyev, Ş.Əsədullayev, M.Muxtarov neft maqnatları idi. Onlar 

qazanclarından müəyyən hissəni könüllü olaraq xeyriyyəçiliyə, maarif müəssisə-

lərinin yaradılması, teatr, xəstəxana tikintisinə ayırırdılar.  

Göründüyü kimi, ölkəmizdə könüllük fəaliyyəti ilə bağlı hələ ötən əsrlər-

dən başlayaraq təqdirəlayiq ənənələr formalaşmışdır. Həmin ənələlər müasir 

dövrdə də müxtəlif formalarda davam etməkdədir. Bu könüllük fəaliyyəti əsasən 

fərdi təşəbbüslər və yaxud müasir dillə desək, vətəndaş cəmiyyəti institutları 

tərəfindən reallaşdırılmışdır. Bu gün də istər dünya miqyasında, istərsə də Azər-

baycanda könüllü fəaliyyətlə məşğul olan fərd və cəmiyyətlər vardır. Lakin müa-

sir dövrdə könüllük fəaliyyətinin sistemli təşkili, onun qanunvericilik bazsının 

formalaşdırılması, könüllüyün imkan və potensiallarından cəmiyyətin ümumi 

inkişafı naminə dövlət idarəetməsində səmərəli istifadə edilməsi və s. məslələr 

gündəmə gəlmişdir.  

BMT Baş Assambleyası 1985-ci il dekabrın 17-də hər il dekabrın 5-nin 

Beynəlxalq Könüllülər Günü kimi qeyd olunması barədə qətnamə qəbul edib. 

BMT dünyada sülh və inkişafa nail olmaq uğrundabütün dünyanı əhatə edən 

könüllülük fəaliyyətini özündə əks etdirən Birləşmiş MillətlərKönüllüləri Proq-

ramını (United NationsVolunteers ‐ UNV (4)) həyata keçirir. UNVdünyanın 86 

ölkəsində yerləşən Birləşmiş Millətlərinİnkişaf Proqramının (United Nations 

DevelopmentProgramme ‐ UNDP) ofisləri vasitəsilə təmsilolunur və fəaliyyətlə-

ri barədə UNDP‐nin idarəheyətinə hesabatlar verir. BMT-dən başqa digər bey-

nəlxaql təşkilatlar da özünün müvafiq könüllük layihələrini həyata keçirməkdə-

dirlər.  

Baş Assambleya 20 noyabr 1997-ci ildə 2001-ci ilin “Beynəlxalq 

Könüllülər ili” elan olunması ilə əlaqədar qətnamə (9) qəbul etmişdir. Təcrübə 

göstərir ki, bu qərarın təsiri ilə 2001-ci ildə beynəlxalq miqyasda könüllülüyün 

təbliği, iş yerlərinə əlçatanlığın asanlaşdırılması, beynəlxalq sosial şəbəkənin 

yaradılması istiqamətində işlər xüsusi vüsət almışdır. Hazırda icra olunmaqda 

olan BMT Könüllülər Proqramının 2016-2030-cu illər Tədbirlər Planı isə BMT-

nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə istiqamətlənmişdir. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, XX əsrin ikinci yarısından etibarən 

könüllülük, həmrəylik, sosial məsuliyyət kimi ali dəyərlər sistemləşdirilərək 

dünyada kütləvi sosial fəaliyyətə çevrilib. 

Müasir dövrdə könüllülüyün mahiyyətində bir sıra məzmun dəyişiklikləri 

baş vermişdir. Birincisi, könüllülüyə artıq bir çox hallarda dövlətin gənclər 

siyasətinin tərkib hissəsi kimi baxılır. Bu yanaşma isə könüllülər seqmentinə 
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bütünlükdə münasibətdə fərqli alət və resursların tətbiqini zəruri edir. İkincisi, 

könüllülüklə xeyriyyəçilik arasında bir-birindən kifayət qədər seçilən fərq 

yaranmışdır. Könüllülük maddi cəhətdən əvəzi ödənilməyən sahə olsa da, yekun 

nəticədə fərdi baxımdan müəyyən hədəflərə çatmaq üçün resurs kimi nəzərdə 

tutulur. Üçüncüsü, əvvəllər yalnız ictimai fəaliyyət kimi baxılan könüllülük 

müasir yanaşmada ictimai fəaliyyətin xüsusi növü olaraq özündə sosial 

əlaqələrin kompleksini də əks etdirir. Dördüncüsü, əvvəlki yanaşmadan fərqli 

olaraq könüllülükdə kollektiv aspektlə yanaşı fərdin dominantlığı da ön plana 

çıxmışdır. Könüllülük kollektiv işləmək bacarığı və eyni zamanda şəxsi inkişaf 

konseptidir (5). Bu mənada könüllü və könüllülər hərəkatı arasında incə də olsa 

fərqli meyillər yaranmışdır. 

Yeni anlamda könüllülüyü insanları vahid niyyət ətrafında birləşdirən, 

vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin birgə fəaliyyətinin uğurlu formatı kimi 

qiymətləndirmək olar.  

Ölkəmizdə könüllülük sahəsində əsl inkişaf ulu öndər Heydər Əliyevin ha-

kimiyyətə qayıdışından sonra başlayıb. Elə buna görə də könüllülük hərəkatının 

nəzərəçarpacaq yüksəlişi məhz Ümummilli Liderimizin adı ilə bağlıdır. Belə ki, 

dahi öndərin ölkəmizə rəhbərliyinin ilk illərindən başlayaraq, hərtərəfli və da-

vamlı inkişaf məqsədilə dövlət və özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti arasında 

əməkdaşlıq diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu prosesə insanları könüllü şəkildə 

cəlb etməyə, onların sahə təcrübəsindən yararlanmağa mühüm önəm verilib. 

1998-ci ildə Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, BMT-nin İnkişaf Proqramı və 

BMT Könüllüləri Proqramının birgə layihəsi fəaliyyətə başlayıb. 1998-2000-ci 

illərdə bu proqramın nəticəsində Azərbaycanda güclü könüllü komandası ya-

radılıb və könüllülük prinsiplərinin geniş auditoriyaya təbliğinə start verilib (6). 

Azərbaycanda könüllük fəaliyyətinin inkişafında təkanverici rolu isə “Kö-

nüllü fəaliyyət haqqında” Qanunun  (1) qəbul edilməsi oynamışdır. 

Qanuna görə, könüllü fəaliyyət əlillərə, kimsəsizlərə, qocalara, aztəminatlı 

ailələrə, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə kömək edilməsi, insanpərvərliyin və 

dözümlülüyün təbliği, hüquqi və mədəni maarifləndirmə, uşaq və gənclərin təh-

sili, tərbiyəsi, fiziki və əqli inkişafı, xəstəliklər və epidemiyalar barədə məlumat-

landırma, sağlam həyat tərzinin təbliği üzrə həyata keçirilir. Həmçinin ətraf mü-

hitin mühafizəsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin, mədəni və mənəvi irsin 

qorunması, silahlı münaqişələr, təbii fəlakətlər, sənaye qəzaları, yanğınlar, 

epidemiyalar, epizootiyalar və digər fövqəladə halların nəticələrinin aradan 

qaldırılması, o cümlədən fövqəladə hallar nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə 

yardım göstərilməsi, idmanın inkişafı, cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilən, 

narkotik asılılığa düçar olan, məişət zorakılığına məruz qalan şəxslərə və çətin 

həyat şəraitində olan digər şəxslərə (ailələrə) kömək edilməsikimi əgər 

istiqamətlər qanunda öz əksini tapıb. 

2019-cu ildə 3 minə yaxın gəncin iştirakı ilə Könüllülərin II Həmrəylik 

Forumunun keçirilməsi könüllülər hərəkatının yeni vüsət almasında, könüllülər 

təşkilatlarının cəmiyyətin həyatında daha fəal iştirakında təkan olmuşdur. 

Dövlət qurumlarında könüllülük fəaliyyətinin səmərəli təşkili 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci ilin 1 fevral tarixində Azər-

baycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş respublika toplantısındakı nitqində bütün 

dövlət təşkilatlarına öz işlərinə könüllüləri cəlb etməyi tövsiyə edib: “Qoy, 
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könüllülər dövlət qurumlarında, nazirliklərdə, digər dövlət təşkilatlarında təcrübə 

keçsinlər”. Bu gün prezident İlham Əliyevin tövsiyəsilə bütün dövlət təşkilat-

larına könüllülərin cəlb olunması prosesi həyata keçirilməkdədir. Hazırda müx-

təlif dövlət qurumlarına könüllülərin cəlb olunmasına başlanılıb və bu iş uğurla 

davam etdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətimizin başçısının bu tövsiyəsi 

Azərbaycanda könüllülük hərəkatının inkişafına əlavə təkan verib. Bu tövsiyə-

dən irəli gələn vəzifələrin icrası nəticəsində təkcə 2019-cu ildə 9 mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanı və bütün yerli icra hakimiyyəti orqanları yanında könüllü 

qrupları yaradılıb. Belə ki, bu gün ölkəmizdə “Gənc Könüllülər”, “ASAN Kö-

nüllülər”, “RİİB Könüllüləri”, “BİR Tələbə-Könüllülər”, “Aqrar İnkişaf Kö-

nüllüləri”, “KOB Könüllüləri”, “Miqrasiya Könüllüləri”, “Ədliyyə könüllüləri” 

və s. qurumlarda müxtəlif könüllülər təşkilatları uğurla fəaliyyət göstərirlər (7). 

Dövlət qurumlarında könüllülük fəaliyyətinə gənclər əsasən 2 ay müddə-

tində qoşulur və öhdəliklərini uğurla başa vuran gənclərə xüsusi sertifikatlar və 

müsbət xasiyyətnamə verilir ki, bu da onların növbəti iş həyatına uğurlu bir ke-

çid fürsəti yaradır. Təşkil olunan könüllülük fəaliyyətinə 16-29 yaş arası gənclə-

rin  müraciətlərinə müsbət cavab verilir.  

Könüllü kimi fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər üçün əsasən aşağıdakı 

tələblərmüəyyən olunmuşdur:İntizamlılıq;Ünsiyyətcillik;Operativlik;Kollektivdə 

işləmək bacarığı;Təşkilatçılıq; Təşəbbüskarlıq; Kompüter bacarığı və s. 

Hazırda ölkə prezidenti İlham Əliyevin dövlət orqanlarının qarşısında 

qoyduğu gənclərin potensialından daha səmərəli istifadə etmək, cəmiyyətin bü-

tün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq, onlara peşə vərdişlərini 

aşılamaq və təcrübi biliklərini artırmaq, onlara yaradıcı və innovativ potensialı-

nın üzə çıxarılmasını dəstəkləmək və ölkədə könüllülük  hərəkatını inki-

şaf  etdirmək vəzifəsinə uyğun olaraq dövlət orqanlarında könüllük fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi və bu işin səmərəli təşkili istiqamətində mühüm addımlar 

atılmaqdadır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, könüllü fəaliyyəti bütün hallarda gənclərin 

gələcək karyerası üçün müsbət mərhələdir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, dövlət 

qurumlarında könüllü kimi fəaliyyət göstərmiş gənc peşə təcrübəsi, həmçinin 

kollektivlə və vətəndaşlarla iş təcrübəsi  qazanmış olur. Eyni zamanda, ona 

könüllü kimi fəaliyyət göstərdiyi qurum tərəfindən müsbət xasiyyətnamə də 

verilir. Əgər həmin gənc sonradan dövlət qulluğunda çalışmaq niyyətində olarsa, 

həmin təcrübə və xasiyyətnamə onun üçün bir növ, üstünlük yaradır.  

Məlum olduğu kimi,  qanunvericiliyə görə, dövlət qulluğuna qəbul 

müsabiqə və müsahibə yolu ilə aparılır. Müsabiqənin birinci mərhələsində 

namizədlər test imtahanından, daha sonra müsahibədən keçməlidirlər. Adətən isə 

1 boş iş yeri uğrunda bir neçə namizəd mübarizə aparır. Bu zaman könüllülük 

təcrübəsi olan gənclər daha çox üstünlüyə malik olurlar. Çünki müsahibə və 

müsabiqə mərhələlərində bu gənclərin ünsiyyətcilliyi, bacarıqları, kollektivdə 

davranış, intizam və eynizamanda, bir natiq kimi özünü ifadə etməsi, təbii ki, 

ekspertlər tərəfindən nəzərə alınmaya bilməz. Bu könüllülərin CV‐yə əlavə 

etdikləri könüllülük fəaliyyəti barədə sertifikatlar, xasiyyətnamələr də həmin 

namizəd haqqında elə müsbət rəy deməkdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncləri Gününə həsr olunmuş res-

publika toplantısındakı nitqində könüllülərin ölkə həyatının bütün sahələrindəki 
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fəallığına yüksək qiymət verib: “Azərbaycanda könüllülər hərəkatı geniş vüsət 

almışdır. Mən bunu çox alqışlayıram. Təxminən 20 min gənc könüllü olaraq ça-

lışmış və indi müxtəlif təşkilatlarda müxtəlif vəzifələrdə işləyir, xeyir gətirir. 

Könüllülər hərəkatının xüsusi əhəmiyyəti var. Bu, cəmiyyətdə xeyirxahlıq, yeni 

davranış qaydalarını təbliğ edir və təsadüfi deyil ki, bu sahədə gənclər öz rolunu 

oynayır. Könüllülər hərəkatı “ASAN xidmət”dən başladı və “ASAN xidmət”də 

işləyənlərin mütləq əksəriyyəti gənclərdir”. 

Dövlət başçısının da qeyd etdiyi kimi, könüllülər hərəkatı “ASAN 

xidmət”dən başlamışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanın-

da Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (ASAN) 

"Könüllü fəaliyyət haqqında” Qanuna əsasən ilk "ASAN xidmət” mərkəzi üçün 

könüllü elanını 2012-ci ildə verib və gənc oğlan və qızları əməkdaşlığa dəvət 

edib. Bu gün artıq ASAN könüllülərinin 22 mindən çox üzvü var. Gənclər 

gələcəkdə dövlət qulluğunda çalışmaq üçün burada yüksək təcrübə əldə edir. 

"ASAN xidmət” də bütün könüllülük fəaliyyəti Master 1, Master 2 və "ASAN 

kadr” mərhələlərindən ibarət "ASAN School” könüllülük proqramı ilə həyata 

keçirilir. Bu proqram çərçivəsində gənclər təkcə "ASAN xidmət” çərçivəsində 

yox, eyni zamanda başqa dövlət və qeyri-dövlət orqanlarında da təcrübə yığmaq 

imkanı qazanırlar və daha hazırlıqlı olurlar. 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 

tərkibində 2015-ci ildə "ASAN Kadr” Karyera Mərkəzi yaradılıb. Mərkəzin 

yaradılmasında məqsəd ASAN könüllülərinin peşəkar kadrlar kimi formalaşdı-

rılmasından ibarət olmuşdur. Könüllülər "ASAN Könüllülük” Məktəbində çox-

şaxəli təcrübədən savayı, müxtəlif ixtisaslar üzrə təlimlərdə iştirak edərək nəzəri 

biliklərini, daha sonra müəssisələrdə təcrübə keçərək praktiki biliklərini inkişaf 

etdirirlər. Bu mərhələlərdən keçən hər bir könüllü asankadr.az portalında CV-

sini yerləşdirir, eyni zamanda işəgötürənlər mütəmadi olaraq vakansiyaları elan 

edə bilirlər. Beləliklə, asankadr.az portalı gənclər, dövlət və özəl qurumlar 

arasında texnoloji körpü rolu oynayır: "Nəticə etibarilə 1400-ə yaxın ASAN 

könüllüsü işlə təmin olunub. Onlardan 400-dən çoxu "ASAN xidmət” mərkəzlə-

rində, digərləri isə başqa dövlət qurumları və özəl müəssisələrdə işləyirlər. Ən 

çox operator, satış məsləhətçisi, informasiya texnologiyaları, sosial media mar-

ketinqi, rəqəmsallaşdırma, proqramlaşdırma və xidmət sahəsi üzrə mütəxəssislə-

rə ehtiyac olur deyə, həmin kadrları ixrac edirik. Bu il də könüllülər üçün bir çox 

təlim proqramlarımız, layihələrimiz olacaq, may ayında karyera sərgimiz keçiri-

ləcək” (8). 

Beləliklə də göründüyü kimi, bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda 

da könüllük hərəkatı geniş vüsət almışdır. Könüllük fəaliyyətinin düzgün dərk 

olunması və bu sahədə tənzimləmənin düzgün təşkii məqsədilə müvafiq qanun 

qəbul edilmişdir. Həmin qanunda Azərbaycanda könüllük fəaliyyətinin əsas 

prinsipləri öz əksini tapmışdır. Prezidentin sərəncamı ilə 2020-ci ilin könüllülük 

ili elan edilməsi də ölkəmizdə bu sahəyə verilən yüksək dəyərin göstəricisi hesab 

edilə bilər.  

Qeyd etmək lzımdır ki, Azərbaycanda son bir neçə il ərzində minlərlə gənc 

könüllülər həraktına qoşulmuş, ölkə əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsində 

yaxından iştirak etmişlər. Bu gün dövlət başçısının tövsiyəsinə uyğun olaraq 

gənclərin dövlət qurumlarında könüllük fəaliyyətinə cəlb edilməsi də bu 
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istiqamətdə innovativ addım kimi yüksək dəyərləndirilməlidir. Bütün bunlar bir 

daha onu göstərir ki, ölkəmizdə könüllülük hərakatı günü-gündən genişlənir və 

gənclər siyasətinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilir.  
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬНАРА ГУРБАНОВА 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСТВА В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Добровольчество было неотъемлемой частью человеческой деятельности на 

протяжении веков. Волонтерство в Азербайджане в настоящее время переживает период 

развития. Добровольчество является одним из приоритетов азербайджанского 

государства. Похвальные традиции добровольчества сложились в нашей стране с 

прошлых веков. Эти традиции продолжаются в различных формах в наше время. В 

настоящее время систематическая организация добровольчества, формирование его 

законодательной базы, эффективное использование возможностей и потенциала 

добровольчества в государственном управлении для общего развития общества и другие 

вопросы возникли. Реальное развитие в области добровольчества в нашей стране началось 

после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти. Принятие Закона о 

волонтерстве сыграло стимулирующую роль в развитии волонтерства в Азербайджане. В 

настоящее время идет процесс привлечения волонтеров в государственные организации. В 

2019 году были созданы группы добровольцев при 9 центральных органах 

исполнительной власти и всех местных органах исполнительной власти. Волонтерское 

движение в государственных органах Азербайджана началось с "ASAN xidmət". 

Вовлечение молодежи в добровольную деятельность в государственных органах является 

инновационным шагом в этом направлении. Все это еще раз показывает, что волонтерское 

движение в нашей стране расширяется день ото дня. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, государственное управление, 

добровольчества, волонтеры ASAN, добровольчества в государственных органах 

 

SUMMARY 

GULNARA GURBANOVA 

EFFECTIVE ORGANIZATION OF VOLUNTEERING IN THE PUBLIC 

ADMINISTRATION SYSTEM OF AZERBAIJAN 

Volunteering has been an integral part of human activity for centuries. Volunteering in 

Azerbaijan is currently experiencing the period of development. Volunteering is one of the 

priorities of Azerbaijan Republic. Praiseworthy traditions of volunteering have been formed in 

our country since the last centuries. These traditions continue in various forms in modern times. 

At present, the systematic organization of volunteering, the formation of its legislative 

framework, the effective use of the opportunities and potential of volunteering in public 

administration for the general development of society, etc. issues came up. The real development 

in the field of volunteerism in our country began after the return of the great leader Heydar 

http://www.azerbaijan-news.az/view-182149/isimizi-asanlasdiran-konul-adamlari
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Aliyev to authority. The adoption of the Law on Volunteering played a stimulating role in the 

development of volunteering in Azerbaijan. Currently, the process of attracting volunteers to 

government organizations is underway. In 2019, volunteer groups were established under 9 

central executive authorities and all local executive authorities. The volunteer movement in 

government agencies in Azerbaijan started with "ASAN xidmət". Involvement of young people 

in voluntary activities in government agencies is an innovative step in this direction. All this 

shows once again that the volunteer movement in our country is expanding day by day. 

Key words: Azerbaijan Republic, public administration, volunteering, ASAN volunteers, 

volunteering in government agencies 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ AZƏRBAYCANDA MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN STRATEJİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
 Maliyyə nəzarəti - maliyyə mexanizminin səmərəli istifadəsində, dövlət maliyyə siste-

minin düzgün idarə edilməsində və iqtisadi gücün artmasında mühüm rol oynayır. Düzgün 

təşkil edilmiş və səmərəli şəkildə idarə olunan maliyyə siyasəti ölkənin dayanıqlılığının 

əsasıdır. Həm makro, həm də mikro səviyyədə maliyyə resurslarının idarəetmə mexanizmi-

nin yoxlanması davamlı artır. Tədqiqat işinin aparılmasında ümumi elmi metodlardan, 

sistemli təhlili metodundan, struktur-funksional, iqtisadi və sosial-iqtisadi yanaşmalardan 

istifadə edilmişdir.                           

 Məqalədə maliyyə nəzarətinin nəzəri-metodoloji əsasları araşdırılmış, maliyyə nəza-

rəti sistemində auditin zəruriliyi ilə bağlı alimlərin fikirləri təhlil edilmiş, Azərbaycanda 

maliyyə nəzarətinin hazırkı vəziyyəti və formalaşma mərhələləri öyrənilmişdir. Məqalə 

maliyyə nəzarətinin yaxşılaşdırılması yollarının araşdırılmasına, bu sahədə problemlərin 

təhlil edilərək onların aradan qaldırılmasına həsr edilmişdir. 

Açar sözlər: maliyyə nəzarəti, maliyyə siyasəti, audit nəzarəti, maliyyə təhlili, investisiya, 

maliyyə proqnozlaşdırması 

 

Maliyyə nəzarəti ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərindən biri sayılır. Maliyyə fəaliyyə-

tinin qanuniliyini yoxlamaq, onun səmərəliliyini və məqsədəuyğunluğunu qiy-

mətləndirmək, maliyyə resurslarının təyinatı üzrə sərf olunmasının düzgünlüyü-

nü müəyyənləşdirmək maliyyə nəzarətinin dəqiq sisteminin yaradılmasını tələb 

edir. Bu problemin həll edilməsi müasir dövrdə maliyyə nəzarəti sisteminin 

təkmilləşdirilməsi əsas yer tutur. Düzgün təşkil olunmuş nəzarət sistemi ölkənin 

maliyyə dayanıqlığının təmin olunmasında başlıca mövqe tutur. Fikrimizcə, 

maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakı problemlərin həlli vacib-

dir: 

- Maliyyə nəzarəti sistemində dəqiq və tam normativ-hüquqi baza müəyyən-

ləşdirilməlidir; 

- Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının təşkilati strukturu dövlət quruluşunun 
xüsusiyyətini kifayət qədər əksetdirməlidir; 

- Ölkə üzrə bütün maliyyə nəzarəti subyektlərinin statusu, fəaliyyət dairəsi 
dəqiq müəyyənləşdirilməldir; 

- Nəzarət orqanları öz aralarında qarşılıqlı fəaliyyəti daha da gücləndirməlidir. 

“Kölgə” iqtisadiyyatının səviyyəsinin azaldılması maliyyə nəzarəti sistemin-

də mühüm rol oynayır. Ona görə də “kölgə” iqtisadiyyatının ümumi miqyasının 

azaldılması üçün tədbirlər kompleks xarakter daşımalıdır. Nəzarət orqanlarının 

və hüquq-mühafizə orqanlarının birgə səyi nəticəsində “kölgə” iqtisadiyyatının 

maliyyə imkanları məhdudlaşdırılmalıdır. 

Müasir şəraitdə  maliyyə sahəsində dövlət nəzarətini daha da gücləndirmək  
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Göndərilib: 06.05.2020, qəbul edilib: 18.05.2020 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

30 

lazımdır. Bu dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin mühüm mexanizmi olmalıdır. 

Bu  gün  problemli məsələlərdən biri də maliyyə nəzarətinin həyata keçiril- 
 

məsi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsidir. Nəzarətin səmərəliliyi - bu çəkilmiş 

xərclərə görə əldə edilmiş konkret nəticə ilə müəyyən olunur. Maliyyə nəzarə-

tinin səmərəliliyi onun məhsuldarlığından, faydalılığından və təsirindənasılıdır. 

Maliyyə nəzarəti sferasında problemlərin həlli üçün aşağıdakı məsələlərin 

də diqqət mərkəzində saxlanılmasını əhəmiyyətli amil kimi göstərəbilərik: 

a) Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsində qeyri-müəyyənliyinvə sistemsiz-

liyin aradanqaldırılması; 

b) Qanunvericiliyin və metodoloji bazanınmöhkəmləndirilməsi; 
c) Dövlət maliyyə nəzarətinin vahid informasiya sistemininyaradılması; 
d) Eyni təşkilatda müxtəlif nəzarət orqanları tərəfindən dəfələrlə oxşar yoxla-

maların aparılmasının qarşısınınalınması; 

e) Nəzarətedici orqanlar arasında qarşılıqlı əlaqələringenişləndirilməsi. 
Azərbaycanda maliyyə nəzarətini həyata keçirən müxtəlif orqanların 

fəaliyyətinin, strukturunun təkmilləşdirilməsi, bu sferada neqativ halların baş 

vermə ehtimallarının minimal səviyyəyə endirilməsi, təkmil, müasir sistemin 

yaradılması maliyyə nəzarətində ən əsas məqamlardan biridir desəkyanılmarıq. 

Həm audit nəzarəti timsalında özəl maliyyə nəzarəti, həm də müxtəlif 

dövlət orqanlarının öz səlahiyyətləri hüdudlarında apardıqları dövlət maliyyə 

nəzarəti sistemində müasir dünya təcrübəsinin tətbiqi, mövcud problemlərin həlli 

istiqamətində xarici ölkələrin praktikasının yerli şəraitə uyğunlaşdırılaraq həyata 

keçirilməsi ölkəmizdə mövcud sahədə sistemin daha da təkmilləşdirilməsinə 

şərait yarada biləcək hallardır. 

Strateji proqnozlaşdırma və planlaşdırma ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı 

və uzunmüddətli dövlət proqramlarının qəbul edilməsi istiqamətində əsaslı ilkin 

nəzarət tələb edir. Strateji proqnozlar auditin təkmilləşdirilməsini, onların həyata 

keçirilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsini və son nəticələrin əhəmiyyətliliyi-

ni tələb edir. 

Həmçinin gəlirlərin tam və vaxtında dövlət büdcəsinə daxil olmasının tə-

min olunması, büdcə xərclərinin səmərəliliyinin artırılması maliyyə nəzarətində 

qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsini, onun səmərəliliyinin artırılmasını tələb 

edir. 

Respublikada fəaliyyət göstərən nəzarət orqanlarının – Azərbaycan Res-

publikası Hesablama Palatasının, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirli-

yinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatasının və öz səlahiyyətləri hüdudlarında maliyyə nəzarətini, 

tənzimlənməsini həyata keçirən digər orqanların fəaliyyətlərinin təkmilləşdiril-

məsi üçün, fikrimizcə, aşağıdakı tədbirlərin görülməsi məqsədəuyğun olardı: 

- Müasir informasiya texnalogiyalarından istifadənin qeyd edilən nəzarət 

orqanlarının fəaliyyətində tətbiqolunması; 

- Ayrı-ayrı yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

müvafiq nəzarət orqanlarının təcrübəsinin öyrənilməsi və onların öz 

fəaliyyətlərində istifadə olunması imkanlarınınmüəyyənləşdirilməsi; 

- Bir-birini təkrarlayan, eyni və ya oxşar funksiyaları həyata keçirən orqanla-
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rın, həmçinin onların strukturlarının fəaliyyətlərinin konkretləşdirilməsi, 

lazım olduğu haldabirləşdirilməsi; 

- Qeyd edilən nəzarət orqanlarının əməkdaşlarının öz xidməti vəzifələrini ye-

rinə yetirərkən maksimum şəkildə qərəzsizliyə əməl etməyə nail olunması; 

- Müvafiq nəzarət orqanları tərəfindən əsassız, dəfələrlə yoxlamaların 

qarşısının alınması istiqamətində tədbirləringörülməsi; 

- Müvafiq nəzarət orqanlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün 

təkliflərin hazırlanması və onların həyata keçirilməsinin təminedilməsi. 

Bazar münasibətləri dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini heç də istisna et-

mir. Müxtəlif nəzəriyyələr də dövlətin iqtisadiyyata bu və ya digər dərəcədə mü-

daxiləsinin vacibliyini göstərirlər. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

isə dövlətin iqtisadiyyata liberal iqtisadiyyata nisbətən təsiri daha çox özünü 

göstərir. 

Bizə elə gəlir ki, bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsində dövlətin rolunun 

artırılması üçün real hərəkətlər sırasına aid olan maliyyə nəzarətinin aşağıdakı 

istiqamətləri üzrə təkmilləşdirilməsi müsbət rol oynaya bilər: 

1. Nəzarət orqanlarının statusu, sistemi, səlahiyyətləri dəqiq, ətraflı şəkildə 
müvafiq qanunvericilikdə əksolunmalıdır; 

2. Nəzarət fəaliyyətinin bütün iştirakçıları üçün müəyyən norma, qayda və 
xarakteristikaları əks etdirən dövlət maliyyə nəzarətinin standartları 

hazırlanmalı və qəbuledilməlidir; 

3. Nəzarət orqanlarının fəaliyyətinin daha mütərəqqi əlaqələndirilməsi üçün 
konkret addımlar atılmalıdır; 

4. Korrupsiya, dövlət vəsaitlərinin məqsədsiz istifadəsinə görə müəyyən-

ləşdirilmiş inzibati və cinayət məsuliyyəti daha da təkmilləşdirilməlidir; 

5. İlkin və cari dövlət maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi sistemi dünya 
təcrübəsi nəzərə alınmaqla yenidənişlənməlidir; 

6. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətinin nəticələrinin uçotu üzrə 
ümumdövlət sistemiyaradılmalıdır; 

7. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının və hüquq-mühafizə orqanlarının 

qarşılıqlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi sahəsində yol verilmiş pozuntular 

üzrə vaxtında reaksiya verilməsi, birgə yoxlamalara dair məlumatların 

ötürülməsi üçün qanunvericilikdə müəyyən tənzimlənmələraparılmalıdır; 

8. Bütün dövlət maliyyə nəzarəti orqanları üçün iqtisadi fəaliyyət sferasında 
hüquq pozuntularının və cinayətlərin uçotunun aparılmasından ötrü ümumi 

məlumat bazasınınyaradılmalıdır; 

9. Nəzarət orqanlarının əməkdaşlarının sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
müəyyən tədbirlər görülməlidir; 

10.  Kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması, dövlət nəzarət aparatı 
əməkdaşlarının vaxtaşırı attestasiyasının keçirilməsi və onların rotasiyası 

üçün təkmilləşdirilmiş müasir sistemformalaşdırılmalıdır; 

11.  Dövlət maliyyə nəzarətinin faydalılığı, təsiri və məhsuldarlıq göstəriciləri 
əsasında sosial-iqtisadi sisteminin səmərəliliyi qiymətləndirilməli və elmi- 

metodik göstəricilər hazırlanmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬВИН ДЖАББАРОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Финансовый контроль играет важную роль в деле эффективного использования 

финансового механизма, в правильном управлении государственной финансовой системы 

и в повышении его экономической мощи. Правильно организованная и эффективно 

управляемая финансовая политика выступает в качестве гаранта устойчивости страны. 

Постоянно повышается значение контроля механизма управления финансовых ресурсов 

как на макро- так и на микроуровне. В написании исследовательской работы были 

использованы общие научные методы, методы системного анализа, структурно-

функциональные, экономические и экономико-социологические взгляды. Встатье 

отмечены теоретико-методологические основы интерпретации финансового контроля, 

были исследованы подходы ученых о необходимости аудита в системе финансового 

контроля,  проанализировано текущее состояние и этапы формирования финансового 

контроля в Азербайджане. Статья посвящена исследованию  путей  улучшения 

финансового контроля, изучению проблем в этой области и предложениям по 

ихпреоделению. 

          Ключевые слова: финансовый контроль, финансовая политика, аудиторский 

контроль, финансовый     анализ, инвестиция, финансовое прогнозирование. 

 
SUMMARY 

ELVIN  CABBAROV 

STRATEGIC DIREKTIONS OF IMPROVING FINANCIAL CONTROL IN 

AZERBAIJAN IN MODERN CONDITIONS 

The financial control plays a key role in the appropriate management of the country's 

financial system, enhancement of its economic power, rational utilization of financial 

mechanism. Right now it’s the control issue to provide the proper financial control. The properly 

and orderly arranged financial policy in the modern market economy acts as the provider of the 

country's tolerance and rigidity. The importance of control of the management financial 

resources is increasing its essentiality both in micro and macro economic level. The research 

paper contains the materials from different sources. While compiling the dissertation general 

scientific methods and techniques are widely used, systematic, analyses and structural-social 

approaches areutilized. In this article of dissertation reveals the basics of theoretic 

methodological basics of financial control, methodological principals are interpreted, different 

http://www.audit.gov.az/
http://www.maliyye.gov.az/
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scientist assumptions are shown, the importance auditing is stressed in financial control,is 

dedicated to stages of the formulation of financial control Azerbaijan and its current on position 

is highlighted, is dedicated to the investigation of the ways of improvement of financial control, 

the study of the certain issues in certain areas and solution or recommendations to theseissues.  

Key words: financial kontrol, financial policy, audit kontrol, financial analysis, 

investment, financial forecasting. 
 

 

(İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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XARİCİ TİCARƏTİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA GÖMRÜK REJİMLƏRİNİN TƏTBİQİNİN 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Ölkənin həyata keçirdiyi gömrük siyasəti onun xarici ticarət əlaqələrində çox mühüm rol 

oynayır. Müasir dövrdə ölkələr arasında inteqrasiyanın güclənməsi, ölkələr arasında əlaqələrin 

daha da güclənməsinə və bu da öz növbəsində ticarət əməliyyatlarına birbaşa təsir etmişdir. 

Xarici ticarət əlaqələri hər bir ölkənin iqtisadi həyatında çox mühüm rol oynayır. Ölkələr 

istehsal etdikləri malların digər ölkələrə rahatlıqla ixrac edilməsi, daşınmasının təşkil edilməsi, 

aşağı gömrük ödənişlərinin alınması və yaxud heç alınmaması, daxili tələbatı ödəmək üçün idxal 

etdikləri malların daha aşağı qiymətə həyata keçirilməsi onların xarici ticarət siyasətində 

başlıca hədəflərdəndir. Gömrük orqanları cinayətlərin qarşısının alınması ilə xarakterizə olunan 

çətin şəraitdə intensiv tədqiqatlar aparır və xarici ticarətdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirir. 

Azərbaycan Respublikasında ənənələrin təkmilləşdirilməsi ölkənin ümumi iqtisadi siyasətinə 

uyğun olmalıdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-neft iqtisadiyyatının dayanıqlı və davamlı inkişafı 

və rəqabət qabiliyyətliliyi dövlətin iqtisadi siyasətində prioritet məsələdir. Bu tədqiqat işində 

ölkəmizin gömrük sisteminin müasir vəziyyəti bir sıra statistik göstəricilər əsasında təcəssüm 

etdirilmiş və müqayisəli təhlil edilmişdir. Belə ki, xarici ticarətin tənzimlənməsinin yolları və 

gömrük rejimlərinin tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi bu tədqiqatda öz əsasını 

tapmışdır. Sonda gömrük qaydalarının təkmilləşdirilməsi, gömrük rejimlərinin təkmilləşdirilməsi 

və gömrük texnologiyalarının inkişafı xarici ticarət fəaliyyətinin tarif və tarif tənzimləmələrinin 

həyata keçirilməsinin effektivliyini artırılması ilə bağlı məsələlərə toxunulmuş, Azərbaycan 

Respublikasının son 3 aydakı xarici ticarət faəliyyəti cədvəl ilə əks olunmuşdur. 

Açar sözlər: gömrük siyasəti, xarici ticarət ,inteqrasiya, gömrük rejimi. 

 

Hər bir ölkə müasir dövrdə dünya bazarında daha böyük pay sahibi olmaq, 

yerli istehsalçıları xarici rəqiblərdən qorumaq, iqtisadi dinamizmi təmin etmək, 

qiymət sabitliyini və davamlı inkişafı əldə edə bilmək üçün güclü iqtisadiyyata 

sahib olmaq istəyir. Ölkənin iqtisadi siyasəti onun bütün həyatına istər birbaşa 

,istərsə də dolayı yolla təsir edir. Gömrük siyasəti də ölkənin iqtisadi siyasətinin 

ayrılmaz bir hissəsi olub, ölkələrin milli maraqlarının qorunmasında çox mühüm 

rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, dünya ölkələrinə diqqət yetirsək gömrük 

siyasəti daha düzgün tənzimlənən və gömrük rejimləri ticarət əlaqələrinə daha 

uyğun şəkildə həyata keçirilən ölkələrin xarici ticarət əlaqələri daha güclü 

inkişaf etmişdir. 

Bu tədqiqat işində xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilmə istiqamətləri 

araşdırılmış, AR-nın gömrük siyasətinin müasir vəziyyəti araşdırılmış və statis-

tik göstəricilərə əsasən dərindən təhlil edilmiş, xarici ticarət əlaqələrində gömrük 

rejimlərinin tətbiqinin səmərəliliyi qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat zamanı empi-

rik tədqiqatların nəticələrinə istinad olunmuş, statistik materiallardan istifadə 

edilmişdir. 

Azərbaycanın  mühüm geosiyasi  yeri,  təbii sərvətləri, elmi və işçi qüvvəsi  
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potensialı bir tərəfdən xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafını milli maraqlar 

baxımından inkişaf etdirdi və digər tərəfdən isə Azərbaycanı rəqabət mərkəzinə 

çevirmişdir. Gömrük rejimlərinin effektivliyi, risklərin avtomatlaşdırılması 

mexanizmlərinin istifadəsi, müasir avtomatlaşdırılmış sistemlərin və ən yeni 

informasiya texnologiyalarının istifadəsinin sistematik təhlili olmadan bu sahədə 

müsbət nəticələr əldə etmək, elektron-rabitə vasitələrinin istifadəsi və fəaliyyəti 

təmin edilməməli, digər şöbə və təşkilatlarla əlaqələndirilməlidir. Bu işin əsas 

elementi gömrük nəzarətinə sərf olunan vaxtı azaldacaq, səmərəliliyi artıran və 

malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük proseduru altında ən sürətli 

yerləşdirilməsini təmin edəcək yeni bir gömrük nəzarəti sisteminə keçiddir. 

Azərbaycan Respublikası gömrük idarələrinin fəaliyyətinin inkişafının 

əsas cəhətləri aşağıdakılardır: 

 Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə sıx əməkdaşlıq etmək və gömrük 

nəzarətinin səmərəliliyini artırmaq; 

 Azərbaycan Respublikası gömrük xidmətinin müvafiq qanuni fəaliyyəti-

nin təmin edilməsi və gömrük qanunvericiliyinin birbaşa həyata keçiril-

məsi; 

 Azərbaycan Respublikası gömrük idarələrinin informasiya sisteminin 

modernləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikası gömrük idarələrinin tex-

niki yenidən qurulması; 

 Gömrük idarələrinin kadr potensialının gücləndirilməsi və balanslaşdırıl-

ması; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük idarəetmə sisteminin optimallaşdı-

rılması və gömrük infrastrukturunun daha da inkişaf etdirilməsi; 

 Beynəlxalq səviyyədə gömrük əməkdaşlığının inkişafı. 

Azərbaycan beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla gömrük tənzimlənməsi 

sahəsində optimallaşdırma tədbirlərini müəyyənləşdirməlidir.(Ə., 2003)Yük da-

şımalarının sürətini artırmaq üçün ölkənin vahid nəqliyyat sisteminə qoşulması 

tranzit ölkə kimi inkişafını sürətləndirəcəkdir. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, 

Avropa və Asiya nəqliyyat marşrutlarının keçməsi, ölkənin strateji layihələrdə, 

Şimal-Cənub dəhlizi, Şərq-Qərb informasiya kanalı, Böyük İpək Yolunun 

bərpası layihələri, boru kəmərlərinin inşası karbohidrogen ehtiyatlarının dünya 

bazarlarına daşınması üçün yük daşımalarının artmasına müsbət təsir göstərdi. 

 

Cədvəl 1. AR-nın XT-nin gömrük stastistikası (01.01.2020-31.03.2020) 

 

Göstəricilər 

 

Min ABŞ 

dolları 

 

Milyon ABŞ 

dolları ilə 

İxrac və idxalın 

Xüsusi çəkisi 

faizlə 

Xarici ticarət    

dövriyyəsi 
6 843 734.36 6 843.73 100.00 

İxrac 4 206 765.01 4 206.76 61.47 

İdxal 2 636 969.35 2 636.97 38.53 

Xarici ticarət 

saldosu 
1 569 795.66 1 569.79 - 

 

Mənbə : Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib 

edilmişdir.https://customs.gov.az/modules/ 

https://customs.gov.az/modules/
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Yuxarıdakı göstəricilərə əsasən deyə bilərik ki, bu müddət ərzində 

ölkəmizin ticarət saldosu müsbət olub 1569795,66 min $ olmuşdur. Bu müddət 

ərzində ticarət faizimiz isə ixrac-61.47%, idxal faizi isə 38.53% olmuşdur. 

Xarici ticarət siyasətinin inkişaf istiqamətlərindən biri ixracı təşviq etmək, 

idxaldan asılılığı aradan qaldırmaqdır. Rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalı 

və beynəlxalq bazarlara sərbəst çıxışı, dövlətin ixrac fəaliyyətinə dəstək 

mexanizmlərinin qurulmasını və müxtəlif təşkilati strukturlar vasitəsilə bu 

bazarlara qoşulmasını vacib sayır. 

Azərbaycanda ixrac yönümlü olduqları, dünya qiymətləri ilə rəqabət apara 

biləcəyi və istehsal xərclərinin aşağı səviyyədə olması şərtilə bir çox sahəyə 

investisiya qoymaq mümkündür. İqlim şəraiti və torpağın münbitliyi kənd 

təsərrüfatına və kənd təsərrüfatı sənayesinə investisiya yatırımını artırır. Neft 

sənayesinə yatırılan investisiyalar hesabına neft və qaz sənayesindəki 

investisiyalar və digər xidmətlər də daha cəlbedici oldu. Turizm və qida sənayesi 

kimi yeni sahələrə investisiya qoymaq da sərfəli hesab olunur. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin məlumat verilməsinin yaxşılaşdırılması gömrük 

rejimlərinin təkmilləşdirilməsinə kömək edən ən vacib amillərdən biridir. 

(Nuriyev C.Q. Ə. А., 2013) Bu, ayrı-ayrı ölkələrin xarici iqtisadi fəaliyyətlərinin 

vaxtına qənaət etməklə yanaşı, müəyyən gömrük prosedurlarının daha şəffaf 

olması və gömrük rüsumlarından təsirlənən daha az subyektiv amillərin 

yaradılması prosesində iqtisadiyyatı daha innovativ edir. Ümumiyyətlə, gömrük 

xidmətləri sahəsində xidmətlərin göstərilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi-

nə yönəlmiş əsas layihələr bunlardır: 

1. Normativ hüquqi bazanın inkişafı, milli gömrük qanunvericiliyinin inki-

şafı və onun normalarının beynəlxalq gömrük qanunvericiliyi normaları 

ilə uyğunlaşdırılması; 

2. Gömrük nəzarəti mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 

3. Gömrük mədəniyyətinin formalaşması. 

Cədvəl 2: AR-nın 2020-ci ilin ilk rübündə XİF-dəki iştirakçılar haqqında 

məlumat 
Göstəricilər Miqdarı 

Xarici ölkələrin sayı 153 

XİF iştirakçılarının sayı 

o cümlədən : 

19791 

fiziki şəxslər üzrə 14501 

hüquqi şəxslər üzrə 

o cümlədən: 

5260 

dövlət sektoru 176 

özəl sector 5084 

Mənbə : Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib 

edilmişdir.https://customs.gov.az/modules/ 

  

Yuxarıdakı göstəricilərə əsasən deyə bilərik ki, bu 3 ay ərzində Azərbay-

can Respublikasının XİF-də iştirak edən fiziki şəxslərin sayı hüquqi şəxslərdən 

təxminən 3 dəfə çox olub 14501-ə bərabər olmuşdur.  

https://customs.gov.az/modules/
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2018-ci il 13 noyabr tarixində Bakı Şəhərində ÜGT-nin Avropa və Asiya-

Sakit Okean üzrə Regional Tranzit Seminarı baş tutmuşdur. Tədbirdə əsas müza-

kirə məsələsi “ Tranzit əməliyyatlar üzrə təlimat “ sənədinin icra vəziyyəti mü-

zakirə edilir. Bu tədbirdə Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Pakistan, 

Çin, Qırğızıstan, Belarusiya, İran, Moldova, Gürcüstan, Monqolustan, Monte-

neqro, Qazaxıstan və s. kimi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar iştirak etmişdir. 

13-15 noyabr tarixlərində baş tutan tədbirdə aşağıdakı mühüm məsələlər müza-

kirə olunmuşdur : 

1. Tranzit əməliyyatlar üzrə təlimat  

2. Tranzit əməliyyatlar üzrə hüquqi çərçivə Gömrük Tranziti üzrə Avropa 

İttifaqının Gömrük Məcəlləsi Çərçivəsində uyğunlaşma 

3. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və səmərəli məlumatın idarə 

edilməsi 

4. NCTS-tranzitin təhlükəsizliyi 

5. Tranzit zamanı İKT-dən istifadə olunması 

6. Tranzit sistemlərinin elektronlaşdırılması 

7. E-TIR zəmanət konsepsiyası 

Aşağıdakı qrafikə əsasən 2019-ci ilin üçüncü yarısında ölkəmizin ümumi 

idxal-ixrac əməliyyatlarının ümumi çəkisini və hansı regionun ölkələri ilə 

edildiyini müqayisə edə bilərik. 

Qrafik 1. AR-nın 2019-cu il III rüb üçün bölgələr üzrə idxal-ixracı 

 
Mənbə : Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib 

edilmişdir.  https://customs.gov.az/ 

 

Hal-hazırda Azərbaycanda avtomatik gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük 

nəzarəti sistemi qurulub tətbiq edilir. Bundan əlavə, təhlil olunan sahə, gömrük 

rejimlərinin təkmilləşdirilməsi mövzusu olan xarici iqtisadi əlaqələrin 

iştirakçıları üçün maraq dairəsidir. Buna görə gömrük rəsmiləşdirilməsinin 

təkmilləşdirilməsi bir çox baxımdan vacib sayıla bilər. Əlbətdə ki, ümidverici 

imkanların səmərəli istifadəsində əhəmiyyətli təsirli nəticələr əldə edilə bilər. 

İstər inkişaf etmiş ölkələrdə, istər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xarici 

ticarətin tənzimlənməsi çox mühüm məsələdir. Ölkələrin xarici ticarət 

əlaqələrinə onların coğrafi mövqeyi, qonşuluq əlaqələri, dini-etnik yaxınlığı və s. 

kimi bir çox faktor təsir göstərə bilər. Lakin, bütün bunlarla yanaşı ölkənin xarici 

245

2503

2139

908
616

1834

MDB ölkələri Aİ ölkələri Digər ölkələr

milyon ABŞ dolları
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ticarət əlaqələrinə gömrük siyasəti, o cümlədən gömrük rejimləri çox mühüm rol 

oynayır. Məhz buna görə də gömrük rejimlərinin təkmilləşdirilməsində gömrük 

siyasəti xarici ticarətin tənzimlənməsi üçün gömrük tarif və qeyri - tarif tədbirlər 

yolu ilə ölkənin iqtisadi maraqlarını və təhlükəsizliyini təmin etmək sahəsində 

dövlət fəaliyyətinin prinsipləri və istiqamətləri sistemidir. İqtisadi siyasətin 

obyekti və predmeti olan iqtisadi siyasət sistemini təşkil edən gömrük 

münasibətlərində, onun əsas komponentləri aşağıdakılardır: 

 məqsədlər, prinsiplər və metodlardan ibarət olan iqtisadi siyasət; 

 iqtisadi və tənzimləyici çərçivənin formalaşdırılması; 

 XİF-in tənzimlənməsi üçün bir sıra iqtisadi tədbirlər və qaydalar  

 iqtisadi və siyasi qərarların qəbulu və həyata keçirilməsi prosesləri. 

Ümumiyyətlə gömrük rejimlərinin effektivliyin artırmaq, gömrük qurum-

larının fəaliyyətinin səmərliliyini yüksəltmək məqsədilə bir sıra addımlar atıla 

bilər. Bunun üçün aşağıdakı təkliflər irəli sürülə bilər : 

 gömrük rejimlərinin tələblərinin öyrənilməsində kompleks yanaşma və 

sistemli təhlil metodlarından istifadə edilməsi; 

 alınan qərarların elmi əsaslandırılması; 
 gömrük qurumlarında hesabatlılığın tam təmin edilməsi; 

 ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı gömrük qurumlarının maraqlı 

olması; 

 bu sahədə beynəlxalq təcrübəsi olan şəxslərdən ibarət işçi qrupunun 

yaradılması və avrointeqrasiya məsələləri ilə bağlı olaraq intensiv işin 

aparılması; 

 Ölkəmizin ÜTT-yə üzv olması ilə bağlı milli maraqlarımıza uyğun təkliflərin 

yaradılması; 

  İxtisaslı kadrların hazırlanması və onlardan səmərəli istifadə ilə bağlı olaraq 

mütəmadi işin həyata keçirilməsi və s. 

Son olaraq deyə bilərik ki, son dövrlərdə gömrük işi sahəsində ölkədə 

görülən işlər ölkənin iqtisadiyyatında gözlə görünəcək dərəcədə inkişafın baş 

verməsinə səbəb olmuşdur. Aparılan kadr islahatları daha mütərəqqi qiymət-

ləndirilə bilər. Belə ki, idxal və ixrac əməliyyatlarına birbaşa təsir etdiyindən 

gömrük rejimləri üzrə tələblərin tam olaraq qanunvericilk çərçivəsində olması 

ölkənin iqtisadi artımına öz əhəmiyyətli təsirini göstərə bilər. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi”-nin rəsmi saytı http://customs.gov.az/ 

2. Əliyev A. Ə. Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının inkişafı. Bakı: Çaşıoğlu, 2003, 238 s. 
3. Nuriyev C.Q., Əliyev А.Ə., Аtakişiyev М.C. (2013) Gömrük işinin təşkili və idarə 

edilməsi, Bakı: Apostrof, 332 s. 
 

РЕЗЮМЕ 

АМРАХ ДЖАФАРЛИ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ РЕЖИМОВ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Таможенная политика страны играет очень важную роль в ее внешнеторговых 

отношениях, и в наше время усиление интеграции между странами оказало прямое 

влияние на дальнейшее укрепление отношений между странами, что, в свою очередь, 
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оказывает непосредственное влияние на торговые операции. Внешнеторговые отношения 

играют очень важную роль в экономической жизни любой страны. Основными целями их 

внешнеторговой политики являются легкий экспорт товаров, произведенных странами, 

организация перевозок, получение или неполучение низких таможенных пошлин, продажа 

товаров, ввозимых по более низким ценам для удовлетворения внутреннего спроса. 

Таможенные органы проводят интенсивные исследования в сложных условиях, 

характеризующихся предупреждением преступности, и демонстрируют высокий 

профессионализм во внешней торговле. Улучшение традиций в Азербайджанской 

Республике должно соответствовать общей экономической политике страны. В настоящее 

время устойчивое и устойчивое развитие и конкурентоспособность ненефтяной 

экономики в Азербайджане является приоритетом экономической политики государства. 

В данном исследовании современное состояние таможенной системы нашей страны 

воплощается и сопоставляется на основе ряда статистических показателей. Таким 

образом, способы регулирования внешней торговли и оценки эффективности применения 

таможенных режимов являются основой данного исследования. В конце были затронуты 

вопросы, касающиеся совершенствования таможенных правил, совершенствования 

таможенных режимов и развития таможенных технологий для повышения эффективности 

тарифов и тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также была 

показана внешнеторговая деятельность Азербайджанской Республики за последние 3 

месяца. 

Ключевые слова: таможенная политика, внешняя торговля, интеграция, 

таможенный режим. 

 

SUMMARY 

AMRAH JAFARLI 

MAIN DIRECTIONS OF FOREIGN TRADE REGULATION AND EVALUATION OF 

EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF CUSTOMS REGIMES IN THE REPUBLIC 

OF AZERBAIJAN 

The country's customs policy plays a very important role in its foreign trade relations. In 

modern times, the strengthening of integration between countries has had a direct impact on the 

further strengthening of relations between countries, which in turn has a direct impact on trade 

operations. Foreign trade relations play a very important role in the economic life of any country. 

The main goals of their foreign trade policy are the easy export of goods produced by countries, 

the organization of transportation, the receipt or non-receipt of low customs duties, the sale of 

goods imported at lower prices to meet domestic demand. 

Customs authorities conduct intensive research in difficult conditions characterized by 

crime prevention and demonstrate high professionalism in foreign trade. Improving traditions in 

the Republic of Azerbaijan should be in line with the country's overall economic policy. At 

present, the sustainable and durable development and competitiveness of the non-oil economy in 

Azerbaijan is a priority in the state's economic policy. In this study, the current state of the 

customs system of our country is embodied and compared on the basis of a number of statistical 

indicators. Thus, the ways of regulating foreign trade and assessing the effectiveness of the 

application of customs regimes are the basis of this study. At the end, issues related to the 

improvement of customs rules, improvement of customs regimes and development of customs 

technologies to increase the effectiveness of tariffs and tariff regulations of foreign trade 

activities were touched upon, the foreign trade activities of the Republic of Azerbaijan for the 

last 3 months are tabulated. 

Key words: customs policy, foreign trade, integration, customs regime 

 

(İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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AZƏRBAYCANIN HAVA NƏQLİYYATI: MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ 

PERSPEKTİVLƏR 

 

Hava nəqliyyatı nəqliyyat sisteminin aparıcı altsistemlərindən biridir. Hava nəqliyyatının 

mülki sferada istifadəsi Birinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Azərbaycanda 

mülki aviasiyanın əsas subyekti AZAL-dır. Məqalədə Azərbaycanda hava nəqliyyatının mövcud 

durumu, durmadan yenilənən maddi-texniki bazası, potensialı və inkişaf perspektivləri təhlil 

edilmişdir. Həmçinin ölkənin hava nəqliyyatının logistik imkanları nəzərdən keçirilmişdir. Milli 

aviasiyada təhlükəsizlik məsələləri, onun beynəlxalq reytinqi, kadr hazırlığı kimi məsələlər də 

tədqiqatın istiqamətlərini təşkil etmişdir. Hava nəqliyyatının həm ölkənin nəqliyyat sektorunda, 

həm də ümumilikdə respublika iqtisadiyyatında oynadığı rol öyrənilmişdir. Hava nəqliyyatının 

gələcək inkişafı ilə bağlı dövlət tərəfindən atılması nəzərdə tutulmuş addımlara elmi aspektdən 

nəzər salınmışdır. Bu mənada “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair 

Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulmuş məsələlərinhava nəqliyyatının inkişafında oynayacağı 

rol təhlil süzgəcindən keçirilmişdir. Azərbaycanın hava nəqliyyatı sistemində sərnişin və 

yükdaşınması sahəsində artım dinamikası öyrənilmişdir. Həmçinin hava nəqliyyatında kadr 

hazırlığı, təhsil məsələləri də bu sahənin inkişafına təsir göstərən amillər kimi tədqiqata cəlb 

edilmişdir. 

Açar sözlər: Nəqliyyat, logistika, hava nəqliyyatı, sərnişindaşıma, yükdaşıma, hava 

yolları, hava nəqliyyatında təhlükəsizlik 

 

Müasir dövrdə hava nəqliyyatının rolu durmadan artmaqdadır. Hava nəq-

liyyatının digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə üstünlükləri – sürəti, təbii-coğ-

rafi şəraitlə məhdudlaşmaması və s. ondan istifadəni bir qədər də məqbul edir. 

Odur ki, hazırda dünya miqyasında sərnişin və yükdaşımada hava nəqliyyatı 

özünün cəlbediciliylə seçilir. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sistemində 

də hava nəqliyyatının mühüm yeri vardır. Həm yükdaşıma, həm də sərnişindaşı-

mada hava nəqliyyatı əhəmiyyətli rol oynayır. Ölkədə hava nəqliyyatının inkişa-

fı, maddi-texniki bazasının yenilənməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, iqtisadi 

rentabelliyin təmin olunması və bu sahədə atılan digər addımlar ölkənin nəqliy-

yat-logistika kompleksinin inkişafına birbaşa öz təsirini göstərir. Hazırda Azər-

baycan Respublikasının hava nəqliyyat sistemi beynəlxalq aviasiya şəbəkəsinin 

mühüm tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Ölkədə hava nəqliyyatının müasir tələblər 

səviyyəsində inkişafını təmin edəcək qərarların, həyata keçirilən siyasətin elmi-

nəzəri aspektdən təhlili və tədqiqi fikrimizcə, ciddi aktuallıq kəsb edir. 

Hava nəqliyyatı I Dünya müharibəsindən əvvəl əsasən hərbi məqsədlər 

üçün istifadə edilmişdir. Müharibədən sonra isə ticarət münasibətlərinin geniş-

lənməsi ilə əlaqədar olaraq mülki sahədə də geniş tətbiq olunmağa başlanmışdır. 

İlk dəfə ticarət məqsədli hava uçuşları 1919-cu ildə Fransada həyata 

keçirilmişdir. Daha sonradan – 1926-cı ildən isə ABŞ-da bu tip uçuşlar gerçək-

ləşdirilmişdir. Davamlı mülki və ticari məqsədli uçuşlar isə  II  Dünya müharibə- 
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sindən sonraya təsadüf edir (5, s. 47). Hazırda isə hava yolu nəqliyyatı texnoloji 

inkişafa, qloballaşma prosesində istehsal və istehlakın beynəlxalq xarakter qa-

zanmasına paralel olaraq nəqliyyat sistemləri arasında istifadəsi getdikcə kütlə-

viləşən bir sistem halına gəlmişdir. Məsafələri sahib olduğu yüksək sürətilə qısa 

müddətə geridə qoymaq imkanına malik olan hava nəqliyyatı əsasən kiçik ölçülü 

dəyərli ticarət mallarının daşınmasında, uzun məsafələri sürətli və rahat bir 

şəkildə və təhlükəsiz bir şəkildə keçmək istəyən sərnişinlərin daşınmasında ef-

fektiv bir vasitədir. Hava yolu nəqliyyatı maddiyatın ikinci yerdə, zamanın isə 

öndə olduğu situasiyalarda üstünlük verilən nəqliyyat vasitəsidir (6, s. 31). 

Həmçinin hava yolu nəqliyyatı coğrafi şərtlərin nəqliyyatın digər növləri 

üçün törətdiyi əngəllərin də fövqündədir. Bununla yanaşı, hava nəqliyyatının da 

müəyyən çatışmazlıq və çətinlikləri vardır. Belə ki, hava nəqliyyatı vasitələrinin 

yükgötürmə qabiliyyətinin aşağı olması, nəqliyyat vasitələrinin bahalılığı, bu 

nəqliyyatın digər nəqliyyat növlərindən daha məsrəfli olması, hava nəqliyyatı 

vasitələrinin enməsi və qalxması üçün xüsusi pistlərin vacibliyi və s. bu nəqliy-

yat növünün çatışmayan cəhətləridir. Lakin mövcud çatışmazlıqlar texnoloji 

inkişafa uyğun olaraq azalmaqdadır. (7) 

Hazırda iqtisadiyyatın bütün sahələri havanəqliyyatı – mülki aviasiya ilə 

sıx əlaqəlidir. Bu nəqliyyat növü ilə müxtəlif təsərrüfat subyektlərinə məxsus 

olan yüklər, sərnişin baratları və poçt yazışmaları göndərilir. Lakin qeyd etmək 

lazımdır ki, hava nəqliyyatının əsas məqsədi sərnişin daşınmasıdır. Yük 

daşınması isə bu nəqliyyat növündəikinci dərəcəli vəzifədir. Hava nəqliyyatında 

yükdaşımalar xarakter baxımından 3 cürdür: 

- çarter reysləri; 

- cədvəllər üzrə reyslər; 

- müvafiq məhsul partiyalarının daşınması üzrə ixtisaslaşmış kompleks 

reyslərlə (məhsullar üzrə differensiasiya) daşımalara bölünür.  

Çarter – sərnişinləri, yükü və ya poçtu təyinat məntəqəsinə çatdırmaq üçün 

sifarişçi tərəfindən bağlanmış sifarişli (çarter) reysi haqqında müqavilənin şərtlə-

rinə müvafiq olaraq yerinə yetirilən reys (4). Çarter reysləri xərc tutumlu olduq-

larından məhsul göndərənlər üçün olduqca baha başa gəlir. Praktik təcrübə 

göstərir ki, bu xərclər adətən daşımalara sərf edilən vaxt baxımından özünü 

ödəyir. Çarter reyslərindən bir qayda olaraq seleksiya məqsədilə iri buynuzlu 

mal-qaranın, neft yataqlarının emalı üçün böyük ölçülü və dəyərli avadanlıqla-

rın, Afrika ölkələrində aclıqdan əziyyət çəkənlərə ərzaq məhsullarının, kvota 

müddəti qurtaran məhsulların beynəlxalq səviyyədə daşınması zamanı istifadə 

olunur.  

Beynəlxalq hava məkanında yükdaşımaları həyata keçirən reyslər üçün 

cədvəllərin və hərəkət marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi iştirakçı ölkələr tərə-

findən yerinə yetirilir. Bu daşımalara görə tarifləri əsasən beynəlxalq hava nəq-

liyyatı assosiasiyası (IATA) təyin edir. Assosiasiyaya üzv olan hava nəqliyyatı 

şirkətləri onlar üçün müəyyən edilmiş cədvəllər üzrə müntəzəm fəaliyyət göstə-

rirlər. Beynəlxalq hava nəqliyyatı şirkətlərinin əsas funksiyası sərnişin daşımaq-

dan ibarətdir. Burada da yüklərin daşınması onlar üçün əlavə iş hesab olunur. 

İlk dəfə dünya praktikasında Almaniyaya məxsus Lufthansa aviaşirkəti 

Boinq – 747 hava gəmisindən ixtiyarı yüklərin daşınması üçün istifadə etmişdir. 

Bu hava gəmisi Almaniyanı ABŞ-ın şimal – qərbi ilə birləşdirən transatlantik 
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reyslərin həyata keçirilməsi üçün tətbiq edilirdi. Hal-hazırda şirkət bu hava 

gəmilərindən başqa müxtəlif təyinatlı yüklərin daşınması üçün Boinq - 737 s yük 

və sərnişin daşıyan Aerobus - 320, 321, habelə Boinq - 747 tipli hava gəmisinin 

dörd müxtəlif modifikasiyasından istifadə edir.  

Coğrafi baxımdan əlverişli hesab edilməyən yerlərin, məsələn, Uzaq Sibir-

də yaşayan əhalinin ərzaq təminatı məhz hava nəqliyyatı hesabına ödənilir.  

Beynəlxalq yükdaşımaların inkişafında yeni mərhələ ABŞ-a məxsus olan 

URS, FEDEX, EMERY, WORLDWIDE, BURLINGTON AIREXPRESS, 

AIRBOME EXPRESS DHL və INTERNATIONAL adlı iri yükgöndərən firma-

ların parsel (kiçik) daşımalar üzrə beynəlxalq xidmətlər təklif etməsi mərhələsi 

hesab olunur. Baş qərargahı (ştab kvartirası) Avstraliyada yerləşən daha iri bir 

TNT EXPRESS firması da bu sahədə fəaliyyət göstərməklə sənədlərin daşınması 

və böyük olmayan yük bağlamalarının – band rolların göndərilməsini həyata ke-

çirir. Bu firmalar bütün zəruri nəqliyyat vasitələrinə, yüklərin boşaldılması və ya 

yüklənməsi üçün müvafiq infrastruktur obyektlərinə malik olduqlarından onları 

kompleks yükgöndərənlər adlandırırlar. Qeyd edilən firmalar tərəfindən göstəri-

lən xidmətlər beynəlxalq logistikanın predmetini təşkil edir. Daha doğrusu, onlar 

beynəlxalq bazarlara çıxarılan məhsulları müşahidə edən sənədlərin daşınması 

ilə məşğuldurlar. 

Hava nəqliyyatı qlobal, regional və milli səviyyələrədn ibarətdir. Hazırda 

dünya miqyasında hava nəqliyyyatı sərnişindaşımada 10%-lik paya sahibdir 

(15). 

Hava nəqliyyatı da digər nəqliyyat növləri kimi bir sıra üstünlüklərə və 

çatışmazlıqlara malikdir. Yüklərin tez çatdırılması və nəqletmənin etibarlılığı bu 

nəqliyyat növünün üstünlüyü hesab edilsə də, daşımaların maya dəyəri və 

yüklərin istənilən yerə çatdırılması imkanlarının məhdudluğu onun çatışmayan 

cəhətləri sayıla bilər. Hava nəqliyyatı yeganə nəqliyyat növüdür ki, yüklərin 

daşınmasına çəkilən məsrəflər avtomobil nəqliyyatı ilə müqayisədə baha başa 

gəlir.  

Azərbaycanın hava nəqliyyatının mövcud durumu və onun logistik 

imkanlarının inkişaf perspektivləri 

Azərbaycan hava nəqliyyatında aparıcı subyekti “Azərbaycan Hava 

Yolları” QSC-dir. Qeyd edək ki, 2008-ci ilin aprelində Azərbaycan Prezidentinin 

sərəncamı ilə “AZAL” dövlət konserni yenidən formalaşdırılaraq “Azərbaycan 

Hava Yolları” QSC adlandırılmışdır. “Azərbaycan Hava Yolları” Azərbaycan 

Respublikasının milli aviadaşıyıcısıdır. Aviaşirkətin ümumi marşrut şəbəkəsi 25 

ölkədə 40 istiqamətdən ibarətdir.  

Azərbaycan dövləti hava nəqliyyatının inkişafına daim diqqət göstərmiş-

dir. Bunun nəticəsidir ki, AZAL artıq beynəlxalq yük və sərnişindaşımada mü-

hüm şirkətə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycanın mülki aviasiyasının təyyarələri 

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (İCAO) standartlarına tamamilə uyğun-

dur, AZAL isə ən nüfuzlu mülki aviasiya təşkilatının – Beynəlxalq Hava Nəqliy-

yatı Assosiasiyasının (İATA) üzvüdür. 

Hazırda AZAL 25 hava gəmisindən ibarət ən yeni təyyarə parkına malik-

dir. Bu təyyarə parkında dünyanın ən aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan təyyarə-

lər yer almaqdadır. Məsələn, 2000-ci ildə "Azərbaycan Hava Yolları"nın parkına 

Boeing 757-200 model təyyarələr, 2011-ci ildə "Boeing 767-300ER" tipli təyya-
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rələr daxil edilmişdir. 2013-ci ildə isə “Azərbaycan Hava Yolları” Airbus A 

340–500 uzaq magistrallı sərnişin təyyarələri almışdır. 2014-cü ildə “Azərbay-

can Hava Yolları” hava gəmiləri parkına müasir Boeinq 787-8 Dreamliner təy-

yarələri əlavə edilmişdir. Həmin ildə Braziliya istehsalı olan Embraer 190 və 

Embraer 170 reaktiv təyyarələri də şirkət tərəfindən alınaraq təyyarə parkı 

genişləndirilmişdir.  

Respublikamızla MBD ölkələrinin hava məkanı arasında Rusiya Federasi-

yasına məxsus olan TU – 144; TU – 154; TU – 134; İL – 86; AN – 10; AN – 22; 

AN – 28; YAK – 42; Mİ – 6; Mİ – 8 və s. hava gəmilərindən istifadə olunur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda yeni hava limanlarının salınması və onlara 

beynəlxalq statusların alınması istiqamətində də xeyli uğurlu addımlar atılmışdır. 

Belə ki, hələ 2004-cü ildə Naxçıvan şəhərindəki hava limanı beynəlxalq hava 

qovşağı statusu almış, 2006-ci ildə Gəncə Beynəlxalq Hava Limanı yenidən 

qurulmuşdur. 2012-ci ildə isə Qəbələdə beynəlxalq hava limanı tikilmişdir. 

Hava nəqliyyatının infrastruktur–logistika bazasının təkmilləşdirilməsi də 

həyata keçirilmişdir. Belə ki, 2005-ci ildə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Li-

manında yeni yük terminalı (Baku Cargo Terminal) açılmışdır. 2014-cü ildə 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının yeni aerovağzal kompleksi (Termi-

nal 1) istifadəyə verilmişdir. 

Nəqliyyat haqqında qanuna (1) görə, aeroportların tikintisi dövlət büdcəsi 

ilə yanaşı, yerli büdcələrin, nəqliyyat müəssisələrinin, həmçinin hüquqi və fiziki 

şəxslərin könüllü ianələri hesabına həyata keçirilə bilər. Lakin ölkədə hələ ki, bu 

sahədə dövlət büdcəsinin vəsaitləri həlledici rol oynayır.  

“Azərbaycan Hava Yolları”nın fəaliyyəti beynəlxalq səviyyədə də qiymət-

ləndirilməkdədir. Belə ki, 2011-ci ildə Avropa İqtisadiyyat, Sənaye və Ticarət 

Palatası (EEIG) “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə Avropa Xidmət Standartı 

vermişdir. 2015-ci ildə Britaniyanın məşhur aviaşirkətlərin xidmət keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi sahəsində ən mötəbər konsaltinq şirkəti “Skytrax” Azərbay-

canın milli aviadaşıyıcısına və Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına nüfuz-

lu “4 ulduz” reytinqi vermişdir.  

2017-ci ildə “Skytrax” şirkəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanını 

Rusiya və MDB ölkələrinin bütün hava limanları arasında ən yaxşı hava limanı 

adlandırmışdır.2018-ci ildə isə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ardıcıl 

olaraq ikinci dəfə hava limanı sənayesi üçün ən nüfuzlu qiymətləndirmə olan 

“Skytrax World Airport Awards” mükafatına layiq görülmüşdür.  

Azərbaycanın əsas hava limanı Rusiya və MDB ölkələrinin bütün aero-

portları arasında göstərilən xidmət səviyyəsinə görə ən yaxşılar siyahısına yeni-

dən başçılıq etmişdir. Bakının hava limanı artıq ikinci ildir ki, bu nominasiyada 

liderliyini qoruyur. 

Bundan başqa, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu hər il beş milyona 

kimi sərnişinə xidmət göstərən dünya aeroportları siyahısında üçüncü yeri 

tutmuşdur. Siyahıya London-Siti aeroportu başçılıq edir. 

Daha bir nüfuzlu nominasiyanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 

yeni aerovağzal kompleksi (Terminal 1) almışdır. Belə ki, o, dünyanın ən yaxşı 

terminallarının onluğuna daxil olmuşdur. Bu reytinqin lideri Londonun Hitrou 

hava limanı (Terminal 2) olmuşdur (8). 
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“Azərbaycan Hava Yolları”nın 2014-cü ildən Bakıdan Nyu-Yorka müntə-

zəm transatlantik uçuşlar yerinə yetirməyə başlaması isə ölkə mülki aviasiyası-

nın mühüm uğurlarındandır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2016-ci ildə 

Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə “Open Skies” sazişi imzalamışdır (9). 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı 

ilə “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi”ndə əksini tapmış prioritetlər sırasında hava yollarında infrastruktu-

run təkmilləşdirilməsi məsələləri də yer almışdır. Qeyd edək ki, sözügedən Stra-

teji Yol Xəritəsi logistika və ticarət sahəsində iqtisadi inkişaf üzrə Azərbaycanın 

2020-ci ilədək, 2025-ci ilədək və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün qısa, orta və 

uzunmüddətli perspektiv istiqamətlərini müəyyən edir. Burada 2020-ci ilədək 

dövr üzrə inkişaf perspektivini özündə əks etdirən strateji məqsəd və hədəflərlə 

yanaşı, həmin məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün bir sıra prioritet və tədbirlər 

göstərilmiş, habelə əsas və digər icraçıların, icra müddətlərinin, nəticə indikator-

larının əks olunduğu təfsilatlı tədbirlər planı hazırlanmışdır.  

Strateji Yol Xəritəsində göstərilir ki, Azərbaycanın hava yollarında mülki 

aviasiyanın infrastrukturunun yenilənməsi ilə yanaşı, son tələblərə cavab verə 

biləcək müasir hava gəmilərinin təmin olunması bu sahənin inkişafında böyük 

rol oynaya bilər. Odur ki, yeni hava gəmilərinin alınması üzrə texniki-iqtisadi 

əsaslandırma aparılmalıdır. Həmçinin göstərilir ki, ölkənin regionlarındakı yerli 

və beynəlxalq təyinatlı hava limanlarının təkmilləşdirilməsi və regionların 

inkişafı sayəsində yaranacaq tələblər nəzərə alınmaqla, yerli təyinatlı hava 

limanlarının tikintisi nəzərdən keçirilə bilər. Təkmilləşdirmə istiqamətində hava 

limanlarının infrastruktur və xidmət şəbəkəsinin keyfiyyətinin artırılması işlərini 

planlı şəkildə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin həyata keçirməsi məsələsinə 

baxıla bilər. 

Strateji Yol Xəritəsində vurğulanır ki, beynəlxalq və yerli təyinatlı hava 

limanlarının inkişafının təmin edilməsi nəticəsində hava hərəkətinin idarə 

olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

Aviasiya sahəsində təhlükəsizlik məsələləri mühüm şərtlərdən biri olduğu üçün 

bu sahədə təhlükəsizlik tədbirlərinin beynəlxalq standartlara müvafiq olaraq 

daim təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi vacibdir. Strateji Yol 

Xəritəsində əksini tapan mühüm məslələrdən bir də Azərbaycanın sərnişin-

daşıma üzrə tranzit imkanlarının genişləndirilməsi və ölkəyə turist axınının 

artırılması məqsədilə ölkədə aşağıbüdcəli (“lou-kost”) aviaşirkətin yaradılması 

məsələsi və bu zaman istifadə olunacaq təyyarə parkının müəyyən edilməsi 

istiqamətində təhlillər aparılması və müvafiq texniki-iqtisadi əsaslandırmaların 

hazırlanmasıdır. Eyni zamanda, bu işlərin nəticəsinə əsasən, növbəti addımlar 

üzrə qərarlar verilə və dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizminin tətbiqi imkanları 

araşdırıla bilər. Qeyd olunan layihələr üzrə investisiya qoyuluşları texniki-

iqtisadi əsaslandırmalar aparıldıqdan sonra müəyyənləşdirilə bilər (3, s. 55). 

Strateji Yol Xəritəsində görüləcək tədbirlər sırasında aşağıbüdcəli aviaşir-

kətin yaradılması xüsusi yer tutur. Belə ki, göstərilir ki, 2017-ci ilin sonuna qə-

dər aşağı büdcəli aviaşirkətin yaradılması üçün təyyarə parkının qurulması isti-

qamətində işlərin görülməsi və bu sahəyə xarici investorların cəlb olunması 

məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdən keçiriləcəkdir. 
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Qeyd edək ki, Strateji Yol Xəritəsində əksini tapmış bu tədbirin icrasına 

artıq start verilmişdir. Belə ki, 2016-ci ildə AZAL QSC-nin tərkibində Azərbay-

canın ilk aşağı büdcəli aviaşirkəti - Buta Airways yaradılmışdır.“Buta Airways” 

– “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) QSC-nin struktur bölməsidir. 

“Buta Airways” 2017-ci ilin sentyabr ayında konkret fəaliyyətə başla-

mışdır. Hazırda loukoster Bakı və Gəncə hava limanlarından uçuşlar olmaqla 

Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, İran və Bolqarıstanda on beynəlxalq 

istiqamət üzrə yaxın xaricə reyslər yerinə yetirir. 

Artıq fəaliyyətə başladığı vaxtdan “Buta Airways” aviaşirkətinə həm 

Azərbaycan vətəndaşları arasında, həm də başqa ölkələrdə böyük tələbat var. 

Uçuşlarda sərnişin yüklənməsi əksər istiqamətlər üzrə ən azı 85 faiz təşkil edir. 

“Buta Airways” aviadaşıyıcısının donanmasına müasir və komfortlu 

“Embraer E190” təyyarələri daxildir. Bu yeni və etibarlı təyyarələr rahat 

oturacaqlar, ayaqlar üçün geniş sahə, eləcə də əl yükü üçün böyük rəflərlə təchiz 

edilmişdir. Yeni istiqamətlərin sayının artması ilə aviaşirkət hava gəmiləri 

parkını genişləndirməyi planlaşdırır (10). 

Strateji Yol Xəritəsində hava nəqliyyatı sistemində məqsədlərin gerçəkləş-

dirilməsi üçün mühüm hərəkətverici mexanizmlərin tətbiqi də öz əksini 

tapmışdır. Bunlardan ən mühümlərindən biri hava yolları sahəsində görüləcək 

işlərdə özəl sektorun iştirakının qiymətləndirilməsidir. Belə ki, hava yollarında 

əməliyyatların qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübələri ilə müqayisəli qaydada 

qiymətləndirilməsinin aparılması planlaşdırılır. Hansı ki, bu qiymətləndirmə 

nəticəsində özəl sektorun iştirak payının artırılmasının nəticələri üzrə məqsəd və 

hədəflər müəyyən ediləcəkdir. Bununla da gözlənilən nəticələrin əldə olunması 

üçün optimal model və struktur müəyyənləşdiriləcəkdir. Hava nəqliyyatı 

sisteminə həm yerli, həm də xarici investorların cəlb edilməsi də planlara 

daxildir.  

Növbəti mühüm tədbirlər planı isə hava limanlarının infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Strateji Yol Xəritəsində göstərilir ki, 2020-ci ilə-

dək olan dövrdə danışıqlar aparılmaqla, “Airbus” və “Embraer” tipli köhnəlmiş 

təyyarələrin yenilənməsi nəzərdən keçiriləcəkdir. Aidiyyəti qurumlar beynəlxalq 

və yerli təyinatlı hava limanlarının infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün 

qısa və uzunmüddətli planlar hazırlayacaq, o cümlədən Heydər Əliyev Beynəl-

xalq Aeroportunda infrastruktur imkanlarının genişləndirilməsini həyata 

keçirəcəklər. Görüləcək tədbirlərdə regionların strateji inkişaf tələbləri də nəzərə 

alınacaqdır. Bundan başqa, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində 

logistika qovşağının (“hub”) yaxın gələcəkdəaçılmasının nəzərdən keçirilməsi də 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC və İqtisadiyyat Nazirliyinin qarşısında vəzifə 

kimi qoyulmuşdur (16).  

Hava nəqliyyatında təhlükəsizlik də ən önəmli məsələlərdən biridir. Belə 

ki, xüsusilə son dövrlərdə artan terror olayları, dünyanın bir çox hava 

limanlarında törədilən partlayışlar, təyyarə qaçırılması və s. kimi neqativ hallar 

bu sahədə təhlükəsiz sərnişin və yükdaşımanın təmin olunması istiqamətində 

tədbirlərin artırılması zərurətini ortaya qoyur. Azərbaycanın hava nəqliyyatında 

təhlükəsizliklə bağlı bu vaxtadək ciddi bir problem yaşanmamışdır. Bunun əsas 

səbəbi əlbəttə ki, bu sahədə yüksək təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ilə 

bağlıdır.  
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Hava nəqliyyatında təhlükəsizlik aviasiya sahəsində dövlətin vəzifələri 

sırasında mühüm yer tutur. “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 4-cü maddəsində göstərilir ki, uçuşların təhlükəsizliyinin və aviasiya 

təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi, eyni zamanda belə təhlükəsizliyin təmin 

edilməsinə, uçuşların təhlükəsizliyinin və aviasiya təhlükəsizliyinin, onun 

yerüstü vasitələrinin və xidmətlərinin müvafiq beynəlxalq standartlara və tövsiyə 

olunan beynəlxalq təcrübəyə (beynəlxalq tələblərə) uyğunluğuna nəzarətin 

həyata keçirilməsi (2) aviasiya sahəsində dövlətin vəzifələrindəndir.  

Hava nəqliyyatında təhlükəsizliyin təmin olunması ilə xüsusi qurum - 

Aviasiya Təhlükəsizliyi İdarəsi məşğul olur. Milli aviadaşıyıcı “Azərbaycan 

Hava Yolları” aviaşirkətində ən müasir təhlükəsizlik standartlarının tətbiqinə 

mühüm önəm verilir. Belə ki, hazırda “Azərbaycan Hava Yolları”nın təhlükəsiz-

liyi İCAO” (International Civil Aviation Organization) beynəlxalq mülki aviasi-

ya təşkilatı tərəfindən sertifikatlaşdırılmışdır. İCAO(International Civil Aviation 

Organization) beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatı “Azərbaycan Hava Yolları”nın 

təhlükəsizlik sistemini yoxlamış və ona Azərbaycandakı uçuşlarının təhlükəsizli-

yinin yüksək səviyyədə olması ilə bağlı audit nəticələri təqdim etmişdir (11).  

Azərbaycanın hava nəqliyyatı sistemində sərnişin və yükdaşınmasısahəsin-

də də artım dinamikası, inkişaf özünün göstərməkdədir. Bunu son 4-5 ilin 

statistikasının nəticələrinin müqayisəsi əsasında daha aydın görmək mümkündür. 

Belə ki, 2017-ci ildə 2013-cü illə müqayisədə 695 min nəfər daha çox sərnişin 

daşınmışdır. Yükdaşımada isə 47 min tonluq artış müşahidə edilmişdir. Belə ki, 

əgər 2013-cü ildə 126 min ton yük daşınmışdırsa, 2017-ci ildə bu göstərici 173 

min ton olmuşdur. Aşağıda təqdim etdiyimiz cədvəldən görünür ki, sərnişindaşı-

mada əsas pay beynəlxalq xətlərdədir. Belə ki, məsələn, 2017-ci ildə beynəlxalq 

xətlərlə 1770 min sərnişin daşınmışdırsa, daxili xətlərdə bu göstərici 589 mindir. 

Yükdaşımada da vəziyyət eynidir. Belə ki, 2017-ci ildə 171 min ton beynəlxalq 

yükdaşıma həyata keçirilmişdirsə, 2 min ton yerli yükdaşıma baş tutmuşdur (12).  

Hava nəqliyyatında kadr hazırlığı, təhsil məsələləri də bu sahənin 

inkişafına təsir göstərən amillərdəndir. Ölkəmizdə mülki aviasiyanın kadr 

hazırlığı və bu sahədə yüksək səviyyəli təhsilin verilməsi sahəsində ixtisaslaşmış 

ali məktəb – Milli Aviasiya Akademiyası (MAA) fəaliyyət göstərir. Milli 

Aviasiya Akademiyası Azərbaycanda mülki aviasiya sahəsində və “Azərbaycan 

Hava Yolları” QSC-nin müəyyən etdiyi digər sahələrdə ali, əlavə və peşə-ixtisas 

təhsil proqramlarını həyata keçirən yeganə ali təhsil müəssisəsidir (13). 

Hava nəqliyyatı sistemində təyyarələrin heyət üzvlərinin və yerüstü 

heyətin ilkin hazırlığı, yenidən hazırlanması və ixtisasının təkmilləşdirilməsi 

məsələlərində Azal-ın tərkibində fəaliyyət göstərən “AZAL Training” Aviasiya 

Tədris – Təlim Mərkəzinin də mühüm rolu vardır. 2010-cu ildən fəaliyyətə 

başlayan “AZAL Training” müasir tədris bazasına malikdir. “AZAL Training” 

mülki aviasiya sahəsində aviasiya personalının hazırlanması kursları üzrə 

səlahiyyətli orqan tərəfindən sertifikatlaşdırılmışdır. Mərkəzdə hazırlıq yüksək 

ixtisaslı müəllim heyəti, o cümlədən müasir hava gəmilərinin (HG) istismarında 

əhəmiyyətli təcrübə toplamış və dünyanın aparıcı tədris mərkəzlərində hazırlıq 

keçmiş təlimatçılar tərəfindən həyata keçirilir (14).  

Aparılan təhlillər belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Azərbaycanda 

nəqliyyat-logistika kompleksinə daxil olan hava nəqliyyatı özünün inkişaf 

http://azal-flight-training.com/az/default-az.htm
http://azal-flight-training.com/az/default-az.htm
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mərhələsini yaşayır. Bu gün ölkəmizin hava nəqliyyatı müasir maddi-texniki 

baza ilə təmin olunmuşdur. Xüsusilə də yeni hava gəmilərinin alınması mülki 

aviasiyanın imkanlarını xeyli genişləndirmişdir. Hava nəqliyyatında heyətin 

peşəkarlığının artırılması, təhlükəsizlik sisteminin ən müasir standartlar səviyyə-

sində qurulmasına nail olunmuşdur. Bundan başqa, aşağıbüdcəli aviaşirkətin 

yaradılması da bu sahədə əldə olunan nailiyyətlərdəndir.  

Azərbaycanda hava nəqliyyatı ölkənin nəqliyyat sistemində mühüm paya 

sahibdir. Ölkədə nəqliyyat sahəsində yüklərin və sərnişinlərin daşınmasının 

böyük bir hissəsi hava nəqliyyat sisteminin hesabına həyata keçirilir. Bu sahədə 

dinamika getdikcə artmaqdadır. “Azərbaycan Respublikasında logistika və 

ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə hava nəqliyyatı ilə bağlı xüsusi 

müddəaların yer alması da bu sahənin ölkə üçün prioritetliyini göstərir. Bu da 

belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, yol xəritəsində qarşıya qoyulan 

vəzifələrin icrası hava nəqliyyatının perspektiv inkişafını, bu sahədə logistik 

imkanların genişlənməsini, ölkəmizin logistik xaba çevrilməsini təmin etmək 

iqtidarındadır.  

Ölkədə mülki aviasiyanın kadr potensialının formalaşdırılması və bu 

sahədə yüksək səviyyəli təhsilin verilməsi sahəsində ixtisaslaşmış ali məktəb 

mühüm rol oynayır.  
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РЕЗЮМЕ 

ЗИЯ АГАЕВ 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Воздушный транспорт является одной из ведущих подсистем транспортной 

системы. Использование воздушного транспорта в гражданской сфере восходит к периоду 

после Первой мировой войны. Основным субъектом гражданской авиации в 

Азербайджане является AZAL. В статье анализируется современное состояние 

воздушного транспорта в Азербайджане, постоянно обновляемая материально-

https://www.azal.az/az/about/training-cente
http://www.unece.org/
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техническая база, потенциал и перспективы развития. Также были рассмотрены 

логистические возможности воздушного транспорта страны. Такие вопросы, как 

безопасность в национальной авиации, ее международный рейтинг, подготовка кадров, 

также были областями исследований. Была исследована роль воздушного транспорта как 

в транспортном секторе страны, так и в экономике страны в целом. Шаги, которые 

должны быть предприняты государством в связи с будущим развитием воздушного 

транспорта, рассматривались с научной точки зрения. В этом смысле роль вопросов, 

предусмотренных в «Стратегической дорожной карте по развитию логистики и торговли в 

Азербайджанской Республике», в развитии воздушного транспорта была 

отфильтрована.Изучена динамика роста в сфере пассажирских и грузовых перевозок в 

авиатранспортной системе Азербайджана. Также в исследование были вовлечены вопросы 

подготовки и обучения персонала на воздушном транспорте как факторы, влияющие на 

развитие данной отрасли. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, воздушный транспорт, пассажирские 

перевозки, грузоперевозки, авиакомпании, безопасность воздушного транспорта. 

 

SUMMARY 

ZIYA AGAYEV 

AIR TRANSPORT IN AZERBAIJAN: CURRENT SITUATION AND 

PROSPECTS 

Air transport is one of the leading subsystems of the transport system. The use of air 

transport in the civilian sphere dates back to the period after the First World War. The main 

subject of civil aviation in Azerbaijan is AZAL. The article analyzes the current state of air 

transport in Azerbaijan, constantly updated material and technical base, potential and 

development prospects. The logistics capabilities of the country's air transport were also 

considered. Issues such as safety in national aviation, its international rating, and training were 

also areas of research. The role of air transport both in the transport sector of the country and in 

the economy of the country as a whole was investigated. The steps that should be taken by the 

state in connection with the future development of air transport were considered from a scientific 

point of view. In this sense, the role of the issues provided for in the "Strategic Roadmap for the 

Development of Logistics and Trade in the Azerbaijan Republic" in the development of air 

transport was filtered out.The dynamics of growth in the field of passenger and freight 

transportation in the air transport system of Azerbaijan was studied. The study also involved the 

issues of training and education of personnel in the air transport as factors affecting the 

development of this industry. 

Key words: transport, logistics, air transport, passenger transportation, cargo 

transportation, airlines, air transport safety. 

 
 

(İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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Məqalə unudulmuş ədib Ələkbər Qərib Naxçıvanlının  yaradıcılığına həsr olunmuşdur. 

Ə.Q.Naxçıvanlı iyirminci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında sentimentalizm ədəbi cərəyanının 

görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun nəsr əsərləri ideya-bədii mükəmməlliyi ilə diqqəti 

çəkir. Ə.Q.Naxçıvanlı bədii yaradıcılığa Qori Müəllimlər Seminariyasında 1909-1913-cü illərdə 

təhsil aldığı vaxtlarda başlamışdır. Məqalədə onun həmin illərdə yazdığı ilk hekayələr təhlilə 

cəlb olunmuşdur.  Yazıçının  “Zavallı Leyla xala”, “Bacı və qardaş” kimi hekayələrinin mövzu, 

ideya, sənətkarlıq xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmiş, səciyyəvi məqamlar  müəyyənləşdirilmişdir. 

Hekayələrdə nəcib humanist duyğuların, ülvi hisslərin təqdimi əsas yer tutur. Bu əsərlərdə 

folklordan, xüsusən xalq nəğmələrindən istifadə məsələlərinə də diqqət yetirilmişdir. Müəllifin 

yığcam süjet daxilində obraz yaratmaq məharəti, surətlərin qəlb aləmini, hissiyyat və 

duyğularını məharətlə təsvir etməsi də bu əsərlərin əsas xüsiyyətlərindəndir. Ələkbər Qərib 

Naxçıvanlının “Zavallı Leyla xala”, “Bacı və qardaş” kimi hekayələri həm də Azərbaycan uşaq 

ədəbiyyatının  diqqətəlayiq nümunələrindən sayıla bilər. 

Açar sözlər:   Azərbaycan ədəbiyyatı, bədii nəsr, Naxçıvan ədəbi mühiti, Ələkbər Qərib 

Naxçıvanlı  

 

Ələkbər Qərib Naxçıvanlı (Abbasov Ələkbər Tağı oğlu) 1910-30-cu illərdə 

ədəbi prosesdə yaxından iştirak edən, nəsr, publisistika, ədəbi tənqid və bədii 

tərcümə sahəsindəki səmərəli,     məhsuldar fəaliyyəti ilə diqqəti çəkən istedadlı 

sənətkarlarımızdan biridir. Onun “Ələkbər Qərib”, “Əliəkbər Naxçıvanlı”, 

“Ələkbər Abbasov”, “Ə. Qərib” və digər imzalarla çap etdirdiyi roman, povest 

və hekayələr, publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələr, müxtəlif xalqların 

ədəbiyyatından etdiyi tərcümələr istedad və zəhmətin, ciddi yaradıcılıq axtarışla-

rının məhsuludur.Lakin bu görkəmli ədibin çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyəti 

diqqətdən kənarda qalmışdır. Uzun müddətdir ki, onun ədəbi irisnin toplanılması 

və tədqiqi ilə məşğuluq. Axtarışların nəticəsi olaraq bir çox məqalələr dərc 

etdirmişik. Bu məqalədə isə yazıçının 1910-cu illərdə mətbuatda dərc olunmuş 

ilk hekayələrindən söz açacağıq. 

Ələkbər Qərib Naxçıvanlı bədii və publisistik yaradıcılığa hələ Qori Müəllimlər 

Seminariyasında 1909/1913-cü illərdə təhsil alarkən başlamışdır. Onun həmyer-

lisi və və tələbə yoldaşı Xəlil ağa Hacılarov Qori seminariyasındakı müəllimləri 

Firidun bəy Köçərli haqqında 1957-ci ildə Tbilisidə  yazdığı xatirədə digər 

məsələlərlə yanaşı, Ələkbər Qərib Naxçıvanlını da yada salmış, onun da ədəbiy-

yata, mətbuata gəlişində ustad pedaqoqun təsirini və köməyini nəzərə çatdır-

mışdır:  “...Tələbələrimizdən  Ələkbər  Abbasov  öz  yazdıqları  məqalələri  Bakı  
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qəzetlərində çap edilmiş görərdi... Tələbələrin bu sahədəki fəaliyyətlərinə 

istiqamət yaradan Firidun bəy Köçərli idi” (1, s. 277-278). Bu baxımdan Ə. Q. 

Naxçıvanlının “İşıq”  qəzeti ilə əlaqələri maraq doğurur.  

Azərbaycanda qadınlar üçün ilk mətbuat orqanı olan “İşıq”  Bakıda 1911-

ci ilin yanvar ayının 22-də  nəşrə başlamış, 1912-ci ilin sonlarınadək nəşr 

olunmuşdur. Mətbuat tariximizdən bəhs edən tədqiqatçılar “İşıq”ı gah jurnal 

(məcmuə), gah da qəzet kimi yada salmışlar.Buna səbəb odur ki, “İşıq” həcminə 

və formatına görə qəzetdən bir qədər fərqli idi. Həftəlik nəşr olunan bu mətbuat 

orqanı səkkiz səhifədən az olmurdu. “İşıq”ın elə ilk sayında onun “tərbiyeyi-

ətfala (uşaqların tərbiyəsinə - H.H.), ədəbiyyata, təbabətə və evdarlığa dair 

xanımlar qəzetəsi” olduğu dəqiqliklə vurğulanmışdı (2). Bu mənada tədqiqatçı 

Amaliya xanım Qasımovanın “İşıq”ı qəzet sayması düzgündür (3, s. 6-7). 

“İşıq”ın redaktoru dövrün ziyalı qadınlarından olan Xədicə xanım Əlibəyova, 

naşiri isə onun həyat yoldaşı, hüquqşünas və publisist Mustafa bəy Əlibəyov idi.  

Onu da deyək ki, indiyədək Ələkbər Qərib Naxçıvanlının “İşıq” qəzetində 

dərc olunmuş bədii və publisistik əsərlərindən heç bir tədqiqatçı söz açmamışdır. 

Hətta həmin qəzet haqqında    kitabça çap etdirmiş A.Qasımovanın əsərində də 

bu barədə heç bir qeyd yoxdur. Tədqiqat zamanı Ə.Naxçıvanlının “İşıq”da 

verilmiş bir neçə bədii və publisistik  əsərini aşkara çıxardıq. Qəzetin 1911-ci 

ildəki 31-ci, 32-ci, 33-cü və 34-cü, 1912-ci ildəki 2-ci sayında, yəni 5 sayda  

Ə.Naxçıvanlının “Zavallı Leyla xala” hekayəsi oxuculara  çatdırılmışdır (4). 

Hekayənin adından sonra “L.İ.-yə töhfə” qeydi var.  

Hekayə Daşlıbulaq kəndinin sakinlərinin qışdakı acınacaqlı durumunun 

təsviri ilə başlayır. Gənc müəllif kəndlilərin ağır güzəranını, maddi sıxıntılarını, 

çarəsiz halını həssaslıqla və ürək yanğısı ilə təsvir etmişdir. Yeməyə çörək, 

geyməyə paltar, daxmalarını isitməyə yanacaq  tapmayan kəndlilər hər gün 

aclıqdan və şaxtadan ölmək təhlükəsi ilə üz-üzədirlər. Onlar məcbur qalıb əkin-

biçin üçün zəruri olan at və öküzlərini dəyər-dəyməzinə satırlar, təki bu ağır 

durumdan yaxa  qurtara bilsinlər. Yazıçının təsvirlərini həyəcansız oxumaq 

olmur: “Qəzadan bu il qışın əvvəlki iki ayları şiddətlə keçdi. Soyuq o dərəcədə 

şiddətli idi ki, Daşlıbulaq qəryəsində çox evlərin içində olan qab-qacaqlar buz 

bağlamışdı.Fağır kəndçilər nəhayət dərəcədə sıxıntı və zillət çəkirdilər. Zira 

taxılları və filcümlə əkinləri keçən il qayət az vüsula gəldikdən özlərinə qış üçün 

azuqə saxlamamışdılar. Buna binaən əksəri öz külfətinin əqəllən xörək və 

libasını mühəyya etməyə istiaətləri yox idi... Kömür almağa dəxi onlara bir 

miqdar pul lazım gəlirdi. İlin belə qıtlıq vaxtında heç kəsdə pul tapıl-

mazdı...Bütün əlacları kəsildikdə yazıq kəndçilər öz külfətlərini, körpə balalarını 

və kəndilərini bu sayaq dəhşətli fəlakətdən amanda saxlamaq üçün öz ev 

heyvanlarını; atlarını, öküzlərini, camış-inəklərini və sair kəndçi məişətində ən 

zəruri və lazımlı olan heyvanlarını bazarda əskik qiymətə satıb vüsul olmuş 

pulları ilə külfətlərinin ən mühüm mayehtaclarını mühəyya qılmağa məcbur 

olurdular. Bu növ əziyyət və əzabdan əlavə, soyuğun şiddətindən köy-kənd 

əhlinin gündən-günə xəstələri artırdı. Məsum cocuqlar bir növ qərib mərəzə 

düçar olub, həlak olurdular”.  

Müəllif  yazır ki, qışın sonu yaxınlaşdıqca kəndlilərin qəlbində ümid 

işartıları baş qaldırır, onlar qarşıdan gələn baharda əzab və fəlakətlərdən xilas 

ola biləcəklərinə ümid bəsləyirlər. Havalar isindikcə sanki onların qəlbləri də 
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hərarətlə dolur. Baharın gəlməsini uşaqlar və yeniyetmələr daha böyük sevinc 

hissi ilə qarşılayırlar. Təhkiyənin davamından öyrənirik ki, onlar qaval, qarmon, 

mizqan çalır, oxuyub oynayır, ətrafdakıları da şənləndirirlər. Bu kimi nikbin 

təsvirlərin ardınca qəmli, ürək parçalayan mənzərə ədəbi müstəviyə gətirilir. 

Yazıçı kəndin kənarındakı bir daxmada yaşayan ana ilə xəstə oğulun köməksiz, 

çarəsiz halına diqqət yönəldir: “Lakin həmin bu vaxtda köyün kənarında 

xarabaya bənzər bir daxmada bir dul arvad pəncərənin qabağından yerdə 

dizlərini qucaqlayıb, məyus və məhzun ahı ah üstündən çəkərək xamuşanə 

gözlərinin yaşını ruxsarına cari qılırdı. Qüvvəsindən heç bir şey felə  

gəlmədiyindən və öz yazıq halına bir çarə aramaqdan pək aciz olduğundan dərd 

və qəminin şiddətli alovunu özünün göz yaşı ilə söndürməkdən savayı heç bir 

şeyə qadir və muxtar deyildi. Bu övrətin sağ tərəfində divarın dibindən on 

yaşında, xəstəlikdən zəif bir səbi yatacağına uzanmışdı”.  

Kənd uşaqlarının çalıb-oxumaq səsi getdikcə daha da yaxınlaşır, xəstə 

çocuq isə ac-yalavac vəziyyətdə öz dərdləri ilə baş-başadır. Onun anası Leyla 

xala neçə günlər ərzində çəkdiyi əzab-əziyyətdən sonra daha da zəifləmiş, halsız 

qalmışdır. Biuçarə qadın Tanrıya üz tutaraq ömür kitabını vərəqləyir, keçənləri 

yada salır, böyük Yaradandan imdad diləyir. Yazıçı bu vasitə ilə zavallı Leyla 

xalanın acı taleyini oxucular çatdırır. Bu daxili monolq özünün sentimental 

qayəsi, yanıqlı mündəricəsi ilə səciyyələnir: “Pərvərdigara, məni nə bədbəxt, nə 

xar-zəlil bir şəxs yaratdın! Ah, mənim nəhs taleyim!.. İki aylıq səbi (qız uşağı) 

olduğum halda anam vəfat etmiş. Anamın vəfatından sonra yadlar, rəqiblər 

əlində qalaraq daima ağlar, zarıncı oldum... Gah o qonşunun, gah bu qonşunun 

qucağında dirilik edib, iki yaşınadək bir gün ac, digər gün tox zavallı ömrümü 

keçirdim. Ah, nə bəlalar, nə müsibətlər çəkdim!.. Madərimin vəfatından sonra 

çox keçmədi ki, atam gedib bir özgə arvad təzvic etdi. Bu analıq bizim evimizə 

gələn zamanı dörd yaşıma yeni girmişdim...Bu sitəmkar analığımın əlinin altında 

mən böyüyüb on iki sinnimə yetişdim...Atam evlənəndən sonra dəxi pərişan, 

naümid, bikəs bir yetim olmuşdum. Diriliyin məndən ötrü dəxi heç bir hüsnü 

bulunmazdı...”  

Məlum olur ki, analığının təkidi ilə Leyla on dörd yaşındaykən zorla qonşu 

kənddəki otuz yaşlı birisinə ərə verilmiş, lakin orada da xoş gün görməmişdir: 

”Səkkiz ilin müddətində həmin bu ərim ilə bərabər çöllərdə, zəmilərdə, isti 

günlərin qabağında satılma qul kimi işləməkdən belim bükülüb, əllərim qabar 

oldu. Fəqət heç bir qədr və qiymətim bilinmədi.Tündməcaz, bədxasiyyət kişinin 

əlində əsir olub, düşnam və murdar föhşlərini qəbul etdim. Dəhşətli kötəklərinə 

uzunqulaq kimi dözdüm. Lakin övlad anası olduqdan sonra ərim qəflətən 

mərhum oldu”.  

Bəla ardınca bəla gəlir. Ərinin ölümündən sonrakı dörd il ərzində iki körpə 

balasını böyütmək üçün hər əzaba qatlaşan Leylanın qəlbinə yenə də dağ çəkilir, 

amansız əcəl övladlarını əlindən alır. Bundan sonra öz əməyi ilə güzəranını 

təmin etməyə çalışan Leyla hər cür çətinliklərlə üzləşir, güclə başını dolandıra 

bilir, nəhayət, yenidən ailə qurur. Tale bu dəfə də üzünə gülmür, yeni nigahdan 

oğlu dünyaya gəlir, binəva çocuq iki yaşına çatmamış atası ölür. Zavallı Leyla 

daha da ağır vəziyyətə düşür, övladını zor-bəla ilə böyüdür, xəstəlik də bir 

yandan... Beləcə, müəllif Leyla xalanın acılarla dolu həyat yolunun qısa 

tarixçəsini təsirli bir tərzdə oxucuya çatdırır. Bu məqamda da təzadlı təqdim və 
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yozumlar  hekayənin bədii siqlətini daha da artırır. Bir tərəfdə öz dərdləri 

ağuşunda çırpınan kimsəsiz qadın və onun xəstə oğlu, digər tərəfdə də deyib-

gülən, çalıb-oynayan uşaqların bayram ovqatı. 

Təhkiyə və təsvirlərin davamında süjetin yeni şaxəsi boy verir. Müəllif bu 

dəfə diqqəti Daşlıbulağa  yaxın olan digər bir kənddəki yeniyetmələrin Xıdır 

payı yığmaq üçün evləri dolaşmasına yönəldir: “Xülasə, “Eydi-Xıdır” 

münasibəti ilə bu çocuqlar eldəki adətlərinə müvafiq dəstə ilə evləri birər-birər 

dolanıb, avaz ilə səda-sədaya verərək oxuyub, özləri üçün qism-qism pay cəm 

edirdilər. Bu axşam  hamı evlərdə bayram olduğuna görə hər dürlü xoşkbar, növ-

növ qovurqa, şirniyyat və sair şeylər mövcud olduğundan “Xıdıra Xıdır” gəlmiş 

çocuqlara yaxşı paylar və əksəri bəlkə xoşkbar (çərəz) və qovurqa əvəzinə pul 

verməyi kəndilərinə borc bilirdilər”.  

Müəllif bu uşaqların başçısı olan on beş yaşlı İskəndərin təmiz qəlbli, 

insaflı, zəhmətsevər bir yeniyetmə olduğunu daha ətraflı şəkildə, səciyyəvi 

xarakter əlamətləri ilə canlandırmışdır. Bu isə gələcək hadisələr üçün müvafiq 

bədii əsaslandırma funksiyası daşıyır: “Bu uşağın atası çox fağır, miskin olub, 

ancaq kəndisinin biaram səy və kuşisi ilə öz külfətinin zəruri ruzusunu qazanırdı. 

Oğlu İskəndər isə pədərinin külfətdən ötrü bu minval müttəsil çalışmağını 

görübən qeyrətinin və vicdanının güclüyündən onunla bərabər hər bir məqamda 

qüvvəsindən felə gəldiyi qədər çalışıb, səy və təlaş etməkdə əsla müzayiqə 

etməzdi. Yaşının azlığına baxmayaraq, məzkur çox böyük vicdan sahibi, 

rəhimdar, fəsihdil olub, cəmi kənd əhlinin mabeynində yaxşı məhəbbət və 

ehtiram kəsb etmiş idi. Vaqiən, İskəndər bilsəydi ki, kənddə bir evdə, ya bir tifli-

yetim və ya bir fağır yoxsuzluqdan və aclıqdan korluq çəkir və heç kimsədən 

müavinət gözləmir, həmin saat onun imdadına yetişib, bir vəsilə ilə binəvanı 

rizamənd qılmasaydı, özü nə təama meyl etməzdi və nə istirahətə qərarı 

gəlməzdi”. 

Öz kəndlərindən sonra Daşlıbulağa yönələn uşaqların bayramda toplaya-

caqları pulları nəyə sərf edəcəkləri barədə düşüncələrini də yazıçı təbii şəkildə  

canlandırmışdır. Onlar Daşlıbulaq kəndinin evlərini dolanıb hədiyyələr topladıq-

dan sonra ən axırda Leyla xalanın qapısında çalıb-oxuyaraq bayram payı 

istəyirlər. Şirin yuxuda olan qadın uşaqların səsinə oyanıb qapıya çıxır: “Balaları 

rizamənd yola salmaqdan ötrü heç bir şeyə gümanı gəlmədiyindən binəva 

arvadın canı şiddətlə sıxılırdı. Həzin sövt ilə: 

 -“Xudavənda, mən nə edim, nə söyləyim ki, məsum balaların qəlbləri sın-

masın”,- deyə uşaqlara yanaşdı: - Balalarım, sizə bir pay verməkdən lap acizəm. 

Zira evimizdə heç bir şey yoxdur. Neçə müddətdir ki, oğlum evdə xəstə yatır. 

Kəndimizə gündəlik xörək də tapmağa qadir deyilik. İndi nə etməli? “Yoxun” 

hər iki üzü qara olur... Ümid ki, məndən inciməyəsiniz!” 

Axşamdan bəri deyib gülən uşaqların da şən ovqatı dəyişir. Onlar Leyla 

xalaya pərişan bir halda baş endirib oradan uzaqlaşır və bu zavallı qadını narahat 

etdiklərinə görə özlərini qınayırlar. Dəstənin başçısı İskəndər isə dərin fikirlərə 

qərq olmuşdur. Müəllif onun qəlb aləmində baş qaldıran narahat duyğuları,  

zavallı qadının və onun xəstə oğlunun halına ürəkdən acımasını, dərin sarsıntı 

keçirməsini təsirli lirik-psixoloji təsvirlərlə nəzərə çatdırmışdır: “Leylanın 

sözləri onun pək lətif qəlbini ox kimi dağlayıb, bir an xatirindən çıxmayırdı. 
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-Pərvərdigara, bu biçarə arvadı və xəstə yetimini bu çahi-zəlalətdən 

qurtarmağa bir istitaətim varmı? Bunlara bir müavinət göstərməyə nə çarə 

arayım? Ax! Xudaya, nə üçün məni zəngin etməyibsən ki, laməhala belə 

bədbəxtləri, zarıncı yetimləri mühafizət edim? Ah-ah! Nə yaman övza, nə qara 

gün! İnsafdırmı mən canı salamat, qəlbi şad rahatca atamın qazandığından yeyib 

keyf edim, amma bu bimar yetim anası ilə ac-acına künclərdə qalsın? İskəndərin 

bilaixtiyar belə fikirlər qəlbindən keçdiyi halda cismi od kimi yanıb, qeyrətindən 

didələri yaş ilə dolmuş idi”. 

İskəndər uşaqlara üz tutaraq deyir: 

-Yoldaşlar, siz nə tövr istəyirsiniz, hər kəs öz hissənizi aparın! Amma mən 

öz payımı büsbütün alıb Leyla xalaya verəsiyəm. Zira o fağır-binəva, aciz bir 

arvad tayfasıdır.Əlavə, oğlu naxoş olduğundan necə ki, gördüz, künclərdə 

qalmışdır. Bu günkü gündə onlara bir müavinət göstərməkdən dəxi savab bir şey 

yoxdur”. 

Digər uşaqlar da onunla həmfikir olaraq yenidən Leyla xalanın daxmasına 

doğru qayıdırlar. Qadın onların geri dönüşünün səbəbini soruşduqda İskəndər 

niyyətlərini anladır: “İskəndər dolu torbanı kamali-ədəblə Leyla xalanın 

hüzuruna təqdim edib, tələsik cibindən pul kisəsini çıxarır, deyir: 

-Xala, bu şeylər biz bu gecə yığdığımız xoşkbar (çərəz), şirniyyat və sairə-

lərdir. Mən və yoldaşlarım səndən artıq təvəqqe edirik ki, bunları bizdən qəbul 

edəsən. Hərçənd bunların maliyyatı bir şey deyil, amma bainhəmə qəbul etməyin 

ilə bizi ziyadə məmnun qılırsan. 

Sonra İskəndər kisədəki pulların cəmisini... torbanın üstünə qoydu. Binəva 

arvad balaca balaların bu dərəcədə himmət və səxavətlərini görüb fövqəladə 

mütəəssir olub, xeyir-dua ilə bunları yola saldı”. 

Göründüyü kimi, bu maraqlı hekayədə uşaqların kimsəsiz qadına 

yardımını təsirli boyalarla canlandıran gənc müəllif  humanizmi, xeyirxahlığı 

təbliğ edir, oxucuları da təmiz qəlbli, insaflı olmağa səsləyirdi. Hekayədə 

yazıçının yaratdığı dolğun peyzajlar,  ədəbi müstəviyə gətirdiyi etnoqrafik 

detallar, təsvir etdiyi adət-ənənələr  koloriti daha da qüvvətləndirmişdir. 

Müəllifin “Xıdır” sözünü Xızır peyğəmbərlə bağlaması da maraq doğurur. 

Uşaqların qapı-qapı gəzərək bayram sovqatı yığarkən oxuduqları nəğmələr də 

tarixi-etnoqrafik səciyyəsi ilə diqqəti çəkir: 

 

Xıdıra Xıdır deyərlər, 

Xıdıra çıraq qoyarlar. 

Mən Xıdırın nəyiyəm? 

Ayağının nalıyam, 

Atının torbasıyam. 

Xanım, ayağa dursana, 

Yük dibinə varsana, 

Boşqabı doldursana, 

Xıdırı yola salsana. 

Xıdır gəlib hay ilə, 

Bircə dılğır day ilə. 

Dayı batdı palçığa, 

Çıxartdıq hay-huy ilə. 
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Yuxarıdakı nəğmə ilə onun hazırda daha çox işlənən variantları arasında 

müəyyən fərqlərin də olduğunu deməliyik.Yazıçının təbiət təsvirləri, kənd məi-

şətindən yaratdığı lövhələr də əyani müşahidələrin ifadəsi kimi təsirli və inan-

dırıcıdır. Məsələn, Daşlıbulaq kəndinin axşamüstü durumunun, görünüşünün 

təsviri bu baxımdan xarakterikdir: “Gecə qara niqabını yerin üzünə saldıqda ara-

sıra əsən isti yellər evin qabağındakı uca təlmələrin şaxələrini hərəkətə 

gətirirdi... Otlaqdan...qayıdan... qoyun və quzuların mələşməyi, inəklərin 

bağırtısı, atların kişnəməyi, digər tərəfdən də yel əsdikcə ağacların yarpaqlarının 

xışıltısı biri-birinə qarışıb, qəribə bir avaz dərk olunurdu. Cavan qızlar və 

arvadlar əllərində su ilə dolu küpə, bardaq, səhəng bulaq tərəfdən sürətlə qayıdıb 

gəlirlər. Bir az vaxt keçmiş köydə və ətraflarında cəmi səs və sədalar xamuş 

olub, hər tərəfi dərin sakitlik çulğadı”.  

Gənc yazıçının ilk əsərlərindən olan  “Bacı və qardaş” hekayəsi isə Bakıda 

çıxan  “Məktəb” jurnalının 1913-cü ildəki  7-ci sayında “Əliəkbər Naxçıvanlı” 

imzasıyla dərc olunmuşdur (5, s.107-110). Əsər uşaq ədəbiyyatımızın maraqlı 

nümunələrindən sayıla bilər. Gənc müəllifin uşaq məişətinə,  psixologiyasına və 

dünyagörüşünə yaxından bələdliyi razılıq doğurur. Hekayənin əsas obrazları 

qardaş və bacı - Teymur ilə Fizzədir.Əsər böyük bacıları Zərəfşanın onları 

yuxudan oyatmasının təsviri ilə başlayır. Sonra onlar çoxdankı arzularının ger-

çəkləşdiyini eşidirlər. Belə ki, xidmətçi İsmayıl lələ xahişlərini nəzərə alıb 

uşaqlar üçün bir dovşan balası tutub gətirmişdir. Bacı ilə qardaş dovşanı 

oynatmağa getmək istərkən anaları onları hər şeydən əvvəl təmizliyə riayət 

etməyə, əllərini, dişlərini yumağa, vaxtında yemək yeməyə çağırır:  

“Bəs nə üçün üzünüzü, əllərinizi yuyub, çay içməmişsiniz? Teymur, bir 

sən əllərinə bax, gör nə haldadır? Sənin üçün çox böyük eyibdir ki. əllərini bu 

sayaq kirli və çirkin saxlayırsan...Mən sizə neçə dəfələrlə söyləmişəm ki, səhər-

səhər üzünüzü, əllərinizi, dişlərinizi yumamışdan bir işə başlamayınız”. 

Əslində burada müəllif ananın dili ilə təkcə Teymuru və Fizzəni yox, 

ümumən bütün uşaqları təmizkar, səliqəli olmağa səsləməklə tərbiyəvi fikirlər 

ifadə etmişdir. Hekayənin sonrakı epizodları uşaqların dovşan balası ilə 

oynamaları üzərində qurulmuşdur. Müəllif balaca uşaqların sadə, səmimi duy-

ğularını maraqlı tərzdə açıb göstərə bilimişdir. Belə ki, uşaqlar gah dovşana 

şirniyyat yedirtmək fikrinə düşür, gah sərinləməsi üçün onu bağçaya aparır, gah 

atıb-tutur, gah qulaqlarını dartır, gah da tikdikləri yuvada yatırtmaq istəyirlər. 

Onların son təşəbbüsü dovşanı təmizkarlığa yönəltməklə bağlı olur. Hekayədən 

bir parçaya diqqət yetirək : 

          “Fizzə dovşanın ağzını ayırıb, diqqət ilə dişlərinə baxır və qardaşına deyir 

ki : 

         - Bura bax, Teymur! Gör bunun dişləri necə kirli və murdardır. Yadında-

dırmı, anam deyirdi ki, dişin çirkli olması çox zərərlidir. Bundan insan naxoş 

olar. Ona görə, gəl, bunun dişlərini qəşəngcə yuyub təmizləyək”. 

         Belə də edirlər. Dişləri fırçalanan dovşan son nəticədə onların əlindən 

qaçır. Hekayədə bir tərəfdən, uşaq məişətindən maraqlı səhnə sənət dili ilə 

canlandırılmış, digər tərəfdən də sağlam həyat tərzi üçün zəruri olan təmizkarlıq, 

səliqəli olmaq, vaxtında qida qəbul etmək kimi məsələlər bədii şəkildə ifadə 

olunmuşdur. ”Bacı və qardaş” hekayəsinin dilinin çox sadə və anlaşıqlı oldu-
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ğunu da deməliyik. Belə əsərləri dərc etməklə “Məktəb” jurnalı  müvafiq tərbi-

yəvi qayə izləmişdir. 

        Ələkbər Naxçıvanlının “Bacı və qardaş” hekayəsi ilə bağlı bir məsələyə də 

aydınlıq gətirmək istəyirik. Folklorşünas alim, professor M.H.Təhmasib “Mək-

təb” jurnalında folklora münasibət    məsələsi” adlı məqaləsində ötəri şəkildə bu 

əsərə də toxunmuş, uşaqların oxuduğu “Əkil-bəkil quş idi” mahnısının hekayə 

ilə lazımınca əlaqələndirilmədiyini yazmışdır (6, s.20). Fikrimizcə, mərhum 

alimin həmin iradı o qədər də əsaslı deyil. Belə ki, hekayədə dovşanı oynadan 

uşaqların şadlanaraq müxtəlif mahnılar oxuması bildirilir ki, adı çəkilən nəğmə 

də onlardan biridir: 

  Kaküllü bir quş idi, 

      Divarda oturmuş idi. 

      Getdim onu tutmağa, 

      O, məni tutmuş idi. 

      Meydana salmış idi. 

      Meydanın ağacları, 

      Dən gətirər ucları. 

      Çəpər çəkdim, yol açdım, 

      Qızıl gülə dolaşdım. 

      Bir dəstə gül dərməmiş, 

      Anası gəldi, mən qaçdım. 

 

Şübhəsiz ki, bu hekayədə uşaqların oyun zamanı öz yaş səviyyələrinə, maraq 

dairələrinə, psixologiyalarına müvafiq olan mahnıları, o cümlədən yuxarıdakı 

parçanı oxuması tamamilə təbiidir və mətndə onun verilməsində uyğunsuzluq, 

əsərin ideya-bədii strukturu ilə bağlanmamaq əlaməti axtarmağa lüzum yoxdur.  

Yaradıcılıq axtarışlarını davam etdirən gənc yazıçı bir-birinin ardınca yeni heka-

yələr qələmə almış, onları 1914-cü ildə Bakıda “Haqq divanı” adlı kitabında top-

layaraq oxuculara təqdim etmişdir. “Əliəkbər Naxçıvanlı” imzasıyla çap olun-

muş həmin kitabda müəllifin üç hekayəsi verilmişdir: “Haqq divanı”, “Faciə”, 

“Uşaq divanı”...  

Ümumiyyətlə, Ələkbər Naxçıvanlının ilk qələm təcrübələrindən olan 

“Zavallı Leyla xala”, “Bacı və qardaş” hekayələri həm mövzu-ideya, həm də 

bədii məziyyətləri ilə iyirminci əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının 

diqqətəlayiq nümunələrindən sayıla bilər.  
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН ГАШИМЛИ 

О ДВУХ РАССКАЗАХ АЛЕКПЕРА ГАРИБА НАХЧЫВАНЛИ 

Статья посвящена творчеству забытого писателя Алекпера Гариба Нахчыванли. 

А.Г.Нахчыванли-один из видных представителей литературного течения сентиментализма 

в азербайджанской литературе двадцатого века. Его прозаические произведения 

привлекают внимание идейно-художественным совершенством. Художественное 

творчество А.Г.Нахчыванли началось в 1909-1913 годах, когда он учился в Горийской 

учительской семинарии. В статье были проанализированы его первые рассказы, 

написанные в те годы. Рассмотрены тематические, идейные, художественные особенности 

рассказов писателя “Бедная тетя Лейла”, “Сестра и брат”, определены характерные 

моменты. Нежные гуманистическиеи высокие чувства занимают основное содержание его 

рассказов. В рассказах также было уделено внимание вопросам использования фольклора, 

особенно народных песен. Одним из основных достоинств этих произведений является 

умение автора создавать образ в компактном сюжете, умело изображать душевный мир 

образов, чувства и эмоции. Рассказы Алекпера Гариба Нахчыванли “Бедная тетя Лейла”, 

“Сестра и брат” также можно отнести к образцам азербайджанской детской литературы. 

Ключевые слова: азербайджанская литература, художественная проза, 

литературная среда в Нахчыване, Алекпер Гариб Нахчыванли 

 

SUMMARY 

HUSEYN  HASHIMLI 

ABOUT TWO  STORIES OF ALAKBAR GARIB NAKHCHIVANLI 

 The article is dedicated to the creativity of the forgotten writer Alakbar Garib 

Nakhchivanli. A.G. Nakhchivanli is one of the prominent representatives of the literary trend -

sentimentalism in the twentieth century Azerbaijani literature.His prose works attract attention 

with their ideological and artistic excellence. A.G. Nakhchivanli began his artistic career when 

he studied at the Gori Teachers' Seminary in 1909-1913. The article analyzes the first stories he 

wrote in those years.The theme, idea, art features of the writer's stories such as “Poor aunt 

Leila”, “Sister and brother” have been reviewed and specific points have been determined. The 

presentation of noble humanistic feelings plays a key role in the stories.The works also focus on 

the use of folklore, especially folk songs.The author's skill in creating an image within a concise 

plot, his skillful depiction of the world of the heart, feelings and emotions of the images are also 

the main features of these works.The stories “Poor aunt Leila ”, “Sister and brother” by 

A.G.Nakhchivanli can also be considered as noteworthy examples of Azerbaijani children's 

literature. 

 Key words: Azerbaijani literature, literary prose, literary environment in Nakhchivan, 

Alakbar Garib Nakhchivanli 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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NAXÇIVANDA KOMAN, QIPÇAQ TÜRKLƏRİ  

 

Məqalədə Naxçıvan əhalisi etnogenezinin formalaşmasında iştirak etmiş Koman, Qıpçaq 

türklərindən, onların bu ərazilərdə yayımından bəhs olunur. Bu prototürk tayfalarının Naxçıvanan 

ərazisində yayım tarixi indiyədək Azərbaycan və türk alimləri tərəfindən tam olaraq tədqiq 

edilməmişdir. Tədqiqatlarda m.ö. VIII və eramızın XVI əsrinə qədər göstərilən bu tayfaların 

Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan ərazilərində yaşadığı dövrün m.ö. III-II minilliklərə söykənməsi 

tərəfimizdən tarixi faktlarla sübut edilmişdir. Ümumtürk və əcnəbi alimlərinin bu istiqamətdə 

araşdırmaları qədim mənbə məlumatlarına əsasən müqayisəli təhlil edilmişdir. Bu tayfaların 

Naxçıvan ərazisindəki qədim türk, Subar, Bulqar, Naxər türkləri ilə eyni tarixi dövrdə olması 

faktlarla təsdiq olunur. Qədim Naxçıvanın Van gölü ətrafında Kumen, Kaman tayfa və coğrafi 

adların tarixi Koman qıpçaqların Şu, Subar, Sak, Bolqar boyları ilə m.ö. III minillikdə Mitan 

dövləti dövründə  mövcudluğu sübut edir. Tədqiqatda Naxçıvan coğrafi arealında bu tayfalar və 

onların adları ilə bağlı 8 məntəqə adlarının olması mənbələr əsasında sübut edilir. Tarixi 

materiallar Koman qıpçaqların ümumtürk ərazilərində m.ö. V-III minilliklərdə yaşamış 

prototürklərin varislər olduğunu göstərir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Koman, Qıpçaq, Ön Asiya, Kiçik Asiya, məntəqə adları 

 

Azərbaycan xalqının, eləcə də digər türk xalqlarının tarixi keçmişində 

etnogenezin formalaşması, müxtəlif prototürk boylarının iştirakı ilə bağlı olmuşdur. 

Bu tarixi prosesin m.ö. II minilliyində Azərbaycanın Göyçə gölü ətrafı və Kiçik 

Asiya-hazırkı Türkiyə ərazisində özünün kiçik dövləti və ölkəsini yaratmış 

tayfalardan biri də Koman və Qıpçaq türkləri olmuşdur (34 , s. 378-389). Xeyli 

tədqiqatlarda Koman və qıpçaqlarla bağlı müəyyən məlumatlar verilsə də, onların 

Azərbaycan ərazilərində yaşaması və yerli-aborigen sakinlər olması tədqiqatçılar 

tərəfindən ətraflı tədqiq edilməmişdir. Koman qıpçaqların hansı soydan gəlməsi, 

tarix səhnəsindəki ilk dövr və əraziləri haqqında xeyli elmi fikirlər söylənilmişdir. 

Lakin Koman və Qıpçaq boylarının Azərbaycan ərazisində tarixi, hansı tayfa 

ittifaqında olduğu, etnogenezində yeri, bu ərazidə öz adları ilə yaratdığı məntəqə 

adları-etnooykonimlər tam tədqiq edilməmişdir. Bütün bu məsələlərə aydınlıq 

gətirmək üçün biz Koman Qıpçaq boylarının Azərbaycan ərazisindəki tarixi, dili və 

türk tayfaları ilə ittifaqına qısaca nəzər salmaq istərdik.  

Q.Qeybullayev öz araşdırmalarında komanları Qıpçaq boyları ilə bir ittifaqda 

göstərmiş, “koman” adının kom+an şəklində yarandığını göstərsə də, elə həmin 

kitabda bir də bu tayfa adını ko+man kimi izah etmiş, qədim Syunikdə Kuman 

kəndinin olduğunu, komanların Orta Asiyada Pliniy tərəfindən qeyd edildiyini 

yazıb, Azərbaycan ərazisində koman-qıpçaq birliyindən bəhs edərək,bu tarixi I əsr 

olaraq göstərmişdir (18, s. 55, 110, 117).  

Eramızın VII əsr tarixini şərh edən M.Kalankatuklu  “Alban tarixi”ndə 

Yeliseyin  ölümü  ilə  bağlı  “Qomenk”  adlı toponimin-coğrafi ərazinin adını çəkir,  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 11.05.2020, qəbul edilib: 17.05.2020 
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(24, s. 18), Alban tarixçisi K.Gəncəli isə m.ö. I əsr və eramızın  I əsrindəki 

hadisələrdən məlumat verməklə yanaşı, Koman adını şəhər olaraq göstərir və əsər 

tərcümə edilərkən erməni müəllifləri, bir qrup qədim türk adları Əsən-“Arçpuni”, 

Bərkə xan- “Baraka”, Zebel-“İzabella”, Manqu-“Munkes”, Dəspinə-xatun-“Mari-

ya” kimi erməniləşdirmişdir (16, s. 53, 266, 271, 332, 335-336).  

Koman türklərinin qıpçaqlarla dil, mənşə və tarixi baxımdan eyniliyi haqda 

məlumat verən Q.E.Qrum-Qrijimaylo və İ.Y.Biçurin kumanları Kuman-Qıpçaq 

ittifaqında göstərib, Koman tayfa adındakı “kom” sözünü tayfa adı kimi verib,  bu 

tayfaları qədim Tele türklərinin 15 tayfa birliyindən birinə aid etmişlər (7, s. 301; 

19, s. 247). S.M.Axincanov isə, bu tayfaları Kimak/kiman kimi qıpçaqların bir qolu 

olaraq göstərib, onların Şimal-Şərqi Monqolustanda qırğızlara məğlub olub, Altay-

Sayan ərazilərinə “kumos” adında yerləşdiklərini yazır (1, s. 285-287). 

Azərbaycan alimi F.Ağasıoğlu da bu tayfanı “Kuman” yazılışında göstərib, 

kumanları Subar konfederasiyasına daxil edərək, onların Fərat çayının batı 

yaxalarında yerləşdiyini, ərazilərini Kumuq, Kuman adları ilə tanıtdıqlarını m.ö. II 

minilliyə aid edir. Burada komanların qıpçaqlarla birgə Göyçə gölü ətrafında 

“Kumani” ölkəsi kimi adlanması da qeyd edilir (5, s. 45-53).  

Tayfa adı “Koman” sözünün izahını M.A.Xabiçevi Kuman dilində “kumak”- 

kum+ak   yazılışında verib, kuman dilində “ak” tərkibinin kiçiltmə mənasında 

olduğunu yazır və sözü “kiçik kum” mənasında izah edir. Bütün bu araşdırmalarda 

tarix eramızın VI-VIII əsrlərinə aid edilir ( 11, s. 54-57).  

Biz M.Kaşğaridə  “komın” sözünün “coşmaq” mənasında, “man” tərkibinin 

isə, ayrıca kuşanmaq-“qurşanmaq”, banmaq-“batırmaq”  mənaları ilə rastlaşırıq 

(21, s. 30, 324). Əgər xatırlasaq, F.Kırzıoğlunun yazılarında da Altay, Sibir türkləri 

arasında komi, kumıq, kuman adlı tayfalarla rastlaşır və Qıpçaq türklərində biz 

kumanlı adda tayfa adını görürük (15, s. 31-35). Ümumiyyətlə Koman türklərinə 

dair araşdırmalardakı tarixə baxsaq, bu tarix m.ö. VIII əsrdən qabağa getmir, lakin  

mənbələrdə yeni məlumatlarla da rastlaşırıq.  

 Koman və qıpçaqların tarixi haqqında “Ümumdünya tarixi”nin I cildində 

m.ö. II minilliyin sonlarında (m.ö. XI əsr) Cənub Azərbaycanın Urmiya dağları 

əhatəsində yağış və ildırım Allahı kultunun mərkəzinə çevrilmiş Kumen dövlətinin 

adı qeyd edilir. Bundan sonra isə, m.ö. IX əsrdə Koman və Kumaxa əraziləri 

kaskeylərdən cənubda, şubərlərdan isə şimalda göstərilir (39, s. 515-517).  

 Mənbələr m.ö. IV əsrin əvvəllərində Qara dəniz ətrafında Koman məbədi və 

şəhərinin olduğunu, o bölgə əhalisinin isə qədim Kuman tayfalarının (kitabda 

iranmənşəli) Ma allahına ibadət etdiyini də yazır (40, s. 257). R.Özdəkin 

yazılarında da qıpçaqlar kumanlarla bərabər m.ö. XI əsrə aid, kuman-qıpçaq, 

xəzər-qıpçaq-uz ittifaqında verilir(33,  s. 166-167). Q.V.Kostoçakoviç isə, Kimak 

və qıpçaqların mənşəyi haqqında yazdığı məqalədə L.N.Qumilyev, A.P.Dulzon, 

D.E.Yeremeyev, L.P.Potapov, D.Q.Savinov, S.A.Starostin kimi müəlliflərin 

yazılarına istinadən komanların “koman”, “kuman”, “kimak” “komas”, 

“kiman”, “komi” kimi adlanmalarının etimoloji izahını verib, adların türk dilində 

olduğunu, onların uyğurlar arasında 3 min il yaşadıqlarını göstərir. Daha sonra 

müəllif, eramızın 601-ci ilində onların İrtış çayı sahillərinə, sonra (VIII əsr) Turfan 

knyazlığına, 3-cü köçdə isə, yenə də İrtış çayı sahillərinə adlayaraq burada 

məskunlaşdıqlarını yazır. Burada müəllif adların “kom” kökündən gəldiyini və sait 
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səs əvəzlənmələrinin Ket türklərinin ləhcələrinə uyğun olduğunu göstərib bu 

fonetik hadisəni türk dilləri üçün bir qanuni hal kimi izah edir (42). 

Əgər bu adlara diqqət etsək, onlar eynilə Azərbaycan ərazilərində müəyyən 

tarixi dövrlərdə yer alır ki, biz aşağıda bu haqda faktlar göstərəcəyik.  

Başqa bir məlumatda komanların uyğurlar arasında  3 min il yaşam tarixi və 

eramızın 601-ci ilində ilk köçünü nəzərə alsaq, bu faktlar tayfaların  m.ö. III 

minilliyin sonu, II minilliyin əvvəllərində tarix səhnəsində olduğunu təsdiq edir (39, 

s.  515-516). Bundan sonra komanlar m.ö. II minilliyin sonu, I minilliyin 

əvvəllərindən Cənub Azərbaycanın Urmiya dağlarının ətəyindən başlayaraq  Şimal 

Azərbaycanda, Naxçıvan daha sonra Albaniya ərazisini, daha sonra isə 

Monqolustan, Altay Sayan, İrtış, Beş Balık, Komi, Kumık, Kumak, Kumen və s. 

əraziləri əhatə etməklə, 500-dən yuxarı əski və müasir coğrafi adda öz adlarını 

əbədiləşdirmişlər (23, s. 250, 257, 260) . 

Bəzi tədqiqatlarda Koman türklərinin dili ilə Ket türklərinin kuman-qıpçaq 

dili, sadəcə dialektlə fərqlənirdi. A.P.Dulzon qeyd edir ki, türk xalqlarının etnik və 

siyasi  müstəqilliyini əldə etməsi, gələcəkdə hər hansı bir türk dövlətinin 

yaradılması tarixi prosesi idi (8, s. 177-178, 236; 9, s. 474-482).  

Burada bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, Koman türklərinin 

dili Altay Sayan, İrtış, Sibir, Yakut ərazilərində Ket dilindən gəlməklə Uqro-fin 

qrupuna daxildir. Bu ərazidəki Yakut, Karaqas, Teleut, Tuva, Saqay, Beltir, 

Kumandi, Kalmık, Koybal, Tuba, Şor və s. dillər isə Xakas, Altay türk dili 

qruplarında cəmlənir. Bundan başqa qərbi Sibirin Çulum, Baraba, Tobol, İşim, 

Tümen, Tura  Koman türkləri,  eləcə də qıpçaqlara aid Tural, Çuz, Mişer, Başqırd, 

Karakalpaq və s. türk boylarının dilləri də, türk dilləri ailəsində birləşir. Belə halda 

“Uqro-fin” sözü “Ümumtürk qrupu”dur və bu cür adlansa daha doğru 

səslənər.  
A.M.Şerbak öz araşdırmalarında bu məsələyə toxunmaqla,  Kuman, Qıpçaq 

və Kumık tayfa dillərinin türk dili olduğunu tam olaraq təsdiq edir (37 , s. 9-14). 

Komanların yayım arealına nəzər salsaq, biz Azərbaycanın Lerik, Cəlilabad, 

Gədəbəy, Zakatala və s. ərazilərindəki toponimik sistemdə Koman, Komanlı, 

Komantərn, Kumani kimi onlarla ada (4, s. 59, 61), eləcə də əski yazı və 

tədqiqatlarda isə Şəki rayonunda Kam tərkibli məntəqə adlarına rast gəlirik (25 , s. 

38). Eyni hal Azərbaycanın, eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi ola Naxçıvan 

ərazilərində də təkrarlanır. Burada biz işğal altına düşmüş Vedi, Göyçə, Dərələyəz, 

Siyan, Xınzirək, Zərzəmin nahiyələrində koman türkləri ilə bağlı xeyli məntəqə 

adlarına təsadüf edirik ki, onların adları ermənilər tərəfindən dəyişdirilmişdir. Bura 

Kəmud,  Kamura, Toykümə, Camaqat, Kamiyab, Kəməngəlül, Kümanbulaq kimi 

məntəqə adlarını misal göstərə bilərik (12, s. 47, 55, 121, 150, 172,) 

Gürcüstana qatılmış Azərbaycan torpaqları olan və hazırda azərbaycanlılar 

yaşayan Qarayazı, Borçalı, Axalkala və s. mahallarda da qeydə alınan Kumisi, 

Kumurdo, Qomar, Kobi (bm,mənben dialekt fərqi), Kobul kimi adlar qədim 

koman boylarının Azərbaycan ərazilərində izləridir (36, s. 43, 47, 64). Cənub 

Azərbaycanımızda da təkcə şəhər adlarında biz Kum, Kumuşe adlarına, eləcə də 

Xumu adda iki göl adına təsadüf edirik (13 , s. 469).Beləliklə “Koman” adı həm 

tarixi, həm məna baxımından m.ö. XII əsrdən qabağa getmir. Lakin Assur – Urartu 

yazıları, mənbələr və tədqiqatların elmi nəticələri Türkiyə və Göyçə gölü ətrafında 

m.ö. XIII əsrdə bu tayfaların  ölkəsi olduğunu qeyd edir (5, s. 44-53; 39, s. 515). Bu 
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faktlar istinad etsək türk Koman boyları ən azı m.ö. III minilliyin sonlarından 

Azərbaycan və Türkiyə ərazilərində tarix səhnəsində olmuşlar. “Koman” sözünün 

mənasına gəldikdə isə, əski türklərin advermə adətlərində teofor adlar-

müqəddəslərin adları əsas yer alırdı. Bu yöndən yanaşıldıqda “koman” sözünün  

Kassi prototürklərinin allahı Şukamunadan (38, s. 105) gəlməsi qənaətindəyik. Türk 

dillərində, tanrı adındakı “Şu” komponenti zu/uzu/izi-“işıq, günəş” mənalarını 

bildirirdi (34, s. 478-479). Tayfa adı kom isə, günəşlə bağlı olan qam-şaman 

sözündən gəlmişdir. Ada qoşulan türk dillərinə məxsus -an “mənsubluq 

şəkilçisi”isəsözü “Günəşin komanları-şamanları” mənasında izah edir. 

Bəs Qıpçaq boylarının komanlarla ittifaqı və onların tarixi hansı dövrlərlə 

səsləşir və Azərbaycan ərazilərində hansı tarixi dövrdə məskun olmuşlar? Qeyd 

edək ki, tədqiqatlarda Azərbaycan o cümlədən də Naxçıvan ərazilərində məskun 

olmuş, əhalinin, təşəkkülündə iştirakı olan Qıpçaq tüklərinin də tarixi və ərazisi 

fərqli göstərilmişdir.   

Xüsusi olaraq qeyd edək ki, qıpçaqlar haqqında araşdırmalar aparmış 

V.L.Vinoqradov, B.A.Muradov, İ.O.Knyazkiy, D.A.Rasovckiy, Q.E.Qrum-

Qrjimaylo, A.N.Baskakov kimi rus və Orta Asiya müəlliflərinin yazılarında bu 

tayfaların tarixi, əraziləri, tayfalarla ittifaqı, bir-birini təkzib edən fikirlərlə verilir. 

V.L.Vinoqradov qıpçaqların adının ərəb fars dilində “kıpçak”, başqırdlarda 

“kıpsak”, qazaxlarda “kıpşak”, tatarlarda “kıpçaklar”,  karaçay-balkarlarda 

“kıpçak”, özbəklərdə “qipchoq”, kumıklarda “kıpçaklar”, Avropa və Vizantiya 

mənbələrində isə “kuman” adında təsadüf olunduğunu göstərir (30, s. 141-144). 

Bəzi tədqiqatlarda qıpçaqlar hun-qıpçaq və poloveç qıpçaq tayfaları kimi 

təqdim olunur. B.A.Muradov, İ.O.Knyazkiy bu fikirlərlə razılaşmaqla hun-qıpçaq 

və poloveç qıpçaq birliyindən bəhs edərək, poloveçlərin də qərb qoluna  sarların 

və şərqi qoluna hunların birləşdiyini göstərirlər (17, s. 45; 26, s. 120).  

Biz Rəşid-əd Dinin yazılarında da kıpçaq, kalaç və akasir tayfaları haqqında 

məlumatlarla rastlaşırıq. Burada tarix oğuzların dövrünə çəkilməklə, onların Oğuz 

dəstəsinə qoşulan xalq tayfalarından biri olduğu göstərilir və qıpçaqların oğuzların 

itaətinə keçdiklərindən bəhs olunur (10, s. 83-84). M.Kaşğarinin yazılarında isə, 

qıpçaqların Qazaxıstan ərazisinə gəlişi, peçeneqlərlə birliyi, kəngərlərin qıpçaqlar 

arasında olması m.ö. I minilliyin sonuna aid edilir (22, s. 379). A.N.Baskakovun 

məlumatlarında da qıpçaqlar  Kara noqay və Ağ noqayların  ittifaqında noqaylar 

kimi göstərilir və Qıpçaq damğasının  bu şəkildə olduğu təqdim edilir  

(6, s. 133, 136, 188-189). 

Bir məsələni də qeyd edək ki, əgər qıpçaqlar bu məlumatlarda Oğuz boylarına 

aid edilirsə biz oğuzların ilk dövrünün m.ö. II minilliyin ortalarına aid olduğunu 

faktlarla sübut etmişik (ətraflı bax, 35,  s. 189-225). Ümumiyyətlə bura qədər olan 

məlumatlara diqqət etsək, qıpçaqlar ancaq Orta Asiya ərazilərində göstərilməklə, 

onlar kəngər peçeneq, noqay, kalaç, akasir, hun, poloveç qıpçaq kimi Rəşid-əd 

Dinə istinadən m.ö. I minilliyin sonuna aid edilir. 

 Qıpçaq türklərinin tarixi, yayım arealı və Azərbaycandakı izləri ilə bağlı elmi 

cəhətdən əhəmiyyətli məlumatlara biz Azərbaycan və Türkiyənın görkəmli alimləri 

Y.Yusifov, İ.Əliyev, F.Kırzıoğlu, Q.Qeybullayev və başqalarının  araşdırmalarında 

rast gəlirik. Bu yazılarda Qıpçaq tarixi və ərazisi, Koman-Qıpçaq birliyi, onların 

digər türk boyları ilə ittifaqı, bu tayfaların qolları və digər məsələlər geniş 
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araşdırılmışdır  (2, s. 121, 134-136; 18, s. 116-117). Biz yuxarıda R.Özdəkin 

qıpçaqların tarix səhnəsində kuman-qıpçaq, xəzər-qıpçaq-uz ittifaqındakı fikrini 

qeyd etdik ki, burada Qıpçaq dövrü XI əsrə aid edilmişdir.  

 S.Q.Klyaştornının yazılarında qıpçaqların eramızın VI-VII əsrlərində həm 

Şir həm də Qıpçaq adı ilə tanındığı (20, s. 92-93),Q.Qeybullayevdə onları eramızın 

V-VII əsrlərində Koman-Qıpçaq birliyində olduğu, R.Özdəkin tədqiqatlarında isə, 

Kuman, Kolmat, Kol, Kul boylarının qıpçaqların varisləri olduğu geniş yer 

almışdır (18, s. 117; 33, s. 166-167). Onlar bu mənbələrdə eramızın V-VII-XI 

əsrlərinə aid edilsələr də, Q.E.Qrum Qrjimaylo və M.İ.Artamanovun yazılarında 

qıpçaqları m.ö. I əsrdə Altayda yaşayan Dinlin tayfalarının bir qolu kimi, hunların 

tabeliklərində göstərilir (3, s. 57- 59). D.A.Rasovski isə öz yazılarında  qıpçaqların 

m.ö. 201 ildə hunların içərisində olduqlarından bəhs edir (31, s. 125-126, 132).  

Qeyd edək ki, F.Kırzıoğlunun bu istiqamətdə tədqiqatları daha çox elmi 

əhəmiyyət daşıyır. Müəllif qıpçaqların m.ö. VIII əsrdən başlayaraq ilk və son 

Qıpçaq dövrlərinə bölməklə, ilk dövrü m.ö. VIII əsrdə, son Qıpçaq dövrünü isə 

eramızın VI əsrinə aid etmiş, “Uyğur”, “Uzunkörpü”, “Dədə Qorqud” və s. 

oğuznamə və Kartlis-Gürcü mənbələrindəki Qıpçaq türklərinin koman, sak, 

beçeneq, barsil, xəzər türkləri ilə ittifaqını geniş təhlil etmişdir.  Son Qıpçaq 

dövründə VI-XIII əsrlərin siyasi proseslərinə diqqət yetirən F.Kırzıoğlu, XI əsrdə 

Çoruk boylarında qıpçaqların qərbə doğru köçlərini ətraflı araşdırmışdır (15, s. 3-5, 

8-12, 13-16, 31-35, 50-55, 62-75). Əgər diqqət etsək, müəllif ilk dövr olaraq 

qıpçaqları m.ö. VIII əsrə aid edir. Bəs əsl həqiqətdə qıpçaqlar hansı tarixi dövrdə, 

kimlərlə və hansı ölkə ərazisində tarix səhnəsində olmuşlar?  

 İstər Şir, Sak, Bulqar boylarının, istərsə də Kas/Kasər/Xəzər boylarının tarix 

səhnəsinə çıxdıqları dövr və Ön Asiya-Azərbaycan, Kiçik Asiya-Türkiyə 

ərazilərində əski qaynaqlarda ən azı m.ö. III minilliklərdə göstərilir. Bu proses 

qədim Assur, Aratta, Het və s. ölkələrin salnamə yazılarında da təkrarlanır (38, s. 

169-170; 39, s. 286, 314-318, 332, 368).  

Tarixi yazıları izləyərkən qətiyyətlə demək olar ki, əski Subar, Kəngər, 

Bulqar, Şir, Kuman, Uz, bir qədər sonralar isə Çik-Çigil, Kun, Burcaqlı, 

Başqırt, Akaser, Uran, Tokas, Kemek-Kumıq, Kul, Bulak, Kolmat, və s. türk 

boylarının ümum adına çevrilən qıpçaqlar qarşısıalınmaz, sıx ittifaq birliyində əsl 

güc olan Kip saklar idilər (- F.R.). Saka boylarının kip, köp, sıx (kıpsak, kapsak, 

sıksak) fonetik səsəvəzlənmələrlə deyimi və ada çevrilməsi bu gün də qazax, qırğız, 

türkmən, uyğur və s. türk dillərində işlənməkdədir (14, s. 771). Adı çəkilən tayfalar 

isə qədim Azərbaycan, eləcə də Türkiyənin Doğu Anadolu bölgələrində geniş 

yayılmış, xeyli sayda toponimik adlarda öz izlərini qoymuşlar. 

Sözün qıpçaq/kipsak şəkli isə Sak tayfalarının varisləri olan qıpçaqların 

müxtəlif türk dilləri-dialektlərində tarixə düşməsi idi ki, bu da yalnız türklərin dil 

qanunları və əsasən ifadə imkanlarından irəli gəlirdi. Bir məsələni də qeyd edək ki, 

Qıpçaq sözündəki birinci “kap” komponenti qədim türklərdə “yurd, vətən” 

mənalarını da daşıyırdı. Biz Kas türkləri ilə bağlı izahlarda “Kafkas” yer adının 

izahında da “kap” sözünün mənasına toxunmuşuq (34, s. 464). Bu halda Qıpçaq 

sözü “Yurd sakları” mənasını da daşıyır.  

Bu faktlar Qıpçaq və komanların m.ö. II minilliyin sonları, I minilliyin 

əvvəllərindən Kür və Araz çaylarının yuxarı axarlarından Xəzərə qədər, bütün  Ön 

Asiya-Azərbaycan və Kiçik Asiya-Türkiyə ərazilərinə yayıldığını göstərir. Əgər 
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Qıpçaq-Koman ittifaqı m.ö. III minillikdə tarix səhnəsində olmuş, Subar, Bulqar, 

Naxər türklərinin dövrü ilə səsləşirsə, o dövr biz Van gölü ətrafında Kumen, Kaman 

tayfa, coğrafi adı və ərazilərinə rast gəlirik. Bununla bərabər Bulqar, Şu, Subar, Sak 

və Koman boyları m.ö. III minillikdə Mitan boyları ilə birlikdə idi (39, s. 315, 318, 

448-455, 515, 517 və s.). Bu faktlara əsasən deyə bilərik ki, Koman-Qıpçaq ittifaqı 

dövrü ən azı m.ö. III-II minilliklərə təsadüf edir.  

Beləliklə Azərbaycan alimləri Y.Yusifov, M.Vəliyev, Q.Qeybullayev, 

İ.Əliyev, türk alimləri F.Kırzıoğlu, Z.Validi Toğan, eləcə də Leonti Mrovelinin 

yazıları və qədim dünya, şərq tarixi, antik mənbə məlumatlarına istinad etsək,  

qıpçaqların hakimiyyəti geniş bir ərazini əhatə etmiş, bu mədəniyyət m.ö. III 

minilliyin ikinci yarısından II minilliyin  sonlarına qədər Ön Asiya,  Kiçik Asiya, 

Xəzər dənizindən şərqə Altay, Orta Asiyanın şimalına doğru ərazilərə yayılmışdır. 

Qıpçaq qolları Subar, Kəngər, Bulqar, Şir, Xaçmataq, Kasak, Xəzər, Kuman, 

Vanand, Barsil, Sığnık, Uz, bir qədər sonralar isə Çik-Çigil, Kun, Burcaqlı, 

Başqırt, Akaser, Uran, Tokas, Kemek-Kumıq, Kul, Bulak, Kolmat və s.  

prototürklər Koman-Qıpçaq mədəniyyəti və Tanrı inancını daşımışlar (18, s. 14). 

V.Bartold, O.Gökyay, H.Araslı, M.Erginin yazılarında protobulqarlar qıpçaqlarla 

ittifaqda verilmiş, F.Kırzıoğlu Qıpçaq boylarının Azərbaycan-Naxçıvan ərazisində 

Gümrü mahalına aid Qıpçaq kəndi, Qıpçaq-Vank, Qıpçaq-Yurdu məntəqələrində 

yaşadıqlarını, göstərmişdir (15,  s. 13-14).  

XIV yüz ilin İslam tarixçilərindən olan Əl-Dəməşqi qıpçaqların türk tayfaları 

olduğunu bu ittifaqda Doqquz oba, Yeddi-oba, Boruç oğlu, Bergü, Kəngəroğlu 

(yazıda Kangaroğlu-F.R.), Ançoğlu, Bergü, Duna, Kara-Baroğlu, Çur-Tan, Kara 

Börklü, Kotan, Barak,Yimek, Borlu, İleris, Tok, Kumandur, Berendi, Beçene, 

Uzun, As (Az) tayfalarını göstərir (32, s. 142-147; 41, s. 163) 

N.A.Baskakov və N.A.Aristovun yazılarında m.ö. III əsrdə qıpçaqların 

özlərinə Qaraberk, Tuk, Urus, Kuç və s. tayfaları birləşdirərək hunlara qatıldıqları 

da qeyd olunur (6, s. 138). 

Qədim Qıpçaq tayfa birliyində xüsusi yeri olan Urus tayfalarının adı əski 

qaynaqlara Xurs, Xorsalı, Hors kimi düşmüşlər ki, bu adlar bu gün də Azərbaycan 

məntəqə adlarında qalmaqdadır. Əgər diqqət etsək, bu boylar sadəcə türk dilləri 

üçün xarakterik olan səsartımı, səsdüşümü və q≈x≈h kimi səsəvəzlənmələrlə 

müşahidə olunur. Lakin tədqiqatçılar türk dilləri üçün xarakterik olan bu fonetik 

hadisəni nəzərə almadan onları fərqli tayfalar kimi tədqiq etmişlər. Bu isə göstərilən 

problem ətrafında tədqiqat aparan bir qrup alimlərimizin bu adı “xurs” şəklində 

qəbul etməsinə səbəb olmuşdur. Q.Qeybullaev Urus tayfa adının qıpçaqların bu 

qolu olduğunu, bu adın isə Midiya tayfalarından biri olan arizant adından gəldiyini 

qeyd etməklə, onların urus, orus, arıs yazılışları və deyimi ilə cənub rus çöllərində 

qıpçaqların içində göstərir. O, bu etnosların xeyli sayda toponimik adlarda da 

Qoroz, Xurs, Xursan kimi qaldığını yazır  (18, s. 236).  

Bu problemlərlə bağlı bir sıra qaynaq materialları və arxiv sənədlərinə diqqət 

edildikdə, Azərbaycan ərazisində qıpçaqların Çankı, Çala, Sığalı, Çala-Berd, 

Qarabulak, Çarık, Qaraağac, Ertüş boylarının m.ö. II minilliyin sonlarından XIX 

əsrə qədər xeyli adlarda öz izlərini qoyduqlarını görürük. Buna misal olaraq 

Balakən, Zəngilan, Ağdaş, Qutqaşen, Şamaxı, Yardımlı, Qasım İmayılov, Quba 

kimi xeyli rayonlarında Beretbinə, Bertaq, Bertaz, Qarağac, Qarakan, Qarabay, 
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Ərçiman, Ərus, Çalaberti, Çalaqança, Çarxaçu, Kürçü, Kürkaçı kimi 200-dən artıq 

Qıpçaq boyları ilə bağlı məntəqə adına rast gəlirik (4, s. 27-28, 45, 62, 103-104). 

Qıpçaqlarla bağlı adlar sistemi Azərbaycan ərazisi Naxçıvanın Sədərək, 

Şərur, Şahbuz, Babək, Culfa, Ordubad rayonları və Naxçıvanın özünə aid 

bölgəsində Qala-Berd, Cuğa, Berdik, Qaraağac, Kür Çulu, Qor-Çulu, Cəkni, 

Qaraçuq, Kalaçık, Kasaberd, Lizberd, Çınık, Keçili, Kükü, Çırak-Xırak, Əznəberd,  

Qarabulak, Çərikni-Çarıklı, Xurs kimi 50-dən yuxarı məntəqə adında qeyd edilir. 

Bununla bərabər qədim mənbə və arxiv sənədlərində Qıpçaq türkləri ilə bağlı 

Qıpçaq kəndi, Pirus, Tiqin, Tuklu (3 kənd), Çaqraq, Yığrıq, Qalaberd, Qarabörk, 

Kükü, Çınıq, Sanıq, Oruç, Xorsalı, Qıpçaq-Vank, Qıpçaq-Yurdu kimi 29 adda 

məntəqə görürük (12, s. 165-170, 178, 181; 27, s. 25-36; 28, s. 10; 29, s. 27-28).  

Bütün bu faktlara istinadən nəticə olaraq deyə bilərik ki, Koman və Qıpçaq 

türkləri Bütöv Azərbaycan ərazilərində m.ö. III minilliyin sonu və II minilliyin 

əvvəllərindən sıx şəkildə məskun olmuş, m.ö. V-IV minillikdən tarixi sənədlərdə 

yer alan Şu, Subar, Naxər, Kuti, Türükkü və s. prototürklərin varisləri idilər. 
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РЕЗЮМЕ 

ФИРУДИН РЗАЕВ 

КОМАНСКИЕ, КИПЧАГСКИЕ  ТУРКИ В НАХЧЫВАНЕ 

 В статье рассматриваются команские и кипчакские турки, принимавшие участие в 

формировании этногенеза нахчыванской популяции и их распространении в этих районах. 

История распространения этих прототюркских племен на территории Нахчывана еще не 

до конца изучена азербайджанскими и турецкими учеными. Хотя упоминается, что эти 

племена  жили в Азербайджане с VIII века до нашей эры до XVI века нашей эры, мы уже 

доказали  на фактах, что они проживали в Азербайджане,  в Нахчыване с III-II 

тысячелетий до нашей эры. Исследования общетюркских и зарубежных ученых в этом 

направлении были сравнительно проанализированы на основе древних источников.  

Подтверждается фактами, что эти племена жили  в том же историческом периоде, что и 

древние тюрки, субары, булгары, турки-нахары на территории Нахчывана. История 

племен кумен, каман и географических названий Коман в древнем Нахчыване вокруг 

озера Ван доказывает существование коман-кипчаков наряду с племенами шу, субар, сак, 

болгар во времена государства митан в III тысячелетии до нашей эры. В ходе 

исследования на основании источников доказано, что в географической зоне Нахчывана 

насчитывается 8 названий этих племен и их названия. Исторические материалы команских 

кипчаков на общетюркских территориях до н. Исторические материалы показывают, что 

команские кипчаки были наследниками прототюрков, которые жили на общетюркских 

территориях в V-III тысячелетиях до нашей эры. 

Ключевые слова: Нахчыван, Коман, Кипчак, Центральная Азия, Малая Азия, 

топонимы    

 

SUMMARY 

FİRUDİN RZAYEV 

KOMAN GIPCHAG TURKS IN NAKHCHIVAN 

The article is about Koman, Gipchag Turks who have participated in the formation of 

ethnogenesis of Nakhchivan population and their areal in these territories. The history of these 

proto-Turkic kins in Nakhchivan territory has not been completely investigated by the 
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Azerbaijani and Turkish scientists yet. Though these kins are mentioned to live in Azerbaijan 

from VIII century BC to XVI century AD, we have already proved it through the facts that had 

they lived in Azerbaijan, in Nakhchivan from III-II millenniums BC. The researches of common 

Turkish and foreign scientists in this field have been analyzed in comparison with the 

information of ancient sources. Their being in the same historical period with ancient Turks, 

Subar, Bulgarian and Nakhar Turks in Nakhchivan territory is confirmed through the facts. The 

history of Kumen, Kaman tribes and geographical names around Van lake of ancient 

Nakhchivan proves that historical Koman gipchags together with Shu, Subar, Sak, Bolgarian 

tribes existed in III millennium BC during the existence of Mitan state. 

According to the investigation the existence of 8 place names relating to these tribes and 

their names in Nakhchivan is scientifically proved. The historical materials show that Koman 

gipchags are the successors of the proto-Turks lived in these territories in V-III millenniums BC. 

Key word: Nakhchivan, Koman, Gipchag, Fore Asia, Asia Minor, place names 
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NƏRİMAN NƏRİMANOVUN ELMİ VƏ PUBLİSİSTİK  ƏSƏRLƏRİNDƏ 

AZƏRBAYCAN DİLİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Bir dilin qədrini millət o 

zaman bilər ki,  haman dildə 

yazılan inşalar millətin həm 

bədəninə, həm ruhuna qida versin 

( Nəriman Nərimanov.) 

 

Məqalədə ana dilini məxsus olduğu xalqın nümayəndələrinə və başqalarına öyrətmək 

məqsədilə dərsliklər yazan,  bu dilə xor baxan, xalqın ədəbi dilini yad ünsürlərlə doldurmağa 

çalışanlara qarşı mübarizəyə qalxan, Azərbaycan dilinin  dövlət dili  olması haqqında fərman 

imzalayan Nəriman Nərimanovun dilçiliksahəsindəki fəaliyyəti tədqiqata cəlb edilmişdir. O, 

çoxcəhətli fəaliyyəti ilə ana dilinin saflığı, inkişafı, leksik-qrammatik, semantik və üslub cəhətdən 

zənginləşməsi uğrunda aparılan mübarizələrin ön cərgəsində dayananlardandır. Məqalədə 

Nəriman Nərimanovun “Müqəddimə”, “Həftə fəryadı” və Azərbaycan dilinə aid yazılmış 

dərslikləri  incələnmişdir. 

Açar sözlər: (N. Nərimanov, "Həftənin fəryadı" məqaləsi, "Əhəmiyyətli məsələ", 

Azərbaycan ədəbi dili, N. Nərimanovun dərslikləri) 

 

Görkəmli maarifpərvər, dramaturq-yazıçı, dövlətxadimi, 1894-cü ildə Ba-

kıda ilk qiraət xanaaçan, ilk Azərbaycan milli romanının, tarixi faciənin banisi, 

Azərbaycan ictimai, elmi, mədəni inkişaf tarixində mühüm rol oynamış   N.Nəri-

manov dilçiliyimiz sahəsində  də əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Ümumiyyətlə, 

müxtəlif tarixi zamanlarda yaşayıb yaradan ədəbisimalar özbədii əsərləriilə dil 

yaradıcılığında, ədəbi-bədii dilimizin inkişafvə zənginləşməsində, ədəbidilimi-

zinfunksional üslublarının formalaşmasında iştirak etdikləri kimi, elmivə publi-

sistik əsərlərində, bəzən hətta bədii əsərlərində dilhaqqındadəyərlifikirvə mülahi-

zələriilə də yaddaqalmışlar. Bu anlamda, Nəriman Nərimanovun fəaliyyəti 

diqqəti çəkir. Ana dilini məxsus olduğu xalqın nümayəndələrinə və başqalarına 

öyrətmək məqsədilə dərsliklər yazan ədib bu dilə xor baxan, xalqın ədəbi dilini 

yad ünsürlərlə doldurmağa çalışanlara qarşı mübarizəyə qalxmış, Azərbaycan 

dilinin dövlət dili olması haqqında fərman imzalamışdır. Bu, Nəriman Nərima-

novun ana dilinə münasibətini təyin edən göstəricilərdən biridir. Yazıçının ya-

radıcılığı bir çox sahələrdə olduğu kimi, dilçilik araşdırmaları üçün də çox də-

yərli və zəngin bir qaynaqdır. O, çoxcəhətli fəaliyyəti ilə ana dilinin saflığı, inki-

şafı, leksik-qrammatik, semantik və üslub cəhətdən zənginləşməsi uğrunda apa-

rılan mübarizələrin ön cərgəsində dayananlardandır. 

Nəriman Nərimanovun ana dili məsələləri ilə bağlı bir sıra qiymətli fikirlə-

ri vardır ki, onlardan çağdaş dövrümüzdə də faydalanmaq olar. Bu fikirlərdən 

bəziləri onun “Müqəddimə” adlı məqaləsində əks olunubdur. Əslində, bu məqalə  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 10.05.2020, qəbul edilib: 16.05.2020 
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Nəriman Nərimanovun 1899-cu ildə Bakıda nəşr edilən “Türk-Azərbaycan dili-

nin müxtəsər sərf-nəhvi” kitabına yazılmış girişdir. Müəllifi bu əsəri yazmağa 

vadar edən məsələlərdən biri budur: “Bu axır zamanda mərifətli əhli-qələm qar-

daşlarımız tövrbətövr kitablar yazmağa məşğuldurlar, ancaq bu vaxtadək türk-

Azərbaycan dilində bir qayda olmamağına görə hər kəs nə tövr istəyir, yazır. 

Qaydasız yazılan inşalar nə dilə,  və nə  millətə nəf gətirməz” (5, s. 248). 

Nəriman Nərimanov burada vahid orfoqrafiya qaydalarının olmaması nəticəsin-

də dildə baş verən nöqsanlı cəhətlərdən danışır. Əsərdən məlum olur ki, eyni bir 

sözü hərə bir cür yazır və nəticədə onu oxumaq çətin olur ki, bu da dilin inkişafı-

na mane olan səbəblərdəndir.  

Nəriman Nərimanov “Müqəddimə” adlı məqaləsində Azərbaycan dilinin 

asanlaşdırılması üçün mübarizə məsələsini ön plana çəkir və bunu mədəni bir 

hadisə kimi dəyərləndirir. “Bu zəmanədə mədəniyyətli millətlər çalışırlar ki, dil-

lərini və yazılarını asana çıxartsınlar, çünki bir lisanın yazısı nə qədər asan olsa, 

o lisan o qədər tez yayılıb o dildə yazılan inşalar daha tez intişar tapar” (5, s. 

249). 

Nəriman Nərimanov  yaşadığı dövrdə - dilimizin qarışıq zamanında dilimi-

zi ərəb və fars dillərinin təsirindən xilas etmək üçün ciddi şəkildə fəaliyyət gös-

tərir, milli dilin qələbəsi üçün əlindən gələni edirdi. O, bu mövzudakı düşüncələ-

rinin bir hissəsini “Müqəddimə” adlı məqaləsində verərək qarşıya qoyduğu sual-

lara ziyalılardan cavab istəyir. Çünki bu işdə ziyalıların fikir birliyi olmasa, müs-

bət nəticələrə gəlmək mümkün deyildir. 

Nəriman Nərimanovun “Mühüm bir məsələ” adlı məqaləsində də dil 

məsələləri ilə fikirləri əsas yer tutur. Doğrudur, bu məqalənin əsas mövzusu Qori 

Müəllimlər Seminariyasının harada yerləşdirilməsi haqqındadır. Lakin burada 

Nəriman Nərimanovun dilçilik görüşləri də özünəməxsus mövqeyə malikdir. 

Həmin əsərdə dövlətin ana dilinə münasibəti də açıqlanmışdır və məktəbləri 

bağlanma səbəblərindən biri kimi  ana dilindən istifadə əsas səbəb kimi vurğula-

nır və bunun mənfi nəticələrindən bəhs edilir: “İyirmi il bundan müqəddəm döv-

lət qonşularımızın, milli camaatımızın ianəsinə açılan məktəbləri qapadı, çünki 

həmin məktəblərdə ana dili təlim edirdilər. Dövlət isə rus lisanından başqa, ona 

tabe olan millətlərin lisanlarını bilmərrə aradan götürmək istəyirdi... ” (5, s. 282). 

Bu proses o zaman çar Rusiyasının bir çox müstəmləkəsində baş vermişdi.  Nəri-

man Nərimanov bir sıra məsələləri nümunə gətirməklə, ziyalıların dövlətin hə-

min mövzudakı siyasətinə  münasibətini bildirir və insanların  şüuruna təsir 

etmək istəyirdi. Çünki bir sıra müstəmləkələrdə dillərində təlim verən məktəblə-

rin bağlanmasını camaat qəbul etməmiş və müəllimlər məktəblərdə deyil, evlər-

də dərs verməyə başlamışdılar. Belə olduqda, nəinki müəllimlərin əli işdən 

soyumuş, hətta onların məsuliyyət və sayı çoxalmışdır. Bu isə dövləti başqa bir 

addım atmağa vadar etmişdi: “Dövlət səhvini düşündü, gördü zor ilə milləti 

dilindən ayırmaq mümkün deyil. Qapanmış məktəblərin açılmağına izn verdi. 

Məktəblərin, müəllimlərin sayı daha ziyadələşdi” (5, s. 282).  

Nəriman Nərimanov uşaqlarının rus dilində təhsil almasını vacib hesab 

edənlərin özlərini “qanacaqlı” bilmələrinə gülürdü. Həmin adamlar öz ana dilinə 

həqarətlə baxırdılar. “Nəriman Nərimanovun əməkçi kütlələri maarifləndirmək 

əzmi, insanlara xidmət etmək kimi nəcib bir arzusu, hadisələri dərindən başa 
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düşməsi, istedad və bacarığı onu Azərbaycan demokratik və ictimai-siyasi fikir 

nümayəndələrinin ön cərgəsinə çıxartdı” (1, s. 4). 

Nəriman Nərimanov elə bir tarixi dövrdə yaşamışdır ki, o zaman Azərbay-

can ədəbi dilində əlifba məsələsi ön planda idi. Sözsüz ki, böyük ədib də bu 

məsələyə biganə qalmamışdır, hətta o, əlifba məsələsi ilə bağlı ciddi şəkildə 

fəaliyyət göstərmişdir. Ümumiyyətlə, əlifba sahəsində Nəriman Nərimanovun 

böyük xidməti olmuşdur. Əlifba məsələsində o, M.F.Axundovun mövqeyində 

dayanırdı. Lakin Nəriman Nərimanovun əsas tarixi xidməti bundan ibarət idi ki, 

o, Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq, Əlifba Komitəsi təşkil etmişdir. Komitə 

yarandıqdan sonra ayrı-ayrı regionlarda onun şöbələri yaradılmış və təbliğat 

məqsədi ilə bir sıra işlər görülmüşdür. 1922-ci ilin əvvəlində Nəriman Nərima-

novun təşkilatçılığı ilə keçirilən yığıncaqda, əslində, iki komissiya təşkil olun-

muşdur. Onlardan biri ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçmək üçün material 

hazırlamalı, digəri isə ərəb əlifbasını islah etməli idi. Lakin ikinci komissiyanın 

fəaliyyəti tezliklə dayandırıldı, birinci komissiya isə Yeni Türk Əlifbası Komitə-

si kimi fəaliyyətə başlamışdı.  

Hələ Yeni Türk Əlifbası Komitəsi yaranmamışdan əvvəl – 1921-ci il 

dekabrın 30-da Azərbaycan ziyalılarının qarşısında çıxış edən Nəriman Nərima-

nov əlifba məsələsi haqqında qəti düşünməyin zəruriliyini əsaslandırırdı. 

Yeni əlifbanın yaradılması və yayılmasında Nəriman Nərimanov təkid və 

zəhmətlə çalışmışdır. O, bu əlifbanı nəinki Azərbaycanda, hətta bütün 

ümumrusiya türkləri arasında yaymaqdan ötrü bir sıra təşkilati işlər görmüşdür. 

Əlifba ilə bağlı Nəriman Nərimanovun fikri belə idi: “Bilik və elm üçün asan 

əlifba lazımdır” (3, s. 74). Ədib ziyalılara dərk etdirmək istəyirdi ki, mədəni 

inkişaf üçün əlifbanın böyük rolu vardır.  

Nəriman Nərimanovun əlifba təşəbbüsləri ilə bağlı fəaliyyətini ilk dəfə 

olaraq Səməd ağa Ağamalıoğlu 1922-ci ildə “İzvestiya” qəzetində çap etdirdiyi 

məqaləsində yüksək qiymətləndirmişdir. “Yeni yol” qəzeti 5 may 1924-cü ilin 

10-cu nömrəsində Nəriman Nərimanovun “Yeni türk əlifbası xüsusunda 

tezislər”ini dərc etmişdir.  1925-ci ildə həmin qəzetin 165-ci nömrəsində ədibin 

əlifba uğrundakı mübarizə və fəaliyyəti xüsusi olaraq qiymətləndirilmişdir. 

Həmin nömrədə M.F.Axundzadə və Nəriman Nərimanovun  əlifba uğrunda 

Azərbaycan mübarizlərinin şəkilləri də verilmişdir. Ümumiyyətlə, Nəriman 

Nərimanov görkəmli bir yazıçı, tanınmış dövlət xadimi, şöhrətli teatrşünas, iti 

qələmli jurnalist, əvəzsiz həkim, pedaqoq və psixoloq, dilçi kimi nəinki 

Azərbaycan, hətta bütün Rusiya ərazisində tanınmışdır.  

Nəriman Nərimanov “Həftə fəryadı” məqaləsində də dil məsələlərinə mü-

nasibət bildirmişdir. Bu əsər janrına görə felyetondur və “Həyat” qəzetinin 7 iyul 

1906-cı il tarixli 148-ci nömrəsində “Nər” imzası ilə dərc edilmişdir. Felyetonda 

“söz düzüb” mənadan kənar olanlar tənqid edilirlər. Əsərə epiqraf da verilmişdir: 

“Yaman ad qazanıb “ölənlər” adsız ölənlərdən nəflidirlər!” (5, s. 198). 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: “Bizdən 

ötrü Mirzə Fətəli Axundov da, Əhməd bəy Ağayev də, Məmmədəmin Rəsulzadə 

də böyük şəxsiyyətlərdir, Nəriman Nərimanov da... Nəriman Nərimanov öz 

dövrünün, yaşadığı mühitin çərçivəsində böyümüş görkəmli simadır, böyük 

siyasi xadimdir” (5, s. 4). Nəriman Nərimanovun dilçilik görüşləri, dil uğrunda 

mübarizələri, dil sahəsindəki fəaliyyəti təsdiq edir ki, o həm də dilçi alimdir. 
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Əslində, Azərbaycan tarixində nasir, dramaturq, publisist, müəllim, ictimai-

siyasi xadim kimi tanınan Nəriman Nərimanovun dilçilik elmi sahəsində o qədər 

ardıcıl, ciddi və fədakar mübarizəsi olmuş və o, bu sahədə o qədər qiymətli 

əsərlər yazmış və o dərəcədə dəyərli fikir və mülahizələr irəli sürmüşdür ki, 

onun həqiqi bir dilçi alim kimi səciyyələndirilməsinə imkan verən çox sayda 

faktik materiallar vardır. 

XIX yüzilliyin sonu və XX yüzilliyin əvvəlində - mürəkkəb və qarışıq bir 

dövrdə Azərbaycanda mətbuat orqanlarının və məktəblərin say baxımından 

çoxalması ədəbi dilimizə güclü şəkildə təsir edir və bu hadisə ilə bağlı olaraq 

dilə daxil olan müxtəlif leksik vahidlərin, nitq faktlarının sayı artırdı. Belə bir 

dövrdə Nəriman Nərimanov lazımsız söz və ifadələrin dilə keçməsi prosesinə 

qarşı öz etirazını bildirir, bunun qarşısını almaq üçün yollar axtarır və bu sahədə 

gərgin əməli fəaliyyət göstərirdi. 

Nəriman Nərimanovun dil məsələləri ilə bağlı mövzularda qələmə aldığı 

əsərlər və mövzular müxtəlifdir. Bəzən onun hər hansı bir əsərində ayrı-ayrı 

məsələlər qoyulsa da, dilə münasibət də bildirilir. Yəni həmin əsərləri ümumi bir 

məqsəd birləşdirir: Ana dili. 

Nəriman Nərimanov Bakı gimnaziyasında Azəbaycan dili müəllimi 

işlədiyi zaman dərsliklər yazmağa başlamışdı. Azərbaycan dili, onun tədrisi 

yazıçını düşündürən mühüm məsələlərdən olmuş, o, bu məsələni milli məsələnin 

tərkib hissəsi kimi həll etmək üçün əlindən gələni edirdi. O bilirdi, ki, ana dilinin 

tədrisində əsas vasitə dərslikdir. Nəriman Nərimanov ana dili ilə bağlı üç dərslik 

yazmışdır: 

1. “Türk – Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi”; 

2. Самоучитель татарского языка для русских – Ruslar üçün müəllimsiz 

Azərbaycan dilini öyrənməkdən ötrü asan kitabça; 

3. Самоучитель русского языка – Müsəlmanlar üçün müəllimsiz rus dilini 

öyrənməkdən ötrü asan kitabça 

Sözügedən dərsliklərin hər üçü eyni tarixdə - 1899-cu ildə Bakıda çap 

olunmuşdur.  

Nəriman Nərimanovun dərslikləri məqsədinə, dil materiallarından istifadə 

məsələlərinə, tərtib prinsipi və quruluşuna görə bir-birindən fərqlənən, biri 

digərinin təkrar etməyən orijinal dərsliklər idi. Onlar dövrü üçün yeni tipli 

dərsliklər olub, metodiki ardıcıllığına, nəzəri və faktik materialların vəhdətinə 

görə, yığcamlığı ilə dövrün dərsliklərindən fərqlənirdi.  

Nəriman Nərimanovun Azəbaycan dilinin qrammatikasına həsr edilmiş 

“Türk – Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi” adlı dərsliyi başqa bir cəhətdən 

də maraqlıdır: müəllif burada ensiklopedik və tərcümə xarakterli yazılar da 

vermişdir ki, bu, rus dilində təhsil alan şagirdlərin dilimizin qrammatikasında 

asan yolla və tez bir zamanda faydalanmalarına kömək məqsədi daşıyırdı. 

Bundan başqa, Nəriman Nərimanovun layiqli və diqqəti çəkən işlərindən biri də 

budur ki, o, ərəb dilində olan terminlər üzərində iki istiqamətdə iş apamışdır:  

1. Dilimizdə ərəb dilində işlənən terminləri sadələşdirmişdir.; 

2. Mümkün olduqca, ərəb dilindəki terminləri işlətməməyə çalışmışdır. 

Nəriman Nərimanovun “Türk – Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi” 

adlı ilk dərsliyi girişlə başlayır. Dərsliyin girişi dörd səhifədən ibarətdir. Bu 

dərslik rus və Azərbaycan məktəblərində  Azərbaycan dilində oxuyan şagirdlər 
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üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müəllif kitabı nə üçün tərtib etməsi, bunun üçün 

hansı məqsəd daşıdığını aşağıdakı kimi göstərmişdir: “Biz isə özümüzü türk-

Azərbaycan tayfasından hesab edib ana dilimizə cüzi bir nəf gətirməkdən ötrü bu 

kitabçanı düzəltdik. Sərf və nəhv elmi çox çətin elmlərdən biridir və bu elmlə 

məşğul olan gərəkdir bir dilin barəsində yazanda o dili yaxşı bilmiş olsun; 

hərçənd biz türk dilini yaxşı bilmirik və hünərlər göstərməmişik, bununla belə 

qeyrətli, mərifətli əhli-qələm qardaşlarımızın köməkliyinə ümid bağlayıb 

özümüzə bu cürəti götürdük. Ümid edirik ki, qeyrətli qardaşlarımız ümumi 

xeyirdən ötrü nəzərlərinə gələn səhvlərimizi göstərələr, ta ikiminci çapda o 

səhvlər olmaya” (3, s. 6). 

Nəriman Nərimanovun dilçilik fəaliyyəti yalnız bir istiqamətə yönəlməyib. 

O, nitq mədəniyyəti, tərcüməçilik və əlifba məsələlərinə də dərindən nüfuz edən 

fikir adamı kimi tanınır. 

Nəriman Nərimanovun Azərbaycan ədəbi dili tarixində dilçiliyin müxtəlif 

sahələrindəki fəaliyyəti onu yüksək nitq mədəniyyətinin daşıyıcısı və tərəfdarı, 

qrammatikamızın bilicisi və təbliğatçısı, ana dilimizi qorumağa, yüksəltməyə, 

ondan düzgün istifadə etməyə çağıran və bütün bunların əhəmiyyətini anladan 

əsərlər müəllifi kimi tanıdır və onun adının Azərbaycan tarixinin şərəfli 

səhifələrində yazılmasına haqq verir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАНИРА АСКЕРОВА 

ПРОБЛЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА В НАУЧНЫХ И 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ РАБОТАХ НАРИМЕНА 

В статье исследуется деятельность Наримана Нариманова в области лингвистики, а 

так же говорится о том , что он писал учебники  чтобы обучать родному языку 

представителей народа к которому он принадлежал и других,   он   подписал указ об 

обьявлении  азербайджанского языка государственным языком,  боролся против тех, кто 

презирал  свой родной язык и пытался наполнить литературный язык  иностранными 

элементами. Благодаря своей многосторонней деятельности он был в ряду тех, кто 

боролся  за чистоту, развитие, лексико-грамматическое, семантическое и стилистическое 

обогащение родного языка.В статье рассматриваются и анализируются  произведения 

Наримана Нариманова  «Введение», «Крик недели»  а так же другие учебники 

посвященные  азербайджанскому языку. 

Ключевые слова: Н.Нариманов, статья «Крик недели», «Важная проблема», 

Азербайджанский литературный язык, учебники Н.Нариманова 

 

SUMMARY 

GANIRA ASGAROVA 

AZERBAIJANI LANGUAGE ISSUES IN NARIMAN NARIMANOV'S SCIENTIFIC 

AND PUBLICISTIC WORKS 

The article examines the activities of Nariman Narimanov in the field of linguistics, and 

also states that he wrote textbooks to teach the native language to the representatives of the 
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people  he belonged and to others, he signed a decree declaring the Azerbaijani language to be 

the state language, fought against those who despised his native language and tried to fill the 

literary language with foreign elements. Thanks to his many-sided activities, he was among those 

who fought for purity, development, lexical, grammatical, semantic and stylistic enrichment of 

the native language. The article examines and analyzes the works of Nariman Narimanov 

“Introduction”, “Scream of the Week”, as well as other textbooks on the Azerbaijani language. 

Key words: N.Narimanov, “Cry of the Week” article, “An important issue” Azerbaijani 

literary language, N.Narimanov's textbooks 
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ƏLYAZMA MƏTNLƏRDƏ NAXÇIVANIN GÖRKƏMLİ MÜTƏFƏKKİR ALİMLƏRİ 

 

Məqalədə Naxçıvanın bir çox alim və mütəfəkkirləri haqqında müxtəlif əlyazma mətnlərdə 

rastlaşdığımız məqamlara istinad edilərək araşdırmalar aparılmışdır. Eyni zamanda Naxçıvana 

dair əlyazmaların öyrənilməsi və tədqiq edilərək nəşr olunub müasir nəsillərə çatdırılması da 

zamanın ən aktual və zəruri məsələlərindən biridir. Bunun üçün isə yazılı abidələrin tədqiqi ilə 

bağlı elmi axtarışları genişləndirmək tələb olunur. Bu bir həqiqətdir ki, bütöv Azərbaycanda 

olduğu kimi, Naxçıvanda da müsəlman mədəniyyətinin kökləri VII əsrə gedib çıxır. Həmin əsrin 

ikinci yarısından başlayaraq, xilafətin müxtəlif elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzlərində 

məskunlaşan Naxçıvanın görkəmli nümayəndələri öz əsərlərini ərəb dilində qələmə almış, qədim 

Naxçıvanın öz ərazisində yaşayan müəlliflər isə yalnız X əsrdən etibarən ərəbcə yazıb-

yaratmağa başlamışlar. Sonralar tarixi şəraitin dəyişməsi Naxçıvan ədəbiyyat və mədəniyyətinin 

zənginləşməsinə, ərəb dili ilə yanaşı, fars və türk dillərində yazılmış ədəbi sahənin meydana 

gəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, səmərəli araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, mövzu ilə 

bağlı bir neçə fəlsəfi və bədii terminlər diqqəti daha tez cəlb edir. Həmçinin Naxçıvan alim və 

mütəfəkkirlərinin əsərlərində Şərq aləmində ilk yaranış nəzəriyyəsi və onun əsas predmetləri 

geniş izah edilmişdir. 

Aparılan araşdırmaların əsas məqsədi Naxçıvanın bir çox alim və mütəfəkkirlərinin həyat 

və yaradıcılığı haqqında zəngin biliyə malik olmaqla yanaşı, Naxçıvan ədəbiyyat və mədəniyyət 

xəzinəsinin qiymətli qaynaqlarından olan fəlsəfi məzmunlu əlyazmaları öyrənmək, onların təhlili 

ilə yanaşı keçmişin ədəbi tarixinin müasirlərimizə çatdırılması və müasir nəslin 

maariflənməsində misilsiz rola malik olmaları zəruri hesab edilmişdir. Bu baxımdan, klassik 

Azərbaycan mütəfəkkirlərinin, o cümlədən Naxçıvanın mütəfəkkir alimlərinin, şair və 

yazıçılarının həyat və yaradıcılığını öyrənmək, onların əsərlərini araşdırıb xalqa çatdırmaq 

qarşıda duran ən mühüm məsələlərdəndir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, əlyazma, mətn, əsər, mütəfəkkir, alim, ədəbiyyat. 

 

Naxçıvanda yaranan ədəbi məktəblərdə bədii-fəlsəfi məzmunlu motivlərə 

orta əsrlərdən başlayaraq rast gəlirik. Bu da ilk növbədə Naxçıvanın mənəvi-

mədəni irsinə dair məlumatların əldə olunması və onun görkəmli mütəfəkkir 

alimlərinin yazdıqları qədim əlyazmaların fəlsəfi cəhətdən işlənməsi üçün böyük 

marağa səbəb olur. Bütün bu amillər Azərbaycan və onun ayrılmaz parçası olan 

Naxçıvanın daha da elm aləminə istər bədii və istərsə də fəlsəfi baxımdan 

tanıdılması, zəngin keçmişə malik olan xalqımızın tarixinin dərin qatlarında 

gizlənən maddi-mənəvi dəyərlərinin təbliği istiqamətində atılan mühüm bir 

addım sayıla bilər. Həzrət Əli əleyhis-salam elmin dəyərləndirilməsi 

mövzusundan danışarkən belə demişdir: “Elm maldan xeyirlidir. Çünki malı sən 

qoruyarsan, lakin elm isə səni qorumaqdadır. Elm hakim, mal məhkumdur. Mal 

xərclənməklə azalar, elm sərf edilməklə çoxalar” (5, s. 62). 

Azərbaycan xalqı üçün lazım olan hər bir mətn nümunələri Naxçıvanın 

elmi-mədəni həyatına dair əlyazmaların zənginliyinə gətirib çıxarır. Təəssüflər 

olsun  ki,  sovetlər  birliyi  dönəmində  bu  dəyərli  əlyazmalara  ögey  münasibət  
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bəslənilmiş, hətta istifadə olunmasına qadağalar qoyulmuş və nəticədə məhv 

edilərək aradan götürülmüşdür. 

Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra hər bir sahədə olduğu kimi, milli-mənəvi dəyərlərimizin 

qorunub saxlanılması istiqamətində də müəyyən zəruri addımlar atılmışdır. Belə 

ki, qədim əlyazmaların toplanaraq bir yerdə mühafizə edilməsi, kataloqlaşdırıl-

ması, tədqiqi və nəşr etdirilməsi buna əyani dəlildir. Ulu öndər Heydər Əliyev 

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin yaranmasında, formalaşmasında 

alimlərin, ədiblərin, şair və yazıçılarımızın o cümlədən ziyalıların rolunu həmişə 

yüksək qiymətləndirmişdir. O, milli-mənəvi dəyərlərimizdən və onun yaradıcıla-

rından danışarkən demişdir: “Xalqımız öz böyük şəxsiyyətləri vasitəsilə 

Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərini formalaşdırmış, qoruyub saxlamış, zən-

ginləşdirmiş və bu gün onu ümumbəşəri dəyərlərin bir hissəsinə çevirmişdir. 

Milli-mənəvi dəyərlərimiz dedikdə, burada inam və etiqadımız, böyük şəxsiyyət-

lərimizin və mütəfəkkirlərimizin yaratdığı ümumbəşəri ideyalar və milli 

mədəniyyətimiz, adət-ənənələrimiz, milli-əxlaqi keyfiyyətlərimiz nəzərdə tutu-

lur” (4, s. 8-9). 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixində Naxçıvanla bağlı qeydlərə XI əsr şairimiz 

Qətran Təbrizinin (1012-1088) əsərlərində rast gəlirik. Şairin divanında 50-dək 

beyt Naxçıvana və onu idarə edən hökmdarlara aiddir. O, XI əsr Rəvvadi 

hökmdarı Əbu Duləfin düşmən üzərində qələbəsini mədh edərək yazır: 

Qılıncının qorxusundan qaranlıq gecəyə döndü, 

Naxçıvana tamah edənlər, oraya yaxınlaşanlar. 

Həmişəlik olaraq oranı tərk etdi, Naxçıvanla vidalaşdı, 

Məni yola sal gedim, ey şah, çünki mənim burda qalmağımdan, 

Mənə ziyan olar, sənə də bir mənfəət olmaz (10, s. 85). 

Həmin beytlərdən məlum olur ki, Naxçıvan hakiminin düşmənlərə qalib 

gəlməsini şəxsən müşayət etmişdir. Həmin qanlı-qadalı günlərdə dəfələrlə 

Naxçıvana hücumlar olmuş və qəhrəman Naxçıvan hakimi Əbu Duləf onların 

hamısını dəf edib, naxçıvanlıları təhlükədən xilas etmişdir. Bu kimi mətnlər 

Naxçıvanın qaranlıq keçmişinə işıq saçan şölələrdir. Həmin beytləri oxuduqca 

biz XI əsrdə Naxçıvan camaatının yaşadığı faciələri, düşmən üzərində 

qələbəsinin fərəhinin şahidi oluruq. 

Qətran Təbrizinin bu qeydlərindən məlum olur ki, Rəvvadilər türk mənşəli 

olmuşlar. Həmin qeydlərindən o da məlum olur ki, Rəvvadilər elmə yüksək 

qiymət vermişlər. Bu faktın olduqca böyük tarixi əhəmiyyəti var. Belə ki, yalnız 

nəhəng dövlətlər büdcələrindən elmin inkişafına müəyyən vəsait ayırmışlar. 

Naxçıvana dair əlyazma mətnlər də rast gəldiyimiz XII əsr Naxçıvan 

mədrəsələri Azərbaycanın orta əsrlər ilk təhsil ocaqlarından sayıla bilər. Onlar 

barəsində ilk yazılı məlumata XIII əsrdə müəllifi məlum olmayan “Əcaib əd-

dünya” adlı əlyazmada rast gəlinir. Həmin əsərdə Naxçıvan haqqında deyilir: 

“Naxçıvan Azərbaycanda böyük və əhalisi sıx olan abad şəhərdir. Hündür 

ərazidə yerləşir. Çox möhkəmləndirilmişdir. (Orada) çoxlu saraylar, köşklər, 

eyvanlar tikilmişdir. Şəhərin yaxınlığında daşın üstündə qala tikmişlər, 

mədrəsələr, məscidlər inşa etmişlər. Qalada gözəl çeşmə var. Deyirlər ki, yer 

üzərində ondan abad şəhər yoxdur. Bütün binalar gəc və bişmiş kərpicdən 

tikilmişdir. Köşklərin çoxu qala kimi üçmərtəbə və dördmərtəbədir. Yaxşı 
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(şəhərətrafı) ərazisi (savad), axar suyu, bağları və bol göy-göyərtisi, lətif 

meyvələri (var). Araz çayı şəhərin hüdudlarına toxunaraq keçir. Deyirlər ki, 

bütün aləmdə Naxçıvan üzümündən daha yaxşı və daha xeyirli üzüm yoxdur” (7, 

s. 150). 

Həmçinin əlyazmanın digər bir mənbəsinə istinadən deyilir: “Deyirlər ki, 

Naxçıvan qəbristanında olan qədər imarət, məscidlər və mədrəsələr heç bir kənd 

və şəhərdə yoxdur” (7, s. 150). Bu məlumatlar XII əsr Naxçıvanın zəngin mədə-

niyyətindən xəbər verir. Təbii ki, həmin mədrəsələrdə əlyazma mətnlərindən ge-

niş istifadə olunurdu. 

Elxanilər dövlətində maliyyə işlərini idarə edən “Sahib divan” (“baş 

vəzir”) Şəmsəddin Məhəmməd Cuveyni tərəfindən 1263-1284-cü illərdə 

yazılmış əlyazmada Naxçıvan mədrəsələri haqqında geniş məlumat var. Başqa 

bir əlyazma 1186-cı ildə Naxçıvan şəhərində şəxsən Möminə Xatın üçün tikilmiş 

məqbərənin vəqflərinə aiddir. Bu əlyazma kitabəsini Naxçıvandakı mədrəsələrin 

“Nizamnaməsi” adlandırmaq olar. Burada mədrəsələrin idarə olunması və tədris 

işlərinə rəhbərlik məsələsi, eləcə də müdərrislərin və tələbələrin qarşılıqlı 

münasibətləri müəyyənləşdirilmiş və təlim işləri ilə əlaqədar bir sıra faydalı 

metodik göstərişlər və məsləhətlər verilmişdir. Bu əlyazmalardan məlum olur ki, 

mədrəsələrdə dini elmlərlə yanaşı, dünyəvi elmlər də tədris edilmişdir. Bu da XII 

əsr Naxçıvanın hansı səviyyədə inkişaf etməsindən xəbər verir. 

Naxçıvana dair qeydlərə rast gəldiyimiz bir mənbə də Əbubəkr ibn Xosrov 

əl-Ustadın “Munisnamə” kitabıdır. Kitabdakı “Əshabi-kəhf” (Mağara sahibləri) 

piri ilə bağlı nağıl xalq arasında geniş yayılmış və Qurani-Kərimdə belə öz 

əksini tapmışdır. Atabəylərin sarayında Farabi, Mücirəddin Beyləqani, Əsirəddin 

Əxsikəti, Əbu Bəkr İbn Xosrov əl-Ustad, Əşhəri, həkim Əkmələddin ən-

Naxçıvani kimi qabaqcıl ziyalılar yaşayıb yaradırdı və onların sarayı ilə hətta 

böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvi bağlı idi. Həmin adamların zəmanəmizə gəlib 

çatan əlyazmaları Naxçıvanın XII əsr ədəbi mühiti barədə kifayət qədər məlumat 

verir. 

Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasını Atabəy hökmdarlarına həsr 

etmişdir. Şairin dostu olan Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad Gəncədə olanda tez-

tez Nizaminin yanına gedirdi. Sarayda isə Atabəylərin uşaqlarını tərbiyə edirdi. 

Atabəy Cahan Pəhləvanı və Qızıl Arslanı lap uşaqlıq illərindən o tərbiyə etmiş, 

müxtəlif elmləri onlara öyrətmişdir. Onun qiymətli əlyazma əsəri olan 

“Munisnamə” kitabı da mədrəsələrdə dərslik kimi istifadə olunurdu. 20 fəsildən 

çox olan bu əlyazma kitabın axırıncı fəslində 33 maraqlı nağıl verilmişdir. 

Həmin mətnlər həm də XII əsr Naxçıvanın zəngin mədəniyyət xəzinəsindən 

xəbər verir. 

“Munisnamə”dəki 26-cı rəvayət belə adlanır: “Mağara sahibləri və Dağ 

Yunis haqqında rəvayət” (2, s. 558). Qeyd etdiyimiz kimi, bu nağılda 

Naxçıvanda məşhur olan “Əshabi-Kəhf” pirinin əhvalatı geniş nəql olunur. 

Məlum olduğu kimi, bu pirin qissələri müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimin 

18-ci surəsinin 9-25-ci ayələrində də öz əksini tapmışdı. Naxçıvan pirlərinin 

müəyyən əlyazma mətnlərdə göstərilməsi və müqəddəs mənbələrdə öz əksini 

tapmasının özü də göstərir ki, bu diyar Şərqin həmişə diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad bu əhvalatı özünün “Munisnamə” 
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əsərinə salmaqla bir daha Naxçıvan torpağının müqəddəsliyini ön plana 

çəkmişdir. 

“Munisnamə” əsərindəki 29-cu qissə isə belə adlanır: “Əbu-Lüla Kirmani 

və onun oğlunun Naxçıvana yürüşü haqqında dastan” (2, s. 635). Bu dastanda 

hadisələr Naxçıvanda cərəyan edir. Əsərdə xristian qızının müsəlmana vurulması 

və onu zindandan xilas etməsi təsvir olunur. Şərq ədəbiyyatında Fəridəddin Əttar 

və Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” mövzusunda yazdıqları əsərlərin süjetini məhz 

bu ideya təşkil edir. Mətndən məlum olur ki, indiki Tiflis şəhərinin əvvəlki adı 

Xaraşna imiş. 

Əsərin I fəslində Əli ibn Əbu Talib əleyhis-salamın kəlamları verilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, Həzrəti Əlinin kəlamları çoxdur. Lakin müəllif onlardan 

gənclər üçün ən maraqlısını seçib kitabına salmışdır. Görünür bu kitabı müəllif 

dərs dediyi şagirdləri üçün tərtib etmişdir. Əli ibn Əbu Talib əleyhis-salam 

demişdir: 

- “Həyatda mən heç kəsə qarşı nə yaxşılıq, nə də pislik etmişəm, nə 

etmişəmsə hamısını özüm üçün etmişəm, çünki axırda bütün yaxşı və pis əməllər 

adamın özünə qayıdır. 

- Allah hökmranlıq iddiasında olmayanları xoşbəxt edir. 

- Ən güclü adamlar pəhləvanlar yox, qəzəbini boğanlardır” (1, s. 29). 

XIV əsr Naxçıvan əlyazmaları tarixində əsərləri ilə özünə layiqli yer tutan 

görkəmli nümayəndələrdən biri də Savəci adlı şair olmuşdur. Bu haqda daha 

geniş izah verən M.Tərbiyət yazır: “İbn Savəci – Əbülməhasin Məhəmməd ibn 

Səd ibn Məhəmməd Naxçıvandandır və XIV əsr şairlərindəndir. O, 1331-ci ildə 

«Bədrətül-məani fi tərcimətil-ləali» («İnciləri müəyyənləşdirmək üçün məna 

kisəsi») əsərini yazmış və orada Əli ibn Əbu Talibin hikmətli sözlərinin izahını 

vermişdir. Bu əsər 1897-ci ildə İstanbulda çap edilmişdir. Aşağıdakı beyt bu 

əsərdəndir: 

Qardaşın, sirdaşın o adamdır ki, 

Yaman gündə yarın, yavərin olsun” (11, s. 55). 

Zəngin yaradıcılıq imkanlarına malik olan Naxçıvan elm-sənət adamları 

XIV əsrin görkəmli ədib və münşilərindən olmuşlar. “Hinduşah ibn Səncər ibn 

Abdulla Əssahibi Kirani-Naxçıvani-hicri qəməri VIII (XIV) əsr ədiblərindən və 

münşilərindəndir. O, hicri qəməri 674 (1275) - cü ildə Kaşanın Naibülhüküməsi 

olmuşdur. Hinduşah hicri qəməri 730 (1329) - cu ildə Məhəmmədəli Ələvi 

Təqtəqinin «Məniyyətül-füzəla fi təvarixil-xüləfa vəl-vüzəra» («Xəlifələr və 

vəzirlər dövründə fəzilətli adamların taleyi») adlı əsərini bir sıra digər 

mövzularla birlikdə «Təcaribüs-sələf» adı ilə tərcümə etmiş və Loristan atabəyi 

Əhməd ibn Yusifşaha (696-733/1296-1332) təqdim etmişdir. O, bu kitabda 

Abbasi xəlifələrinin adlarını yeddi beytdə çəkmişdir” (17, s. 571). Həmçinin 

“Hinduşah Naxçıvaninin «Əs-Sihah əl-əcə-miyyə» lüğəti tərtib edilmişdir” (9). 

F.Ə.Karatay özünün ikinci kataloqunda göstərir ki, “«Əs-Sihah əl-əcəmiyyə» 

Hinduşah Naxçıvaninin əsəridir” (6, s. 22). 

Görkəmli elm adamı Hinduşah Naxçıvaninin qeyd edilən həmin lüğətinin 

bir fəsli, daha döğrusu, fel bəhsinə həsr edilmiş bir hissəsi “Əfal min əl-Sihahül-

əcəm” başlığı altında Əbu-Abdullah ibn Əhməd əz-Zəvzəninin tərtib etdiyi 

“Tərcümeyi-məsadiri-Cövhəri” adlı əsərinin sonunda əlavə şəklində verilmişdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
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B-5303 şifri altında mühafizə olunan bu nüsxənin üzü hicri qəməri ili ilə 1030 

(miladi-1620) – cu ildə Əkrə şəhərində Ömər ibn Məhəmməd tərəfindən 

köçürülmüşdür. Bu qiymətli əlyazma nüsxəsi hədsiz dərəcədə səliqəli, təmiz 

şəkildə köçürülmüş və öz görkəmini indi də saxlamaqdadır. 

Təəssüfləndirici hal ondan ibarətdir ki, dahi söz xəzinəsi olan ədibin 

mənalı həyatı barədə geniş məlumat əldə etmək mümkün olmamışdır. “Soyu 

Naxçıvandan olan bu görkəmli Azərbaycan aliminin həyatı haqqında əlimizdə 

çox az məlumat vardır” (9, s. 6). O, ömrünün axırında Naxçıvan torpağına 

qovuşması arzusu olsa da, taleyi buna imkan verməmişdir. 

Ya Rəbb! Ey məkan və zamanı yaradan, 

Peyğəmbəri göndərən, 

Quranı göydən endirən Allah! 

Mən dərvişə güc bəxş et, 

Mən ürəyi yaralıya şəfa göndər. 

Bir də ki, arzum var ki, 

Məni Naxçıvan torpağına çatdırasan (9, s. 7). 

XV əsrdə əslən Naxçıvandan olan Bayrək Quşçuoğlunun zəngin 

yaradıcılığı diqqəti cəlb edir. Quşçuoğlunun sufiyanə şeirləri XV əsr Naxçıvan 

ədəbi-fəlsəfi düşüncəsinin mahiyyətini özündə ehtiva edir. Hələ XIII əsrdən 

etibarən Nəimi, Nəsimi kimi hürufi mütəfəkkirlərinin məskəni olan Naxçıvan, 

XV əsrdə Quşçuoğlunun timsalında həm də əhli-həqq təriqətinin məskəni 

olmuşdur. Bəzən yanlış olaraq təriqətlərinin çoxluğunu dinin tənəzzülü kimi 

qiymətləndirirlər, əslində isə yeni təriqətlərin yaranması dini-fəlsəfi düşüncələrin 

təkamülü deməkdir. İdeyaların toqquşması cəmiyyətdə yeni sıçrayış yaradır və 

bu da mənəviyyatın kamilliyinə xidmət edir. Bu mənada, Naxçıvan fəlsəfi 

düşüncəsində yeni-yeni dini təriqətlərin olması bölgənin güclü fəlsəfi 

düşüncəsindən xəbər verir. Təbii ki, bu fəlsəfi düşüncələr Naxçıvanda güclü 

elmi potensialın yaranmasına səbəb olmuşdur. 

XVI əsr Naxçıvana dair əlyazmaların tarixi kökləri daha da zəngin 

xarakter almışdır. Belə ki, Naxçıvanın o dövrkü dahi şəxsiyyətləri təliq və 

şikəstə xətlərinə üstünlük vermiş və bu xətlərlə öz yaradıcılıq sahələrini inkişaf 

etdirmişlər. Məhz bu şəxslərdən biri də Mirzə Kafi olmuşdur. “Kafi – Mirzə 

Kafinin nəsli alimlər sultanı Xacə Nəsrəddinə çatır. Onun ulu babaları 

Azərbaycanda həmişə qazı və şəriət başçısı, özü isə elm, hünər sahibi, münşi və 

xoş söhbət bir şəxs olmuşdur. Mirzə Kafi təliq və şikəstə xətlərini yaxşı yazardı. 

O, Xacə Məhəmmədibəydən sonra münşi təyin edilmişdir. Bu vəzifədən əlavə o, 

hökmdarın nədimi və həmsöhbəti olmuşdur. Mirzə Kafi hicri qəməri 969 (1561) 

- cu ildə Qəzvində vəfat etmiş və Məşhəd şəhərində dəfn edilmişdir. O, vəfat 

etdikdən sonra münşilik yenə Məhəm-mədibəyə tapşırılmışdır. Məhəmmədibəy 

iki il bu vəzifədə işləmişdir” (17, s. 450). 

XVII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvana dair əlyazma əsərlərinin 

sayı get-gedə artmağa başlayır. Bu da Naxçıvan elmi-ictimaiyyəti üçün çox 

mühüm hesab edilirdi. O vaxtın tanınmış ziyalılarından olan İbrahim Ordubadi 

öz zəngin yaradıcılığı ilə bütün Şərq aləminin diqqətini cəlb etmişdir. “İbrahim 

Ordubadi – Ordubad şəhərinin seyidlərindən və Məhəmmədbağır Yəzdinin 

kürəkənidir. Ömrünün ortalarında o, Şahcahan padşahın (hicri qəməri 1037-

1068/1627-1657) baş vəziri olan Nəvvab Cəfərxanın oğlanlarının müəllimi 
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olmuşdur. İbrahim Ordubadi burada böyük sərvət toplamış, ancaq topladığı 

sərvəti tezliklə puça çıxarıb, yoxsul paltarında İsfahan şəhərində vəfat etmişdir” 

(17, s. 46). 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Naxçıvan 

mütəfəkkir alimlərindən biri Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvanidir. Onun elmi 

yaradıcılığı əsasən ilahiyyat sahələrinin bir çox şaxələrini əhatə edir. Əsərlərində 

adı Məhəmməd Məşhədi Baba Kəngərli kimi çəkilən H.M.Naxçıvani Naxçıvan 

şəhərində ziyalı-dindar ailəsində anadan olmuşdur. Həmçinin el arasında onun 

Naxçıvan şəhərinin Şəhab məhəlləsində anadan olması haqqında məlumat 

verilmişdir. Qələmə aldığı “Səhabəd-Dümu” əsərinin əvvəlində müəllif 

haqqında yazılır: “Müəllif qədim Naxçıvan torpağında dünyaya göz açmış və öz 

dövründə el arasında Məhəmməd ibn Məşhədi Baba Naxçıvani kimi tanınmış-

dır” (14, s. 1). “Səhabəd-Dümu” kitabının digər yerində isə “Tədqiqatlarında 

elmlərin mahiyyətini açan alim, fəzilət sahibi, kamala yetişən Hacı Molla 

Məhəmməd Naxçıvani” (14, s. 1). “Məzahir əl-Ənvar” kitabında “Naxçıvanın 

vaizi Hacı Məhəmməd Naxçıvani” (16, s. 2), və həmçinin həmin əsərdə 

“Məhəmməd ibn Zaman, el arasında məşhur ləqəbi Məşhədi Baba Naxçıvani 

kimi tanınan” (16, s. 1), “Qürrətül-Əbsar” əsərində isə “Səhabəd-Dümu, 

Qürrətül-Əbrar və Dürrətül-Əbrar əsərlərinin müəllifi Naxçıvan şəhərinin vaizi 

cənab Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani” (12, s. 1) və ən-nəhayət “Kəşkülü-

Nur” kitabında isə “Məhəmməd ibn Məşhədi Baba bin Bayraməli Naxçıvani - 

Kəngərli” (15, s. 3) kimi çəkilən mütəfəkkir alim Naxçıvan şəhərində dünyaya 

göz açmışdır. 

H.M.Naxçıvaninin əlyazmalarında tərcümeyi-halı göstərilməsə də, el 

ağsaqqalları onun maarifçilik ənənələrindən və xeyirxahlığından geniş 

danışmışlar. Hətta onun dövrünün görkəmli ziyalısı Məhəmməd Tağı Sidqi ilə 

dostluq etməsi, onunla məktublaşması məlum olmuşdur. Məhz bu baxımdan 

tədqiqata cəlb edilən Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin mühiti, həyatı və 

ədəbi irsi doğma Naxçıvanımızın mənəvi-mədəni dəyərləri istiqamətində 

araşdırılacaq zəngin bir xəzinə mənbəyidir. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani 

ilk növbədə öz zəngin yaradıcılığını milli-mənəvi dəyərlər əsasında quraraq 

inkişaf etdirmişdir. Onun dərin düşüncələri, maarifçilik ənənələri, fəlsəfi 

duyğuları, bilik və bacarığı dövrünün ən dərin qatlarına nüfuz etmiş, yeni-yeni 

elmi kəşflərin, dəyərli kitabların, qiymətli əsərlərin yazılmasına səbəb olmuşdur. 

Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Məzahir əl-Ənvar” əsəri mahiyyət 

etibarilə dərin düşüncələri ifadə etməklə dövrünün müsəlman təhsili 

istiqamətində zəruri hesab edilən məsələləri və ehkamları özündə təzahür etdirir. 

Həmçinin əsərdə Naxçıvanla bağlı bir neçə faktın bağlılığını görürük. Belə ki, 

əsərdə Müzəffərəddin şahın Naxçıvanı və onun müqəddəs yerlərini ziyarət edib 

Firəngistana (Fransa) getməsi səfəri geniş qeyd edilir. Hətta əsərdə onun “Culfa 

körpüsündən keçərək Naxçıvana səfər edir və sonradan isə Firəngistana 

getmişdir” (2, s. 245) qeydləri barədə məlumat verilmişdir. Əlyazmada o da 

göstərilir ki, onun gəlişinə Naxçıvanda ona bir qəsidə də yazılmışdır. “Bu qəsidə 

Sultan Müzəffərəddin şahın Culfa körpüsündən keçərək gözəlliyi və əzəməti ilə 

seçilən Naxçıvan şəhərinə gəlməsi, oradan isə Firəngistana getməsi şərəfinə 

yazılmışdır” (2, s. 249). 
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Qəsidə Allaha həmd edilməklə Onun sevimli peyğəmbəri “Fəxri Kainat”, 

“Əşrəfi məxluqat”, “Rəhmətən lil-Aləmin” olan həzrəti Məhəmməd əleyhis-

salamın özünə və əhli-beytinə salam-salavatla başlayaraq mədh edilmişdir. 

Əsər ərəb və fars dillərində kufi xətti ilə 1317-ci ildə hicri qəməri (miladi – 

1898) tarixdə yazılmışdır. Əlyazmanın ölçüsü: 21x16; həcmi isə 260 səhifədir. 

Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin digər bir əsəri “Qürrətül-Əbsar” 

adlandırılmışdır. Müəllifin bu əsəri elmi baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Əlyazmada əsasən islam fəlsəfi fikirləri öz əksini tapmışdır. Müəllif milli-

mənəvi dəyərlərimizi, milli mədəniyyətimizi, fəlsəfi dünyagörüşümüzü, 

həmçinin mədəni irsimizi şərh etmişdir. Müəllif əsərdə, yer, göy, okeanlar, 

çaylar, hərflər, mələklər, səmtlər, səmavi kitablar haqqında geniş bəhs etmişdir. 

Əsərdə qeyd edir ki, Allah dörd sifətin sahibidir: “Əxyar (xeyirxah), Əbrar 

(doğruçu), Qadir (qüdrət və qüvvət sahibi) və Qəhhar (yetərincə güclü) olmaqla 

Ərşi-əzimi (Allahın taxt-tacı olan 9-cu və ən böyük göy kürsüsünü) bu sütunlar 

üzərində yerləşdirərək qərar vermiş və ucaltmışdır” (12, s. 4). 

Əsər Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin 5-ci əsəridir. Əlyazma ərəb 

əlifbasının şikəstə xətti ilə yazılmış, vərəqlərin kənarında iki qara xətlə 

dördbucaq çəkilmişdir. Əlyazmanın həcmi 546 səhifədir. Hər bir səhifənin 

yuxarı hissəsində xüsusi formada işlənmiş damaların içərisində qara rənglə 

nəstəliq xətti ilə mətnlərin mövzusu yazılmış və səhifələrin kənarlarında 

mövzuya aid bəzi sözlər yazılmışdır. 

H.M.Naxçıvaninin məharətlə qələmə aldığı digər maraqlı bir əsəri isə 

“Kəşkülü-Nur” kitabıdır. Müəllif əsərdə Naxçıvan ictimai mühitinin saf və 

sağlam tərzdə formalaşmasını, məntiqi, elmi idraka söykənərək davranmağı, 

təfəkkür metodunun bir çox sahələrini, mənəvi-ruhi sferanın və s. inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə çox dərin və eyni zamanda maraqlı mənbələrə müraciət 

etmişdir. Əsərdə yaşanan elmi-fəlsəfi hisslər və ağlın təzahürü sarsılmazdır. 

Əsər iki hissədən ibarətdir, əsərin əsas məzmunu məntiqi təfəkkürün 

formalaşmasına xidmət edir. Azərbaycan, ərəb və fars dillərində yazılmış, 

kitabın kağız vərəqlərinin rəngi ağ, saya, üz hissəsi dəri və kartondan cildlənmiş, 

xətt nümunəsi nəstəliq-şikəstə, ölçüsü: 34x21; həcmi: 375=369 səhifədir. 

XIX əsrin nadir əlyazmalarından biri də Hacı Molla Məhəmməd 

Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” (“Göz yaşları buludu”) əsəridir. Əsər 1887-ci 

ildə yazılmışdır. “Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani İslam dünyasının ən böyük 

ali təhsil ocağı olan «Nəcəfi-Əşrəf» məktəbinin müəllimi, ustadı olmuş və sonra 

prorektor vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Onun barəsində məlumat verən 

«Səhabəd-Dümu» Azərbaycan dilində yazılmışdır. Əsər əsasən VII əsrdə baş 

verən İmam Hüseyn əleyhis-salamın Kərbəla müsibətinə həsr olunsa da bir neçə 

fəlsəfi mövzular diqqəti cəlb edir” (4, s. 67). Əlyazmada Kərbəla hadisəsi və 

orada şəhid olanların məqamından bəhs olunur: 

Xuda gəlib bu Hüseyn aləmə şəhadət üçün, 

Qəbul edibdi şəhid olmağı şəfaət üçün (14, s. 75). 

Əsərdə bir neçə fəlsəfi və bədii terminlər diqqəti daha da tez cəlb edir. 

Belə ki, Şərq aləmində “İlahi nur” hesab edilən ilk yaranış və onun əsas 

predmetləri geniş izah edilmişdir. Milli mentalitetimizə uyğun olan doğru və 

düzgünlük prinsipi həmişə xalqımız tərəfindən bir mənalı qarşılanmışdır. Milli 

mentalitetimizin formalaşmasında xalqımızın tarixən mövcud olmuş ən zəngin 
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ənənələrinə islam dininin təsiri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli mənlik 

şüurunun əxlaqi potensialının tənzimlənməsində, mentalitetimizə təsirində bir 

tarixi amil kimi islam dininin ideoloji rolu danılmazdır. Müəllifin bu əsərdə 

fəlsəfi fikirlərin önəmli olması ilə yanaşı, həmçinin islamşünaslıq elmi üçün 

dəyərli fəlsəfəsi kontekstində verilmiş və əsaslandırılmışdır. İslam aləmində 

“İlahi nur” hesab edilən əsas amil demək olar ki, əsərdə öz əksini tapmışdır. 

İnsan bəşəriyyəti yaranmamışdan çox-çox əvvəl onun nuru xəlq olunduğu iddia 

edilən anlayışlar rasionallıqla əsərdə verilmişdir. Əsasən sonuncu peyğəmbər 

həzrəti Məhəmməd əleyhis-salamın nuru çox önəm daşıyır. Bununla bərabər 

dünyanın yaranma prinsipini, onun mövcud quruluşunu və hərəkət mexanizmini 

müxtəsərdə olsa verilməsi əsərdə böyük maraq doğurur. 

Təhlillərin yekunu olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan xalqı 

üçün lazım olan hər bir mətn nümunələri Naxçıvanın mədəni həyatına dair 

əlyazmaların zənginliyinə gətirib çıxarır. Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, 

Naxçıvanda da görkəmli mütəfəkkir alimlərin yaradıcılıq görüşlərində filosof və 

kəlamçıların tənqidi yanaşma fikirləri aktuallıq kəsb etmiş, onların zəngin 

yaradıcılıq aləminə yaxından tanış olmaq dövrümüzün ən əhəmiyyətli 

mövzularından birinə çevrilmişdir. Güman edirik ki, Naxçıvana dair hər hansı 

bir əlyazmanın araşdırılması nəinki naxçıvanşünaslıq mədəniyyəti tarixinin 

öyrənilməsinə xidmət edəcək, həmçinin Azərbaycan mətnşünaslıq elminin 

zənginliyinə də böyük töhfələr verəcəkdir. 

Eyni zamanda araşdırmalardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, qədim və 

orta əsrlər əlyazmalarında Naxçıvan haqqında olan qeydlər bir daha bölgənin 

zəngin tarixi keçmişə malik olduğunu göstərir.  
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 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

80 

РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ИБРАГИМОВ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ НАХЧЫВАНА В РУКОПИСНЫХ ТЕКСТАХ 

Статья исследует многих ученых и мыслителей Нахчывана, основываясь на 

моментах, с которыми мы сталкивались в различных рукописных текстах. В то же время 

изучение нахчыванских рукописей, их публикация и распространение среди современных 

поколений также является одной из наиболее актуальных и важных проблем нашего 

времени. Для этого необходимо расширить поиск письменных памятников. Факт, что в 

Нахчыване, как и во всем Азербайджане, корни мусульманской культуры уходят в 7 век. 

Со второй половины того века выдающиеся представители Нахчывана, которые жили в 

различных центрах науки, образования и культуры Халифата, писали свои произведения 

на арабском языке, а авторы, которые жили на территории древнего Нахчывана, начали 

писать и создавать арабский язык только в десятом веке. Последующие изменения 

исторических условий привели к обогащению нахчыванской литературы и культуры, а 

также к созданию литературного поля, написанного как на персидском, так и на турецком 

языках. Таким образом, в случае эффективного исследования стало ясно, что несколько 

философских и литературных терминов, связанных с предметом, представляют 

непосредственный интерес. Также в трудах нахчыванских ученых и мыслителей широко 

объяснялась теория первого творения восточного мира и его основные предметы. 

Основная цель исследования - получить богатые знания о жизни и творчестве 

многих нахчыванских ученых и мыслителей, а также изучить философские рукописи из 

ценных источников литературных и культурных ценностей Нахчывана; считается 

необходимым. В связи с этим изучение творчества классических азербайджанских 

мыслителей, в том числе нахчыванских философов, поэтов и писателей, является одним из 

важнейших вопросов. 

Ключевые слова: Нахчыван, рукопись, текст, труд, мыслитель, ученый, 

литература. 

 

SUMMARY 

SABUHI IBRAHIMOV 

OUTSTANDING SCHOLARS OF NAKHCHIVAN IN MANUSCRIPT TEXTS 

Article used by Nakhchivan teachers and illustrators, based on Momentums, with 

translation in bold. Before or after the unfolding rhyme, too much publication and sophistication 

of the modern taxicab is just plain wrong. Do not let your eyes go out to find your favorite 

pamatniks. Facts in Nakhchivan, As and As All Azerbaijan So far, there is a great way to get 

Nakhchivan, the year of translation in the center of the divisions, the image and culture of the 

Khalifata, the author of the proprietorship of the Arabian language. Historical modes of reference 

to the melodic literary literature and culture, as well as the creation of literary poetry, the exact 

and literal language. There are several philosophical and literary terminology, in the subject 

matter, predetermined by interes. The theory is based on the obscure knowledge and illustrations 

of the theory of the evolution of the theory of equivalence and the basic principles. 

The main purpose of the research is to gain a rich knowledge of the life and creativity of 

many Nakhchivan scholars and thinkers, as well as to study the philosophical manuscripts from 

the valuable sources of Nakhchivan's literary and cultural treasures; it was considered necessary. 

In this regard, the study of the works of classical Azerbaijani thinkers, including Nakhchivan 

philosophers, poets and writers is one of the most important issues. 

Key words: Nakhchivan, manuscript, text, work, thinker, scientist, literature. 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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NAXÇIVAN FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ ALINMA ANTROPONİMLƏR  

(ərəb, fars, ibranicə) 

 

Məqalədə folklor mətnlərində işlənən bir qisim alınma antroponimləri təhlilə cəlb etmişik. 

Məsələn, Fatma, Zəhra, Zeynəb, İbrahim, Nizami, Əli, Həsən, Hüseyn, Füzuli, Zibeydə və b. 

məqalədə dini antroponimlər, digər adlar isə ayrı seçilib təhlil olunmuşdur. Folklor 

mətnlərindən seçilən bu antroponimlərin lüğətdəki mənası qarşısında verilmişdir. Məqalənin 

sonunda da ibranicədən dilimizə keçənlər araşdırılmışdır. Təhlillər zamanı məlum olmuşdur ki, 

ərəb və fars mənşəli antroponimlərə nisbətən ibranicədən dilimizə keçən şəxs adları azlıq təşkil 

edir. Məqalədə həmçinin o da qeyd olunmuşdur ki, ərəb və fars dilindən dilimizə keçən bəzi 

antroponimləri milli sözlərdən seçmək bir qədər çətinləşir. Bu cür adlar ilk baxışda türk mənşəli 

xarakteri daşıyır. Onlardan Murad, Əhməd, Gül və b. adlar göstərilmişdir. Araşdırma zamanı 

məlum olmuşdur ki, təhlilini verdiyimiz bu antroponimlər günümüzdə işləkliyini qoruyur. Yəni bu 

adlarda arxaikləşmə yoxdur. Tədqiqat zamanı bütün nümunələr Naxçıvan folklor mətnlərindən 

seçilmişdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, folklor, ərəb, fars, ibrani 

  

Xalqın aynası sayılan folklor nümunələri zəngin və rəngarəngdir. Folklor 

mətnləri həm türk mənşəli sözlərlə, həm də digər dillərdən alınma sözlər 

hesabına zənginləşmişdir. Bu zənginliyin bir qismini antroponimlər təşkil edir. 

Folklor janrlarında müxtəlif çeşitli antroponimlərə rast gəlirik.Antroponimlərin 

yaranmasına nəzər salanda görürük ki, “ilk insan qrupları və ailə yaranandan, 

formalaşandan sonra, əlbəttə, adlar da meydana gəlmişdir. Tayfa, nəsil, yaxud 

ailə içində adamların sayı artdıqca onları fərqləndirmək, fərdiləşdirmək lazım 

gəlirdi. Adlar məhz bu tələbi ödəmək üçün törənmişdir” (6, s. 277).  

Məlumdur ki, dilimizdə müxtəlif dillərdən keçmə şəxs adları mövcuddur. 

Alınma şəxs adlarının çox hissəsi ərəb və fars dilindən keçmədir. Belə adlara 

folklor mətnlərində tez-tez rast gəlirik. Məqalədə Naxçıvan folklor mətnlərində 

işlənən antroponimləri iki qismə ayıraraq tədqiqata cəlb etmişik. İlk olaraq dinlə 

bağlı adlara nəzər salaq. Məsələn, Əli, Zəhra, Zeynəb, Həsən, Pəri, Fatma, 

Hüseyin, Məhəmməd, İsmayıl, Süleyman, Oruc, Abbas  və b. 

Düzgülərdən aldığmız bir nümunədə bir neçə dini ada rast gəlirik: 

Ya Əli, sənsən Vəli, 

Külli aləmin rəhbəri 

Bеşihdə böldün əjdəri 

Ya Əli, ya Məhəmməd, ya Əli, (4, s. 447) 

 Bu nümunədə Məhəmməd və Əli antroponimləri elə dini şəxslərin özünü, 

yəni peyğəmbər və imamı ifadə edir.  

Sancmalarda “Ülgüc əhvalatı”nda rast gəldiyimiz Əli, Həsən, Oruc adları 

da bu qəbildəndir.  

Öz adın Əlidi, nə gözəl addı,  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 08.05.2020, qəbul edilib: 15.05.2020 
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Demə ki, dünyada nələr qahaddı,  

Bayram oğlu Həsən özü şahaddı,  

Zülmünən apardı Oruc ülgücü (2, s. 290) 

    Aşıq yaradıcılığında Hüseyin adına rast gəlirik: 

Hаğışdаn hesаbdаr Hüseyn, 

Hаtəm kimi süfrə аçdı. 

Kоlаnıdа sədr Qаfаr, 

Öz əhdindən dаlа qаçdı (3, s. 402). 

Ərəb mənşəli dini şəxs adlardan biri də Abbasdır.  

“Allaha da qurban olum, onun möcüzəsinə də. Oğul adın nədi? Oğlan 

dedi: 

- Adım Abbasdır. 

- Abbas, bu gün azanı sən verərsən. Görək mübarək səsin necədi” (4, s. 

348). 

“Zəhra xanımın nağılı”na nəzər salanda Zəhra adının həm nağılın adında, 

həm də nağılın içində işləndiyini görürük. Nağıldan aldığımız bir parçaya nəzər 

salaq:  

“- A kişi, nə çox deyingilənirsən? Sən get, Zəhra addı bir qızın var, xırda 

qızın, onu gətir, ver mana, səni dolandırmaq mənim boynuma, nəkkədər deyirsən 

qızıl, gümüş, mal verim sana”   (3, s. 132). 

Fatma antroponimidə dini mənşəlidir.  

“Yaz yağışınnan sonra yaranan “Fatma nənənin hanası”nın altınnan oğlan 

keşsə qız, qız keşsə oğlan olar” (3, s.19). 

Bu ada həm haxıştalarda, həm də uşaq folklorunda yer alan düzgülərdə, 

nağıllarda rast gəlirik. Fatma adı həm folklor mətnlərində, həm də günümüzdə 

işlənmə tezliyi yüksək olan adlardandır.  

Zeynəb adı da folklor mətnlərində çox işlənən antroponimlərdəndir. 

Gəlinciyin dik оlsun, 

Dincəciyin dik оlsun. 

Оn iki оğul istərəm, 

Оn iki imаm eşqinə. 

Dаlıncа qız istərəm 

Cənаb Zeynəb eşqinə (3, s. 66). 

Zeynəb adı da bu nümunədə dini şəxs kimi qələmə alınmışdır. Dinlə bağlı 

adların qədim nümunələrimizdə belə çox işlənməsi bir daha sübut edir ki, 

xalqımız keçmişdən bəri islam dininə, onun peyğəmbərinə, imamına inanmış və 

dəyər vermişdir.   

Digər ərəb və fars mənşəli şəxs adlarının da folklor mətnlərində işlənmə 

tezliyi yüksəkdir. Həmin antroponimlərdən Valeh, Vəli, Mahmud, Cahangir, 

Mehriban, Nizami, Füzuli, Nəvai, Sədi, Hafiz, Nazəni, Nazpəri, Əhməd, Gövhər, 

Mahir, Murad, Gül,Zibeydə, Səkinə, Hüsniyyə, Abdulla   və b. 

“Valehnən Taleh” dastanında elə dastanın adında işlənən Valeh adı ərəb 

mənşəlidir. Adın mənası lüğətdə belə verilmişdir. “Heyran olmuş, məftun 

edilmiş, vurulmuş; qismət, tale” (5, s. 357) 

Valehin dərdini bilir cərrahlar, 

Qıyqac baxıp, pünhan gəlıp cərrahlar. 

Xəsdələnıp bıdı gəlıp cərrahlar, 
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Minnət elə bəlkə yar ala səı (4, s. 694). 

Mehriban adı fars dilindən keçmədir. Mənası “şəfqətli, səmimi, istəkli, 

əziz, xoş rəftarlı” (5, s. 381) kimi izah olunur. El arasında səmimi, istiqanlı 

adama “mehriban insandır” ifadəsini işlədirik. 

“Abdulla İlə Mehriban Sultan” nağılında da həm nağılın adında, həm də 

nağılın içində işlənir. Nağıldan oxuyuruq: 

 “Quş məktubu aparıb düz Mehriban Sultanın pəncərəsinə qonur. 

Mehriban Sultan quşu tutub məktubu açır” (4, s. 250).  

Haxıştalarda da alınma adlara tez – tez rast gəlirik: O adlardan biri Vəli 

adıdır. Ərəb mənşəli olan bu antroponim “qəyyum, himayəçi, hami; yaxın olan, 

dost, sahib, ağa; yetkin” (5, s. 357) mənasındadır 

Оğlаn аdın Vəlidi, hахıştа, 

Qоnşulаr bilməlidi, hахıştа. 

Sevdiyini tаnıdıq, hахıştа, 

Gözləri sürməlidi, hахıştа (3, s. 308). 

Vəli adına düzgülərdə, dolamalar və acıtmalarda da  rast gəlirik. Qeyd 

etməliyik ki, Vəli adı folklor mətnlərində işlənmə tezliyi yüksək olan 

adlardandır.   

“Əmrah” dastanının ustadnamə hissəsində elə bir bənddə bir neçə ərəb və 

fars dilindən keçmə şəxs adlarına rast gəlirik: 

Hafizü, Nəvai, Füzuli, Cami, 

Şeyx Sədi, Hilali, Ürfi, Nizami, 

Dünya, səndə geşt eyləyib tamami, 

Firdovsi tək nəzmi dürr–əfşan hanı? (3, s. 432) 

Verilən nümunədə Hafiz, Nəvai, Fizuli, Sədi, Nizami, Firdovsi adları 

alınma antroponimdir.  

Hafiz ərəb dilindən dilimizə keçmə antroponimdir. Bu adın mənası belədir: 

“Qoruyan, hifz eləyən; Quranı əzbər bilən” (5, s. 406) 

Nəvai- ərəb mənşəli antroponimdir. Mənası “Cənnət, behişt, behişt bağı, 

cənnətə aid” (5, s. 403) 

Ərəb mənşəli antroponim olan Fizuli adı Azərbaycan dilinin izahlı 

lüğətində “gərəksiz, yersiz, mənasız; haqsız, qeyri-qanuni; özünə aid olmayan 

işlərlə məşğul olan; çox danışan; həmçinin fəzilətli, mərifətli, elmli; xidmətli, 

ləyaqətli, həvəskar; çağırılmamış qonaq” (5, s. 403) mənasında verilmişdir.  

Sədi - ərəb mənşəlidir. “bəxtiyarlıqla, xoşbəxtliklə əlaqədar olan; uğurlu 

ulduza mənsub olan” (5, s. 396).  

Nizami ərəb mənşəli ad olub mənası “qayda-qanunlu, nizamlı; nizama 

düzən; nəzmə çəkən” (1, s. 191) deməkdir.  

Firdovsi adı fars mənşəlidir “cənnət, behişt; cənnətə, behiştə aid olan (1, s. 

140) mənasında ifadə olunur. .  

 “Məlik Məmməd və Məlik Əhməd” nağılında işlənənRüstəm adı fars 

mənşəlidir. Adın mənası “sağlam, cüssəli, güclü, pəhlivan” (1, s. 204). 

“Məlik Əhməd bir elə pəhləvandı ki, Rüstəmə əvəz” (2, s. 197). 

Mahir şəxs adının mənası Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində aşağıdakı 

kimi verilmişdir: 

“Mahir (ə). Bişkin , bacarıqlı, qabiliyyətli, usta, bilikli, məharətli” (5, s. 

381) 
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“Qutu qızı” nağılından oxuyuruq: 

“Qızın uzun saçları, kaman kimi qara qaşları, lalə kimi yanağı, qara gözləri 

o qədər gözəl idi ki, şah oğlu Mahir o qıza bir könüldən min könülə aşiq olur” 

(2, s. 212) 

Əfsanə və rəvayətlərdə də ərəb və fars mənşəli adlar tez-tez qarşımıza 

çıxır. “Bəlkə qayıtdım dağı”  əfsanəsində qarşımıza çıxan Nazəni  antroponimi 

fars mənşəlidir. “Nazlı, qəmzəli, naz-qəmzəli” (1, s. 301)  

“Nazəni hər gün dağın ətəyində oturub göz yaşı töküb deyirdi: “Bəlkə 

qayıtdım”” (3, s. 31). 

Gövhər – fars mənşəli olan bu qadın adı folklor mətnlərində Göhər kimi 

yer alıb. Bu adın mənası “qiymətli daş, qaş-daş, inci, cəvahir; bir şeyin mayası, 

əsli, cövhəri, xası” (5, s. 377) mənasında izah olunur. 

“Küzəçiоğlunun nağılı”nda işlənən bu fars mənşəli antroponimə nəzər 

salaq: 

“Səhər dеyillər ki, İbrahiminən Qırхsaşdı Göhəri еvdə qоyaх, biz gеdəh 

gəzməyə. Bıllar durullar yеddi qardaş, bir də Küzəçiоğlu gеdillər gəzməyə” (4, 

s. 176).  

Folklor mətnlərində işlənən fars mənşəli qadın adlarından biri də Nazpəri 

antroponimidir. Bu antroponimin mənası adın özündə ifadə olub. Yəni mənası 

“naz eləyən pəri, qəmzəli gözəl” (5, s. 387)  

“Əjdaha burun nağılı”nda bu ada rast gəlirik. Həmin nağıldan oxuyuruq:  

“Bir gün Nazpəri qızlarınan pencər yığmağa getmişdi. Qayıdanda kəndin 

qırağındakı bulağın yanında oturub dincəlmək istədilər” (2, s. 214) 

Pəri qadın adı da bu qəbildəndir. Fars mənşəli ad olan bu antroponim 

folklor mətnlərində tez-tez qarşımıza çıxır. İlk olaraq lüğətdə verilən mənasına 

baxaq: “dini əsatirə görə gözəl bir qadın surətində cin, sehrbaz, cadugər, cinlərin 

gözəl qadın şəklində təsəvvür olunan növü; məç. Çox gözəl, qəşəng, məsum bir 

qadın və ya qız, xoşxasiyyətli qadın; mələk” (5, s. 391-392). İndi isə mətnlərdən 

aldığımız nümunələrə nəzər salaq. “Balıqçıоğlu Əhmədin Nağılı”ndan 

oxuyuruq: 

 “Pəri хanım gər bеlə baхanda gör, Allaha and оlsun, bı о qədə gözəl 

оğlandı nə qədər adam gəlibsə hələ bеlə gözəli olmuyup. Оğlan çох хоşuna 

gəlir. Dеr: (4, s. 183).  

Bu antroponimin də folklor mətnlərində işlənmə tezliyi yüksəkdir. Biz 

məqalənin həcmini nəzərə alaraq bir nümunə verməklə kifayətlənirik.    

“Qızıl xoruz” nağılını oxuyarkən qarşımıza maraqlı antroponimə - 

Ələmdar adına rast gəldik. Bu ad ona görə diqqət çəkir ki, həm antroponim, həm 

də toponim kimi işlənir. Adın mənası “bayraqdar, bayraqçı, bayraq götürən, 

bayraq daşıyan” (5, s. 366) Həmin dastandan aldığımız nümunəyə nəzər salaq: 

“Div başladı Ələmdara yalvarmağa ki, qardaşlarımı dirilt, onlar da, mən də 

sənə hər cür köməklik edərik.” (2, s. 223) 

“Mahmud şah və Əhməd vəzir” nağılında işlənən Mahmud və Əhməd  

ərəb dilindən keçmə antroponimdir.  

“Mahmuda xəbər apardılar ki, qardaşın Əhməd vəzir оturub еlçi daşının 

üstündə”(4, s. 202) 

“Qırx qönçə xanım” nağılında işlənən Nəsir antroponimi ərəb mənşəlidir. 

Adın mənası “kömək, yardım”(5, s. 389) deməkdir. 
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“Bəs, adın nədi.  

Oğlan dedi:  

-Nəsir, dəyirmançı oğluyam. Bu sözü eşidən kimi elə bil padşahın başına 

bir qazan qaynar su tökdülər” (2, s. 140). 

“Gül Sənavərə neylədi, Sənavər Gülə neylədi” nağılında işlənən cümşüd 

(Azərbaycan adı kimi verilib, Cəmşid ərəb mənşəlidir o sözdən yaranmışdır) 

Məlik adı isə  fars mənşəlidir. Həmin nağıldan aldığımız nümunəyə diqqət 

yetirək: 

“Dərviş durdu ayağa, əppəyi götürdü əlinə ki, təndirə yapsın, Məlik Cüm-

şüd vaxt itirməyib tez onu təndirə basdı, duvağı ağzına qoyub oturdu üstündə” 

(2, s. 150). 

Bayatılarımızda da ərəb və fars mənşəli alınma antroponimlər çox işlən-

mişdir.  

Əziziyəm bu bağa, 

Bu bоstana, bu bağa, 

Mənim bir canım vardı, 

О da Əzizə sadağa  (4, s. 435). 

Verilən nümunədə adı keçənƏzizə antroponimiərəb mənşəlidir. Adın 

mənası “ürəyə yaxın, sevimli, çox istəkli; qiymətli” kimi izah olunur.  

Səkinə qadın adı ərəb mənşəli antroponimlərdəndir. Folklor dilində işlənən 

bu antroponim lüğətimizdə “rahat, sakit, könül rahatlığı, dinc” (5, s. 396) məna-

sında izah olunur.     

O qələm qaşların canımı aldı.  

Qiya baxıb ürəyimə od saldı.  

Məşuqun üç gecə mehmanın oldu.  

Qurban olsun sana el, Səknə xanım (2, s. 468). 

Zibeydə -  ərəb mənşəlidir. Lüğətdə bu adın mənası belə açıqlanır. Əsas 

“zübdə”dəndir. Əsas, maya, cövhər, qaymaq; xülasə, nəticə; ən bəyənilmiş, ən 

seçilmiş” (5, 372). “Ögey ana” nağılında qarşımıza çıxır:  

“Bаlа, görrəm vəziyyətin çох аğırdı. Bilirsən nаvаr? Gedərsən qоnşumuz 

vаr, Zibeydа хаlаn. О Zibeydə хаlаgilin evinə gedərsən” (3, s. 146). 

Folklor mətnlərində qarşımıza çıxan maraqlı antroponimlərdən biri də 

Fəxri adıdır. Bu ad lüğətdə kişi adı kimi qeyd olunsa da folklorda qadın adı kimi 

keçir. Fəxri adı ərəb mənşəli olub mənası lüğətdə belə izah olunur. “Bir işi 

qarşılıq gözləmədən görən; öyünməyə aid olan; şərəfli, hörmətli, möhtərəm” (5, 

s. 403). 

“Fəxri arvad pirdən dеyir: 

-Еy Məşədi Məhəmməd, о malları hara aparırsan? 

Dеyir: 

-Aparıram ötürəm Qaya dibində оtdasın” (4, s. 116). 

Dilimizdə bir sıra ərəb və fars mənşəli antroponimlər var ki, onların türk 

yoxsa alınma mənşli anrtoponimlər olduğunu seçmək bir qədər çətinləşir.Yəni 

ilk baxışda türk mənşəli görünür. Məsələn, Murad, Əhməd, Gül, Mustafa və b. 

adlarını göstərə bilərik. Bu adlar da folklor mətnlərində xeyli sayda işlənmişdir. 

Mətnlərdən aldığımız bir neçə nümunəyə diqqət yetirək. 

İlk olaraq Murad adına nəzər salaq: Belə ki, ilk baxışda türk mənşəli söz 

olaraq düşündüyümüz, işlənmə tezliyi yüksək olan bu söz dilimizə ərəb dilindən 
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keçmişdir. Mənası “arzu, məqsəd, niyyət, dilək, istək, kam” deməkdir. Murad 

həm şəxs adı kimi, həm də mənasında verildiyi kimi istək, arzu mənalarında 

işlənir. Folklor materiallarında da bu iki növünə rast gəlirik.  

“Murad qapısı”nağılından  işlənən Murad adına nəzər salaq: 

“Murad, mən bu böyüklükdə buğda dənəsi görməmişəm. Sən dünya 

görmüş adamsan, buğda dənələrinin bu böyüklükdə olmasına nə deyirsən?” (4, s.  

263) 

Bayatılarda murad sözünün digər mənasında işlənməsinə nəzər salaq:  

Əzizim, dəvə gördüm, 

Qоlumdа qübbə gördüm. 

Murаdımа çаtmışаm, 

Bаbаyаm nəvə gördüm (3, s. 285).  

Yuxarıda verilən nümunələrdə murad arzuya, istəyə, məqsədə çatmaq 

mənasında işlənmişdir.  

Əhməd adı da ərəb dilindən keçmədir. Mənası “ən tərifəlayiq, ən tərifli, 

mədh olunmağa ən layiq” (1, s. 130) kimi izah olunur. “Əmrah” dastanından 

oxuyuruq: 

Xəbər alma gəl sən yaşın Əhmədin, 

Nuzurla tökübdü dişin Əhmədin, 

Kəs sinən üstündə başın Əhmədin, 

Qoy qanım götürsün bu bağı – alma (3, s. 462). 

“Gül Sənavərə neylədi, Sənavər Gülə neylədi” nağılında işlənən Gül şəxs 

adı fars mənşəlidir. Həmin nağıldan oxuyuruq: 

“Az qalmışdı ki, lotunu yıxım, bir də baxdım ki, öz arvadım Gül lotuya 

kömək eləyir ki, məni öldürsün. Bu hində həmin bu it mənim harayıma çatdı” (2, 

s. 168). 

Mustafa şəxs adı da bu qəbildəndir. Ərəb mənşəli olan bu şəxs adının 

mənası “bəyənilmiş, seçilmiş, seçkin; saf, təmiz, süzülmüş” (5, s. 386).  

Xoş gəlmisiz səfaynan,  

Bir əli Mustafaynan.  

Mən dolannam başına,  

Bu cövrü, bu cəfaynan (2, s. 347) 

Folklor mətnlərində bu qəbildən olan ərəb və fars mənşəli şəxs adlarına aid 

nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq olar.  

İbranicə: 

İbranicə olan antroponimlər də folklor mətnlərindən yan keçməmiş, bir 

sıra janrlarda işlənmişdir.  Məsələn: İsmayıl, İbrahim, Mikayıl və b. 

İsmayıl adı ibranicədən alınmadı. Lüğətdə mənası belə verilmişdir: 

“əslində “yişmael”dir. Allah eşidər, tanrı dinləyər. Əfsanəyə görə İbrahim 

peyğəmbərin Allah yolunda qurban verdiyi oğlunun adıdır”  (5, s. 374).  

Bu antroponimə “Bəşirin nağılı”nda rast gəlirik: 

“Gördülər ki, atası qızı İsmayıla verməyəcək, cavanlar xəlvətcə sözü bir 

yerə qoydular ki, hər ikisi şəhərdən çıxıb qaçsınlar. Sözləşdilər ki, gecənin tən 

yarısı İsmayıl atla gəlsin, qızı qaçırsın” (4, s. 305). 

İbrahim ismi də ibranicə olub mənası Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində 

aşağıdakı kimi izah olunur. 
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“Əsli “Abram”dır. Yüksək ata, böyük ata, həqiqətlərin atası mənasını 

verir. Beynelxalq adlardandır. Bəzi xalqlarda Abraham, Abrahams, digərlərində 

isə Avram, Avraam, Avrraamiy və s. şəklində işlənir” (5, s. 372).  

Hamıya məlumdur ki, İbrahim adında peyğəmbər də olub. Folklor 

mətnlərində həm peyğəmbər kimi, həm də digər şəxs adı kimi işlənmişdir. 

Folklor janrlarından aldığımız bir neçə nümunəyə nəzər salaq: 

Allah peyğəmbərə göndərdi salam,  

Onların şənində oxur kim kəlam?  

Beş ulu peyğəmbər, dəftəri–aləm,  

Biri Nuhdu, bir İbrahim, üçü nə? (2, s. 448) 

Bu nümunədə peyğəmbər adı kimi verilmişdir. İndi isə başqa adla işlənmə 

yerinə baxaq: 

“Qırх оtağın оtuz dоqquzunun haçarını vеrir İbrahimə, qırхıncını vеrmir, 

dеr ki, mən gеdib gəlincən gəzərsız” (4, s. 168). 

Bu qəbildən olan adlardan biri də Mikayıl antroponimidir. Bu adın mənası 

“Mikael”dir. Jaxveyə (qədim yəhudi Allahına) bərabər olan, Tanrıya müqabil 

olan. Dini rəvayətə görə dörd mələkdən biri-canlıların ruzisinin təmin edən 

mələyin adıdır” (5, s. 384). 

“Sarayında dört dənə şöhrət tapbış saz aşığı saxlıyırdı. Onnardan ikisi şayir 

adıynan məşurraşmış şayir Mikayıl və şayir Fərəciydi. İkisi də usdad aşıxlar 

Aşıx Qara və Aşıx Qəhrəmanıydı” (4, s. 697). 

Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, folklor mətnlərində milli adlarımızla 

yanaşı digər dillərdən alınan antroponimlər də çox işlənmişdir. Bu 

antroponimlərin bir qismi ərəb dilindən, bir qismi fars dilindən, bir qismi də 

ibranicədən dilimizə keçmişdir. Ərəb və fars dilindən keçən adlara nisbətən 

ibranicədən keçən antroponimlər azdır. Tədqiqata cəlb etdiyimiz bu adların 

demək olar ki, hamısı bu gün də günümüzdə işlənmə tezliyi yüksəkdir. Xüsusilə 

də dinlə bağlı olan şəxs adları.  
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РЕЗЮМЕ 

ЧИНАРА РЗАЕВА 

ВЗАИМСТВОВАННЫЕ АНТРОПОНИМЫ В ТЕКСТАХ НАХЧЫВАНСКОГО 

ФОЛЬКЛОРА 

(арабский, персидский, иврит) 

В статье мы привлекли к анализу  часть антропонимов,  которые была обработана 

из фольклорных текстов. Например, Фатма, Захра, Зейнаб, Ибрагим, Низами, Али, Гасан, 

Гусейн, Физули, Зибейда и др. В статье религиозные антропонимы были отобранны и 

проанализированны отдельно от других. Перед антропонимами, выбранными из 

фольклорных текстов, были даны их словарные значения. В конце статьи также были 

исследованы те, которые перешел в наш язык из ивритского. В ходе анализа выяснилось, 
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что  количество имен собственных, которые перешли в наш язык из ивритского, гораздо 

меньше по сравнению  с  антропонимами  арабского и персидского происхождения. В 

статье также было отмечено, что некоторые антропонимы, перешедшие с арабского и 

персидского языков в наш язык, очень трудно различить от национальных слов. Такие 

имена на первый взгляд носят характер турецкого происхождения. Из них Мурад, Ахмед, 

Гюль и др. имена были указаны. В ходе исследования выяснилось, что  антропонимы, 

анализ которых мы провели, сохраняют свою используемость и сегодня. То есть названия 

не устарели. В ходе исследования все образцы были отобраны из текстов Нахчыванского 

фольклора. 

Ключевые слова: Нахчыван, фольклор, арабский, персидский, иврит 

  

SUMMARY 

CHINARA RZAYEVA 

BORROWED ANTHROPONYMS IN THE TEXTS OF NAKHCHIVAN FOLKLORE 

(Arabic, Persian, Hebrew) 

In the article, we have involved in the analysis some of anthroponyms that were processed 

from folklore texts. For example, Fatma, Zahra, Zainab, Ibrahim, Nizami, Ali, Hasan, Huseyn, 

Fizuli, Zibeida, and others. İn the article, religious anthroponyms were selected and analyzed 

separately from others. Before anthroponyms selected from folklore texts, their dictionary 

meanings were given. At the end of the article, we also examined those that have passed into our 

language from Hebrew. The analysis revealed that the number of proper names that have passed 

into our language from Hebrew is much smaller compared to anthroponyms of Arabic and 

Persian origin. 

The article also noted that some anthroponyms that have passed from Arabic and Persian 

to our language are very difficult to distinguish from national words. Such names at first glance 

are of Turkish character. Of these, Murad, Ahmed, Gul, and others were named. The study 

revealed that the anthroponyms, the analysis of which we have spent, are still usable today. That 

is, the names are not outdated. During the study, all samples were selected from the texts of 

Nakhchivan folklore. 

 Key words: Nakhchivan, folklore, Arabic, Persian, Hebrew 
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İNGİLİS DİLİNİNTƏDRİSİNDƏ MÜASİRMETODLAR 

 

Müasir dünyanı ingilis dili biliy iolmadan təsəvvür etmək mümkün deyil, çünki bu di 

lbeynəlxalq səviyyədə tanınan və geniş yayılmış bir ünsiyyət vasitəsidir. Bu gün təlim, məzmun və 

tədris metodlarında bir çox dəyişikliklər vardır, buna görə də xarici dillərin tədris 

metodologiyası və inkişaf prosesi nəzərdən keçirilməlidir. Müasir metodologiyaya gəldikdə, 

müasir təhsil şəraitinə və onun əsas tələblərinə cavab verən ən effektiv tədris metodlarının 

axtarışı hələ də actual olaraq qalır. 

Açar sözlər: tədris metodları, onlayn resurslar, ənənəvi metodlar, innovativ metodlar, 

electron təlim 

 

Xarici dillərin tədrisi digər humanitar fənlərin tədrisindən özünün spesifik-

liyi ilə seçilir. Ənənəvi yanaşmaya görə, bu cür spesifiklik ilk növbədə xarici dil 

dərslərinə yeni məzmun verməkdən daha çox mövcud fikirləri yeni işarələr 

sisteminə çevirməyə xidmət etməsindən irəli gəlir. Xarici dillərin tədrisinin digər 

spesifikliyi isə dərslərin əvvəlki bilgilərə söykənməsi, dərslərarası zəncirvari 

əlaqədir ki, bu da onları dəqiq fənlərə yaxınlaşdırır. 

Yunan dilindən tərcümədə metodologiya termini (metodike), müəyyən bir 

fənnin öyrədilməsi qaydalarını araşdıran pedaqoji elmin bir qolu deməkdir. 

Müasir nəzəriyyə və dil tədrisi praktikasında metodika üç mənada istifadə 

olunur. Metodologiya elminin tərifi aşağıdakı kimidir: xarici dilin öyrədilməsi-

nin məqsədlərini, məzmununu, vasitələrini, metodlarını, təşkilati formalarını öy-

rənən, öyrənilən dilin ölkəsinin mədəniyyətini tanıdan, öyrənmə prosesində dilin 

tədrisi və mənimsənilməsi metodlarını araşdıran bir sahədir.  

A. N. Şukinnin fikrincə, xarici dillərin tədrisi üçün metodika aşağıdakı 

bölmələri əhatə edir (4, s. 6). 

1. Linqvodidaktik öyrənmə əsasları. Bu bölmə metodikanın məzmununa təhsil 

intizamı kimi baxır. Fənnin digər elmlərlə əlaqəsi, tədqiqat metodları, təlim 

sistemi, o cümlədən digər metodlar, təlim prinsipləri və s. daxildir; 

2. Dilin ünsiyyət vasitəsi kimi tədrisinin metodoloji əsasları (bunların arasında 

fonetik, leksik, qrammatik ünsiyyət vasitələri mühüm yer tutur); 

3. Tədrisdə ünsiyyət fəaliyyətinin metodik əsasları (danışma, oxumaq, yazmaq 

öyrətmək); 

4. Tədris prosesinin təşkili və idarə olunması (bura planlaşdırma, təlim nəzarəti 

və s. daxildir); 

5. Xarici dilin tədris olunma mərhələləri, səviyyəsi və s.; 

6. Xarici dil tədris metodlarının inkişafının əsas mərhələləri. 

Müasir şəraitdə tələbələrin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına, maraq 

və ehtiyaclarına çox diqqət yetirilməlidir. Bu cür problemləri həll etmək üçün 

hər kəsin bacarıqla istifadə etməyi öyrənməli olduğu tədris metodları var. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 13.05.2020, qəbul edilib: 16.05.2020 
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Tədris metodu  müəllimin və tələbələrin qarşıya qoyulmuş təlim məqsədi-

nə nail olmağa yönəlmiş nizamlı fəaliyyət növüdür. Tədris metodları dedikdə 

məqsədə çatmaq, təhsildə tədris problemlərinin həlli yollarını öyrənmə və müa-

sir metodların məcmusunu başa düşürük (5).  

İngilis dilinin tədrisində müxtəlif metdolardan istifadə olunur. Bunlardan 

passiv metod, aktiv metod, interaktiv metod və s. metodları misal göstərmək 

olar.Passiv metod artıq keçmişdə qalmış bir metoddur və bundan demək olar ki, 

istifadə edilmir.Bu metodda tələbə yalnız dərsə qulaq asır, müəllim danışır, am-

ma illər keçdikcə aktiv metod ərsəyə gəldi.Aktiv metodda müəllim mövzunu 

izah edərkən tələbə də öz münasibətini bildirir, suallarını verə bilər və qarşılıqlı 

şəkildə mövzu izah olunur. Bu həm tələbə, həm də müəllim üçün yaxşı metod-

dur. 

Xarici dil dərslərində innovativ metodların tətbiq edilməsi zəruri məsələ-

lərdən biridir. İnnovativ metodların tətbiqi zamanı dərsin motivasiya hissəsindən 

(birinci növbədə ilk 5-10-cu dəqiqələri) başlamaq lazımdır. Xarici dili öyrənmə-

yə yeni başlayan tələbələr (şagirdlər) bir çox çətinliklərlə qarşılaşır və təbii 

olaraq çoxsaylı səhvlərə yol verirlər. Bu zaman onlarda motivasiya kifayət qədər 

olmalıdır. Dərs ilinin ilk həftələrində bu cür motivasiya yaratmaq üçün tanışlıq 

oyunlarından (“icebreakers”, “classbuilding” activities), “başla” (“bellwork/do 

now”) tipli strategiyalardan və s. istifadə etmək pozitiv mühit yaradır və təlim 

nəticələrini yaxşılaşdırır. Bundan əlavə, tələbələrin (şagirdlərin) marağını qoru-

yub saxlamaq üçün dərs boyunca onların hər kiçik nailiyyətini tərifləmək və bu 

zaman fəaliyyət prosesini önə çəkmək lazımdır (3).  

İngilis dili tədrisinin müasir üsullarından biri də interaktiv metoddur.Artıq 

Avropa təhsilində əsas metod kimi interaktiv metod tətbiq edilir. Bu metodda 

mövzunun müzakirəsi zamanı müəllimlə tələbə arasında müzakirə ilə yanaşı, 

tələbələr arasında da müzakirə olur. Məsələn, müəllim hər hansı mövzu üzrə 

dərs tədris edir. Mühazirənin gedişi zamanı artıq tələbələr arasında da müzakirə 

başlanması bu interaktiv metodun göstəricisidir. 

İngilis dilinin tədrisində müasir tələblərə cavab verən metodlardan biri də 

kommunikativ metoddur. Təlimin koomunikativ metodu XX əsrin 60-cı 

illərdində yaranmışdır və bu günə kimi hər yerdə tətbiq olunur. Bu metodikanın 

ənənəvi metodikadan fərqi ondadır ki, hər şeydən əvvəl şifahi nitqi inkişaf 

etdirir. Bu zaman öncə söz və ifadələr mənimsənilir, daha sonra isə qrammatik 

bazanı ona uyğun olaraq möhkəmləndirir. Tədris zamanı tələbələr şifahi və 

yazılı nitqi qavrayır, xarici dildə mətnləri eşidərək tərcümə edir və sürətlə 

oxuyur (2). 

İngilis dilinin tədrisi prоsesində, kоmmunikativ metоdika bir qayda оlaraq, 

öyrənilən dilin dərk edilməsi baхımından kоmmunikativ оyunlar da tətbiq edilir. 

Bu baхımdan kоmmunikativ оyunların başlıca məqsədi, qarşıya qоyulmuş kоm-

munikativ tapşırığın və ya prоblemin həlli prоsesində хarici dildə münasibətə, 

danışığa nail оlmaqdır. 

 Metоdik nöqteyi nəzərdən, kоmmunikativ оyunlar, təlim dili kоmmunika-

siyası fəaliyyətini özündə birləşdirən tapşırıqlarını əhatə edir. Kоmmunikativ 

tapşırıq, оyunçular arasında qarşılıqlı danışıq prоsesində yaranmış fikir və 

infоrmasiya mübadiləsidir (1, s. 6).  
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 Müasir dövrdə dünyada ənənəvi üsullardan fərqli olaraq geniş yayılan və 

tətbiq olunan tanınmış metodlardan biri də Kallan metodudur. Bu metod ingilis 

dilini öyrədən təhsil sistemləri arasında seçilən və diqqəti şifahi nitqə yönəldən, 

tətbiq edilməsi rahat olan İngiltərə patentli dil proqramıdır. Bu metodla müəllim 

xarici dili öyrənənlərin dinləmə və danışıq qabiliyyətini inkişaf etdirməklə yana-

şı, onu asan, əyləncəli, sürətli və praktik  yolla qarşısına məqsəd qoyaraq tədris 

edir. Kallan metodunun başlıca diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də mükəmməl 

səviyyədə ana dilində düşünmədən birbaşa danışmağı təmin etməkdən ibarətdir 

(9). 

 Texnologiyanın inkişaf etməsi cəmiyyətin də fasiləsiz inkişafına təsir 

göstərmişdir. Biz həyatımızı texnologiyalarsız təsəvvür edə bilmərik. Buna görə 

də ingilis dilinin tədrisində İKT-nin istifadə olunması bir çox yeniliklər və 

üstünlüklər əldə etməyə imkan verir.Tədrisdə İKT-lərdən istifadə tələbələri cəlb 

edən və motivasiya edən yeni üsul və vasitələrdir. Bir çox araşdırmalar göstərir 

ki, bəzi müəllimlərin geridə, məzmundan kənarda qalmaq qorxusu vardır. Onlar 

İKT-lərlə, innovasiyalarla və dəyişən öyrənmə mühiti ilə ayaqlaşmaqda çətinlik 

çəkirlər. Lakin onlar bunun öhdəsindən gəlməli və dövrlə ayaqlaşmalıdırlar. 

İKT-lərdən istifadə etməklə tələbə və müəllimlər çoxsayılı orijinal materiallar-

dan istifadə etmək imkanı əldə edirlər. Artıq öyrənərkən əzbərçiliklə deyil, tələ-

bələr özlərini həqiqi dil mühitində iştirak etməklə inkişaf etdirəcəklər. Statistika-

lar göstərir ki, artıq ənənəvi metod olan qrammatik tərcümə metodu istifadə 

olunmur (6, s. 40). 

 Məhşur metodist Penny Urun fikrinə əsasən kompyuter və internet önəmli 

öyrətmə əsas materialıdır. Bu günlərdə öyrənənlərin “computer literate” olması-

na ehtiyac vardır ve dil öyrənmədə ondan istifadə məntiqi cəhətdən çox vacibdir. 

Onlardan istifadə daha çox individual işə əsaslanır (8, s.190). Ceremy Harmer 

qeyd edir ki, təhsil sahəsində və əsasən dil laboratoriyalarında internetin istifadə-

si qeyri adi güclü bir sürətlə inkişaf etmişdir. O, referensləri, dil öyrətmə və test 

etmə proqramlarını, e-mail ile məlumat bölüşmə və söz prosessorunu kompyu-

terlə dil öyrətmədə əsas hesab edir (7, s. 145). Ümumilikdə götürsək günümüzdə 

ingilis dilinin tədrisində müasir metodların araşdırılması məsələsi hələ da aktual 

məsələlərdən sayılır. İngilis dilinin tədrisində yeni və müasir metodları öyrən-

mək və onu təhsil sistemində tətbiq etmək əsas məsələlərdən biri olmalıdır. 

 Hal-hazırda ingilis dili beynəlxalq dil olduğu üçün onun öyrənilməsinə və 

tədrisinə təlabat günü-gündən artmaqdadır. Son zamanlar xarici dillərin metodi-

kasında çox böyük yeniliklər olmuş, bu da xarici dili mənimsəyən tələbələrin 

(şagirdlərin) təlim prosesinə təsir göstərmişdir. Təhsildə ən zəruri məsələlərdən 

biri də ingilis dilinin tədrisində müasir metodlardan istifadədir. Müasir müəllim 

öz tədris etdiyi fənnin təlimi prоsesində bütün yeni metоd  və üsullardan  istifadə 

etməlidir. Müasir dərs pedaqоji-psiхоlоji elmlərin ən yeni biliklərinə söykənmə-

lidir. Yəni dərsdə təfəkkür, hafizə, təхəyyül, hislər fоrmalaşmalıdır. Müəllim  

kоqnitiv inkişaf etdirməli və interaktiv metоdla işləməlidir. Ümumiyyətlə, istəni-

lən metodikanı tətbiq etməzdən əvvəl üç məqama diqqət etmək lazımdır: 1) 

seçilən metod təlim məqsədi ilə uzlaşmalıdır, 2) seçilən metod vizual, akustik və 

kinestetik olaraq tələbələrin (şagirdlərin) tələblərinə cavab verməlidir, 3) tələbə-

lərin (şagirdlərin) dil səviyyəsində kəskin fərqlər varsa, differensiasiyadan 

istifadə edilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

НАРМИН САЛАХОВА 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Современный мир невозможно представить без знания английского языка, ведь он 

является языком международного общения, известен и широко распространен во всем 

мире. На сегодняшний день происходит множество изменений в обучении, 

пересматриваются содержание и методы обучения, поэтому это целесообразно обратиться 

к рассмотрению методики преподавания иностранных языков и ее развитию. Что же 

касается современной методики, то до сих пор остается актуальным поиск наиболее 

эффективных методов преподавания, которые соответствовали бы современным условиям 

образования и отвечали основным ее требованиям. 

 Ключевые слова: методы обучения, онлайн-ресурсы, традиционные методы, 

инновационные методы, электронное обучение. 

 

SUMMARY 

NARMIN SALAHOVA 

MODERN METHODS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

 The modern world can not be imagined without knowledge of the English language, 

because it is the language of international communication, known and widely distributed 

throughout the world. Today, many changes are taking place in teaching, the content and 

teaching methods are being reviewed, therefore it is advisable to turn to the consideration of the 

teaching methods of foreign languages and its development. As for the modern methodology, the 

search for the most effective teaching methods that would meet modern educational conditions 

and meet its basic requirements still remains relevant. 

 Key words: teaching methods, online resources, traditional methods, innovative methods, 

e-learning. 
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AŞIQ ALININ DİL-ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Məqalədə Aşıq Alının dilindən danışılır. Bu məqsədlə onun üslu bxüsusiyyətləri üzə 

çıxarılır. Aşığın dilindən alınmış üslub faktları elmi-nəzəri təhlilə cəlb olunur. Aşıq Alının dil-

üslub özəllikləri üzərindəki araşdırmalar təsdiq edir ki, aşığın dilində bütün dil vahidlərinin 

üslub səviyyəsi vardır və bu mənada, üslub faktları qrammatik materiallardan irəlidə dayanır. 

Bədii dildə bu, təbii proseslərdən biridir. Aşıq Alının dilində isə  üslub keyfiyyətləri qabarıqlığı 

ilə səciyyəvidir. Bu mənada, Azərbaycan ədəbi-bədii dilində Aşıq Alının əbədi bir mövqeyi 

vardır. Məqalədə də məhz bu məsələlərə aydınlıq gətirilir,  irəli sürülən fikirlər dil-üslub faktları 

ilə əsaslandırılır. 

Açar sözlər: Aşıq Alı, dil-üslub, keyfiyyət, fakt, elmi-nəzəri 

 

Azərbaycanın söz sənəti olan ədəbi örnəklərindən başqa, saz-söz sənəti də 

zəngindir. Bu sənətin tarixində XIX yüzillik xüsusi bir mərhələ təşkil edir. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanda milli şüurun oyanması, milli azadlıq 

hərəkatının ilk faktorları da sözügedən yüzilliklə bağlanır. Həmin dövrün aşıq 

sənəti Ağ Aşıq, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər kimi sanballı sənətkarlarla təmsil olunur. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda aşıq ədəbiyyatı özəllikləri ilə seçilən, mənəvi yükü 

ilə ağırlıq təşkil edən, üslub keyfiyyətləri ilə səciyyələnən sənət örnəklərinin 

maraqlı qaynağıdır. “Azərbaycan mədəniyyətində zəngin ideya-estetik 

keyfiyyəti ilə seçilən aşıq sənəti keçdiyi tarixi inkişaf yolunda kifayət qədər 

böyük sənətkarlar yetişdirmişdir” (4, s. 4). Bu böyük sənətkarlar içərisində Aşıq 

Alının imzası seçilən imzalardandır. Onu bizdən təxminən iki yüz illik bir tarixi 

zaman ayırsa da, dilinin sadəlik və şirinliyi hələ də nəinki azalmamış, hətta hər 

dəfə oxuyanda yeni bir gözəlliklə insanları heyrətdə qoyur: 

Yar yolunda günahkaram, 

Doğru sözüm yalan oldu. 

Yürüş etdi qəm ləşkəri, 

Könlüm şəhri talan oldu (1, s. 21). 

Bu gəraylının üçüncü misrasında “yeridi” sadə nitq vahidinin əvəzinə, 

“yürüş etdi” tərkibi felinin işlənməsi dili mürəkkəbləşdirmək yerinə, onun 

bədiiliyinə müsbət təsir edir. Aşıq Alının dil-üslub xüsusiyyətləri Ç.Aytmatovun 

aşağıdakı fikrinin nə qədər də obyektiv olduğunu göstərir: “Xalqın ölümsüzlüyü 

onun dilindədir... Hər bir dil öz xalqı üçün böyükdür. Bizim hər birimizin bizi 

yaradan, bizə özünün ən ulu sərvətini – öz dilini verən xalqa övladlıq borcumuz 

var: onun dilinin təmizliyini qorumaq, onu daha da zənginləşdirmək” (4, s. 17). 

Aşıq Alının sənət nümunələrini oxuduqca onun simasında dilimizin təmizliyinin, 

leksik-qrammatik vahidlərinin məna bolluğunun hər bir azərbaycanlıda qürur 

hisslərini gücləndirməyə qadir olduğunu düşünürsən: 

Bax bu qaşa, bax bu gözə, 

Yandı bağrım, döndü közə, 
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Keçən sözü çəkmə üzə, 

Keçən keçdi, olan oldu (1, s. 21). 

Bu üslub, bu axıcılıq sonrakı şeirlərə köçmüş, Aşıq Alının misraları, 

ifadələri bir sıra sənətkarların, o cümlədən Hüseyn Arifin dil cazibədarlığını 

artırmışdır. “Hüseynə olan oldu, Özünə heyfim gəldi” həmin axıcılıq və 

rəvanlığı özündə yaşadır. Xalqımızın dilində “sözü üzə vurmaq” ifadəsi vardır 

və o, işlənmə aktivliyi ilə seçilən frazemlərdəndir. Aşıq Alı isə bu mənada “sözü 

üzə çəkmək” ifadəsini işlətmişdir ki, o, öz dadı-duzu ilə yuxarıdakı gəraylının 

dilinə yeni bir ovqat qatmışdır. Ümumiyyətlə, aşığın dilində ümumişlək söz və 

ifadələrin yeni simasını görmək mümkündür. Məsələn, dilimizdəki “qərar 

vermək” birləşməsi onun dilində “qərar qoymaq” şəklində işlənmişdir və bu, 

nəzm dilində heç bir qaydasızlıq yaratmır, əksinə, həm ürəyə yatır, həm də 

qulağa xoş gəlir: 

Yaradanmı qərar qoyub? 

Bağrımın başını oyub?  

Çoxlarını ağlar qoyub 

Dağlar qoynunda-qoynunda (1, s. 21). 

Məlumdur ki, “Dağlar qoynunda-qoynunda” misrası eyni ilə aşıq Mikayıl 

Azaflının da dilində işlənmiş və bu, Aşıq Alı irsinin təsir dairəsinin zaman və 

məkan baxımından geniş olduğunu göstərir. 

Aşıq Alı bədii dildə klassik ifadələrlə xalq şeri faktlarını bir araya 

gətirərək ədəbi dilimizlə danışıq dili arasındakı dərinliyi aradan qaldırmaqda 

qüdrətli sənətkarlardan biridir: “Ədəbi dil xalq danışıq dili ilə bağlı meydana 

çıxır. Ümumxalq dili olmadan ədəbi dil inkişafdan qalar” (2, s. 8). Aşıq Alının 

əsərlərində klassik  Azərbaycan ədəbi dilində işlənən bir sıra vahidlər, yeni üslub 

keyfiyyətində yenidən meydana çıxır. Məsələn, Aşıq Alıya qədər “Badi-səba” 

müraciət forması ilə biz daha çox yazılı ədəbiyyat örnəklərində  qarşılaşırıq. Bu 

baxımdan, klassik üslubda yazılan əsərlər, Ə.Nəbati,  Q.Zakir kimi ədəbi 

simaların yaradıcılığında fəal mövqeli bu xitab aşığın dilində yeni bir gözəlliklə 

ortaya çıxır: 

Badi-səba, ərzim budur, 

Dəymə tellərə-tellərə. 

Seyraqub gözü tutulub, 

Düşsün əllərə-əllərə (1, s. 22). 

Aşıq Alı dilinin ən böyük məziyyətlərindən biri eyni leksik-qrammtik 

vahidin təkrarı ilə yaranan mürəkkəb  sözlərin ritmik təkrar yaratmasıdır ki, bu 

bədii vasitədən o, bol-bol istifadə etmişdir: 

Qarşıdakı sarı laçın, 

Fələk qoymur qəddim açım, 

Gəl səni götürüm, qaçım 

Bizim ellərə-ellərə (1, s. 22). 

Bir məşhur Kərkük xalq mahnısını xatırladan bu nümunədə ismin yönlük 

hal əlamətini qəbul etmiş “ellər” sözünün (ümumiyyətlə, gəraylıdakı həmin 

şəkilçi ilə işlənən “tellər”, “əllər”, “yollar” sözlərinin də) ritmi çox qiymətli 

poetik əhval yaradaraq təkririn poetik çalarlarının müxtəlifliyini və bunun 

üslubi-semantik funksiyada zəruri olduğunu təsdiq edir. Üslubiyyatda qədimliyi 

ilə fərqlənən təkrir qrammatikadakı ədatla müqayisə edilə bilər. Onlar fikrə yeni 
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bir məlumat əlavə edə bilmir, lakin hər ikisi mənanı qüvvətləndirə bilir. Bu 

mənada, təkrir daha çox intensivliyi və diqqəti əsərin, fikrin dərinliyinə aparması 

qabiliyyəti ilə qrammatik vahidlərdən yüksəkdə dayanır: 

Alı deyər, bir gül əkdim, 

Gülün çox cəfasın çəkdim, 

Qürbət eldə gözüm dikdim 

Uzaq yollara-yollara (1, s. 22). 

Yalnız gəraylılarında deyil, qoşmalarında da təkrar sözlərin iştirakı ilə 

formalaşan mürəkkəb sözlərdən geniş istifadə edən Aşıq Alının dilindəki 

ekspressivliyin dərinliyi buna görədir. Poetik dinamikliyi təmin edən belə sözlər 

bir tərəfdən də fikrin tam çatdırılmasına kömək edir: 

Gəlib gedər yaxşılar da, yaman da, 

Qu tükündə, saman üstdə yatan da, 

Aşıq Alı, nə qazandın cahanda?.. 

Səndən qalan qatar-qatar söz oldu (1, s. 33). 

Aşıq Alının dilindən alınmış örnəklər fikir əlaqələrinin qurulmasında 

təkrar söz, ifadə və misraların əvəzsiz vasitə olduğunu göstərir. S.Rüstəmxanlı 

yazır: “Elə sözlər var ki, ürəkdə doğurduğu duyğuları yazası olsan, bir kitaba 

sığmaz” (5, s. 38). Aşığın dilindən qopan ifadələrin yaratdığı duyğular da belə 

dərindir: 

Kimi ay qabağa cığa tel düzər, 

Kimi qaş altından gözləri süzər, 

Kimi yeyib-içib sallanıb gəzər, 

Kiminin axırı vay oldu, getdi (1, s. 35). 

Və elə sözlər də vardır ki, təşbehə sığmır, onun anlamını dəqiq vermək 

üçün sözə möhtac olursan, dilin imkanlarını sona qədər kəşf etmək olmur. 

Sənətkarların dilində söz-ifadə icadı da belədir. Bu baxımdan, Aşıq Alının 

dilindəki “gözün gözlə savaşı” kimi uğurlu bir üslub faktı diqqəti cəlb edir: 

Əl götürməz gözüm gözlə savaşdan, 

Geyin əndamına aldan, qumaşdan, 

Bir seyrə çıx laləzarı o başdan, 

Pünhan gəzib məni cana gətirmə (1, s. 52). 

“Gətirmə” rədifli qoşmanın bu bircə bəndində həm yeni bir maraqlı ifadə, 

həm frazeoloji vahid (əl götürmək), həm də sadalama intonasiyası tələb edən 

eyni sintaqmlar dilin bədiiliyini çoxaltmaqla onun üslub sanbalının yüksəkliyini 

əsaslandırır. Aşıq Alının poeziyasında dilimizin məğzində olan tanış intonasiya 

onun üslub fərdiliyini yox edə bilmir, bəlli dil faktlarının fonunda aşıq öz 

imzasını tanıdır, xaslığını bildirir. Onun əsərləri aşıq poeziyasının tanış notlarını 

yaşatsa da, sözlərin məna qatında aşığın yeni yanaşması diqqəti cəlb edir: 

Giryanam gözəllər xası ucunnan, 

Qəhərlənib tutdum yası ucunnan, 

Bir busənin təmənnası ucunnan 

Məhrəm ilə savaşmağı tərk elə (1, s. 80). 

Aşıq Alının dilində xitabların üslub keyfiyyəti maraqlı məsələlərdən 

biridir. Onun dilindəki, ey mələkzada, ay hazarat, könül, ay ağalar və s. kimi 

xitablar bol-bol işlənmişdir. Aşığın dilində feli sifətlə ifadə olunan xitablara da 

rast gəlirik: 
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Təşrif buyur, gedən, bizim ellərə, 

Zülal suyu, çeşmələri gözəldir. 

Qız-gəlinlər gül-bənövşə dərəndə 

Şümşad bilək, bəyaz əllər gözəldir (1, s. 67).  

Məlumdur ki, xitab cümlə üzvləri ilə qrammatik əlaqədə оlmasa da, 

məntiqi baxımdan onlar arasında üzvi bir bağlılıq vardır. Bu bağlılılğı 

əsaslandıran xitabların intоnasiyasıdır.  İntonasiyanın üslub imkanları böyük 

olduğundan xitabın üslub çalarlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bu mənada, 

xitabların işlənmə yeri də müəyyən qədər rol oynayır. Yuxarıdakı örnəkdə 

xitabın (gedən) misranın ortasında gəlməsi onun intonasiyasını yüksəldir ki, bu 

da bədii çaları gücləndirir. Bədii dildə xitabın funksiyası yalnız müraciət 

bildirmə ilə məhdudlaşmır, o, daxili hiss və duyğuların qabarıq verilməsində də 

faydalıdır. Aşıq Alının dilindəki xitablardan biri də “qasid”dir: 

Qasid, yarım məni səndən sorarsa,  

Söylə, Məcnun çıxdı dağa, soruşma. 

Sorğu-sual çox dərinə vararsa, 

De, ahından odlar yağa, soruşma (1, s. 71). 

Burada mətn deyil, əhval-ruhiyyə yüksəkdədir və bu anlamda, xitabın 

əhəmiyyətini kənarda qoymaq olmaz. Aşığın dilində qeyri-təyini birləşmələrlə 

ifadə olunmuş xitablar da maraqlıdır. Bu baxımdan, “ay qoşa xallı”, “gözəl 

qiyafəli”, “Leyli kamallı” kimi xitablar diqqəti çəkir. Bədii dildəki üslub 

çalarlarına, ritorikliyi gücləndirdiyinə görə xitabı üslubi fiqur hesab edirlər: 

Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim, 

Nə cür olsa, yenə vətən yaxşıdı. 

Qohum-qardaş, dost-müsahib görəndə 

Şəfa tapır yaralarım, yaxşıdı (1, s. 93). 

Aşıq Alının dil-üslub özəllikləri üzərindəki araşdırmalar təsdiq edir ki, 

aşığın dilində bütün dil vahidlərinin üslub səviyyəsi vardır və bu mənada, üslub 

faktları qrammatik materiallardan irəlidə dayanır. Bədii dildə bu, təbii 

proseslərdən biridir. Aşıq Alının dilində isə  üslub keyfiyyətləri qabarıqlığı ilə 

səciyyəvidir. Bu mənada, Azərbaycan ədəbi-bədii dilində Aşıq Alının əbədi bir 

mövqeyi vardır. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРИЙЯ ДЖАФАРОВА 

 В статье рассказывается о языке Ашиг Алы. Для этого раскрываются его 

стилистические особенности. Стилистические факты, взятые из языка Ашуга Алы, 

вовлечены в научно-теоретический анализ. Исследование лингвистических и 

стилистических особенностей Ашуга Алы подтверждает, что ашугский язык имеет 

стилистический уровень всех языковых единиц, и в этом случае стилистические факты 



 

 

                                                          ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

опережают грамматические материалы. На литературном языке это один из естественных 

процессов. На языке Ашуга Алы стилистические особенности характеризуются объемным 

характером. При этом Ашуг Алы занимает вечное место в литературном и 

художественном языке Азербайджана. В статье также разъясняются эти вопросы и 

обосновываются идеи, выдвигаемые на основе лингвистических и стилистических фактов. 

Ключевые слова: АшугАлы, языковой стиль, качество, факт, научно-теоретический 

 

SUMMARY 

FAKHRIYYA JAFAROVA 

ASHUG ALI’S LANGUAGE STYLE PECULIARITIES 

The article deals with the Ashugali’s language. From this point of view, his stylistic 

peculiarities are shown. Stylistic facts taken from the Ashug’s language have been involved to 

the scientific - theoretical analysis. The researches on the language style peculiarities confirms 

that there arestylistic level of all language units in the Ashug’s language, and taken from this 

point of viewthe stylistic facts come first ahead of the grammar materials. This is one of the 

natural process in the literary language. But in the Ashug Ali’s language, the style qualities are 

specific for their being attentative. On this purpose, Ashug Ali possesses an eternal position in 

the Azerbaijan literary language arts. The article clarifies only this issues, the thoughts putting 

forward are based on the language style facts 

Key words: Ashug Ali, language style, quality, fact, scientific - theoretical    
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SAMUEL RİÇARDSONUN YARADICILIĞINDA  “PAMELA, YAXUD 

MÜKAFATLANDIRILMIŞ LƏYAQƏT” 

 

            Samuel Riçardson XVIII əsrin ən məşhur romançılarından biridir. O epistolyar roman 

adlandırılan yeni bir yazı növü təqdim etmişdi. Onun əsas əsərləri "Pamela, yaxud  mükafat-

landırılmış ləyaqət", "Klarissa: Gənc bir xanımın tarixçəsi" və "Ser Çarlz Qrandisonun 

əhvalatı" dır. Pamela ilk nəşrində oxucular arasında çox cəlbedici oldu; eyni zamanda dövrünün 

ən çox satılan romanı idi və fransız, alman və italyan dillərinə tərcümə edilmişdir. Otuz iki 

məktubdan ibarət əla bir topludur. Pamela bir çox mövzuya toxunur: İngilis cəmiyyətinin sosial 

sinifləri, əxlaqın əhəmiyyəti, fəzilət və qadınlıq, din, pul, zorakılıq, qürur, bir az feminizm və 

əlbəttə sevgi və evlilik. Romanın ən vacib mövzusu fəzilət və onun qorunub saxlanmasıdır ki, bu 

da başlıqda qeyd olunmuşdur.. 

Açar sözlər: epistolyar roman, Pamela, ləyaqət, qadın psixologiyası 

 

Samuel Riçardson 1689-cu ildə orta təbəqəyə məxsus bir ailədə anadan 

olmuşdur. Onun arzusu keşiş olmaq üçün dini məktəbə daxil olmaq idi, amma 

atasının  15 yaşından sonra onu məktəbə göndərməyə imkanı çatmadı. Bunun 

əvəzinə Riçardson bir mətbəədə  şagird olmağı seçdi. İşində uğur əldə etdi və 

özü də uğurlu bir mətbəəçi oldu. 1730-cu illərin sonlarında ona iki kitab satıcısı 

müraciət edərək  ondan müxtəlif əlamətdar hadisələrlə əlaqədar məktub  

nümunələrindən ibarət bir kitab tərtib etməsini xahiş etdilər. Tərtib olunan kitab 

"Mühüm hadisələr haqqında qeyri- rəsmi  məktublar "(Familiar Letters on 

Important Occasions) adlandırıldı və 1741-ci ildə nəşr edildi.  Məhz bu sahədə 

işlədiyi müddətdə ilk romanı olan "Pamela, yaxud mükafatlandırılmış ləyaqət" 

əsərini yazmaq ideyası onun fikrinə hakim olur  və  əsər üzərində işləməyə 

başlayır.  

Romanı cəmi iki ay ərzində yazıb qurtardı və 1740-cı ildə anonim olaraq 

nəşr etdi (1). Pamela bir-biri ilə əlaqəli iki romandan ibarətdir. İlk iki cild 

"Pamela, yaxud mükafatlandırılmış ləyaqət", XVIII əsr İngiltərənin təbəqələşmiş 

cəmiyyətində evlənməmişdən əvvəl bir gənc qulluqçu qızın iztirab və 

sarsıntılarını və sonrakı iki cild  "Pamela, Möhtəşəm Vəziyyətində" (Pamela in 

Her Exalted Condition), qüdrətli ağasına ərə getməsi səbəbi ilə sosial 

mövqeyində baş verən dəyişikliklərdən sonra qəhrəmanın nəcib həyatındakı 

çatışmazlıqlar təsvir olunur. 

O daha sonra iki roman nəşr etdirdi; 1747-48-ci illərdə “Klarissa: Gənc bir 

xanımın tarixçəsiˮ (“Clarissa: Or the History of a Young Lady”)  və 1753-54-cü 

illərdə “Ser Çarlz Qrandisonun əhvalatı” ( The History of Sir Charles 

Grandison.) (3). 

 "Pamela, yaxud mükafatlandırılmış ləyaqət"  ağası cənab B. tərəfindən zaman-

zaman  sınanmış  bir  gənc  qızın  hekayəsidir.  Gənc  Pamela  cəmiyyətin  aşağı  
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təbəqəsinin nümayəndəsidir. Kasıb bir ailədə anadan olmuş 12 yaşlı bu qız  varlı 

bir qadına  qulluqçu  olaraq verilmişdi. Pamelanı xoş qəbul edən, ona yazmağı 

və o zaman dəbdə olan parça üzərində tikmə-naxış işini öyrədən bir xanımla 

rastlaşması Pamelanın xoşbəxtliyindəndir (4). O dövrdə bir gənc, kasıb bir qızın 

oxuya və yaza bilməsi çox rast gəlinən hal deyildi  və bu xüsusiyyətlərin 

Pamelada olması onu ağasının gözündə yüksəldirdi. Mərhum xanımından əxz 

etdiyi vərdişlər onu həmkarlarından xeyli yüksək mövqeyə qoyurdu. Xanım B 

tərəfindən ona öyrədilən vərdişlər  adi bir qulluqçunun bacardığı işlər deyildi  və 

Pamela özünün də qeyd etdiyi kimi, onun xanımının  yanına göndərildiyi 

zamankı bilikləri adi bir qulluqçu üçün belə yetərli deyildi. Xanım B-dən almış 

olduğu  təhsil, rəqs etmək, mahnı oxumaq, rəsm çəkmək və iynə işləri görmək 

kimi bacarıqlar onu valideynlərinə dönəcəyi təqdirdə əvvəlkindən çox fərqli bir 

həyata  hazırlayırdı. Beləliklə, Pamelanın əldə etdiyi təhsili adi bir qulluqçunun 

deyil, cəmiyyətdə mövqe tutan  bir evin  xanımının  təhsili saymaq olar.  Ona 

oxumaq, yazmaq, tikmə və toxuma sənəti,  klavesin kimi musiqi alətindəçalmaq 

öyrədilmişdi. Bunların hamısı yuxarı sinif qadınlarına öyrədilmiş bacarıqlardır 

və bu qadınların özlərini cəmiyyətdə təsdiq etmələri üçün istifadə etdiyi 

fəaliyyətlərdir. Hətta Pamela'nın geyindiyi geyimlər onun sosial vəziyyəti ilə 

müqayisədə daha layiqli idi, belə ki xanımı onu ipək paltarla təmin edirdi. İlk 

dəfə xanımının evinə gedərkən ona verilən paltarlar daha yüksək bir zümrəyə 

məxsus olan  qadınların geyindiyi paltarlardan idi. Bütün bunlar Riçardsonun 

Pamelaya onun cənab B'nin həyat yoldaşı kimi sonrakı rolunu yerinə yetirməsi 

üçün lazımi vasitələr verdiyini göstərir.                                                                       

Riçardson Pamela'nın cənab B'nin arvadı olmağa layiq olduğunu sübut 

edən daha bir şeyin olduğunu onun ailəsi haqqında məlumat verməklə 

əsaslandırır. Ailənin tarixi haqqında verilən məlumat Pamelanin adi qulluqçudan 

fərqli olduğunu göstərir. Belə ki onun atasının vaxtilə məktəbi olmuş, ətrafda 

yaşayanların uşaqlarına dərs vermiş, sonra uğursuzluğa uğramış və məktəbi 

bağlamaq məcburiyyətində qalmışdı. Hər iki valideyninin çalışmasına baxmaya-

raq bu Pamelanın yüksəlişi üçün yetərli olmamışdı. 

Cənab  B. Pamela'nın keçmiş xanımının oğludur və onu bəyənir. Ancaq 

cənab B Pamela'dan bir çox cəhətdən fərqlənir. Birincisi o, çox yaxşı təhsil al-

mışdı. O hüquqşünasdır və buna görə də ərazidə hakim  olma şansı var. Həm də 

Parlament üzvüdür. İkincisi o varlıdır, çoxlu mülkləri var. Onun cəmiyyətdəki 

mövqeyi yüksək standartlara uyğundu. Ərazidəki insanlar onun rəyi ilə razılaşır-

lar,  hətta onların işlərinə müdaxilə etdikdə belə etiraz etmirlər. 

Onların  sosial vəziyyətindəki fərqi Pamelanın işlətdiyi “Əgər sən zəngin və 

böyük, mən isə kasıb və kiçik olmasaydım” kimi cümlələrdə görmək mümkün 

olur (4). 

Pamela ata-anasına evin qulluqçusu Con vasitəsi ilə tez-tez məktublar gön-

dərir. Son məktubunda yaşlı xanımı Miss B-nin öldüyünü xəbər verir. Xanımın 

oğlu cənab B Pamelaya evdə qalıb qulluğunu davam etdirəcəyini bildirmişdi.  

Pamelanın valideynləri isə evin gənc ağasının Pamela üçün təhlükəli ola 

biləcəyini düşünərək ona ləyaqətini hər zaman qoruması lazım olduğunu bildir-

mişlər. Pamela onları başıaşağı edəcək heç bir iş görməyəcəyini  və evin baş qul-

luqçusu xanım Cervisin də onunla çox yaxşı rəftar etdiyini qeyd etmişdir.                                                                                                                                       
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Cənab B davamlı olaraq Pamelaya yaxınlaşmağa çalışır və onunla 

birlikdə olması üçün ona qızıl təklif edir. Ancaq Pamela qızılı qəbul etməyərək 

vəziyyəti ata-anasına və xanım Cervisə izah edir. Ancaq cənab B Pamelaya bənd 

olmaqda davam edir. Bir müddət sonra Pamela Berdfordşirdən ayrılıb ata-

anasının kasıb evinə dönməyə qərar verir.  

Cənab B Pamelaya davamlı olaraq təkliflər edir. Pamela son təklifi rədd 

edəndə Cənab B Pamelaya səhərisi gün ata-anasının yanına dönə biləcəyini və 

onu gözləyən bir fayton olacağını bildirir. Faytonun sürücüsü Pamelanı evinə 

doğru apararkən qəfildən yolunu dəyişib onu Cənab B-nin  Linkolnşirdəki evinə 

aparır. Berdfordşirdəki baş qulluqçu xanım Cervis nə qədər mərhəmətliydisə, 

Linkolnşirdəki baş qulluqçu  xanım Cyukes də o qədər mərhəmətsiz və əzazil 

idi. Bu evdə qaldığı müddətdə Pamela din xadimi olan cənab Villiams ilə tanış 

olur. Bu cənab Pamelanın vəziyyətini başa düşür, onunla əlaqədar xanım Cyukes 

ilə danışsa da ondan müsbət cavab almır. Cənab Villiams Pamela ilə onun 

qaçması barədə kömək üçün razılaşırlar. Ancaq cənab B Villiamsın planından 

xəbərdar olunca o həbs edilir.    

Pamela cənab B-nin  ona olan münasibətini bilməsinə baxmayaraq ona 

nifrət etmir. Hətta cənab B-nin bir dəfə haradasa boğulacağını eşitdikdə ata-

anasına onun təhlükəsizlikdə olmasını istədiyini yazır. Cənab B bir müddət 

Linkolnşirdəki evində qalmağa gələndə yenə əvvəlki kimi davranır və Pamelanı 

özünə çəkməyə, onu sevgilisi etməyə çalışır. Pamela burada Bedforşirdə olduğu 

kimi evin baş qulluqçusundan kömək ala bilmir, baş qulluqçu xanım Cyukes 

cənab B-nin  tərəfini saxlayır. Bununla belə cənab B Pamelanı cənab Villiamsı 

başdan çıxarmaqda ittiham edər, ancaq Pamela bunun düzgün olmadığını 

bildirir. Cənab B Pamelaya 500 qızıl pul, Kentdə bir ev, geyimlər, brilliantlar, 

xidmətçilər təklif edərək Pamelanın sevgilisi olmasını istəyir. Pamela hər şeyi 

rədd edərək həyatda ən vacib dəyər olan ləyaqət və namusunu qoruyur. Bir 

müddət sonra cənab B Pamelanın ata-anasının yanına dönmə fikri ilə razılaşır. 

Pamela evə dönərkən yolda Pamelaya cənab B-dən bir məktub gəlir. Cənab B 

Pamelanın yazdığı gündəliyi oxumuş Pamelanın öz təhlükəsizliyi üçün  narahat 

olduğunu öyrənmiş və xanım Cyukesin Pamelaya olan sərt davranışından  

xəbərdar olmuşdur. Cənab B məktubunda Pamelaya sevgisini söyləyərək 

Linkolnşirə dönməsini istəyir. Pamela cənab B-nin xəstə olduğunu  biləndə 

Linkolnşirə dönür. Pamelanın da Cənab B-yi sevdiyi məlum olunca, onunla 

evlənməyə razı olur. Pamelanın atası bunu eşidəndə qızının ləyaqətində güzəştə 

getmədiyini və əri olacaq insanla xoşbəxt olacağını görüncə münasibətlərinə razı 

olur. Xanım Cyukes də Pamelaya qarşı etdiyi haqsızlıqlara görə peşman olur. 

Pamela və cənab B Linkolnşirdəki evdə həbsdən çıxan cənab Villiamsın 

rəhbərliyi ilə keçən mərasimlə evlənirlər. Cənab B Pamela ilə aralarında gizli 

heç bir şeyin qalmaması üçün Salli Godfrey adlı qızının olduğunu və anası 

xanım Godfreyi Pamelaya bildirir, keçmişdə yaşadıqlarından peşman olduğunu 

və Pamelaya xəyanət edərsə cəzasını çəkməyə hazır olduğunu söyləyir.         

Riçardson romanın sonunda romandakı insanların məktublarının bitdiyini 

söyləyərək belə deyir. “Here end, at present, the letters of PAMELA, to her 

parents.”(Pamelanın valideynlərinə yazdığı məktublar indi qurtarmışdır.) (5). 

Daha sonra yazıçı romandakı insanların davranışlarındakı əxlaqi nöqteyi-

nəzərdən nələr öyrənilməsinin lazım olduğunu izah edir. Riçardson Pamelanın 



 

 

                                                          ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

xarakterinə xas olan xüsusiyyətləri aşağıdakı ifadələrlə qeyd edir: münasibətdə 

olduğu insanlara qarşı lütfkarlığı, onlara olan mehribanlığı, hər vəziyyətdəki 

anlayışlılığı, digər insanlara göstərdiyi şəfqət, tanrıya bağlılığı, minnətdar ruhu, 

kasıblara qarşı olan sonsuz mərhəməti, valideynlərinə, evliliyinə və uşaqlarına 

qarşı olan cavabdehliyi, sosial ərdəmləri və s. Cənab B-dən şorgözlüklə  əxlaqlı 

bir sevgi arasındakı fərqi, xanım Cyukesdən təkəbbürlü olmanın mənfi 

tərəflərini, cənab Villiamsdan varlı insanların çatışmayan cəhətlərinə qarşı 

olmanın gözəllikləri və  tanrının bu cür insanları mükafatlandıracağını öyrənirik. 

Pamelanın valideynlərindən dürüstlük  və namusları sayəsində Tanrının bir gün 

yoxsul insanları da rifaha çatdıracağına ümid edilir (5). 

  Pamela'nın hekayəsi epistolyar bir roman kimi yazılmışdır. Bu janr 17-

18-ci əsrlərdə populyarlaşdı və hekayənin mahiyyətini çatdırmaq üçün bir sıra 

məktub və ya jurnal yazılarından  istifadə olunurdu. Məktublar bir və ya bir neçə 

əsas şəxs tərəfindən yazılırdı. 17-ci əsrin sonlarında Afra Behn ilk epistolyar 

romanlardan biri olan, “Zadəgan və bacısı arasındakı sevgi məktublarını” (“Love 

Letters Between a Nobleman and his Sister”) yazmışdı, lakin çoxları Samuel 

Riçardson tərəfindən yazılan "Pamela, yaxud mükafatlandırılmış ləyaqət"  in  ilk 

əsl epistolyar roman olduğunu düşünürlər. Bu tip romanın xüsusiyyətlərindən 

biri ondan ibarətdi ki, hekayəyə realistik  bir çalar  əlavə edir və məktublardakı 

baxışlar   oxucuda personajın düşüncə və hissləri haqqında  fikirlər oyadır. 

Müəllif görünməz olur və süjetin daha da dramatik olması labüdləşir. Bununla 

yanaşı epistolyar romanla bağlı problemlər də mövcuddur. Oxucu baş 

qəhrəmanın dilindən bizə lazım olan hər şeyi dinləyir və ona etibar edir.  Lakin 

bu cəhətin müəyyən çatışmazlıqları da var (2). “Pamela, yaxud mükafatlandırıl-

mış ləyaqətˮ əsərində məktubların əksəriyyəti Pamela'nın özü tərəfindən yazıl-

mışdır. Bu, hekayədəki hadisələr haqqında  düşüncələrimizi məhdudlaşdırır. Hər 

hadisəni gənc qızın özü nəql edir və nadir hallarda atası cənab Villiamsın və ya 

cənab B.-nin yazdığı məktubla  rastlaşırıq. Bu o deməkdir ki, Pamela, iştirak 

etmədiyi zaman baş verən hadisələri nəql etmək üçün başqalarına güvənməlidir. 

1740-cı ildə Samuel Riçardsonun Pamela romanını nəşr etdirməsi ilə 

“Pamela media hadisəsi” başladı (6). Roman çap olunduğu bir il müddətində o 

qədər müvəffəqiyyət qazandı ki, onun ikinci nəşrinə ehtiyac duyuldu və romanın 

mübahisəli məzmunu cəmiyyəti iki qrupa böldü: Pamela tərəfdarları və 

Pamelaya müxalif olanlar (“Pamelists and Antipamelists”) (7). Birinci qrup 

Pamelanın ləyaqətli və iffətli olduğuna inandığı halda ikinci qrupa aid olanlar 

buna inanmırlar. Hətta bəzi yazıçılar Pamela əleyhinə əsərlər yazmışdılar. 

Məsələn Henri Fieldinqin “Shamela”, Eliza Haywoodun isə “Anti-Pamelaˮ kimi 

həcvlərini misal göstərmək olar (6). Ancaq bu cəhdlər Pamelanın bir nömrəli 

bestseller olmasına mane ola bilmədilər.  Ədəbi tənqidçi və tarixçi Ian Watt bu 

uğuru əsas oxucu kütləsinin qadınlar olması ilə izah edir: Pamelanın  uğuru ...... 

xeyli dərəcədə qadın oxuyanların maraqlarına xidmət etməsidir (7). 

Ancaq Riçardson öz romanı üzərində işləməyə davam edir  və "Pamela, 

yaxud qiymətləndirilmiş ləyaqət" in  1741-ci il -dəki nəşrində  841 dəyişiklik 

edir. Bu düzəlişlər bir qədər dostlarından və ailəsindən topladığı məlumatlara 

əsaslanır. Düzəlişlərin əksəriyyəti  ifadə  tərzinin düzəldilməsidir. Riçardson 

romanına dəyişikliklər etməyə davam edir və roman Riçardson'un həyatı boyu 

səkkiz dəfə yenidən işlənir və nəşr olunur. 
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Pamelada istifadə olunan standart ingilis dilidir. Romandakı məktubları 

nəql edən Pamela heç bir şivə və dialektdən istifadə etməyib hadisələri standart 

ingiliscə dilə gətirir. Pamelanın belə bir dildən istifadə etməsi onun sadəcə bəlli 

bir qrup insanın deyil, bütün insanlara müraciət etməsi ilə əlaqədardır. Pame-

lanın məktublarda istifadə etdiyi adi danışıq dilidir. Bunun da əsas  səbəbi əsərin 

müəllifi Riçardsonun orta sinifə mənsub olması, öz çevrəsindən kənardakı 

dünyanı yaxşı tanımaması və lazımı qədər ədəbiyyat biliyinə sahib olmamasıdır.                                                         

Pamela sentimentalizm, psixologiya, fərdilik və realizm romanıdır. Riçard-

sonun müəyyən bir povest metodu tətbiq etmək niyyəti və əsl məqsədi 

qəhrəmanın daxili aləmini daha yaxşı açmaqdır. Pamela öz mürəkkəb  daxili 

dünyası ilə mübarizə aparır. 18-ci əsrin İngiltərə əxlaqi dəyərləri, ideologiyaları, 

iyerarxiyası, gender bərabərsizliyi və digər xarici amillər Pamela'nın davranışına 

və psixikasına təsir göstərir. Pamelanın psixologiyası cəmiyyətin haqsızlığı 

səbəbindən qəlizləşir. Onun düşüncələri ziddiyyətlidir. Bəzən o adi bir qulluqçu 

olduğunu hiss edir, digər vaxtlarda isə özünü böyük bir gözəllik nümunəsi hesab 

edir. Bəzən o ümidsiz şəkildə ağasından qurtulmağa çalışır və başqa vaxt onu 

tərk etməyə nifrət edir. Bəzən ağasını xor görür və başqa vaxtlarda onun 

haqqında düşünmədiyinə görə narahat olur. Romanın əvvəlindən bəri Pamela 

özünü təkəbbürlü fiqur kimi oxucuların qarşısında nümayiş etdirir. Valideynləri 

dindar puritandırlar  və ona iffətinin həyatından daha mühüm  olduğunu təlqin 

edirdilər. Pamela  təbiətcə sakitdi,  lakin Mr.B ona olan sevgisini ifadə edərkəo,  

ürəyinin sürətlə döyündüyünü hiss edir və nə düşünəcəyini bilmədiyi üçün 

Allaha dua edir.                                                                      

Riçardsonun işində təriflədiyi mənəvi idealizm, insanın özünün ləyaqətinə 

deyil, burjua dini etikasına əsaslanırdı. Bununla birlikdə Riçardsonun İngilis 

ədəbiyyatına çoxlu töhfələri var. Riçardson romanlarının mənəvi məqsədləri var, 

belə ki, bunlar fəzilət və pislik, məsumluq və ensest, sevgi və şəhvət arasındakı 

ziddiyyəti ifadə edir. İnsan mənəvi ideallarını təbiətindəki bu təzadlı xüsusiy-

yətlər vasitəsi ilə idarə edir. Əxlaqi görüşlərin həddindən artıqlığı olduqca 

sentimental təsir göstərir. Ancaq bu sentimentallıq dövrün dəbi idi.    

Epistolyar formatda yazmaq Riçardsonun ingilis dilində romanın inkişafı-

na inqilabi töhfəsidir. Bir romançı olaraq  Riçardsonun insan təbiətini dərindən 

araşdırması sonrakı əsrdəki yazıçılara da təsir göstərmişdir. Riçardsonun ən 

böyük töhfəsi, roman üçün xarakter anlayışının tətbiqi idi. Riçardson "gələcək 

tərəqqi üçün zəruri olan davranış, motiv, hərəkət və reaksiyaların qəsdən və 

ətraflı təhlilini" təqdim etdi. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАТ ДЖАФАРОВА 

«ПАМЕЛА ИЛИ НАГРАЖДЕННОЕ ДОСТОИНСТВО» В ТВОРЧЕСТВЕ 

САМУЭЛЯ РИЧАРДСОНА 

Сэмюэль Ричардсон - один из самых известных писателей восемнадцатого века. Он 

представил новый вид написания романов, который называется эпистолярный роман. Его 

основные работы “Памела; или «Награда за добродетель”, “Кларисса или история 

молодой леди” и “История сэра Чарльза Грандисона”. Памела была восхитительна среди 

читателей своей первой публикацией; также это был самый продаваемый роман своего 

времени, и он был переведен на французский, немецкий и итальянский языки. Это 

блестящая коллекция из тридцати двух букв. 

           Памела затрагивает многие темы: социальные классы английского общества, 

важность целомудрия, добродетели и женственности, религия, насилие, деньги, гордость, 

немного феминизма и, конечно, любовь и брак. Самая важная тема, которая появляется 

уже в названии, - это добродетель и ее сохранение. 

Ключевые слова: эпистолярный роман, Памела, добродетель, женская психология 

 

SUMMARY 

ISMAT JAFAROVA 

"PAMELA OR AWARDED DIGNITY" IN THE WORKS OF SAMUEL RICHARDSON 

Samuel Richardson is one of the most famous novelists of the eighteenth century. He  

introduced a new kind of novel writing which is called epistolary novel. His major works are 

“Pamela; or, Virtue Rewarded”, “Clarissa, or the history of a young lady” and “The History of 

Sir Charles Grandisonˮ. Pamela was exciting among readers on its first publication; also it was 

the best-selling novel of its time and it was translated into French, German and Italian. It is a 

brilliant collection of thirty-two letters.  

Pamela touches on many themes:  the social classes of English society, the importance of 

chastity, virtue and femininity, religion, violence, money, pride, a bit of feminism, and of course 

love and marriage. The most important theme, that appears already in the title, is the virtue and 

its preservation. 

Key words: Epistolary novel, Pamela, virtue, women psychology 
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SÖZ TƏRKİBİNDƏ DİLORTASI E SAİTİNİN ARDICILLIQ NORMASI 

 

E saiti bəzi əsərlərdə dilönü saitlər sırasına aid olan səs kimi təqdim edilsə də onun 

tələffüz yeri dilönü sıradakı digər saitlərdən ibarətdir. Dilortası saitlərin əmələ gəlməsində dilin 

ön və orta hissəsi bütövlükdə damağa doğru qalxmış olur ki, belə vəziyyətdə ağız boşluğu 

təqribən iki bərabər hissəyə bölünür. Nəticə etibarı ilə qeyd etmək lazımdır ki, indiki dövrdə xalq 

kütlələrinin mədəni inkişafında və ümumi icbari təhsili həyata keçirməkdə ədəbi tələffüz uğrunda 

mübarizə də düzgün yazı uğrunda mübarizə qədər mədəni əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: norma, tərkib, sait səs, heca, dodaq, damaq 

 

E saiti bəzi əsərlərdə dilönü saitlər sırasına aid olan səs kimi təqdim edilsə 

də onun tələffüz yeri dilönü sıradakı digər saitlərdən ibarətdir. Muxtar 

Hüseynzadə yazır ki, “Azərbaycan dilinin səsliləri əmələ gəlmə yerinə görə iki 

qrupa bölünür: 1) dilarxası səsliləri; 2) dilönü səsliləri. Səslilərin bu cür 

bölgüsünə əsas səbəb dil və damaqdır. Dil öz vəziyyətini dəyişdiyi, arxa və ya 

ön damağa çox və ya yanaşdığı zaman səslilərin də keyfiyyəti dəyişir. Dilin öz 

vəziyyətini dəyişməsi ilə ağız boşluğu da müxtəlif ölçüdə bölünür. Dilin ön və 

ya arxa damağa doğru hərəkətindən asılı olaraq həm özünün, həm də ağız 

boşluğunun vəziyyəti dəyişdikdə səslilərin tələffüzü də dəyişmir, yəni səslilər ya 

qalın, ya da incə ifadə olunur. Dilin arxa damağa yanaşması ilə əmələ gələn 

səslilərə dilarxası səsliləri, yaxud qalın səslilər deyilir. Dilimizdəki a, ı, o, u 

səsliləri dilarxası, yaxud qalın səslilər hesab edilir. Dilin ön damağa yanaşması 

ilə əmələ gələn səslilərə dilönü  səsliləri, yaxud incə səslilər deyilir. Dilimizdəki 

ə, e, i, ö, ü səsliləri dilönü yaxud incə səslilər hesab edilir” (1, s. 19-20). 

Ə.Dəmirçizadə yazır ki, “Təlim-tədris işlərində və ya məktəb qrammatikaların-

da, orfoqrafiya işlərində ümumən əməli işlərdə dilortası saitlər xüsusi olaraq 

ayırd edilmir və saitlərin hamısı: incə (ə, e, i, ö, ü), qalın (a, ı, o, u) olmaq üzrə 

iki qrupa ayrılır.  

Dilortası saitlərin əmələ gəlməsində dilin ön və orta hissəsi bütövlükdə 

damağa doğru qalxmış olur ki, belə vəziyyətdə ağız boşluğu təqribən iki bərabər 

hissəyə bölünür. Rezonansın bərabərləşməsi nəticəsində dilortası saitlər əmələ 

gəlir. Azərbaycan dilində yalnız bir dilortası sait vardır ki, bu da e saitidir” (1, s. 

41-42). 

N.Məmmədov və A.Axundovun 1980-ci ildə çap olunmuş “Dilçiliyə giriş” 

kitabında dilortası sait barədə deyilən fikir eynilə təkrar olunur  (  1, s. 56). 

E saitini həqiqətən tələffüz şəraitinə görə dilönü saitlərlə eyniləşdirmək 

olmur. Çünki birincisi, məktəb dərsliklərində açıq damaq saiti kimi xarakterizə 

olunan e saiti bu halda açıq damaq ə saiti ilə paralelləşdirilir. Aydındır ki, bir 

tələffüz nöqtəsində iki eyni xarakterli sait formalaşa bilməz. İkincisi, e saiti ilə ə 

saitinin  söz  tərkibindəki  heca aktivliyi bir-birinin üzərinə düşmür. Üçüncüsü, ə  
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saitini tələffüz etdikdə dilin ön hissəsi aşağı damağın ön dillərinə toxunma 

vəziyyətində olur. E saitinin tələffüzündə dilin orta hissəsi yuxarı damağın orta 

hissəsinə doğru dartılır. Beşincisi, ə saiti fizioloji akustik cəhətdən açıq tələffüzə 

malik olduğu halda e saitinin tələffüzündə dilin ortası yuxarı damağa doğru 

dartıldığından səs tam açıq şəkildə ifadə olunmur. Odur ki, fonetikaya dair 

əsərlərdə e saiti ya yarımçıq, ya da yarımqapalı səs kimi xarakterizə olunur. 

Lakin e saitinin yarımaçıqlığının və ya yarımqapalılığının dəqiq ölçüsü 

təyin olunmadığına görə burada həmin sait şərti olaraq açıq səs kimi təqdim 

edilir. Bu halda onun parametrləri ə saitinin üzərinə düşmür. Çünki e saiti ə 

saitindən əsas dilortası tələffüzünə görə fərqlənir ki, bu da artıq təsdiq olunmuş 

faktdır.  

E saiti sözün başlanğıcında, təkhecalı sözün ortasında və qismən də 

sonunda işlənir. Sözün başlanğıcında mənafərqləndirici fonem kimi işlənməsini 

aşağıdakı kimi nümunələrdə müşahidə etmək olar: el, en, eş, et, ev, erkən, ertə, 

eşik, elçi; yel, yer, yet, yem, tez, sex; de, ye. 

E saiti təkhecalı və ikihecalı sözlərin əvvəlində, eyni zamanda, təkhecalı 

sözlərin ortasında və sonunda işlənmiş olsa da nitq aktivliyi baxımından intensiv 

deyildir. Yəni sözün əvvəlində, ortasında və sonunda çoxlu sayda sözlərin 

əvvəlində işlənə bilmir. Sözün ikinci hecasında da e saiti norma yaratmır. Sözün 

ikinci hecasında məhdud norma yarada bilən o saiti ilə müqayisədə e saitinin e 

saitini izləməsinə dair ümumdil faktı mövcud deyildir. Bu da bir daha e saitinin 

heca tərkibi yaratmaqda aktiv olmadığının göstəricisidir. Bununla belə, e saitinin 

yerli nitq ərazilərində bir-birini izləməsinə dair nümunələrə rast gəlmək olur: 

geder, deyer, keçer, eşer, deşer. 

Azərbaycan dili sözlərinin ikinci hecasında e saitinin norma yaratması yerli nitq 

areallarında da elə güclü deyildir. Qohum dillərlə müqayisədə isə e saitinin e 

saitini izləməsi Azərbaycan dili ilə fərq yaradır. Bir çox hallarda hətta türk 

dillərində Azərbaycan dilinə məxsus ə-ə sırası e-e sırası şəklində normativləş-

mişdir. Ona görə də tədqiqat əsərlərində bu fakt e-e sırasının bəzi dillərə aid 

olması kimi göstərilir: “Türk və qaqauz dillərinin ə saitinin işlənməsi müşahidə 

edilsə də tədqiqatçılar bu saitin ə-ə ahənginə dair fakt verməmişlər. Görünür, 

həmin dillərin dialektlərində də ə-ə ardıcıllığı müşahidə olunmur. Türk və 

qaqauz dillərində, habelə türkmən dilində Azərbaycan dilinə məxsus ə-ə ahəngi 

e-e saitlərinin bir-birini izləməsi ilə ifadə edilir. Başqa sözlə desək, bir çox 

hallarda Oğuz qrupuna daxil olan başqa dillərdəki e-e ahəngi Azərbaycan 

dilindəki ə-ə ahənginə uyğun gəlir: elek, etek, dere, kelle, kese (türk), teker, 

çenqel, çenel (qağ.), bezeq, qerek, kelle, etek (türkm.). 

Sözün heca tərkibində e-e sırasına Oğuz qrupu dillərindən başqa digər dillərdə 

də rast gəlmək olur. 

E saiti digər türk dillərində də sözün ikinci hecasında norma hüquqlu 

element kimi işlədilir: беúек (böyük), esse (isti) (başqırd); erte (ertə), esek 

(eşşək) (karaim); ketex (aodək), keçen (kiçik), kemel (gümüş) (çuvaş) (2, 300), , 

erkek (erkək), teqeret (döndərmək) (altay), terben (dəyirman), terlek (təkər) 

(Xakas), erte (ertə), eder (eydirmək) (tuva) ( 4, s. 387). 

Bu nümunələrin müqayisəsindən görünür ki, e-e sırası əvəzinə e-ə sırası 

türk dilləri içərisində Azərbaycan dili üçün səciyyəvi norma kimi sabitləşmişdir. 

Azərbaycan dilinin yerli dialekt və şivələrində e-e sırasının mövcudluğu isə türk 
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dillərinə məxsus sait sıralanmasının ənənsinə dair nümunə kimi qalmaqdadır. 

Doğrudur, sözün ikinci hecasında e saitinin əvəzinə ə işlənməsinə başqırd dili 

nümunələrində də rast gəlmək olur: itək(etek əvəzinə), əylən (eylen əvəzinə) 

vəsabit deyildir. Azərbaycan dilində isə e-e sırası ümumdil normasına düşə 

bilməmişdir. Bu da Azərbaycan dilində e-e sırasının nitq aktivliyi baxımından 

intensivləşərək norma yarada bilməməsinin bariz təzahürüdür.  

E saitindən sonra sözün ikinci hecasında e saitinin norma yarada bilməməsinə 

baxmayaraq ikinci sırada açıq dilönü ə saiti nitq aktivliyi baxımından inten-

sivləşərək norma yarada bilir. Bu halda heca tərkibinin intensivliyi e saitinin 

yox, ə saitinin hesabına genişlənir. Yəni söz tərkibində e saitindən sonra bir və 

ya birneçə hecada  ə saiti işlənə bilir: gedər, deyər, keçər, becər, seçər; gedəcək, 

deyəcək, keçəcək, becərəcək, seçəcək. 

Sözün tərkibində e-ə sırası həmişə ümumdil norması kimi sabit qalmaya da 

bilir. Bu hal həm danışıq dilində, həm də bəzi areal nitq çərçivəsində pozula 

bilir. Məsələn, sonu saitlə bitən sözlərə saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda iki sait 

arasına tənzimedici samit əlavə olunduqda belə heca tərkibində işlənən ə saiti öz 

sabitlik keyfiyyətini itirərək i saitinə keçir və bununla da sözün yazılı dil 

norması danışıq dili norması ilə əvəz olunur: elə-eləyəcək-eliyəcək, bellə-

belləyəcək-belliyəcək, eşələ-eşələyəcək-eşəliyəcək; elə-eləyəsi-eliyyəsi; elə-

eləyər-eliyər, bellə-beləyəsi-belliyəsi, bellə-belləyər-belliyər. 

Bu fakt onu göstərir ki, danışıq dilində sözün ikinci hecasındakı ə saiti 

özünün qapalı variantına keçib norma ümumiliyi yarada bildiyi kimi bəzi areal 

nitq şəraitində qapalı varianta keçid xüsusilə intensivləşir. Lakin bu intensiv-

ləşmə özünün məhdud çərçivəsini yarıb genişlənə bilmir. Çünki məktəb, təhsil, 

kütləvi informasiya vasitələrinin dili bu çərçivənin əhatəsini getdikcə daha çox 

məhdudlaşdırır. 

E saitindən sonrakı hecalarda ə saitinin işlənməsi yazılı dil ilə yanaşı həm 

də danışıq dili normasına çevrildiyi halda və hətta areal nitqinə keçə bildiyi 

halda e saitindən sonra i saitinin söz tərkibindəki mövqeyi daha çox sabitləşə 

bilir. Bu da açıq damaq saitlərindən sonra qapalı damaq saitlərinin daha çox nitq 

aktivliyi qazana bilməsindən asılıdır. 

E saitindən sonra ə işlənən  məqamlarda belə aid saitlə başlanan şəkilçilərin 

qoşulması zamanı ə saitinin qapalı varianta keçməsi yalnız bu vəziyyətlə 

məhdudlaşmır. Bu hadisə saitarası mövqedə ümumi hal olduğu üçün adlarda da 

həmin qaydaya tabelilik müşahidə edilir: meşə-meşəyə-meşiyə, keçə-keçəyə-

keçiyə, beçə-beçəyə-beçiyə, neçə-neçəyə-neçiyə. 

Sözün  tərkibindəki e-ə ardıcıllığı yazılı normadır. Yazılı normanın 

sabitliyini şifahi danışıq dilinin tələbləri çərçivəsində pozmaq qeyri-mümkün 

olan haldır. Əgər dildə belə bir yazı ixtiyariliyinin baş verməsinə şərait yaradılsa 

norma sabitliyini qorumaq imkanları əldən çıxa bilər. Odur ki, yazı normalarının 

sabitliyini saxlamaq birinci və ən vacib şərtdir. Ona görə ki, yazı dili zamanlara 

maneəsiz ötürülə bilir. Danışıq dili isə ancaq qarşılıqlı əlaqə mühitində 

informsiya verir. Danışıq dili mühətərrik olduğuna görə müasir dövrdəki 

vəziyyətini qeyri-müəyyən müddətdə dəyişə də bilər. Odur ki, dili və onun 

informasiya funksiyasını qorumaq vacibdir. Burada vəzifə nəinki yazılı dili 

danışıq dilinə yaxınlaşdırmaqdan və onu sadələşdirməkdən yox, əksinə, danışıq 
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dilini mümkün qədər yazılı dilə yaxınlaşdırmaqdan ibarət olmalıdır ki, 

informasiyalarda transformasiyalar baş alıb getməsin. 

Danışıq dili bəzən yazı normalarına elə bir təsir göstərir ki, ümumiləşərək 

sabitləşmiş normaların özündə istər-istəməz transformasiya baş verməsi 

müşahidə edilir. Məsələn, e-ə sırası üzrə sabitləşmiş getsə, versə, etsə, yesə, yekə 

kimi sözlərə saitlə başlanan idi, imiş köməkçi felləri (hissəcikləri) qoşulduqda 

söz tərkibində e –ə və e-e sırası baş verir ki, bu da ikiqat danışıq dili normasının 

göstəricisidir: getsə imiş-etseymiş-getseymiş, versə imiş- versəymiş-versəymiş, 

etsə imiş-etsəymiş-etseymiş, yese imiş-yeseymiş-yeseymiş, yekə imiş-yekəymiş-

yekeymiş; getsə idi-getsəydi-getseydi, versə idi- verseydi-verseydi, etsə idi-

etsəydi-etseydi, yesə idi –yesəydi-yetsəydi, yekə idi-yekəydi-yekseydi. 

Burada birinci variant yazılı dilin normasıdır. İkinci və üçüncü variantlar 

danışıq dili normasıdır. Məsələ bundadır ki, danışıq dili yazılı dil ilə müqayisədə 

mütəhərrik olduğu üçün bura da ikili variant baş verir. Ancaq dildə iki danışıq 

dili variantı yaranırsa artıq bu, dilin transformasiyası deməkdir. Ona görə də bu 

iki variantdan birinin danışığa tətbiq olunmasına cəhd göstərilməsi qarşıda duran 

vacib vəzifələrdən biridir. M.Ş.Şirəliyevin və M.B.Məmmədovun redaktorluğu 

ilə Ə.M.Məmmədov və A.F.Miriyevin tərtib etdikləri“ Azərbaycan dilinin 

orfoepiya sözlüyü” adlı vəsaitdə deyilir ki, “Müasir dilimizin orfoqrafiyası 

danışıq ili əsasında qurulduğundan bir sıra orfoqrafiya qaydaları eynilə orfoepiya 

üçün də qəbul edilə bilər. Müasir dilimizin orfoqrafiyası və orfoepiyası arasında 

ümumi və ayrılan cəhətlər vardır. Fərqlənən cəhətlər orfoepiyanın xüsusiyyətləri 

ilə bağlıdır. Bu xüsusiyyətlər, başlıca olaraq aşağıdakılardan ibarətdir: 

Ədəbi tələffüzün əsas prinsipi tələffüzdə ağırlıq törədən, kobud səslənən, 

dilin ahəngini pozan cəhətlərdən qaçmaq, asanlıqla, sürətlə tələffüz edilən və 

zərif, incə, gözəl səslənən cəhətləri saxlamaqdan ibarət olmalıdır. Orfoqrafiyada 

morfoloji prinsipin tələbi üzrə felin şərt və arzu formaları keçmiş zamanda 

ikivariantlı şəkilçilərlə (-sa, -sə, -a, -ə) verilirsə, məsələn: alsa idi, gəlsə idi, gələ 

idi, orfoepiyada bu şəkilçilər yazıda olduğu kimi qəbul edilə bilməz; əvvəla, ona 

görə ki, ümumxalq danışığında şərtin və arzunun hekayəsi həmişə birvariantlı 

şəkilçi ilə –sey, -ey-lə ifadə olunur və digər tərəfdən şifahi dildə alseydim, 

aleydim forması çox asanlıqla tələffüz edilib danışığa zəriflik və incəlik gətirir” ( 

3, s.  5-6). 

 Qeyd etmək lazımdır ki, ikinci hecada e saitinin işlənməsi həmin saitin 

heca yaratmaq təbiəti ilə uyğun gəlmir. Ona görə aleydi, alseydi, verseydi, 

vereydi variantlarını qəbul etməkdənsə söz tərkibində heca yaratmaq baxımından 

daha aktiv sayılana ə saitlərinin işləndiyi varianta daha artıq üstünlük vermək 

məqbul görünərdi: alaydi, alsaydı, versəydi, verəydi və s. Bu halda danışıq dili 

variantı yazılı dildən çox ciddi fərq yaratmır və söz tərkibinin heca ardıcıllığı 

sait sıralanması intensivliyi də tam şəkildə əks etdirə bilir. 

 Əziz Əfəndizadə bu cür ifadə tərzi barədə fikirlərini aşağıdakı kimi 

mülahizə edir: “Samitlə bitən sözlərə idi, imiş köməkçi feilləri qoşulduqda 

həmin köməkçi feillərin əvvəlinci saiti düşür; sözün son saiti açıq saitli (a, ə) 

olarsa e səsinə, qapalı səsli (ı, i, u, ü) olarsa i səsinə çevrilir və özündən sonra bir 

y əlavə edilir. Məsələn, alsa idi-alseydi, alsa imiş –alseymiş, görsə idi- görseydi, 

görsə imiş –görseymiş, görə imiş –göreymiş. 
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 Nəticə etibarı ilə qeyd etmək lazımdır ki, indiki dövrdə xalq kütlələrinin 

mədəni inkişafında və ümumi icbari təhsili həyata keçirməkdə ədəbi tələffüz 

uğrunda mübarizə də düzgün yazı uğrunda mübarizə qədər mədəni əhəmiyyətə 

malikdir. 

 Orfoepik qaydalarla orfoqrafik qaydalar arasında qanunauyğunluqların, 

oxşar və fərqli cəhətlərin müvazi öyrənilməsi həm düzgün yazı, həm də düzgün 

tələffüzə mükəmməl yiyələnməyin başlıca şərtlərindən birini təşkil edir. Bütün 

bunlara görə ədəbi tələffüz qaydalarımızın daha dərindən tədqiq edilib öyrənil-

məsi, ali məktəblərimizin filoloji fakültələrində orfoqrafiya və orfoepiyamızın 

əsaslarına aid xüsusi kurslar keçilməsi, tələbələr,  müəllimlər və ümumiyyətlə, 

geniş oxucu kütlələri üçün müvafiq ədəbiyyat nəşr edilməsi hazırda vacib 

məsələlərdən biri sayılmalıdır” ( 5, s. 54-55). 

 Burada danışıq dilinə aid variantlardan biri verilsə də onun ümumi 

normativliyi barədə qəti hökm irəli sürülmür. Ancaq danışıq dili elementlərinin 

öyrənilməsi tövsiyə olunur ki, bu da müqayisələr aparıb doğru nəticə əldə etmək 

üçün tətbiq edilən üsullardan biridir. 

 E saitindən  sonra söz tərkibində i saitinin heca tərkibi yaratması ə saitinə 

nisbətən də möhkəm və sabitdir. Ə saiti danışıq dilinin təsiri ilə sözün ikinci 

hecasında dəyişikliyə məruz qalaraq i saitinə keçdiyi kimi, i saitinin özü də həm 

sözün ikinci və həm də üçüncü hecasında öz müvazinətini daimi olaraq saxlaya 

bilmir. 

 Ancaq bir məsələ vardır ki, sözün ikinci və sonrakı hecalarında i saiti e 

saitindən sonra həm yazılı dilin həm də şifahi danışıq dilinin normasını paralel 

şəkildə özündə əks etdirə bilir və bu cəhətdən ə saitindən fərqlənir: keçir, gedir, 

keçmiş, seçki, geri, keçirir, gecikir, deyinir, deyişir, eşir, eşidir, sevinir, 

sevindirir, gecikdirir, eşitdirir, endirir, endirtdirir və s. 

 Bütün bu nümunələrdə həm yazılı və həm də danışıq dilinin ümumi 

normaları bir vəhdət təşkil edir. Bu normalarda, göründüyü kimi, heç bir 

variantlıq əlaməti müşahidə edilmir. Bu cəhətdən də e saitindən sonra ə saitinə 

nisbətən i saitinin normalaşmış heca tərkibi yaratması daha çox üstünlüklərə 

malikdir. Ancaq bəzi məhdud lokal nitq şəraitində e saitindən sonrakı hecalarda i 

saitinin müvazinətinin itirilməsi hadisəsinin baş verməsi də müşahidə edilir. 

Məsələn, gedir-geder, keçir-keçer, deyir-deyer, eşir-eşer, deşir-deşer. 

 Sözün tərkibində bir neçə i saiti ardıcıl işləndikdə əvvəlinci hecalardakı i 

saiti sabit qalır, ancaq sonuncu hecadakı i saiti dəyişir: eşidir-eşider, sevinir-

seviner, sevindirir-sevindirer, gecikdirir-gecikdirer, eşitdirir-eşitdirer. 

 Feillərdə i saitinin bu şəkildə dəyişməsinin səbəbi söz sonuna qoşulan 

şəkilçilərin mütəhərrikliyindən ibarətdir. Çünki feillərin özü bir nitq hissəsi kimi 

başqalarından mütəhərrik olmaqla fərqlənir. Ad nitq hissələrində isə e-i 

ardıcıllığı öz sabitliyini daimi olaraq mühafizə edə bilir. Bu halda ad nitq 

hissələrində e-i ardıcıllığı həm yazılı, həm şifahi danışıq, həm də lokal ərazilər 

üçün vahid və sabit ümumdil norması yaradır: keçi, geri, eşik, beşik, sevinc, 

deşik, keşik, keçili, gerilik, beşinci, sevincli, deşikli, bezikdirici, sevindirici, 

keşikçilik və s. 

 E saitindən sonra söz tərkibində ö saiti heca tərkibi yaratmır və deməli 

norma da yarada bilmir. Çünki ö saiti açıq dodaq saiti olduğu üçün ümumiyyətlə 

sözün ikinci hecasında nitq aktivliyinin tələbləri ilə uyuşa bilmir. E saitinin özü 



 

 

                                                          ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

də nitq aktivliyi baxımından intensiv olmadığı üçün özündən sonra nitq 

aktivliyinə malik olmayan bir səslə heca tərkibi yaratmaq keyfiyyətindən 

uzaqdır. 

 E saitindən sonra açıq dodaq ö saitinin heca yaratmaması bilməyi 

normalaşma prosesinə daxil ola bilmədiyi kimi ü saiti də e saitindən sonra heca 

yaratmaq imkanında deyildir. Bu da dilortası yarımaçıq (yarımqapalı) e saitinin 

özünün hecayaratma funksiyasının məhdud olmasından irəli gəlir. Ü saitinin özü 

qapalı dodaq saiti olduğuna görə istər yarımaçıq (və ya yarımqapalı) və istərsə 

də açıq damaq saitlərindən sonra onların tələffüz şəraiti ilə uyğunlaşa bilmir. 

Odur ki, ü saiti dilönü saitləri içərisində heca tərkibi yaratmaq baxımından o 

qədər də intensiv deyildir. Ü saiti e saitindən sonra təkcə yazılı və danışıq dili 

üçün yox, həm də areal nitqi üçün də hər hansı norma yaratmaq imkanına malik 

deyildir. Odur ki, e-ö və e-ü saitlərinin ardıcıllıq yaratması və ya uyuşması 

barədə fakt meydana çıxmamışdır. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 

1. Dəmirçizadə. Ə. Müasir Azərbaycan dili.Bakı: Maarif, 1972, 308 s.  

2. N.məmmədov, А.Аxundov. Dilçiliyə giriş. Bakı: Maarif , 1966 300 s. 

3. N.məmmədov, А.Аxundov. Dilçiliyə giriş. Bakı: Maarif , 1980, 316 s. 

4. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dili.Bakı, Nurlan,  2007, 310 s. 

5. Yusifov M. Oğuz qrupu türk dillərinin Bakı, Elm, 1984, 152 s. 

   

РЕЗЮМЕ 
КАМАЛА ИСАЕВА 

ПРОВОДЯЩАЯ НОРМА ДИЛОРТАЗИ E САЙТА В СЛОВАХ 

Так же как открыто губная гласная (ö-o) не способна образовывать слог после 

гласного e, так и гласная буква (ü-у) не может  создавать слоги после гласного (е-э). Это 

связано с тем, что сама полузакрытая буква (е-э) ограничена своим способом образования 

слога. Поскольку сама буква ü-у является закрытой губной гласной, оно несовместимо с 

условием произношения как полукруглого, так и открытого нёбного гласного. Вот почему 

гласная ü-у не так уж интенсивна с точки зрения создания слогового состава среди 

переднеязычных гласных букв. Гласная буква  ü-у  не только способна создать норму для 

письменного , так и после устного языка после гласной буквы е-э. Поэтому образование 

последовательности и согласование не возможны после гласных э-о и э-у. 

Ключевые слова: норма, cocтав, гласный звук, слог, губа, небо 

 

SUMMARY 
KAMALA ISAYEVA 

CONDUCTOR NORM OF DILORTASI E SITE IN WORDS 

Just as an open labial vowel (ö-o) is not able to form a syllable after a vowel e, so a vowel 

(ü-u) cannot create syllables after a vowel (e-e). This is due to the fact that the semi-closed letter 

(e) itself is limited by its way of forming a syllable. Since the letter ü-u itself is a closed labial 

vowel, it is incompatible with the pronunciation of both a semicircular and an open palatine 

vowel. That is why the vowel ü-u is not so intense in terms of creating syllabic composition 

among the front-language vowels. The vowel letter ü-u is not only able to create a norm for 

written, and after the spoken language after the vowel letter e. Therefore, sequence formation 

and coordination is not possible after the vowels e-o and e-u. 

Key words: norm, volume, vowel, syllable, lip, palate 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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UNİVERSAL ÜNSİYYƏT VASİTƏLƏRİ VƏ ONLARIN TARİXİ ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Məqalə qlobal cəmiyyətdə fövqəladə zərurət kəsb edən, mədəniyyətlərarası və millətlər-

arası kommunikasiyanın vacib elementlərindən biri sayılan universal ünsiyyət vasitələrinin 

inteqrativ mexanizmlərinin araşdırılmasına həsr edilmişdir. Ayrı-ayrı vaxtlarda “linqva univer-

salis”, yaxud “linqva franka” rolu oynamış bütün təbii və süni dillərin tarixi əhəmiyyəti 

məqalədə xüsusi olaraq vurğulanmışıdr. Müasir dünyada baş verən davamlı qlobalizasiya və 

unifikasiya prosesləri ilə bağlı daha asan mənimsənilən universal dillərin yaradılması sahəsində 

həyata keçirilən tədbirlərin təqdim və təhlil edilməsi məqalənin əsas motivlərini təşkil edir. 

Açar sözlər: universal dil, linqva franka, linqva universalis, qarışıq dillər, koyne, pidjin, 

kreol dili, Esperanto 

 

Bəşəriyyətin ən möhtəşəm nailiyyətləri olan dil, nitq, nitq qabiliyyəti, 

ünsiyyət mexanizmləri və onlarla bağlı çeşidli məqamlar tarix boyu insan 

yaradıcılığının çox vacib komponentləri kimi öz aktuallığını itirməmişdir. Hələ 

ibtidai cəmiyyətdə təşəkkül tapmış nitq – hər hansı informasiyanın ötürülməsi 

qismində təkamülün ən vacib göstəricilərindən biri kimi özünü təsdiq etmişdi. 

Məşhur ABŞ antropoloqu Qordon Hyuz 1973-cü ildə dərc etdirdiyi fərziyyəsin-

də iddia edirdi ki, əvvəlcə səsli nitq deyil, jestikulyasiya (informasiyaların əl və 

bədən hərəkətləri ilə ötürülməsi) yaranmışdır. Lakin linqvist-alimlər və antropo-

loqlar bu gün də təkamül prosesində informasiyanın ötürülməsinin jestlərdən 

akustik siqnallara nə vaxt və necə keçməsini müəyyən edə bilməmişlər. 

Nitq poligen fenomendir. Onu birfunksiyalı hadisə kimi qiymətləndirmək 

olmaz. O, eşitmək, səsləndirmək, dərk etmək və transformasiya kimi əlamətləri 

ifadə edir. Nitqin əsas funksiyaları isə kommunikativ və idraki funksiyalardır. 

Beləliklə, verbal (lat.verbalis – sözlü, səsli) kommunikasiya qismində təzahür 

edən nitq psixolinqvistik proses, dilin şifahi mövcudluq formasıdır (10). 

Nitqin daha yüksək təşəkküllü forması isə işarələr və sözlər sistemi kimi 

təzahür edən dildir. Dil eyni zamanda varlığın spesifik mövcudluq üsulu, icti-

mai-tarixi təcrübənin mənimsənilməsi və ötürülməsi vasitəsidir. Bu vasitənin da-

vamlı olaraq, təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi və müasir zamanın tələblə-

rinə uyğun şəkildə müvafiq linqvistik elementlərlə daim zənginləşdirilməsi 

insanın yaradıcı imkanlarının əsas motivlərindən biri hesab olunur.  

Dünyada baş verən davamlı qlobalizasiya və unifikasiya prosesləri ilə 

əlaqədar nitqin və dilin universallaşdırılması, çeşidli mədəniyyət sahibləri ara-

sında kommunikasiya imkanlarının durmadan artırılması və qlobal informasiya-

nın daha effektli şəkildə mənimsənilməsi üçün universal ünsiyyət vasitələrinin 

yaradılması günün tələbinə çevrilmişdir. Universal dil (latın. lingua generalis) 

fərqli linqvistik arealların mənsubları arasında davamlı kommunikasiya yarat-

maq üçün sistematik şəkildə istifadə olunan dil və ya dialektdir (3). Universal dil  
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bəşəri inkişafın bütün mərhələlərində mövcud olmuş və müxtəlif məqsədlərə - 

sivilizasiyalararası dialoqa, kommersiya münasibətlərinə (“ticarət dili), dinləra-

rası kommunikasiyaya, diplomatik və mədəni əlaqələrə xidmət etmişdir (8). 

Universal dil və ya linqva-universalis beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi kimi əsasən 

“linqva franka” adı ilə tanınır. 

Tarixən “linqva franka” termini qarışıq Aralıq dənizi dili kimi tanınmışdır. 

Orta əsrlərdə isə linqva franka “sabir” (ispan. saber – “bilmək”, “anlamaq”) adı 

ilə məşhur idi. Bu dildən beynəlxalq münasibətlərdə və kommersiya əməliyyat-

larında istifadə edirdilər. “Sabir” adlanan “linqva franka” İntibah dövründə daha 

da populyarlaşmış və XVIII əsrə qədər universal ünsiyyət vasitəsi kimi öz 

mövqeyini qoruyub saxlamışdı.  

Orta əsrlər dövründə Aralıq dənizi hövzəsində İtaliya (xüsuslilə də, 

Genuya və Venesiya) tacirləri ağalıq etdiyi üçün Osmanlı imperiyasının liman 

şəhərlərində italyan dilinin sadələşdirilmiş versiyası “linqva franka” statusu 

qazanmışdı. Həmin dilin tərkibində yunan, əski fransız, portuqal, oksitan 

(Fransanın cənubunda Oksitaniya əyalətində yaşayan yerli əhalinin dilidir. 

İspaniyanın və İtaliyanın bəzi rayonlarında və Monakoda yaşayan əhalinin bir 

qismi də bu dildə danışır. Provansal dili, limuzen dili, roman dili, həmçinin 

trubadurların və yaxud Oksitaniyadan olan musiqiçi-şairlərin (7) dili kimi də 

tanınır), ispan, türk, ərəb və başqa dillərdən alınmış çoxlu sayda sözlər, ifadələr 

və terminlər var idi (6). Qeyd etmək lazımdır ki, “linqva franka” termini ərəb 

mənşəli termindir və “lisan əl-ifranq” ifadəsindən yaranmışdır. Bu ifadənin tarixi 

isə XI-XII əsrlərə - ilk səlib yürüşləri dövrünə gedib çıxır. Avropa 

cəngavərlərinin hərbi təcavüzünə qarşı mübarizə aparan ərəblər bütün Qərbi 

avropalıları ümumi ad altında “franklar” adlandırırdılar. Bununla əlaqədar 

olaraq, səlibçilərin danışdığı dil Şərqdə “lisan əl-ifranq” adı ilə tarixə düşmüşdü. 

Sonralar isə onun latın versiyası olan “lingua franca” yaranmışdı. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “linqva generalis” və yxaud “linqva 

universalis” hələ qədim dövrlərdə mövcud olmuşdu. Ellinizm dövründə və 

Roma imperiyası əyyamında universal ünsiyyət vasitəsi rolunu “koyne” və 

“latın” oynayırdı. Məsələn, Makedoniyalı İsgəndərin ordusunda müxtəlif 

xalqları və millətləri təmsil edən döyüşçülər universal ünsiyyət vasitəsi kimi 

“koynedən” istifadə edirdilər. Təsadüfi deyildir ki, bu gün də “koyne” (yun. 

Κοινὴ Ἑλληνική – ümumyunan dili və ya ἡκοινὴδιάλεκτος – ümumi dialekt – 

Antik Yunanıstan tarixinin Klassik dövrünün (e.ə. V-IV əsrlər) sonunda yunan 

dilinin universal ünsiyyət vasitəsinə çevrilmiş variantı idi. Ellinizm dövründə 

onu, həmçinin “Aleksandriya dialekti” və yaxud “Ümumattika dialekti” 

adlandırırdılar) termini “linqva franka” termininin linqvistik analoqu və ya 

sinonimi kimi qəbul olunur. Roma imperiyası dövründə də “koyne” qədim 

Yaxın Şərq xalqları arasında “universal ünsiyyət vasitəsi” statusunu itirməmişdi. 

Postklassik dövrün yunan tarixçilərinə və yazıçılarına məxsus elmi və bədii 

əsərlərin çoxu, xüsusilə də, yunan tarixçisi, “Ümumi tarix” əsərinin müəllifi 

Polibinin (e.ə. 208-126) və məşhur “Müqayisəli bioqrafiyalar” əsərinin müəllifi 

Plutarxın (46-127) əsərləri məhz “koyne” dilində yazılmışdır (5). Əhdi-Cədidin 

(ər. İncil, lat. Evangelion), Septuagintanın (lat. Interpretatio Septuaginta 

Seniorum – “70 qocanın tərcüməsi” – “Əhdi-Ətiqin” və yaxud “Yəhudi Bibliya-

sı” adalanan və 3 kitabdan – Tora, Neviim, Ktuvim, - ibarət olan “Tanaxın” e.ə. 
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III-I əsrlərdə Aleksandriyadan olan 70 (LXX) nəfər alim-linqvist tərəfindən 

yunan dilinə - “koyneyə” tərcüməsi) dili də koynedir. Qədim Yaxın Şərqdə, 

xüsusilə də Ön Asiyada isə Əhəmənilər imperiyasının təşəkkülünə qədər (e.ə. VI 

ə.) “linqva universalis”, yaxud “linqva generalis” statusu qədim akkad və 

aramey dillərinə məxsus idi (9).  

Bu gün dünyanın müxtəlif bölgələrində və regionlarında rəsmi və qeyri-

rəsmi “linqva franka”, yaxud “linqva universalis” statusu daşıyan dillər 

mövcuddur. Məsələn, postsovet məkanında “linqva universalis” statusu rus 

dilinə, Afrikada suaxili, xausa və baman dillərinə, Cənubi Amerikada ispan və 

“keçua” (Cənubi Amerikanın hindu xalqı olan keçualıların dilidir) dillərinə, 

islam aləmində ərəb dilinə, Hindistan subkontinentində isə “hindustani”, yaxud 

“hindi-urdu” dilinə məxsusdur. 

Müasir dünyada geniş yayılmış “linqva universalis”lər içərisində pidjin və 

kreol dillərinin xüsusi kommunikativ əhəmiyyəti vardır. Pidjin (ing. pidgin) 

ifadəsi ilk dəfə 1876-cı ildə meydana gəlmişdir. Ondan əvvəl “linqva 

universalis” statusu “pidgeon English” adlı bisnes dilinə məxsus idi.   

Pidjinlər sadələşdirilmiş universal ünsiyyət vasitəsi qismində müxtəlif dillərdə 

danışan etnoslar və etnik qruplar arsında yüksək təşəkküllü kommunikativ 

atmosfer yaratmaq istiqamətində insanların obyektiv tələbatlarını yerinə yetirir. 

Pidjinin əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, kreol dillərindən və digər “linqva 

franka”lardan fərqli olaraq, ondan istifadə edən xalqların heç birinin doğma dili 

deyil və onlar tərəfindən ikinci dil kimi öyrənilir. Lakin pidjin bir dilin leksik 

qaydalarına uyğun yaradılır və digər dillərdən gələn fonetik qaydaların və 

jestikulyasiya ilə bağlı ənənələrin təsiri altında ciddi qrrammatik qaydalardan 

tamamilə azad olur. Bu isə ünsiyyətə daxil olan tərəflərin kommunikasiya 

imkanlarını asanlaşdırır. Bununla əlaqədar olaraq, pidjinlərin lügət ehtiyatı 

böyük olmur. Pidjindən istifadə edən insanlar 1,5-2 min sözlə kifayətlənirlər. 

Pidjinlərə, bir qayda olaraq, fövqəladə çeviklik və davamlı dəyişkənlik 

əlamətləri xasdır. Lakin tədricən pidjinlərdə müəyyən qrammatik qaydalar və 

istifadə normaları formalaşır və onlar pidjinlərin zəruri şərtinə çevrilir. 

Pidjinlərin yaranma tarixi irimiqyaslı istilalar, xalqların böyük köçü, Böyük 

coğrafi kəşflər və kolonizasiyalarla əlaqədardır. Məsələn, istilalar baş verən 

zaman işğalçılarla istila olunmuş ərazilərin yerli əhalisi arasında zəruri 

kommunikasiya yaratmaq məqsədi ilə daim bəsit leksikona əsaslanan 

pidjinlərdən istifadə olunurdu. Qrammatik və leksik primitivliyi ilə seçilən belə 

kvazi-dillər yalnız etnoslararası ünsiyyət vasitəsi roluna iddia edirdilər. 

Pidjinlərin leksik, fonetik və qrammatik baxımdan fövqəladə şəkildə inkişaf 

edərək yüksək nüfuz qazanması və sonda yüksək təşəkküllü ünsiyyət vasitəsinə 

çevrilməsi halları da mövcuddur. Məsələn, ilk mərhələdə sakson və qədim 

skandinaviya dillərinin qarışığından ibarət olan, daha sonra ingilis-normand və 

əski fransız dillərinin leksik təsiri altında müəyyən linqvistik dəyişikliklərə 

məruz qalan müasir ingilis dili bəsit pidjin səviyyəsindən yüksək təşəkküllü 

“linqva universalis” səviyyəsinə yüksəlmiş dil hesab olunur. Çoxlu sayda 

linqvist-alimlər iddia edirlər ki, müasir ingilis dilində istifadə olunan sözlərin 

30%-i alman mənşəli, 31%-i fransız mənşəli, 20%-i latın mənşəli, 3%-i yunan 

mənşəli, qalan 16%-i isə kelt mənşəlidir. 
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Pidjinin ən məşhur nümunələrindən biri fanqalodur. “Fanaqalo” (lapapala, 

kafr mətbəx dili və ya kafr kömürçü dili) və ya “kabanqa” Cənubi Afrikada zulu 

dili əsasında yaranmış, Zambiyanın, Zimbabvenin və CAR-ın kömür 

mədənlərində formalaşmış pidjindir. Fanaqalonun leksik tərkibinin 70%-i zulu 

dilindən, qalan hissəsi isə ingilis, afrikaans (afrik. Afrikaans və yaxud bur dili – 

german dillərindən biridir, Cənubi Afrikanın 11 rəsmi dilindən biri hesab olunur) 

və bantu (benue-konqolez dil ailəsində təmsil olunan dil, Mərkəzi və Cənubi 

Afrikada geniş yayılmışdır) dillərinin müxtəlif dialektlərindən təşkil 

olunmuşdur. 

“Linqva universalis”in çoxsaylı təzahürlərindən biri də “qarışıq dillər” və 

ya “kontakt dillər” adlı fenomenlə bağlıdır. Belə dillər, bir qayda olaraq, 

bilinqvist cəmiyyətlərdə mövcud olan dilin və  ünsiyyətin özəllikləri ilə əlaqədar 

yaranır (11). Qarışıq dilin pidjindən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, pidjinin 

yaranması zamanı ciddi dil baryeri ortaya çıxır, bir-biri ilə kontakt yaradan 

insanlar bir-birilərinin dilini bilmirlər və onların yeganə ünsiyyət imkanı pidjinə 

müraciət etmək olur. Qarışıq dillərdə isə bilinqvist sosiumun mənsubları kimi 

kontakt yaradan tərəflər hər iki dili kifayət qədər yaxşı bilirlər, onların 

elementlərini müqayisə etmək və kortəbii şəkildə qurduqları yeni dildə hər iki 

dilin yüksək leksik, fonetik və qarammatik özəlliklərini tətbiq edirlər. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, “qarışıq dillər” (ing. mixed language) terminini ilk dəfə 

elmi dövriyyəyə tanınmış Danimarka limqvisti Peter Bakker 1994-1997-ci 

illərdə dərc etdirdiyi dissertasiyasında və monoqrafiyasında daxil etmişdi (2). 

Qarışıq dillərin formalaşması prosesi çox sürətlə baş verir. Beləliklə də, bir neçə 

nəslin linqvistik fəaliyyəti nəticəsində artıq qarışıq dillərin təşəkkül mərhələsi 

başa çatır. Hazırda bütün dünyada çoxlu sayda qarışıq dillərdən istifadə olunur. 

Həmin dillərin içərisində runqliş (ing. Runglish – rus və ingilis (ABŞ) dillərinin 

qarışığından yaranmış “makaronizm” - ital. macaronismo – “İtaliyada kəndli 

yeməyi sayılan “makaronun” adından götürülmüşdür və ”latın dilinin “mətbəx 

versiyası” mənasında işlənilir – mətndə müxtəlif dillərdən götürülmüş söz və söz 

birləşmələrindən istifadə olunmasını bildirir), frenqliş (ing. frenglish – fransız-

ingilis dillərinin qarışığından yaranmış makaronizm), spanqliş (ing. espanglish – 

ingilis-ispan dillərinin qarışığından yaranmış və Amerika-Meksika sərhəddində 

yaşayan əhalinin istifadə etdiyi universal ünsiyyət vasitəsi), manqliş (ingilis və 

malay dillərinin qarışığından yaranmış və müasir Malayziyada istifadə olunan 

universal ünsiyyət vasitəsi), sinqliş (ingilis dilinin yerli dillərlə baş vermiş 

sintezindən yaranmış Sinqapur variantı). 

Pidjinlərin və qarışıq dillərin inkişaf etmiş forması “kreol dili” (ispan. 

lingua criollo) adlanır. “Kreol” sözünün mənası isə “yemləmək”, “yetişdirmək” 

və “çıxartmaq” kimi əlamətlərlə bağlıdır. Özünün sadə strukturuna görə, kreol 

dili “linqva franka” qismində inkişaf edərək polietnik tərkibə malik olan 

cəmiyyətlərin doğma dilinə və müstəqil ünsiyyət vasitəsinə çevrilir. Pidjinlər 

kimi kreol dilləri də əsasən XV-XX əsrlər ərzində Amerikanın, Asiyanın və 

Afriaknın avropalılar tərəfindən kolonizasiyası nəticəsində meydana gəlmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pidjinlərin kreol dillərinə transformasiyası qarışıq 

nikahların çox olduğu və dillər arasında kontaktın epizodik deyil, davamlı 

olaraq, təzahür etdiyi polietnik məkanlarda baş verir. Bu gün isə dünyada 60-dan 

artıq kreol dili mövcuddur. Bu dillərin əksəriyyətinin 200-dən 500-ə qədər yaşı 
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vardır. Onların leksifikator dillə (pidjinlərin yaranması zamanı leksik 

elementlərin götürüldüyü dil) qarşılıqlı anlaşması kifayət qədər zəifdir. Bu və ya 

digər halda kreol dili sadələşdirilmiş qrammatikaya, fonetikaya, orfoqrafiyaya və 

analitizmin (yun.ἀνάλυσις – dağılmaq, parçalanmaq – sintetizmin tamamilə 

əksinə olaraq, morfoloji dəyişməzlikdə, ciddi analitik konstruksiyalardan, 

pozulmaz söz sırasından və müxtəlif qrammatik intonasiyalardan istifadə 

olunmasında təzahür edən qayda) ənənəvi elementlərinə əsaslanır (4). 

Qlobal tendensiyaların, davanlı olaraq, baş verdiyi XX əsrdə universal 

ünsiyyət vasitələrinin yaradılması, eləcə də “linqva universalis”, yaxud “linqva 

franka” statusuna iddia edən dillərin təsdiq olunması məsələsi fövqəladə şəkildə 

aktuallaşmışdır. Bu zaman “linqva universalis” və “linqva franka” anlayışlarının 

mahiyyəti və təyinatı arasında ciddi fərqlər ortaya çıxır. “Linqva universalis” 

özündə konkret terminlərdən ibarət leksik külliyyatı ifadə etdiyi və o qədər də 

ciddi olmayan qaydalara tabe olduğu üçün, üzərində formal əməliyyatlar həyata 

keçirməyə imkan verir. İlk dəfə “linqva universalisin” yaradılması ilə bağlı cəhdi 

1666-cı ildə alman filosofu Vilhelm Leybnits (1646-1716) etmişdi. Lakin 

sintetik şəkildə yaradılmış ilk “linqva universalis” 1887-ci ildə Polşa linqvisti 

Lazar (Lyudovik) Markoviç Zemenqofun (1859-1917) “Lingwe uniwersala” adlı 

10 illik əməyinin məhsulu olan “Esperanto” idi. Esperanto haqqında dərc 

olunmuş ilk kitab isə “Lingvo internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro” 

(“Beynəlxalq dil. Ön söz və bütöv dərslik”) adlanırdı. Lazar Zemenqof yaratdığı 

yeni universal dilə şəxsən özünə məxsus olan “Esperanto” (“Ümid edən” 

deməkdir)təxəllüsünü vermişdi. Esperanto da özündə digər universal dillərə 

məxsus olan əlamətləri ifadə edirdi: asan qrammatika, asan mənimsənilən 

məzmun, neytral olması, yəni hər hansı dövlətlə, yaxud millətlə bağlılığının 

olmaması. 

Bu gün esperantodan dünyanın 120 ölkəsində istifadə olunur. Bu dildə 

danışan insanların  -esperantistlərin ümumi sayının 2 milyon olması iddia olunur 

və onların rəmzi vətəni “Esperantiya” adlanır. Esperantodan ilk əvvəl yalnız 

Rusiya imperiyasında və Şərqi Avropa ölkələrində istifadə edirdilər. Sonralar o, 

Qərbi Avropaya, Amerikaya, Afrikaya və Avstraliyaya yayıldı. 1905-ci ildə 

Fransanın Bulon-syur-Mere şəhərində esperantistlərin I Beynəlxalq konfransı 

keçirildi. Bundan 80 il sonra UNESCO-nun 8 noyabr 1985-ci il tarixdə 

Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində keçirilən növbəti, XXIII sessiyasında 

esperantonun müxtəlif millətlərin nümayəndələri arasında ünsiyyətin 

yaradılması və beynəlxalaq anlaşmaya nail olmaq istiqamətində esperantonun 

potensial imkanları təsdiq olundu (1).  

Bu gün bütün dünyada üniversal ünsiyyət vasitəsi rolunu ingilis dili icra 

edir. Eləcə də, ingilis dili Avropa biznesində, elm və mədəniyyət sahəsində, 

həmçinin aviasiyada rəsmi “linqva franka” statusuna malikdir. II Dünya 

müharibəsindən sonra baş verən Avroatlantika inteqrasiyası, ABŞ-ın Avropada 

və bütün dünyada hərbi-siyasi qüdrətinin fövqəladə şəkildə artması ilə əlaqədar 

ingilis dili o dövrə qədər dünyada diplomatiya dili kimi tanınmış fransız dilini də 

beynəlxalq münasibətlər sistemindən sıxışdırıb çıxartdı. 7 fevral 1992-ci il 

tarixdə Maastrixt müqaviləsi əsasında yaradılmış Avropa birliyində isə ingilis 

dilindən “linqva franka” qismində istifadə olunması "Euro English”, 

(“Avroingilis”) adlanan yeni dialektin yaranmasına səbəb oldu. 
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Bu gün dünyada tanınmış universal ünsiyyət vasitələrindən biri də “Linqva 

franka Nova - LFN” hesab olunur. LFN Miderland mənşəli ABŞ psixoloqu Corc 

Burey tərəfindən yaradılmış süni dildir. Onun yaradılması zamanı roman 

dillərinin, xüsusilə də fransız, ispan, portuqal və katalon dillərinin leksik 

əsaslarından istifadə olunmuşdur. LFN-nin qrammatikası pidjin və kreol 

dillərinin prinsipləri üzərində qurulmuşdur. LFN haqda məlumatlar isə ilk dəfə 

internetdə 1998-ci ildə dərc edimişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, LFN, ilk 

növbədə, sadə, ardıcıl və asan mənimsənilən olması ilə seçilir (12). 

Qlobal ictimai-siyasi, etnik-mədəni və sosial-iqtisadi proseslərin getdiyi və 

davamlı inteqrativ tendensiyaların baş verdiyi müasir dünyada müxtəlif etnos və 

mədəniyyət sahibləri arasında daha effektli ünsiyyətin yaradıılmasını təmin 

etmək üçün asan mənimsənilən və əlverişli kommunikasiya imkanları olan 

üniversal ünsiyyət vasitələrinin yaradılması məsələsi yenə də gündəmdədir. Bu 

tarixi vəzifəni uğurla icra etmək üçün isə dünya linqvistikasından möhtəşəm 

çalışmalar və daha praqmatik ixtiralar tələb olunur.  
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РЕЗЮМЕ 

МАТАНАТ ИСМАЙЫЛОВА 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ И ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Статья посвящена исследованию интеграционных механизмов универсальных 

средств общения, являющиеся одним из важнейших элементов межкультурной и 

межнациональной коммуникации и носящиеся чрезвычайную необходимость в 

глобальном обществе. В статье особо подчеркивается историческое значение всех 

естественных и искусственных языков, сыгравших в различные периоды человеческой 

истории роль «лингва универсалис» или «лингва франка». Основными мотивами статьи 

являются представление и анализ всех мероприятий, осуществляющихся в сфере создания 
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легко усвояемых универсальных языков, соответствующих к устойчивым процессам 

глобализации и унификации, происходящих в современном мире. 

         Ключевые слова: универсальный язык, лингва франка, лингва универсалис, 

смешанные языки, койнэ, пиджин, креольские языки, Эсперанто  

SUMMARY 

MATANAT ISMAYILOVA 

UNIVERSAL MEANS OF COMMUNICATION ANDTHEIR HISTORICAL 

SIGNIFICANCE 

The article is devoted to the study of the integration mechanisms of universal means of 

communication, which are one of the most important elements of intercultural and interethnic 

communication and are extremely urgent in a global society. The article emphasizes the 

historical significance of all natural and artificial languages that played the role of “lingua 

universalis” or “lingua franca” in various periods of human history. The main motives of the 

article are the presentation and analysis of all the activities carried out in the field of creating 

easily digestible universal languages that are relevant to the sustainable processes of 

globalization and unification taking place in the modern world. 

Keywords: universal language, lingua franca, lingua universalis, koyne, mixed languages, 

pidgin, creole languages, Esperanto 
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MƏMMƏD ARAZ YARADICILIĞINDA DİL MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Məqalədə Azərbaycanın Xalq şairi, görkəmli publisist, tərcüməçi Məmməd Araz 

yaradıcılığına nəzər salınmışdır. Burada göstərilir ki, ədəbi şəxsiyyətlərin ana dilinin inkişafında 

çox böyük rolu vardır. Belə şəxsiyyətlərdən biri də Məmməd Arazdır. O, bütün yaradıcılığı ilə öz 

doğma dilinə xidmət etmiş, onun qorunması, inkişafı və saflaşması uğrunda yorulmadan 

mübarizə aparmışdır. Məmməd Araz öz əsərlərinin sadə, xəlqi dili ilə həmişə öz xalqına xidmət 

etmiş, cəmiyyətin bütün təbəqələrinə nüfuz edə bilmişdir. Onun misraları şairin sinəsindən öz 

axarı ilə süzülüb gəlir və balaca bir şeirlə böyük mənalar ifadə etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu 

da onun sənətkar kimi məharətidir və sırf yaradıcı simasını meydana çıxarır. Ümumiyyətlə, hər 

hansı bir bədii əsərin dəyəri, sənətkarlıq baxımından qiyməti həm də onun dil materialında 

özünü göstərir. Məmməd Arazın əsərlərində gündəlik danışığımızda istifadə etdiyimiz ifadələr, 

sözlər sanki dəyişilir və tamamilə yeni bir formada meydana çıxır. Məmməd Araz müasir 

Azrəbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi və öz əsərləri ilə Azərbaycan dilinin 

qorunmasında müstəsna xidmətləri olan bir şəxsiyyətdir. 

Açar sözlər: Məmməd Araz, ana dili, bədii əsərin dili, ədəbi prosesin dilə təsiri 

 

Hər hansı bir müəllifin dünyagörüşü, həyata baxışı, dövrünün hadisələrinə 

münasibəti onun dili vasitəsilə aydınlaşır. Yazıçının, şairin əsərlərinin dilinin 

təmizliyi, dolğunluğu onun yaradıcılıq qabiliyyətindən irəli gəlir. Bədii yaradıcı-

lıqla məşğul olan insanların dilimizin inkişafında, onun zənginləşməsində, 

dilimizin lüğət tərkibinin imkanlarından istifadə edərək yeni sözlər, onomastik 

vahidlər yaradılmasında rolu danılmazdır. Hər bir şair və yazıçı az və ya çox 

dərəcədə bu sahədə müəyyən iş görür. Ona görə də dilimizin inkişafında ayrı-

ayrı sənətkarların xidməti mütləq qeyd olunmalıdır.  

Hər bir sənətkarın yaradıcılığına yeni nəfəs gətirən, bütün yaradıcılığa 

istiqamət verən, əsərlərinin içərisində xüsusilə seçilən əsərlər mütləq olur. Lakin 

bu şah əsərlərlə yanaşı müəyyən qədər zəif əsərlər də olur. 

Nə vaxt yazasıyam şah əsərimi, 

     İlk sözüm hardadır,  

     Son sözüm harda?! 

Bəlkə də yersizəm bir səfil kimi 

   Şairlər ordusu gedən qatarda (1, s. 228).  

deyən Məmməd Araz öz əsərlərinə olduqca böyük həssaslıqla yanaşır, 

onların hər cəhətdən mükəmməl olması üçün səy göstərirdi. Bu, eyni zamanda 

onun əsərlərinin dili üçün də keçərli idi.  

Bu baxımdan Məmməd Arazın dili bütün hüceyrələri ilə müasirdir. Bu dil 

ənənə ilə yenilikçiliyin, bədiiliklə dialektçiliyin, xəlqiliklə elmiliyin ahəngdar 

surətdə qovuşmasına ən parlaq nümunələrdən biridir (3, s. 14). Onun şeirlərini 

oxuyarkən insan bunu şairin planlı şəkildə yazdığını hiss etmir. Misralar şairin 

sanki daxilindən,  qəlbindən süzülərək öz axarı ilə gəlir və bu da onun şeirlərinin  
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oxunaqlı, hamı tərəfindən dərk edilən olmasının, yəqin ki, əsas səbəblərindən 

biridir. Bu dil hamının başa düşəcəyi, lakin hamının danışmağa qadir ola 

bilmədiyi yüksək bədii obrazlı bir dildir. Çünki onun yaradıcılığında şeir, qafiyə 

xətrinə heç nə yoxdur. Onun misraları şairin sinəsindən öz axarı ilə süzülüb gəlir 

və balaca bir şeirlə böyük mənalar ifadə etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu da 

onun sənətkar kimi məharətidir və sırf yaradıcı simasını meydana çıxarır. 

Ümumiyyətlə, hər hansı bir bədii əsərin dəyəri, sənətkarlıq baxımından qiyməti 

həm də onun dil materialında özünü göstərir. Məmməd Arazın əsərlərində 

gündəlik danışığımızda istifadə etdiyimiz ifadələr, sözlər sanki dəyişilir və 

tamamilə yeni bir formada meydana çıxır. 

M.S.Ordubadi yazırdı: “Şairlərə və yazıçılara məxsus olan vəzifələrdən 

biri də geniş kütlənin anlaya bilmədiyi çətin kəlmələrə və ya əcnəbi dillərdən 

alınan sözlərə qarşılıq tapmaq, onu dilimizin ahəng və qanununa 

uyğunlaşdırmaq üçün lisan alimləri ilə çiyin-çiyinə işləmək vəzifəsidir” (6, s. 

274).  

Məmməd Araz dil məsələləri ilə xüsusi məşğul olmasa da, onun bu barədə 

fikirləri əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan Məmməd Araz öz 

yaradıcılığında yeri gəldikcə dil məsələlərinə, “Şairin, yazıçının dili necə 

olmalıdır?” sualına öz münasibətini bildirmişdir. Müəllif şeirlərindən birində 

yazır: 

Söz gərək ox keçməz qayadan keçə, 

Yoxdursa sözünün kəsəri, -yazma, 

Özün sevməyincə, seviməyincə, 

Özgədən məhəbbət əsəri yazma (3, s. 45). 

Ümumiyyətlə, ədəbi şəxsiyyətin yaradıcılıq fəaliyyəti geniş və 

çoxcəhətilidirsə, dil tədqiqatının obyekti olmaq etibarilə xüsusi diqqət və 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki onun əsərlərində fərdlərin dilinin, nitq fəaliyyətinin 

qarşılıqlı əlaqələri cəmləşmiş olur (5, s. 5).     

Əgər nəzərə alsaq ki, xalqın dilini inkişaf etdirən vasitələrdən biri və ən 

əsası ədəbiyyatdır, o zaman qətiyyətlə deyə bilərik ki, Məmməd Araz öz 

şeirlərinin dili və üslubu ilə ədəbiyyatımızda çox böyük bir iz qoymuşdur. Onun 

yaradıcılığı bugünkü gənc nəsli, hətta özündən sonrakı bir neçə əsri də öz təsiri 

altına alacaqdır. Çünki Məmməd Arazda şeir, qafiyə xətrinə heç nə yoxdur. 

Onun misraları şairin sinəsindən öz axarı ilə süzülüb gəlir və balaca bir şeirlə 

böyük mənalar ifadə etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu da onun sənətkar kimi 

məharətidir və sırf yaradıcı simasını meydana çıxarır. Şair həmişə sözə, şeirə 

yüksək qiymət vermiş, onun kainat kimi ucsuz-bucaqsız olduğunu dilə 

gətirmişdir: 

       Kainat deyimmi mən şeirə, sözə!- 

       Onun min düyünü, min açarı var. 

       Onu duya bilməz ondakı közə 

       Qəlbində köz töküb alışmayanlar (3, s. 44). 

Məmməd Arazın dili ilə xalq, xalqın zövqü, xaqın qarşısında duran 

problemlər, xalq dili, ümumxalq dilinin yüksək forması olan ədəbi dil arasında 

obyektiv bir vəhdət özünü göstərir (5,  s. 19). Onun əsərlərinin özünəməxsus 

dili, üslubu vardır ki, bu dil xalq dilinə əsaslanır və bu da onun əsərlərinin sadə 

xalq kütlələri tərəfindən sevilməsinə, dillər əzbəri olmasına gətirib çıxarır. T. 
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Hacıyev yazırdı: “Məmməd Arazın dil yeniliyi, ümumən, adi dil materialına 

söykənir... xalq dilinin təkindən gəlir, nə süni kəşflərdir, nə də Avropa dillərinin 

modern terminləridir. Məcazları bütövlükdə xalq danışığı və folklor ənənələri 

üstdə dursa da, obraz-neologizmlərin bir qismini məhz özü işləyb hazırlayır, 

biçib tikir” (7, s.51). 

Bir millət özünü tanımayınca özünü, öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz. 

Hər bir millətin tanınması üçün də onun milli dili, milli ədəbiyyatı olmalıdır. 

Azərbaycan bədii dilinin tarixi ənənələri və müasirlik imkanları Məmməd Araz 

yozumunda özünün münasib elmi şərhini tapmışdır. Bu dil hamının başa 

düşəcəyi, hamının danışmağa qadir ola bilmədiyi yüksək bədii obrazlı bir dildir. 

Bu dil küləklərin, suların, səsi çox çətin eşidilən ulduzların belə dilini 

öyrənməyə qabildir. 

   Şəhriyar gəlmədi.... 

   O gəlsə, başabaş Azərbaycanı 

   Geyimli, gecimli qürur görərdi. 

   Təbrik yağdırardı məktəblər ona  

   Ana dilində. 

   Təbrik yağdırardı məktublar ona  

   Ana dilində (1, s. 59). 

Şairin dilə olan münasibəti və məhəbbəti yalnız bu şeirdə deyil, onun 

yaradıcılığının ümumi ruhunda öz əksini tapmışdır. Bu münasibət onun 

şeirlərinin quruluşunda, fikirlərin yığcamlığında, sözlərin və ifadələrin yerli-

yerində işlədilməsində, sözlərin məna çalarlarından istifadədə təzahür edir. Onun 

şeirlərinin mövzusu bəzən elə sadə, gündəlik məişətimizlə bağlı olur ki, bu da 

oxucunu cəlb etməyə bilməz. Belə əsərlərdə dil daha da xəlqiləşir və seçilən 

misralar adi, gündəlik danışıqdan, söhbətdən fərqlənmir. O, ümumiyyətlə, 

qəlibləri sevmir. Şairin dilinin sərbəst olmasını, şeir yazmaq xatirinə 

buxovlanmamasını arzulayır və bunu da öz əsərlərində dilə gətirir: 

   Şairlər sözləri buxovlamayın,  

   Gəlin yığışdıraq qafiyələri! 

   Təzə fikirlərə yaxın qoymayın 

   Üzülmüş, süzülmüş qiyafələri (3, s. 185).  

Dilimizin inkişafında ayrı-ayrı sənətkarların xidməti unudulmamalıdır. 

Ədəbi aləmdə imzası olan hər bir şəxs müəyyən dərəcədə ədəbi dilin cilalan-

masına kömək etmiş, onun leksik və qrammatik baxımdan zənginləşməsində, 

üslubiyyat cəhətdən yetkinləşməsində müəyyən rol oynamışdır. Dildəki hazır 

sözlərə qayğı ilə yanaşıb, qələminin gücü ilə yeni söz və ifadələr yaradan 

sənətkarlar dilin inkişafında böyük rol oynayır. Məmməd Araz da dövrünün bir 

çox ziyalıları kimi bütün yaradıcılığı boyu dilimizin saflığı uğrunda mübarizə 

aparmışdır. Onun əsərlərinin dili bədiilik baxımından maraqlı təsir bağışlayır. 

Şairin bədii dili ilə onun dövrünə, mühitinə, xalq dilinə münasibətini, 

dialektlərdən necə istifadə etməsini, ədəbi dilin qayda-qanunlarına necə riayət 

etməsini aydın görürük. Bu baxımdan onun poemalarının dili daha maraqlıdır. 

“Qayalar yazılan səs” poemasından danışarkən profesor T.Hacıyev yazır: 

“Poemalarının heç birində bu dil yoxdur; o biriləri yaxşı bədii yazıdır, səlis əsər 

dilidir, bu isə Azərbaycan dilinin özüdür, xalqın şirin, duzlu danışığıdır, nağılın, 

bayatının dilidir, qartalın, bulağın, qayanın, çəmənin-çiçəyin dilidir” (7, s. 103).  
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Şair öz dilini dərindən sevmiş və bütün ədəbi fəaliyyəti dövründə onun 

inkişafına çalışmışdır. Onun fikrincə sadə, xalqa yaxın dildə yazmayan sənətkar 

heç də həmişə xalq tərəfindən qəbul olunmur və belə şeir uzunömürlü olmur. 

Çünki şeir ilk növbədə yaddaşlarda qorunub saxlanmalıdır. Öz millətini ürəkdən 

sevən hər bir yaradıcı insan mütləq onun dilini də sevməlidir. Bəzən şeirə, sözə 

layiqincə qiymət verilmədiyini Məmməd Araz öz əsərlərində ürək yanğısı ilə 

qeyd edir və öz əsərlərində ana dilini, onun saflığı, təmizliyi uğrunda mübarizə 

aparan sənətkarları yüksək qiymətləndirirdi. Məlumdur ki, belə sənətkarları-

mızın başında Füzuli dururdu. O, Azərbaycan şeir dilinin müdrik, qanadlı və 

ibarəli poeziya dili pilləsinə yüksəlməsi üçün çox böyük tarixi iş görmüşdür. 

Məhz buna görə də müəllif Füzuliyə xitabən “Artıran söz qədrini” şeirində 

yazırdı: 

  Biz artıra bilmədik sözün qədrini, ustad! 

  Əydik də qamış kimi sözün qəddini, ustad! 

  Sözə əhyə vermədik, sözü şeypur elədik; 

  Biz düzəldə bilmədik sözün qəddini ustad! (2, s. 37) 

Bu mövzu Məmməd Arazı demək olar ki, bütün yaradıcılığı boyu 

düşündürmüş, yeri gəldikcə böyuk şair ona müraciət etmiş, daxilən keçirdiyi 

narahatçılığı öz şeirlərində ifadə etmişdir: 

  Söz nadan dilində qəpiyə dəyməz, 

  Dəyməz, su üzündə köpüyə dəyməz. 

  Dəyməz, heç bir ovuc kəpəyə dəyməz... 

   Yaşamaq budurmu? 

   Bu deyil, vallah! (2, s. 57) 

Hər bir şairin, yazıçının bədii yaradıcılığında həlledici amillərdən biri də 

onun dilidir. Vəhdət təşkil edən dil və üslub ədəbi şəxsiyyətin imzasıdır. Vaxtilə 

Abdulla Şaiq yazırdı: “Dil mədəniyyətin açarıdır. Bu açar da dilçilərlə 

yazıçıların əlindədir. Onların əl-ələ verib üzərlərinə düşən ağır, çətin, 

məsuliyyətli və müqəddəs vəzifəni şərəflə yerinə yetirəcəklərinə sarsılmaz 

inamımız var”. Bu baxımdan Məmməd Araz da dilimizin inkişafında, 

təkmilləşməsində əvəzsiz rol oynamış, özünəməxsus dil və üslub yaratmış 

sənətkarlarımızdan biridir. Tərəddüdsüz demək olar ki, o, bu sahədə öz üzərinə 

düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir. 

Hər bir xalqın psixologiyası, mənəvi varlığı onun dilində öz ifadəsini tapır. 

Xalqla onun dili elə bir birlik təşkil edir ki, onları bir-birindən ayırmaq mümkün 

deyil (6, s. 280). Dilimizin qorunub saxlanmasında, inkişafında sənətkarların xü-

susi xidməti vardır ki, belə sənətkarlardan biri də Məmməd Arazdır. O, bütün 

yaradıcılığı boyu ana dilimizi yüksək qiymətləndirmiş və yeri gəldikcə şeirlə-

rində dil məsələlərinə toxunaraq ona öz münasibətini bildirmişdir. Ümumiyyətlə, 

o, bütün varlığı ilə öz vətəninə, ana dilinə bağlı bir insan, bir şair idi.  
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РЕЗЮМЕ  

НУРАЙ АЛИЕВА 

ЯЗЫКОВЫЕ ВОПРОСЫ В ИСКУССТВЕ МАММАД АРАЗ 

В статье рассматриваются творчество народного поэта Азербайджана, известного 

публициста, переводчика Мамеда Араза. Здесь показано, что литературные личности 

играют большую роль в развитии родного языка. Одной из таких личностей является 

Мамед Араз. Он служил своему родному языку со всем своим творчеством и неустанно 

боролся за его защиту, развитие и очищение. Мамед Араз всегда служил своим людям 

простым, местным языком своих произведений, смог проникнуть во все слои общества. 

Его стихи вытекают из груди поэта и обладает способностью выражать великие значения 

с помощью небольшого стихотворения. Это его мастерство как поэта и создает 

креативный образ. В основном, ценность любого произведения искусства, его ценность с 

точки зрения мастерства также отражена в его лингвистическом материале. В работах 

Мамеда Араза выражения и слова, которые мы используем в нашей повседневной беседе, 

похоже, меняются и происходит в совершенно новой форме. Мамед Араз является самым 

ярким представителем современной азербайджанской литературы и своими 

произведениями оказывал исключительные услуги по защите Азербайджанского языка. 

Ключевые слова: Мамед Араз, родной язык, язык художественной литературы, 

влияние литературного процесса на язык 

 

SUMMARY 

NURAY ALIYEVA 

LANGUAGE ISSUES IN MAMMAD ARAZ'S CREATIVITY 

The article looks at the creativity of the People's Poet of Azerbaijan, prominent publicist, 

translator Mammad Araz. It is shown here that Literary personalities have a great role in the 

development of the mother tongue. One of such personalities is Mammad Araz. He served his 

native language with all his creativity and fought tirelessly for its protection, development and 

purification. Mammad Araz has always served his people with the simple, vernacular language 

of his works, was able to penetrate all segments of society. His verses flow from the poet's chest 

and has the ability to express great meanings with a small poem. This is his skill as a poet and 

creates a creative image. In general, The value of any work of art, its value in terms of 

craftsmanship, is also reflected in its linguistic material. In the works of Mammad Araz, the 

expressions and words we use in our daily conversation seem to change and  occurs in a 

completely new form. Mammad Araz is the most prominent representative of modern 

Azerbaijani literature and He rendered exceptional services in the protection of the Azerbaijani 

language with his works.  

Key words: Mammad Araz, native language, language of fiction, influence of literary 

process on language 
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“CAHANDARAĞA” OBRAZI - ƏDƏBİYYATIMIZIN ŞAH OBRAZLARINDAN 

BİRİ KİMİ 

 

“Dəli Kür” romanında XIX əsrin ikinci yarısının, daha çox isə son onilliklərinin 

hadisələri təsvir olunur. Əsrin ikinci yarısının ilk onillikləri romanın birbaşa təsvir obyekti deyil. 

Həmin tarixi zaman kəsiyi birbaşa təsvir predmetinə çevrilən zaman kəsiyi ilə müqayisə 

kontekstində estetik düşüncənin predmetinə çevrilir. “Hər kəsin öz kişiliyinə və adına görə 

dolanmağı var idi. Qanlı da qanını özü alırdı, nə divan var idi, nə də dərə. İndi bu nədir?” 

Romanın aparıcı qəhrəmanının  Cahandar ağanın daxili hiddət və etirazla, təəccüb və təəssüflə 

içindən keçirdiyi bu düşüncələr və qoyduğu sual onun ömrünün çox hissəsini yaşadığı keçmiş 

zamanın səciyyəsini açır; patriarxal münasibətlər, milli adət - ənənələrlə tənzimlənən həyatın 

sabitliyinin pozulmağa, “dünya”nın dəyişməyə doğru getdiyini işarələyir. 

Açar sözlər: ədəbiyyat, hekayə, qəhrəman, yazıçı, nəsr əsəri, roman, milli, əxlaq 

 

Görkəmli nasir, ədəbiyyatşünas, publisist, yazıçı, ssenarist, Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri namizədi, Azərbaycanın Xalq 

yazıçısı, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı, M.F.Axundov adına 

ədəbi mükafat laureatı İsmayıl Şıxlı əvvəlcə poeziyada müəyyən “gəzişmələr” 

etmiş, xalq şeiri üslubunda yazdığı qısa müddətli şeir yaradıcılığından sonra 

nəsrə keçmişdir. İ.Şıxlı ilk nəsr əsərlərini 40-cı illərin sonlarında yazmışdır. 

Müharibənin od-alovunu gözləri ilə görən, onun törətdiyi bəlaların ağrısını 

canında yaşadan İ.Şıxlı 1942-ci ildən qələbə gününədək döyüş yolu keçmişdir. 

O, “Həkimin nağılı”, “Konserv qutuları”, “Səhəri gözləyirdik”, “Kerç sularında” 

adlı hekayələrində bir nasir kimi qələmini sınaqdan çıxarmış, müharibə və insan 

mövzusunun psixoloji tərəflərini bədii təsvirin mərkəzinə çəkməyə çalışmışdır. 

Hekayələrinin mövzusunu iştirakçısı olduğu müharibə həyatından götürdüyü 

üçün bədii əksetdirmədə dəqiqlik, canlılıq və reallıq əsas məziyyətə çevrilmiş və 

yazıçının ilk müvəffəqiyyətini  şərtləndirmişdir. 

Bununla belə, İ.Şıxlının həqiqi sənətkar uğuru “Ayrılan yollar”dan 

başlanır. Dövrün ədəbi tənqidinin “Ayrılan yollar”a münasibəti birmənalı 

olmamışdır. Yazıçının bədii dilinin səlisliyi, təsvirlərdəki canlılıq və təbiilik, 

süjetin, qəhrəmanların düşüncələrindən, qəlb aləmindən güc alan hərəkəti və bir 

sıra başqa cəhətlər yüksək qiymətləndirilsə də, insanların əmək prosesindəki 

hərəkətinin müəyyən mənada arxa plana keçirilməsi, mövzu və problematikanın 

kənd həyatından yazılmış başqa əsərlərdəkindən əsaslı şəkildə fərqlənməməsi, 

konfliktin zəifliyi, başqa sözlə, yazıçının konfliktsizlik nəzəriyyəsinin təsirindən 

yaxa qurtara bilməməsi əsərin qüsurları kimi qabardılırdı. 

İ.Şıxlı xarakter etibarı ilə kökə, milli-tarixi varlığa bağlı insan idi. “Dəli 

Kür”də seçilən mövzu, qoyulan problemlər ruh etibarı ilə ona yaxın olduğu üçün  
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yaradıcılığının sonrakı mərhələsində də o, bu mövzuya sadiq qalmışdır. Onun 

“Dəli Kür”dən sonra yazdığı “Əfsanələr və rəvayətlər” silsiləsindən olan 

əsərlərində də, “Qızıl ilan”, “Namus qaçağı” hekayələrində də etnik yaddaşdan 

gələn xüsusiyyətlər aparıcıdır. (1, s. 163) 

İsmayıl Şıxlı ölməz sənətkardır. O, yaradıcılığında milliliklə bəşəriliyin 

üzvi vəhdətinə nail ola bilmişdir. Bununla belə, onun sənət dünyasında “Dəli 

Kür”ün müstəsna mövqeyi var. “Dəli Kür” Azərbaycan nəsrində bir də fəth 

olunması mümkün olmayan zirvədir və bu mənada professor N.Cəfərovun onu 

“ədəbiyyatımızın S.Vurğundan sonrakı şah əsəri” adlandırması, sözün əsl 

mənasında yerinə düşür.   

“Dəli Kür” “bütün zamanlar üçün” yazılmış bir əsərdir. “Dəli Kür” 

romanında XIX əsrin ikinci yarısının, daha çox isə son onilliklərinin hadisələri 

təsvir olunur. Əsrin ikinci yarısının ilk onillikləri romanın birbaşa təsvir obyekti 

deyil. Həmin tarixi zaman kəsiyi birbaşa təsvir predmetinə çevrilən zaman kəsiyi 

ilə müqayisə kontekstində estetik düşüncənin predmetinə çevrilir. “Hər kəsin öz 

kişiliyinə və adına görə dolanmağı var idi. Qanlı da qanını özü alırdı, nə divan 

var idi, nə də dərə. İndi bu nədir?” Romanın aparıcı qəhrəmanının  Cahandar 

ağanın daxili hiddət və etirazla, təəccüb və təəssüflə içindən keçirdiyi bu 

düşüncələr və qoyduğu sual onun ömrünün çox hissəsini yaşadığı keçmiş 

zamanın səciyyəsini açır; patriarxal münasibətlər, milli adət - ənənələrlə 

tənzimlənən həyatın sabitliyinin pozulmağa, “dünya”nın dəyişməyə doğru 

getdiyini işarələyir. 

İ.Şıxlı romanının mövzusunu “dəyişməyə doğru gedən” zamandan götürür 

və onun obyektiv səciyyəsini verməyə çalışır.  İlk növbədə milli varlığın min 

illər ərzində formalaşan həyat tərzinə müstəmləkəçi rejimin - çar hökumətinin, 

roman qəhrəmanlarının dili ilə desək, “divan-dərə”nin bütün gücü ilə nüfuz 

cəhdi bədiiləşdirilir. Romanda çar hökumətinin Azərbaycanda siyasi və iqtisadi 

cəhətdən möhkəmlənməsinin konkret mənzərələri əks olunmuşdur. Bu 

mənzərələr həmin dövrün ictimai-siyasi münasibətlərini dolğun və tam obyektiv 

əks etdirir. 

Romanla bağlı ilk yazılarda romanın problematikası ilə bağlı bu gün də öz 

aktuallığını itirməyən, müasir səslənən və əsərin ideya-bədii şərhini verməyə 

açar olan mülahizələr də söylənmişdir: “İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanı ona 

görə oxucunun məhəbbətini qazanmışdır ki, orada yalnız ayrı-ayrı surətlərin 

deyil, müəyyən tarixi dövr, bu dövrdə cəmiyyətin psixologiyası, ictimai 

ziddiyyətləri, inkişaf meyilləri düzgün bədii əksini tapmışdır”. (5, s. 146) 

İsmayıl Şıxlı romanlarında incələnən milli əxlaq, tarixi-etnik yaddaş, milli 

özünüdərk kimi konseptual məna daşıyıcıları milli xarakteri birbaşa ehtiva 

edirdilər. Cahandar ağa, Ömər koxa, Güllü xanım, Çapıq Əmrah, Qacaq 

Süleyman, Qaçaq Kərəm, Kabı Kəsəmənli və bu qəbildən olan digər surətlərin 

xarakterindəözünü göstərən mərdlik, dədə-baba yoluna dayaqlanmaq, tarixi etnik 

yaddaşla daşınan qürur, namus-qeyrət kimi mental dəyərlər, əlbəttə ki, ümumən 

sözü gedən çağların milli ədəbi prosesinə də güclü təkan vermişdir. Məlum 

olduğu kimi, Azərbaycan romanına daxili nəfəs genişliyi aşılayan, janrı bədii 

biçimlərlə monumentallaşdıran “Dəli Kür” müəllifinə nəsrimizdə yeni inkişaf 

tendensiyasının yaradıcılarından biri kimi böyük nüfuz qazandırıb. Hakim 

ideologiyanın sinfi-partiyalıədəbiyyatı gündəməçıxardığı bir dönəmdə sənətini 
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ruhi-mənəvi dəyərlərin çözümünə yönəldən İsmayıl Şıxlı bununla həm də yeni 

ədəbi nəslin boy göstərməsinə münbit zəmin yaratmış olurdu. Belə ki, “Dəli 

Kür”əsəri bədii düşüncə sferasına daxil olandan sonra milli özünüifadə, milli 

özünüdərk uğrunda mücadilə kimi taleyönlü məsələlər ölkəədəbiyyatında daha 

genişşəkildə bədii tədqiq obyektinəçevrilməyə başladı. Bunun başlıca səbəbi 

“Dəli Kür” romanının aparıcı qəhrəmanı Cahandar ağanın mənəvi dəyanəti, 

azərbaycanlı kişinin milli xarakterini özündə tam ehtiva etməsi idi. Bir obraz 

olaraq genetikasını həm də milli folklor qaynaqlarından alan Cahandar ağanın 

mərdlik, igidlik, sözünün sahibi olmaq kimi mental dəyərləri özündə 

cəmləşdirməsi bu baxımdan təbii idi. Oxucularla görüşlərinin birində yazıçıdan: 

“İndiki zamanda Cahandar ağa kimi kişilər yetişə bilərmi?”- deyə soruşanda, o, 

təbii olaraq, “Yox”- cavabını verib. İsmayıl Şıxlının fikrincə, qüdrətli 

şəxsiyyətin yetişməsi üçün gərək insan qürurunu, mənliyini, heysiyyətini, 

mənəviyyatı aşağılayan, rəzalətə rəvac verən cəmiyyət qanunları olmasın. 

Hələ“Ayrılan yollar”da vətəndaşədibi mənəvi zənginliyi mənəvi 

müflisliyəçevirən bir cəmiyyətdə yaşamağın doğurduğu könül ağrılarını bədii 

müstəviyəçıxarmış, ictimai basqılar dönəmində yolların ayrılmasının 

qaçılmazlığı barədə mövqe ortaya qoymuşdur. Tarixin gərdişinə bu kontekstdə 

dəyər verən ədib Cahandar ağa bahadırlığından qaynaqlanan faciəsinin 30-50-ci 

illərin bəlalı Azərbaycan cəmiyyətində baş verən olaylarla bir araya gətirmiş 

olur. Başqa sözlə, “Ayrılan yollar”, “Dəli Kür” və“Ölən dünyam” romanlarında 

bədii tədqiq obyektinəçevrilən problemlər mahiyyətcə bir-birini şərtləndirir, 

təkanlayır və inkişaf etdirir. Bu baxımdan sözü gedən romanların 

problematikasının milliliyi və bəşəriliyi, tarixiliyi və müasirliyi ehtiva etməsi 

təbiidir. Zaman bu kontekstdə, əlbəttə ki, sədd ola bilməzdi. Müəllifin 

konseptual bədii düşüncə axarında çeşidlənib incələnən qənaətlər sonucda belə 

bir fikir formalaşdırır ki, alver dünyasının övladları olan Qurban Kosaoğlular, 

Molla Sadıqlar, Fətullayevlər və onların dayaqlandığı insanlar batil bir 

cəmiyyətin, fənalığa məhkum bir dünyanın törəmələridir. Bir yazıçı kimi İsmayıl 

Şıxlıya fərəh verən dünyanın, necə deyərlər, heç də xali olmaması, inam və 

etiqadla yaşayan, namus və qeyrətləömür sürməyi, vətən və millət naminə 

qurbana çevrilməkdən çəkinməyib özünü xalq işi üçün fəda edən insanların 

mövcudluğudur. (3, s. 263) 

“Dəli Kür”ün özəl, ideya-estetik biçimlər kontekstində sərgilədiyi 

ovqatıözündə ehtiva edən “Ölən dünyam” milli əxlaq normasının pozulmasına 

qarşı yazıçı-vətəndaş dözümsüzlüyü müstəvisində yeni boy göstərir. Bu 

kontekstin önəmi yetmiş-doxsanıncı illərin dəyərli bədii örnəklərini özündə cəm 

edən “Əfsanə və rəvayətlər” silsiləsində və eyni zamanda “Namərd gülləsi”, 

“Namus qaçağı”, “Ölüləri qəbiristanda basdırın” hekayələrindəözünü aydın ifadə 

edir. Lakin İsmayıl Şıxlının Haqqa qovuşmaq, yalan dünya ilə halallaşmaq 

istədiyi çağ dəyərli bədii örnəyi “Ölən dünyam” (1995) romanında namus, 

qeyrət, kişilik qüruru kimi xüsusiyyətləri daha geniş kontekstdə bədii tədqiq 

obyektinəçevrilməsi başa düşülüəndir. Romanın bədii konfliktini əks etdirən 

süjetdən məlum olur ki, on iki yaşlı uşaq bacısının namusunu qorumaq üçün 

kənd sovetinin sədri Qəzənfəri qətlə yetirib. Sonra əməlini milis rəisi Kabı 

Kəsəmənliyə etiraf edib. Kabı Kəsəmənlinin “Axı, nəüstə?” sorğusuna uşaq - 

“Bacıma sataşmışdı” - deyə cavab verir. Təbiəti etibarilə mərd, qeyrətli bir insan 
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olan milis rəisi “Kabı kişi uşağı qucaqlayıb sinəsinə sıxdı: ”Vallah kişi qırığısan, 

kişi. Ananın südü sənə halal olsun" alqışı Cahandar ağanın yuxudan ayılıb 

nigaran və pərişan halda köç-külfətinin yanına yaylağa doğru at çaparkən 

düşündüklərini mahiyyət müstəvisində Kabı Kəsəmənlinin namus qisasçısı 

uşaqla mükaliməsindən doğan qənaətlərlə kontekst təşkil edir: “O, (Cahandar 

ağa-H.Q.) evdəkilərin birinin ölümünə, mal-qaranın oğurlanmasına dözə bilərdi. 

Ancaq arvad-uşağın namusuna sataşılmış olsaydı... ”Aman Allah, sən belə bir 

rüsvayçılıq eləmə... Cahandar ağanın iç dünyasından qopan “Aman Allah, sən 

belə bir rüsvayçılıq eləmə” sədasıəsl azərbaycanlı kişisinin namus, qeyrət 

məsələsindəki təəssübkeşliyinin qurbansız və qansız ötüşməyəcəyindən soraq 

verir. Bu kimi mental duyğu və düşüncə sahibi Cahandar ağanın rüsvayçılıqdan 

xilas olmaq naminəəziz bacısıŞahnigarın gözlərinə baxa-baxa belə ona 

mərhəmət göstərməməsi, sevimli Qəmərini könül ağrısı ilə güllələməsi tragik 

qəhrəmanın namus ləkəsinin qanla yuyulmasını yeganəçarə kimi qəbul 

etməsinin ən bariz nümunəsidir. Kabı Kəsəmənli (“Ölən dünyam”) mənsub 

olduğu xalqın mənəvi meyarlarına dayaqlanan Cahandar ağa mənəvi-əxlaqi 

şəcərəsinin davamçısıdır. Deməli, zaman və məkan dəyişimi, tarixin gərdişi 

mənəvi-əxlaqi normalara sədaqəti ilkinliyi əngəlləmək kirdarında deyil. 

Həyat gerçəkliklərini olduğu kimi qələmə alan İsmayıl Şıxlı sanki bu 

əsərini yazmaqla özünün istedadını sınağa çəkərək qarşıda ona böyük şöhrət 

gətirəcək "Dəli Kür"ü yazmağa tələsdi. Bu, faktdır ki, böyük yazıçımız heç bir 

şey yazmasaydı belə, təkcə "Dəli Kür" əsəri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında əbədi 

qalacaq bir mövqeyə sahib çıxacaqdı. Xalq yazıçısı Anar yazır: "Dəli Kür" 

nəinki nəsrimizdə, həm də ictimai şüurumuzda, milli özünüdərkimizdə dönüş 

yaradan əsərlərdəndir". Həqiqətən də "Dəli Kür" elə bir zamanda ədəbiyyat 

səmasında şimşək kimi çaxdı ki, sovet təfəkkür tərzinə xas olan bədii əsərlər 

oxumaqdan oxucular bezmişdi. Ədəbiyyatda bəyin, xanın pisləndiyi və təhqir 

edildiyi bir zamanda mərd, kişi xasiyyətinə malik bir bəy surəti -Cahandar ağa 

obrazını yaratmaq təkcə istedad deyil, həm də hünər və cəsarət idi. İsmayıl Şıxlı 

repressiyanı da, müharibəni də görmüşdü. Lakin buna baxmayaraq, o, həyat 

həqiqətinə söykənərək ədəbiyyata yeni nəfəs, yeni obraz gətirdi. Cahandar ağa 

kimi vüqarlı, əyilməz obraz yaratması əslində İsmayıl Şıxlının Azərbaycan 

bəylərini acı taleyə məhkum edənlərə bir yazıçı kinayəsi ilə meydan oxuması 

kimi səciyyələndirilməlidir. Öz qəhrəmanının müsbət keyfiyyətlərini, qeyri-adi 

məziyyətlərini və həm də nöqsanlı görünə biləcək ziddiyyətli məqamlarını təbii 

yaradan müəllif bütün bunları elə ustalıqla bacardı ki, Cahandar ağa 

ədəbiyyatımızın şah obrazlarından birinə çevrildi. Onun qüsurları da böyüklüyü, 

hünəri, cəsarəti, əsl bəyliyi qarşısında əriyib itdi. Cahandar ağa oxucular 

tərəfindən dərin rəğbətlə qarşılandı və sevildi. Əsəri hələ əlyazma şəklində 

oxuyan Mehdi Hüseyn ədəbi hadisəyə çevrilməmiş bu roman haqqında İsmayıl 

Şıxlıya göndərdiyi məktubunda yazırdı: "Dəli Kür" əsərini dünən gecə oxuyub 

qurtardım. Düzünü deyim ki, mən səndən yaxşı əsər gözləyirdim, amma bu cür 

qüvvətli və təsirli bir əsər yazacağını (məhz indi, bu illərdə) gözləmirdim. 

Əhsən, bərəkallah! Son on ildə oxuduğum heç bir əsər məni bunca 

sarsıtmamışdı. Səni öpürəm və qələbəni birlikdə bayram edəcəyimiz günü 

səbirsizliklə gözləyirəm. Qardaşın Mehdi Hüseyn, 12 noyabr 1962-ci il". Bu 
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məktubdakı "məhz indi, bu illərdə" ifadəsinin verdiyi işarə də aydındır. (2, s. 

209) 

Tənqidçi Bəkir Nəbiyevin fikrincə, "Dəli Kür" gərgin dramatik 

toqquşmalar, qüdrətli xarakterlər romanıdır". Bəlkə də elə buna görə əsər kitab 

şəklində çıxanda əl-əl gəzdi. Müxtəlif dillərə tərcümə edildi. Hətta 1970-ci ildə 

İsmayıl Şıxlının ssenarisi əsasında eyni adlı film çəkildi. Əlbəttə, "Dəli Kür" 

filmi roman kimi təsirli olmadı. Deyilənə görə, filmin bir neçə kadrını "sovet 

qayçısı" doğrayıb. Yazıçının dostları qeyd edirlər ki, İsmayıl Şıxlı arzulayırdı ki, 

"Dəli Kür" yenidən çəkilsin. 

Əsərdə milli kolorit, adət-ənənəyə sadiqlik, əsl bəyzadə surəti, xanım 

obrazı, dəliqanlı cavanlar, Kür qırağının ələdüşməz təbiəti elə təbii, gözəl, 

yaddaqalan ştrixlərlə yazılıb ki, "Dəli Kür" romanı ədəbiyyatımızın 

qızıl fonduna daxil olmuş ən qiymətli nəsr nümunəsinə çevrildi. "Dəli Kür" XX 

əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ədəbi hadisəsi idi. Bu hadisənin xoş sorağı illəri 

aşmaqda davam edir. Həqiqətən də İsmayıl Şıxlının bir müəllif və vətəndaş kimi 

ən böyük uğuru onun milli ruhlu yazıçı olmasıdır ki, bu məziyyət də əsərlərinə 

yol açıb. 

Ömrünün son günlərini şəkər xəstəliyinin ağır fəsadları ilə çarpışmaqda 

keçirən xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı yaradıcılığından əlini çəkə bilmirdi. Onun son 

əsəri "Ölən dünyam" olub. Yaxın dostlarının, həmkarlarının yazdığına görə, 

yazıçının səhhəti imkan vermədiyindən onun bu əsəri diktə vasitəsilə ömür-gün 

yoldaşı Ümidə xanım tərəfindən kağıza köçürülmüşdür. "Dəli Kür" romanı kimi, 

bu əsər də milli özünüdərk, qüvvətli xarakterlər toplusudur. "Ayrılan yollar"da 

başlanan, "Dəli Kür"də davam edən məram "Ölən dünyam"da yeni zirvəyə 

ucalıb. Əslində bir neçə ailənin, insanın taleyinin timsalında xalqımızın 

dərdlərini dilə gətirən müəllifin sanki illərlə sinəsində yığılıb qalmış, lakin 

deməyə imkanı olmayan bir sıra etiraz və kinayələri bu əsərdə daha açıq şəkildə 

öz əksini tapmışdır. Uzaq keçmişə söykənən müəllif müasirlərimizin duyğu və 

düşüncələrindən, mübarizələrindən çıxış edərək yeni bir əsər ortaya qoydu. (4, s. 

236) 

Yumşaq təbiətli və istedadlı yazıçı olan İsmayıl Şıxlı həqiqətən kişi ömrü 

yaşadı. Zahirən sakit təsir bağışlasa da, əsərlərini oxuduqca onun qəlbində hansı 

fırtınaların, üsyanların yatdığı bəlli olur. Həmkarları təsdiqləyirlər ki, Yazıçılar 

Birliyinə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə İsmayıl Şıxlı həmişə ağayana və 

mülayim təbiətli olub. Heç kəsi incitməyib, bir kimsənin yaradıcılığına qərəzli 

müdaxilə olunmasına yol verməyib. O qədər xeyirxah və nəcib adam olub ki, 

heç bir qalmaqalın, dartışmanın ləpələri onun sahilinə çata bilməyib. Bir insan 

kimi çalışdığı bütün vəzifələrdən yuxarıda dayanırdı İsmayıl Şıxlı. 
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РЕЗЮМЕ 

ПАРВАНА КУЛИЕВА 

ДЖАХАНДАР АГА- КАК ОДИН ИЗ ШЕДЕВРОВ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книга "Дали Кур" описывает события второй половины XIX века и, чаще всего, 

последних десятилетий. Первые десятилетия второй половины века не являются 

непосредственным объектом романа. Когда эти исторические временные рамки 

становятся непосредственным объектом изображения, они становятся предметом 

эстетического мышления в контексте их сравнения с временными рамками. «Каждый 

должен был жить в соответствии со своей личностью и именем. Кровь взяла его 

собственную кровь, и не было ни дивана, ни ручья. Что это сейчас? »Эти мысли и 

вопросы, которые римская героиня Джахандар Ага пережила с внутренним гневом и 

протестом, удивлением и сожалением, раскрывают природу ее прошлого; патриархальные 

отношения, национальные обычаи - традиционно указывают на то, что стабильность 

жизни подорвана и что «мир» вот-вот изменится. 

Ключевые слова: литература, рассказ, герой, писатель, проза, роман, народный, 

этика 

 

SUMMARY 

PERVANA QULIYEVA 

JAHANDAR AGA - AS ONE OF THE MASTERPIECES OF OUR LITERATURE 

The book "Dali Kur" describes the events of the second half of the 19th century and, more 

often, the last decades. The first decades of the second half of the century are not the direct 

object of the novel. When that historical time frame becomes a direct object of the image, it 

becomes the subject of aesthetic thinking in the context of comparing it with the time frame. 

“Everyone had to live according to their identity and name. Blood took his own blood, and there 

was no sofa or creek. What is it now? ”These thoughts and questions that the Roman heroine 

Jahandar Aga has gone through with internal rage and protest, wonder and regret, reveal the 

nature of her past; patriarchal relations, national customs - traditionally pointing out that the 

stability of life is undermined, and that the "world" is about to change. 

Key words: literature, story, hero, writer, prose, novel, national, ethics 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ POEZİYAMIZDA MƏNƏVİ-ƏXLAQİ 

GÖZƏLLİKLƏRİN TƏRƏNNÜMÜ 
 

 Məqalədə XX əsrin əvvəlləri maarifçi realist ədəbiyyatımızın inkişaf yolundan qısa bəhs 

olunmuş, maarifçi realist uşaq poeziyasının yaranması, təşəkkül yolu dəyərləndirilmişdir. 

Həmçinin maarifçi realist uşaq poeziyasında mənəvi-əxlaqi düşüncənin ifadə xüsusiyyətləri, 

mənəvi-əxlaqi gözəllikləri əks etdirilmə səviyyəsi bədii nümunələrin işığında təhlil olunmuşdur.         

 Açar sözlər: maarifçi-realizm, uşaq poeziyası, Azərbaycan ədəbiyyatı, mənəvi gözəllik, 

əxlaqi tərbiyə 
 

XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan uşaq 

ədəbiyyatının inkişafı və intişarı yolunda istər nəzəri, istəsə də əməli şəkildə iş 

görən milli məfkurəli istedad sahiblərinin başlıca qayəsi, təbii ki, millət 

balalarının düzgün, məqsədəuyğun tərbiyəsi idi. Onlar bir təəssübkeş kimi 

mənsub olduqları vətənin övladlarını kamil, mənən saf, əqli cəhətdən zəngin, 

mənəvi-əxlaqi baxımdan yetkin görmək istəyirdilər. Elmə və maarifə yiyələnmiş 

vətəndaşlar həm də ağıllı, düşüncəli, xeyirxah, əxlaqlı, halal, doğruluğu sevən, 

naqis əməllərdən uzaq olmalı, ata-ananı, böyükləri, dostu, yoldaşı, insanları 

sevməli, nəfsi istəklərini milli istəklərinə qurban verməyi bacarmalı, işıqlı 

mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcıları olmalı idilər. İnsanlığı və insani dəyərləri dərk 

və əxz edib əməli mənada bu dəyərlərə yiyələnməli idilər.  

Belə bir vacib məqsəd izlədiklərindən mütərəqqi baxışlı şair və ədiblərimiz 

uşaq əsərlərində rəngarəng mənəvi və əxlaqi gözəlliklərin təsvirini, tərənnümünü 

və təbliğini diqqət mərkəzində saxlayırdılar. Əlbəttə, bu gözəlliklər çeşidli 

olduğunudan həmin mövzuda qələmə alınan söz sənəti nümunələri də çeşidli 

məzmun və ideyaya malik olurdu. Həmin mövzu, məzmun və qayəyə malik 

çoxsaylı əsərlər içərisində valideyn-övlad münasibətlərini təcəssüm etdirən bədii 

nümunələr mühüm yer tuturdu. Əlbəttə, bu, səbəbsiz deyildi. Doğrudan da, 

“Uşaq poeziyasında valideyn-övlad münasibətləri daha geniş çərçivədə 

götürülür, sənətkarlar ananın övlada məhəbbəti motivi ilə yanaşı, uşaq 

tərbiyəsində ananın və atanın rolu məsələsinin də bədii həllini verirdilər. Bu da 

tamamilə təbii idi. Ona görə ki, valideynin övladına dərin sevgisi və onun 

yolunda hər cür əzab-əziyyətlərə qatlaşması nə qədər təqdirediici olsa da , işin 

bir tərəfi idi. Ana və ata uşağı təkcə sevib əzizləməklə, böyüdüb boya-başa 

çatdırmaqla kifayətlənə bilməzdi. Valideynin qarşısında övladını bir vətəndaş 

kimi tərbiyə etmək vəzifəsi dururdu. Birinciyə nisbətən daha çətin olan bu 

problem XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində bütün tərəqqipərvər ziyalıları 

narahat edirdi” (6, s. 131).    

Valideyn-övlad münasibətlərini əks etdirən əsərləri də iki qismə ayırmaq 

olardı. Birinci qismdə ata-ananın övlada, ikinci qismdə isə əksinə övladın ata-

anaya münasibəti əks olunurdu. Birinci qismə aid poetik örnəklərdən  
 

Məqalə tarixçəsi: 
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S.Ə.Şirvaninin “Süleyman və qarğa” (12, s. 135), Rəşid bəy Əfəndizadənin 

“Ananın layla sədası”, “Ana kimdir?” (1, s. 31; 38), Əlisəttar İbrahimovun 

“Mərhəmətli ata” (4), Mir Seyfəddin Seyidov Şirvaninin “Ninni mahnısı” (9, s. 

12), A.Səhhətin “Yatmış uşaq”, “Oğlum üçün”, “Ninni” (10, s. 339; 79; 83), 

A.Şaiqin “Ananın oğluna layla deməsi” (11, 15), Əbdürrəhman Dainin “Ninni 

nəğməsi” (4) və s. şeirləri göstərmək mümkündür.   

Bu tipli nümunələrdə valideynlərin, xüsusilə də ananın nəcib obrazı 

yaradılır. Onların övlada qarşı məhəbbəti, şəfqəti, himayədarlığı, səmimiyyəti, 

canıyananlığı özünün dəruni ifadəsini tapır. Valideynlərin övladını böyütmək, 

boya-başa çatdırmaq, ona həyat vəsiqəsi vermək, müstəqil yaşayışa 

qovuşdurmaq yolunda çəkdiyi cəfalar, əzab-əziyyətlər, sıxıntılar, həyəcanlar 

poetik təfərrüat və detallarla izah edilir. Bəzən bu izahatlar müəyyən əhvalatların 

fonunda, bəzən də lirik təfsirlərdə öz təcəssümünü tapır. 

S.Ə.Şirvaninin “Süleyman və qarğa” adlı mənzum hekayəsində belə bir 

əhvalat danışılır: Süleyman peyğəmbər qarğaya tapşırır ki, gedib quşlardan ən 

gözəl olanını ona gətirsin. Qarğa isə gedib öz balasını gətirir. Müəllif alleqorik 

obraz vasitəsilə demək istəyir ki, ana üçün həyatda öz övladından gözəl, sevimli 

məxluq yoxdur. R.Əfəndizadə “Ana kimdir?” şeirində övladlara xitabən həmin 

suala belə cavab verir: 

Kim çəkər keşik sizlərə gecələr, 

Kim yerində oturur dik gecələr, 

Gah qurur nənni, gah beşik gecələr? 

Sizi candan əziz tutan ananız, 

Göz önündə sizə baxan ananız. 

       *********** 

Kim sizi hifz edir bəlalardan, 

Əl çəkib qohum və əqrəbalardan, 

Qaçmayıb cövürdən, cəfalardan?  

O zəhmətkeş, yazıq, cavan ananız, 

Canı candan sizə yanan ananız! (1, s. 38-39) 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ana-övlad münasibətlərini ifadə edən 

şeirlərin bir qismi layla janrında qələmə alınır. Bu, şairlərin kiçik yaşlı uşaqlara 

ünvanladığı poetik örnəklərdə daha tez-tez özünü büruzə verir. Əlbəttə, deyilən 

məziyyət janrın özünün spesifikası, onun kiçik yaşlı balalrın zövq, maraq, istək 

və dərketmə imkanlarına daha çox uyğun gəlməsi ilə bağlıdır. Laylalarda ideya 

çılpaq nəsihətçilik və birbaşa deyimlə balacalara çatdırılmır. Mətləb mətnin 

ümumi ruhunda “gizlədilir”. Çünki azyaşlılar quru nəsihət və ideyaları 

sevmirlər. Bunu nəzərdə tutan V.Q.Belinski haqlı olaraq yazırdı: “Uşaqlar 

nəticə, təsdiq və məntiqi ardıcıllıq tələb etmirlər, onlara surətlər, rənglər və 

səslər lazımdır, uşaqlar ideyaları sevmirlər: onlara tarixi rəvayətlər, povestlər, 

nağıllar və hekayələr lazımdır” (14, s. 85). 

Laylalarda da rənglərdən, səslərdən, obrazlı deyimlərdən daha çox istifadə 

olunduğundan uşaqlar onları daha çox sevir və həzm edirlər. Balaca oxucu və 

dinləyicilər üçün layla janrında şeirlərə sıx-sıx müraciət olunmasının səbəbi 

bununla bağlıdır. XX əsrin əvvəllərində M.S.Seyidov, A.Səhhət, A.Şaiq, Ə.Dai 

və b. bu cür uşaq şeirlərinin dəyərli nümunələrini yaratmışlar. M.S.Seyodov 
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“Ninni mahnısı” laylasında balaca oxucuların qəlbini ananın dili ilə bu şəkildə 

oxşayır:  

Quzum, yat, ağlama, dincəl, 

Balam, lay-lay, balam lay-lay. 

Cahanı sanma sən məhməl, 

Quzum lay-lay, balam lay-lay. 

       ************** 

Səni etmiş Xuda insan, 

Balam lay-lay, balam lay-lay. 

Qılıb nemətlərin ehsan, 

Giləm lay-lay, balam lay-lay (9, s. 12). 

Ə.İbrahimovun yuxarıda adını çəkdiyimiz “Mərhəmətli ata” şeirində 

atanın övlada məhəbbət və şəfqəti izhar olunur. Şeir oxumamış, savadsız bir 

atanın öz sevimli qızı ilə bədii mükaliməsi şəklində qurulmuşdur. Özü təhsil 

görməyən ata “dərsxanə”nin (məktəbin) “çiçəkli, güllü bir bağça”ya bənzər 

gözəl bir şey olduğunu öyrənir. Qızını da məktəbə sövq edir. Qızına bildirir ki: 

“Mənim səadətim, adım, malım, şərafətim, sənin səadətindir.” Deməli, ata öz 

səadətini qızının xoşbəxtliyində görür. Qızı isə atasının bu hərəkətindən 

məmnun olub ona öz minnətdarlığını ifadə edir.  

Bu cür şərəfli, övladının tərbiyəsinin qayğısına qalan valideynlərlə yanaşı, 

uşaq poeziyasında məhdud düşüncəli, övladının tərbiyəsini və taleyini 

fikirləşməyən, vaxtında onu naqis əməllərdən çəkindirməyən, nəticədə 

bədbəxtliyə, fəlakətə düçar edən valideyn obrazları ilə də üzləşirik. A.Səhhətin 

ilk dəfə “Yeni məktəb” dərsliyində nəşr edilən “Oğru və anası” (10, s. 169), 

M.Ə.Sabirin “Artıq alıb, əskik satan tacir” (8, s. 400) və s. poetik nümunələri bu 

qəbildəndir. Hər ikisi mənzum hekayə olan bu yığcam süjetli epik şeirlərdə 

ibrətamiz əhvalatlar verilir. A.Səhhətin “Oğru və anası” mənzuməsində göstərilir 

ki, məktəbdə oxuyan şagird ilk dəfə öz məktəb yoldaşının kitabını oğurlayıb evə 

gətirir. Bunu bilən ana oğluna heç nə demir. Bundan ruhlanan oğlan tədricən 

başqa şeylər də oğurlamağa başlayır və bundan xəbərdar olan ana oğlunu tənbeh 

etmir. Nəhayət, uşaq böyüyəndə peşəkar oğruya çevrilir, quldur-qaçaqlara 

qoşulur. Etdiyi cinayətlərə görə bir gün yaxalanır və edam cəzasına məhkum 

edilir. Hökm oxunduqdan sonra o, söz alır və bu işdə anasının günahkar 

olduğunu söyləyir. Bildirir ki, anam ilk dəfə məni tənbeh etsə idi, mən bu yola 

düşməzdim.  

M.Ə.Sabirin “Artıq alıb, əskik satan tacir” mənzum hekayəsində də oğul 

öz atasının dükanından oğurluq edir. Çünki o, həmişə atasının əliəyrilik etdiyini 

görüb bu cür tərbiyə almışdır. Ona görə də müəllif şeiri belə bir ibrətamiz 

ideyanın bəyanı ilə bitirir:  

Saleh ol, saleh olsun övladın! 

Taleh ol, taleh olsun övladın! (8, s. 401)    

Hər iki nəzm nümunəsində məsələ belə qoyulur: Övladın əliəyri, oğru 

olmasında, pis yola düşməsində müqəssir kimdir? Əlbəttə, valideyn. Bununla 

hər iki sənətkar valideynləri ayıq olmağa, vaxtında öz övladlarının düzgün 

tərbiyəsinin qayğısına qalmağa çağırır. K.Talıbzadə A.Səhhətin “Oğru və anası” 

mənzuməsindən danışarkən haqlı olaraq yazır: “Çılpaq nəsihətə, didaktizmə yol 

verməmək üçün Səhhət şeirlərinin çoxunu həyati hadisələrdən ibarət süjetlər 
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əsasında yazmışdır. “Oğru və anası” şeirində oğurluğun acı nəticələrini, uşağın 

tərbiyəsində ananın mühüm rol oynadığını oxucusuna göstərərkən şair sadəcə 

nəsihət yolu ilə getmir, bu ideyanı maraqlı bir süjet daxilində verir” (13, s. 180). 

M.Ə.Sabirin “Məktəb uşaqlarına töhfə” (8, s. 385) məsnəvisində ata-anaya 

məhəbbət nəsihətçi obrazı kimi diqqəti cəlb edən sənətkarın öz dilindən təlqin 

edilir. Şair kiçiklərə valideynlərin övladları yolunda çəkdikləri cəfa və 

əziyyətləri xatırladır və onları sevməyin, daim onların qulluğunda durmağın 

vacib bir mənəvi borc olduğunu söyləyir. Uşaqlara anladır ki, hər iki dünyanın 

bəxtiyarlığı ata-anaya göstərilən ehtirama bağlıdır.  

Əbdürrəhman Dainin “Aslan və qurd” (4) təmsilində böyüklərin sözünə 

baxmamağın zərərli nəticəsi bəyan olunur. Əgər yuxarıda haqqında danışdığımız 

poeziya nümunələrində valideynlərin övlada münasibəti, məhəbbəti 

canlandırılırdısa, Əli Ülvinin “Anam” (4), Helminin “Südəmər uşaq” (3, s. 29) 

və s. şeirlərində əksinə övladın ata-anaya sevgisi təcəssüm etdirilir. Ə.Ülvinin 

azyaşlı uşağın dilindən deyilən “Anam” şeiri istər forma, istərsə də ideya-estetik 

baxımdan son dərəcə səviyyəli təsir bağışlayır. Lirik nümunə müstəzad 

janrındadır. Lakin müəllif əsərdə balacaların zövq və dərketmə imkanlarını 

nəzərə alıb uzun misralardan deyil, qısa misralardan yararlanmışdır. Belə ki, 

şeirdə tam misralar 8, yarım misralar isə 4 hecadan ibarətdir. İstər qafiyələrin, 

istərsə də ümumi mətndə sözlərin seçimində, düzümündə bir nizam və gözəllik 

vardır. Bu, həqiqətən də, azyaşlı balalar üçün qələmə alınmış dəyərli uşaq 

şeiridir. Mətndəki bədii siqləti anlamaq üçün onu bütöv şəkildə burada veririk: 

Vücudumu anam verdi, 

Öylə derdi. 

Onu sevməz olurmuyam? 

Mən oğluyam. 

Odur hər gün və hər zaman 

Mənə baxan. 

Beşiyimi yelləyən əl, 

Nə də gözəl. 

O öyrətdi mənə eyi 

Yürüməyi. 

Gülmək həqqi, söz söyləmək 

Üçün əmək 

Verən mənə kim olacaq? 

Odur ancaq. 

O yazmada bulunarsa, 

Qalmaz tasə. 

Yaşım axsa, o dindirər, 

Sevindirər. 

Onun sözü könül alır, 

Fərəhlidir. 

Dilərəm ki, o, hər saət 

Olsun rahət  (4).   

Uşaq şairləri müsbət mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin, didaktik mətləblərin 

təbliğində müxtəlif bədii üsul və vasitələrdən istifadə edirdilər. Belə ki, bəzi 

nümunələrdə müəyyən hekayət, rəvayət və həyati əhvalatlardan, bəzilərində 
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təsvirdən, bəzilərində tərənnümdən, bəzilərində də çılpaq və müstəqim şəkildə 

söylənmiş nəsihətlərdən yararlanırdılar. S.Ə.Şirvani “Rəbiül-ətfal”da daha çox 

belə bir üsula əl atır: Çatdırmaq istədiyi əxlaqi-didaktik mətləbi oğlu Mircəfərə 

xitabən birbaşa öyüd-nəsihət şəklində söyləyir. Sonra isə həmin mətləbə aid 

əyani hekayət, rəvayət və həyati əhvalatlar verir. Ə.Müznib “Sibiriya 

məktubları” silsiləsinə daxil olan “Ədəb”, “Əxlaq”, “Məşvərət” (7, s. 40; 45; 49) 

və s. şeirlərində müstəqim və birbaşa söylənmiş nəsihətlərdən istifadə edir. Bu 

nəsihətlər şairin oğlu Hüseynə müraciət şəklindədir. Mirzə Əbdülxalıq Cənnəti 

Qafarzadə də iri həcmli “Öyüd” (4) müsəmmət-müstəzadında eyni üsuldan 

bəhrələnir. Onlar öz övladlarının timsalında bütünlüklə böyüməkdə olan nəslə 

xitab edərək onları ədəbli, əxlaqlı, ağıllı, xoşrəftar, xeyirxah, dilişirin, səbrli 

olmağa, düşünüb danışmağa və iş görməyə, danışdığı sözün və gördüyü işin 

nəticəsini fikirləşməyə, pis adət və vərdişlərdən çəkinməyə, xoştəbiət olmağa və 

s. nəcib əməllərə çağırırlar. Bəzən də əhvalatdan istifadə edilsə də, müəllif 

ideyanı da açıb ortalığa qoyur, onu mətnin daxilində gizlətmir. Məsələn, 

S.Ə.Şirvani də, R.Əfəndiyev də eyni mövzuda qələmə aldıqları “Qaz və durna” 

(12, s. 104; 61; 56) təmsilində eyni yolla hərəkət edirlər. Seyid Əzim insanın çox 

sənətə meyl edib hamısını yarımçıq öyrənməsindənsə, bir sənəti kamil bilməsini 

daha vacib və gərəkli hesab edir. Həmin mətləbi şeirin son beytində açıq şəkildə 

nəzərə çatdırır: 

Kişi bir sənəti bilər xalis, 

Çoxuna meyl edən qalar naqis (12, s. 104). 

Uşaq şairləri insana məxsus mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin həm pozitiv, 

həm də neqativ cəhətlərini açıb göstərir, müsbət cəhətləri tərif və təbliğ, mənfi 

xüsusiyyətləri isə tənqid və rədd edirdilər. Bununla onlar insanın xislətindəki 

həm müsbət, həm də mənfi çalarları kiçik oxuculara anlatmaq istəyirdilər. 

Məsələn, tamahkarlıq, acgözlük, xəsislik, paxıllıq, dargözlük, nəfsi istəklərin 

əsirinə çevrilmək, sərvətə aludəçilik pislənildiyi kimi səxavət, əliaçıqlıq, 

gözütoxluq, qəlbigenişlik və s. işıqlı mənəvi-əxlaqi sifətlər tərənnüm edilirdi. 

Uşaq ədəbiyyatında davamlı şəkildə özünü büruzə verən bu xətt əslində klassik 

poeziyanın didaktik qolunun davamı idi. Əlbəttə, qədim və orta əsrlərin bədii 

məhsulları içərisində geniş şəkildə yer tapan, lakin müasirliyini itirməyən 

mövzular, ideyalar, obrazlar bir qədər sadə, aydın, kiçiklərin fəhm və idrakına 

uyğun surətdə uşaq ədəbiyyatında da özünü büruzə verirdi.  

Təsadüfi deyil ki, uşaq ədəbiyyatımızın banisi S.Ə.Şirvani öz dərsliklərini 

yaradarkən ənənəvi əxlaqi-didaktik mövzulu əsərlərə, o cümlədən haqqında 

danışdığımız tamahkarlıq, acgözlük, xəsislik, səxavət, gözütoxluq motivlərinə də 

xüsusi diqqət yetirmişdir. Şair bu mövzuda bir silsilə satiralar, mənzum hekayə 

və təmsillər yazmışdır. Bunlardan, “Bir ərəbin Müaviəyə qonaq qalması”, 

“Xorasan xəsisi və qulamı”, “Dilənçi və xəsis”, “Sədi və xəsis”, “Hatəmin 

macərası”, “Loğmanın vəqəsi”,“Köpəyə ehsan”, “Qarınqulu abid”, “Qarının 

pişiyi”, “Molla və çoban əhvalatı” (12, s. 43; 96; 129; 138-140; 163; 99; 100; 

129; 147-150; 162) və s. poetik nümunələri göstərə bilərik. “Köpəyə ehsan”, 

“Molla və çoban əhvalatı” kimi satiralarda guya din və şəriətin, əxlaq 

qaydalarının, müqəddəs davranış kodeksinin qoruyucusu, təmsilçisi və 

təbliğatçısı olan molla bütün müqəddəs hissləri din və şəriətin buyurduğu sağlam 
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hökmləri öz nəfsi istəklərinə, qazanc və mənfəətlərinə qurban verir və ifşa 

hədəfinə çevrilir.  

Mirzə Balaqardaş Hacıyevin “Qəssab və pişik”, “Tamahkar”, “Meymun və 

ayı” (2, s. 32; 57; 68), A.Şaiqin “Tülkü və qurd” (11, s. 31) və s. mənzum 

hekayə və təmsilləri də tamahkarlıq və onun faciəli nəticəsi ilə bağlıdır. 

“Tamahkar” şeirində ağılsızlıq və tamahkarlıq bir kişinin müflisləşməsinə və 

səfalətinə gətirib çıxarır. A.Şaiqin “Tülkü və qurd” təmsilində isə əhvalat daha 

ibrətamiz və düşündürücüdür. Başını götürüb rahatlıq, əmin-amanlıq tapmaq 

məqsədilə bir diyardan başqa bir diyara getmək istəyən qurdla tülkü arasında 

belə bir mükalimə baş verir:   

Dedi tülkü: – De bir mənə işini, 

Aparırsanmı o tamah dişini? 

– Harda olsam gərək olur bu dişim. 

Söylə, dişsiz mənim aşarmı işim? 

Dedi tülkü: – Əbəsdir, bu söhbət, 

Ey gözüm, çəkmə boş yerə zəhmət. 

Nə qədər ki, səninlədir bu dişin, 

Keçəcək hər məkanda böylə işin (11, s. 31). 

Deməli, nəfs, tamah, acgözlük, hər kəsin özü ilə gəzdirdiyi bəla torudur. 

Son nəticədə sahibini fəlakətə düçar edir.  

Maarifçi-realist məfkurəli uşaq şairlərimiz vətən övladını ağıllı, ayıq, 

zirək, düşüncəli, dərrakəli, uzaqgörən, hiylədən uzaq, özünün söz və əməllərinə 

nəzarət etməyi bacaran yetkin şəxsiyyət kimi görmək istəyirdilər. Ağılsızlığı, 

axmaqlığı, səfehliyi, məkri, kütbeyinliyi, cahilliyi, dərrakəsizliyi, bədxahlığı, 

nadanlığı, sadəlövhlüyü, maymaqlığı, düşüncəsiz danışıq və rəftarı tənqid 

edirdilər. S.Ə.Şirvaninin “Rəbiül-ətfal” dərsliyinin bir bölməsi bütövlükdə zikr 

olunan mövzuda qələmə alınmış bitkin mənzumələrdən ibarətdir. Müəllif başqa 

bölmələr kimi əvvəlcə “Oğluma nəsihət” sərlövhəsi ilə deyilən səpkidə öyüd-

nəsihətlər verir. Sonra isə həmin öyüd-nəsihətlərin siqlət və qayəsini həyati 

hadisələrlə möhkəmləndirən, təsdiq edən “Sadəlövh Bərməkinin əhvalatı”, 

“Xoruz və çaqqal” hekayəsi, “Allaha rüşvət”, “Bir axmağın hekayəsi”, “Səfeh 

qazi”, “Tacirin axmaqlığı”, “Sadəlövh nökər” (12, s. 76-87) və s. orijinal təmsil 

və mənzum hekayələr gəlir.  

R.Əfəndizadənin “Eşşək və bülbül”, “Naxa və pişik”, “Meymun və 

çeşmək”, “Xəyal”, “Ala qanad və göyərçin” (1, s. 55; 57; 60; 61; 63), Mirzə 

Balaqardaş Hacıyevin “Qaz”, “İki balıqçı” (2), Mir Seyfəddin Seyidov 

Şirvaninin “Ziyankarlıq və onun aqibəti” (9, 18), Cəmo bəy Aciz Şirvaninin 

“Qəmbər və Heydər” (4), A.Səhhətin “Qarı və qulluqçuları”, “İt və kölgəsi”, 

“Ulaq və aslan”, “Aşpaz və pişik” (10, s. 159; 160; 171; 178), və s. şeirlərinin də 

əsas leytmotivini təşkil edən haqqında söz açdığımız mənəvi-əxlaqi sifətlərdir. 

Onu da əlavə edək ki, adını çəkdiyimiz bu şeirlərin bəzilərinin mövzusu 

A.Krılovdan, L.N.Tolstoydan və K.D.Uşinskidən əxz edilmişdir. C.A.Şirvaninin 

“Qənbər və Heydər” mənzum hekayəsi isə N.Platonovadan götürülmüşdür. 

Ə.Məmmədov haqlı olaraq yazır: “Cəmo bəy Aciz Şirvaninin “Qənbər və 

Heydər” şeirində evdən qaçan iki uşağın özbaşnalığı, bu hərəkətlərin nəticəsi 

nəzmə çəkilir. “Qənbər və Heydər”i diqqətlə nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, 
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C.Şirvani onu rus maarifçi yazıçısı N.Platonovanın “Mexovaya şapka”  

(“Dəripapaq” ) əsəri üzrə yazmışdır (5, s. 80). 

R.Əfəndizadənin “Tülkü və keçi”, “Qarğa və balıq”, “Qarğa və tülkü” (1, 

s. 53; 55; 64), M.Ə.Sabirin “Qarğa və tülkü” (8, s. 384), A.Şaiqin “Tülkü və 

aslan” (11, s. 33), İsmayıl Həqqinin “Hiyləgər pişik” (4) təmsillərində 

hiyləgərlik və hiyləyə aldanış problemi qoyulur. Məsnəvi formasında, təmsil 

janrında qələmə alınmış bu əsərlərdə yığcam birepizodlu hadisələr və alleqorik 

obrazların əməlləri fonunda oxuculara hiyləgərliyə aldanmamaq psixologiyası 

təlqin edilir. Müəlliflər gənc oxuculara başa salmaq istəyirlər ki, həyat 

mürəkkəbdir. Siz həyatda hər zaman hiyləgər, kələkbaz, fırıldaq, yalançı 

insanların toruna düşə bilərsiniz. Ona görə də ayıq, ehtiyatlı, oyaq və zirək 

olmaq, hər şirin danışığa, yağlı sözə, gülər üzə aldanmamaq, iş görərkən yüz 

ölçüb bir biçmək lazımdır. R.Əfəndizadə ilə M.Ə.Sabirin “Qarğa və tülkü” 

təmsilləri eyni mövzuda yazılmışdır. Əslində bu sujet İ.A.Krılovdan iqtibas 

olunmuşdur. Burada qarğanın tülkünün şirin sözlərinə aldanması ilə üzləşirik. O 

biri təmsillərdə də hiyləgərlə sadəlövh, aldadanla aldanan obrazları 

qarşılaşdırılır. A.Şaiqin “Tülkü və aslan” təmsilində isə hiylə və ona aldanışla 

yanaşı ikinci maraqlı bir ideya xətti ilə də tanış oluruq: ağıl ən böyük gücdür; 

ağılla fiziki cəhətdən səndən qat-qat güclü olan düşmənə də qalib gəlmək olar. 

Doğrudan da, təmsildə tülkü özündən fiziki cəhətdən güclü olan aslanı 

hiyləgərliklə və ağılla aldadır. Düşüncəsiz, təkəbbürlü aslan onun şirin və 

fitnəkar sözlərinə uyub özünü uçuruma atır, sümükləri sınır və nəticədə tülkünün 

şikarına çevrilir. Ağıl dərrəkəsizliyə, lovğalığa, düşüncəsizliyə qalib gəlir. 

Uşaq poeziyasında doğruluq, düzlük, halallıq nəcib mənəvi-əxlaqi 

keyfiyyətlər kimi tərənnüm hədəfinə çevrilir.Əliəyrilik, oğurluq, yalançılıq, 

pislənilir. Bu cür naqis əməllərin insanı nüfuzdan saldığı, faciəli nəticələrə 

gətirib çıxardığı göstərilir. S.Ə.Şirvaninin “Hindli Səlimin hekayəsi” (12, s. 

151), R.Əfəndizadənin “Çoban” (1, s. 35), M.B.Hacıyevin “Yalançı”, “Yalançı 

çoban” (2, s. 34, 53), M.Ə.Sabirin “Uşaq və pul”, “Camuşçu və sel”, “Yalançı 

çoban” (bu şeir M.B.Hacıyevin “Yalançı çoban” şeiri ilə eyni mövzudadır) (8, s.  

392, 397, 402), Bədrəddin Səidzadənin “Oğru və yoldan keçən” (4) şeirlərində 

deyilən fikrin dolğun bədii ifadəsini görürük.  

M.Ə.Sabirin “Uşaq və pul” şeirində iki obrazla tanış oluruq:hələ düzlüyün 

və əyriliyin nə olduğunun fərqinə vara bilməyən uşaq və tərbiyəçi ana. Şeirdə 

göstərilir ki, bir oğlan uşağı yoldan keçən bir qoca kişinin yerə düşən pul 

kisəsini götürür. Pul kisəsində xeyli pul vardır. O, kisəni götürür və sevinə-

sevinə gətirib anasına verir, dövlətə və səadətə çatdıqlarını söyləyir. Lakin anası 

onu danlayır, bunun oğurluq olduğunu, oğurluğun isə pis əməl olduğunu oğluna 

başa salır. Bildirir ki, sən pul kisəsinin düşdüyünü gördükdə onu sahibinə 

qaytarmalı idin. Beləliklə, ana gözəl və ağıllı bir tərbiyəçi kimi oğlunu düz yola 

təşviq edir. Biz burada A.Səhhətin “Oğru və anası” şeirində təsvir olunan, yəni 

övladının oğurluq əməlinin qarşısını vaxtında almayıb onu pis əmələ şirnikdirən, 

nəticədə onun fəlakətinə səbəb olan anadan fərqli, uzaqgörən, ağıllı və 

düzlüksevər bir tərbiyəçi ana obrazı ilə üzləşirik.  
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ РАСУЛОВА 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ КРАСОТЫ В НАШЕЙ   

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 

Просветительско-реалистический этап детской литературы Азербайджана 

охватывает вторую половину XIX и начало XX века. Этот период также является этапом 

образования и раннего развития нашей детской литературы. В статье рассматривается, как 

возникла в тот период морально- нравственная красота в детской поэзии, как ее 

пропагандировали и воспевали. В ходе анализа мы ссылаемся на примеры детской поэзии 

С.Ширвани, Х.Гарадаги, М.А.Наврас, Р.Афандизаде, А.Ибрагимов, А. Саххат, А.Шаиг, 

М.Сабир, М.С.Сеидов, Даи, А.Мусниб, М.Б. Гаджиева и другихпоэтов. 

Ключевые слова: просветительский реализм, детская поэзия, Aзербайджанская 

литература,  духовная красота,нравственное воспитание 

 

SUMMARY 

SEVINJ  RASULOVA 

GLORIFICATION  OF MORAL BEAUTY IN OUR ENLIGHTENMENT- REALISTIC 

CHILDREN'S POETRY 

           The enlightenment-realist stage of Azerbaijan's children's literature covers the second half 

of the 19th century and the beginning of the 20th century. This period is also the stage of 

education and the early development of our children's literature.The article examines how the 

moral-beauty emerged in children's poetry at that time, as it was promoted and chanted. During 

the analysis, S.Shirvani, H.Garadaghi, MANavras, R. Afandizade, A.Ibrahimov, A.Sahhat, 

A.Shaig, M.Sabir, MSSeyidov, A.Dai, A.Musnib, MB Hajiyev and others. referring to the poetry 

of child poetry. 

 Key words: enlightenment-realism, children's poetry, Azerbaijan literature, spiritual 

beauty,moral upbringing 
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ORTA MƏKTƏB KURSUNDA FONETİKA BÖLMƏSİ ÜZRƏ  

SAİT VƏ SAMİT SƏSLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI 

 

           Dilçiliyin əsas bölmələrindən olan fonetika danışıq səslərini öyrənir. Danışıq səsləri 

şifahi nitqin vahidləridir. Onlar öz ifadəsini yazıda hərflərlə tapır. Danışıq səsləri iki yerə 

ayrılır: saitlər, samitlər. Sait və samitlərin tədrisi dil qaydalarını mənimsətmək baxımından çox 

vacibdir. Dilçiliyin əsas bölmələrindən olan fonetika bəhsinin şagirdlər tərəfindən yaxşı 

mənimsənilməsi olduqca əhəmiyyət kəsb edir. Mövzunun yaxşı mənimsənilməsi üçün mətn üzrə 

işlərin aparılması məqsədəuyğundur. 

Açar sözlər: fonetika, sait, samit, mətn, tədris, danışıq səsləri 

 

          Dilçiliyin əsas bölmələrindən olan fonetika bildiyimiz kimi, danışıq səslə-

rini öyrənir. Fonetika yunan sözü olub, “fone”-səs, “tikos”-elm deməkdir. Ancaq 

bu mövzunu izah edərkən müəllim şagirdlərin nəzərinə çatdırmalıdır ki, 

fonetikada hər cür səs yox, yalnız danışıq səsləri öyrənilir. Fonetikanın əsas 

tədqiqat obyekti olan danışıq səsləri adi akustik səs deyil, bu səslər ünsiyyət 

vasitəsi olan dilin varlığını təşkil edir. Bunu Ə.Dəmirçizadənin fikri ilə 

çatdırsaq: “Danışıq səsləri, yaxud fonetikanın tədqiq obyekti olan səslər, hər 

şeydən əvvəl, ictimai ünsiyyətin ən kəskin silahı olan dilə məxsusdur və dilin 

maddi qabığıdır” (3, s.164).  

         Deməli, fonetika heyvan və ya hər hansı bir əşyanın çıxardığı səsləri deyil, 

dildə işlədilən nitqin səslərini öyrənir. Həmçinin dərsdə bunlar da qeyd 

olunmalıdır ki, danışıq səsləri şifahi nitqin vahidləridir. Onlar öz ifadəsini yazıda 

hərflərlə tapır. Hərflər danışıq səslərinin yazıdakı şərti qrafik işarəsidir. Danışıq 

səsləri isə əmələgəlmə xüsusiyyətlərinə görə iki yerə ayrılır: 

         1.Saitlər;                              2. Samitlər. 

         Şagirdlərdə təlimin ilk günlərindən nitq səslərinin mahiyyəti haqqında 

aydın təsəvvür yaradılmasa, onlar fonetika bəhsindən dil qaydalarını şüurlu 

mənimsəyə bilməyəcəklər. Şagirdlər fonetika ilə bağlı dil qaydalarını ibtidai 

siniflərdən öyrənsələr də, bu bölmə ciddi və hərtərəfli şəkildə V sinifdə tədris 

olunur, sonrakı bölmələrin tədrisi üçün zəmin yaradır. Səs, hərf, sait, samit, 

qalın, incə, dodaqlanan, dodaqlanmayan saitlər, kar, cingiltili samitlər, hərflərin 

əlifba sırası, heca kimi fonoloji xüsusiyyətlər artıq hər bir V sinif şagirdinə tanış 

məfhumlardır. 

         Kurikulum əsaslı müasir V sinif Azərbaycan dili dərsliyinin I bölməsinə 

aid mətnlərlə iş prosesində şagirdlər fonetika bəhsinə aid dil qaydalarını 

mənimsəyib yekunlaşdırır və onları mənimsədiyini nümayiş etdirmə standartının 

(4. s. 1) tələbinə müvafiq olaraq sözün səs tərkibini izah etməyi, sait və 

samitlərin  tələffüz və yazılış qaydalarını fərqləndirməyi bacarırlar. Bu qaydaları  
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düzgün mənimsəməklə sözün semantik xüsusiyyətləri, yaranma üsulları və 

qrammatik mənası ilə bağlı təlimi məqsədlərə də qismən nail olurlar. 

         Kurikulum əsasında tərtib olunmuş V sinif Azərbaycan dili dərsliyində 

mətnlərlə iş prosesində şagirdlər fonetika bölməsinə aid dil qaydalarını 

mənimsəyib və öyrəndiklərini nümayiş etdirmə standartının tələbinə uyğun 

olaraq sözün səs tərkibini, sait və samitlərin düzgün yazılış-tələffüz qaydalarını 

fərqləndirməyi bacarırlar. Bu günün müəllimi mətnşünaslığı, onun elmi 

əsaslarını bilməsə də mətn kontekstində işləmək bacarığını özündə inkişaf 

etdirməlidir. Çox təəssüf ki, əksər orta məktəb müəllimlərimiz mətn sintaksisini, 

onun daxili vahidlərini, onları əlaqələndirən vasitələri dərindən bilmirlər. 

Halbuki, dinləmə, danışma, oxu, yazı, onları tənzimləyən dil qaydaları birbaşa 

mətn üzrə iş zamanı müsbət həllini tapmalıdır. Bu prosesdə dil qaydalarının nitq 

bacarıqlarına sahiblənmək üçün əsas vasitə olduğunu unutmaq olmaz.  

           Dinlənilən fikri anlamaq, onları dəyərləndirmək, cümlələr arasında 

düzgün əlaqəni nəzərə almaqla yazını təkmilləşdirmək mətn üzrə işin qurulma 

dinamikasından asılıdır. Burada müəllimin mətnlərlə işləmək qabiliyyətinin də 

müstəsna əhəmiyyəti vardır. Mətnlərlə iş şagirdlərin yalnız dil qaydalarını 

mənimsəməsi üçün deyil, onların şifahi və yazılı nitq qabiliyyətlərini, 

intellektini, təfəkkürünü inkişaf etdirmək baxımından böyük rola malikdir. 

Məsələn: aşağıda qeyd olunmuş fonetika bəhsinin mövzu və yarımmövzuları, 

fonetik anlayışlar “Mükafat”, “Əsil dost”, “İradənin gücü”, “Xeyirxah Əli” və s. 

kimi mətnlər üzərində iş prosesində mənimsədilir (3, s. 163). 

          İndi isə kurikulum əsaslı dərslikdəki mətnlər üzrə saitlərin tədrisinə aid 

dərs nümunəsi təqdim etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Fəal (interaktiv) təlimlə saitlərin tədrisi. 

Sinif:      V 

Mövzu:  “Xarıbülbül” mətni. Saitlərin növləri. 

Standart:  2.1.1. Lüğətlərdən istifadə etməklə tanış olmadığı sözlərin mənasını 

müəyyənləşdirir;      

               4.1.4. Sait və samitlərin yazılış qaydalarına əməl edir. 

Məqsəd:  1) İzahlı lüğətdən istifadə etməklə mətndəki tanış olmadığı sözlərin 

mənasını izah edir;  

               2) Mətndəki saitləri növlərinə görə təhlil etməyi bacarır. 

İnteqrasiya:  Azərbaycan tarixi  2.1.4. 

Musiqi     3.1.2. 

İş forması: Kollektiv və qrup işi. 

İş üsulu: Beyin həmləsi (Əqli hücum), müzakirə, fasiləli oxu. 

Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, İKT (İnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyaları), izahlı lüğət və s. 

Dərsin gedişi: 

    1) Motivasiya. Ağıllı lövhədə doqquz saitdən ibarət rəngli şəkillər təqdim 

edir. Şagirdlərə şəkildə gördükləri ilə bağlı suallar ünvanlayıram- Lövhədə nə 

görürsünüz?, Bu saitlər bir-birindən necə fərqlənir?  və s. Şagirdlərin cavabları 

dinlənilir, mövzunun adını elan edirəm. Həmçinin dərslikdəki saitlərlə bağlı dil 

qaydasını oxuyur və nümunələrlə izah verməyə başlayıram. Saitlərin 

növlərindən ibarət cədvələ şagirdlərin nəzər-diqqətini cəlb edirəm. Daha sonra 

proyektor vasitəsilə lövhədə tədqiqat sualını şagirdlərə təqdim edirəm.  



 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

138 

          Tədqiqat sualı: “Xarıbülbül” mətnində işlənmiş saitlərin növlərini necə 

izah edə bilərsiniz?  

    2) Tədqiqatın aparılması. Tədqiqat mətnin oxunması ilə başlanır. Mətn fasilə 

ilə şagirdlər tərəfindən hissə-hissə oxunur. Sonra qruplara mövzu ilə bağlı iş 

vərəqlərində suallar təqdim edirəm. 

“Vətən” qrupu 

a. “Rayihə və xar” sözlərini izahlı lüğət vasitəsilə izah edin. 

b. “Xarıbülbül” sözündəki saitləri  növlərinə görə qeyd edin. 

c. Mətndəki incə və qalın saitli sözləri seçib yazın. 

“Ahəng” qrupu 

a. “Riqqətə gətirmək” sözünü izahlı lüğət vasitəsilə izah edin. 

b.Bu mətndəki saitləri dil, dodaq və alt çənənin vəziyyətinə görə seçib 

qruplaşdırın. 

c. Mətndəki nöqtələrin yerinə buraxılmış saitləri bərpa edin. 

“Saitlər” qrupu 

a. “Kükrəmək” sözünü izahlı lüğət vasitəsilə izah edin. 

b. Mətndən tərkibində dodaqlanan, qalın saitlər işlənmiş sözləri seçib yazın. 

c.Dərslikdəki 9 nömrəli tapşırığı yazın və nöqtələrin yerinə uyğun saitləri artırın. 

    3) Məlumat mübadiləsi. Qrupların təqdimatları dinlənilir. 

    4) Məlumat müzakirəsi. Şagirdlər tərəfindən təqdimatların müzakirəsi 

keçirilir. Əlavə fikirlər dinlənilir. 

     5) Nəticə və ümumiləşdirmə. Şagirdlərlə birlikdə tədqiqat sualını 

cavablandırırıq. Şagirdlər “Xarıbülbül” mətnindəki saitləri növlərinə görə, yəni 

dilin, dodaqların və alt çənənin vəziyyətinə görə qruplaşdırmağı bacarırlar və 

bunu mətndən nümunələr gətirməklə sübuta yetirirlər. 

     6) Yaradıcı tətbiqetmə. Qruplara mövzu ilə bağlı yaradıcı suallar verirəm. 

a.Xarıbülbülü  təsvir edən şəkil çəkin. 

b.Sinif testindən istifadə etməklə mövzu üzrə 10 sualı işləyin. 

c.Saitlərin hamısından  istifadə etməklə səhnəcik hazırlayın və təqdim edin. 

Daha sonra qrupların yaradıcı təqdimatları dinlənilir və fikirlər söylənir. 

     7) Qiymətləndirmə və refleksiya. Şagirdlər, biz bu mövzudan nə öyrəndik? 

Sinif üzrə ümumi fikirlər dinlənilir. Daha sonra meyarlar üzrə qrupları cədvəl 

əsasında qiymətləndirirəm. 
 

Qruplar 
 

Meyarlar 

 

“Vətən”  

qrupu 

 

“Saitlər” 

qrupu 

 

 

“Ahəng” 

Qrupu 

1.Sözlərin mənasını 

lüğət vasitəsilə izah 

edirlər 

   

2.Tapşırıqları düzgün 

cavablandırırlar 

   

3.Saitləri növlər üzrə 

seçirlər 

   

4.Əməkdaşlıq 

yaradırlar 
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 Ev tapşırığı. Dərslikdəki 12 və 13 nömrəli tapşırığı yazın (səhifə 164).  

Dil qaydasını təkrarlayın 

 (1, s. 163). 

 Bu fəal dərsin nəticəsində şagirdlər ibtidai sinifdən öyrəndikləri qaydanı - 

saitlərin 3 növə görə təsnif olunduğu qaydasını daha da möhkəmləndirir, fərdi 

şəkildə saitləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmağı bacarırlar:   

 a) dodaqların vəziyyətinə görə: 

 dodaqlanan (o, ö, u, ü)    və   dodaqlanmayan (a, ı, i, ə, e) saitlər;  

b) dilin vəziyyətinə görə:  

qalın (a, ı, o, u)   və  incə (ə, e, i, ö, ü) saitlər; 

c) alt çənənin vəziyyətinə görə: 

açıq (a, o, e, ə, ö)   və  qapalı  (ı, i, u, ü) saitlər. 

 Samitlərin tədrisi də dil qaydalarını mənimsəmək baxımından çox 

vacibdir. Samit səslər sait səslərlə müqayisədə tədris olunmalı, mətn üzrə işdə 

onların fərqli xüsusiyyətləri diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bütün dil 

qaydalarının olduğu kimi, bu dil qaydasının da mətn situasiyasına görə 

mənimsədilməsi şagirdlərin mənimsəməsi baxımından çox lazımlıdır.  

 Samitlərin tədrisi zamanı şagirdlər bilməlidirlər ki, Azərbaycan əlifbasında 

səsləri işarə edən 23 hərfdən fərqli olaraq səslərin sayı çoxdur (25 səs) və (h) 

səsindən başqa bütün kar samitlərin cingiltili qarşılığı, (l), (m), (n), (r) 

səslərindən başqa bütün cingiltili samitlərin kar qarşılığı vardır.  Samitlərin 

tədrisi də orfoepiya və orfoqrafiya ilə əlaqəli aparılmalı, öyrənilmiş qaydalar 

təmrinlərlə möhkəmləndirilməklə bərabər qaydaları sistemə salan 

ümumiləşdirici dərslər aparılmalıdır (3, s. 167). 

        Cingiltili və kar samitlərdən ibarət aşağıdakı cədvəl həmişə şagirdlərin gözü 

önündə hazır formada olmalı və müəllim daima onların diqqətini bu cədvələ 

yönəltməlidir. Həmçinin şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır ki, samitlər səs 

tellərinin vəziyyətinə görə 2 yerə - cingiltili və kar samitlərə bölünür. Cingiltili 

samitlər həm avazdan, həm küydən,  kar samitlər isə yalnız küydən yaranır. 

Samitlərlə bağlı aşağı siniflərdə mənimsədilmiş bu qaydalar problem situasiya 

yaradılaraq yuxarı siniflərdə kiçik qruplar, cütlüklər, bütün siniflə birlikdə 

müzakirə olunmalı, tədqiqat aparılmalıdır. 

 

Cingiltili samitlər q ğ g y d z  j c v b l m n r - 

Kar samitlər k ̓́   x k x̓́ t s ş ç f p - - - - h 

 

 Samitlərlə bağlı dil qaydalarını mənimsətmək, möhkəmləndirmək  üçün 

dərslikdəki müxtəlif xarakterli tapşırıqların icrasına diqqət yetirmək və (4.1.2.) 

Samitləri növlərinə görə fərqləndirir, Cingiltili samitlə bitən sözlərin yazılış 

qaydalarına əməl edir standartlarını reallaşdırmaq üçün mətnlərdən istifadə 

etmək lazımdır (5, s. 45).  

 Mövzu ilə bağlı olaraq mətnin hissələri üzrə qruplara “Mətndən daha çox 

kar samitlərin işləndiyi sözləri seçin”, “Mətndən qarşılığı olmayan cingiltili 

samitlərin işləndiyi sözləri seçin”, “Mətndən (k), (k̓́ ), (x), (x̓́ ) səslərini ifadə 

edən sözləri seçib yazın” və s. kimi tapşırıqlar verməklə onların idarki fəallığını 

artırmağa yönəlmiş iş görmək, diqqəti samitlərin xarakterik cəhətlərini 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

140 

müəyyənləşdirməyə yönəltmək məqsədəuyğundur. Məsələn, kəpənək (kəpənəx̓́ 

), çiçək (çiçəx̓́ ), qonaq (qonax), kombayn (k̓́ ombayn) və s.  

        Samitlərin tədrisi orfoepiya və orfoqrafiya qaydaları ilə əlaqəli şəkildə izah 

edilməli, mənimsədilmiş qaydalar çalışmalar üzrə daha da möhkəmləndirilməli-

dir. Bunun üçün ümumiləşdirici dərslərdən istifadə olunmalıdır. Sait və samit-

lərin tədrisindən sonra şagirdlər müstəqil şəkildə tələffüzü və yazılışı fərqlənən 

sözlərin səs tərkibini, sözdən asılı olaraq  “k” hərfinin səs ünsürlərini aydınlaş-

dırmağı, qoşasaitli və qoşasamitli sözlərin yazılışını, tələffüzünü fərqləndirməyi 

bacarmalıdırlar. Bu məqsədlə müəllim sait və samitlərin oxşar, fərqli xüsusiyyət-

lərini BİBÖ (Bilirəm, İstəyirəm Bilim, Öyrəndim), Venn diaqramı, konseptual 

cədvəl kimi fəal-interaktiv təlim üsullarından istifadə etməklə tədris edə bilər.   

         Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən fonetika kursunun təlimi vəzifələrini 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) şagirdlərin səslə hərfi fərqləndirmək bacarığına malik olması; 

2) saitləri növlərinə görə təhlil etmək; 

3) samitləri növlərinə görə təhlil etmək; 

4) sait və samitlərin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı qaydalara əməl etmək; 

5) sözdə ahəng qanununa əməl olunub-olunmamasını müəyyənləşdirmək və izah 

etmək; 

6) sözü hecalara ayırmaq və sətirdən-sətrə düzgün keçirmək; 

7) sözlərin tələffüzündə heca vurğusunu yerli-yerində işlətmək; 

8) sözlərdə vurğunun düzgün işlədilməsi ilə bağlı mülahizə yürütmək və əqli 

nəticəyə gəlmək.     

         Orta məktəbdə fonetika bəhsi ilə əlaqədar əldə olunan bu bilik və 

bacarıqlar, söz yox ki, ali məktəbdə daha əhatəli və elmi şəkildə izah edilməlidir. 

Bunun üçün müəllim orta məktəbdən öyrənilənləri müxtəlif vasitələrlə yada 

salmalıdır (2, s. 12). 

          Fonetika kursunun yuxarıda sadalanan təlimi vəzifələrini nəzərə almadan 

keçilən mövzunun heç bir təlimi əhəmiyyəti olmayacaqdır. Buna görə də, hər bir 

Azərbaycan dili müəllimi bu vəzifələri, tələbləri lazımi səviyyədə bilməli və 

şagirdlərə çatdırmalıdır. 

         Yekun olaraq onu deməliyik ki, dilçiliyin əsas bölmələrindən olan fonetika 

bəhsinin şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilməsi olduqca vacibdir. Bunun 

üçün ibtidai sinifdən əsası qoyulan bəsit biliklər yuxarı siniflərdə fənn müəllimi 

tərəfindən daha da təkmilləşdirilməlidir. Fənn müəllimləri fonetika bəhsində 

praktik əhəmiyyəti olan sait və samitləri, vurğu, heca, ahəng qanunu  tədris 

edərkən daha yaradıcı və fəal olmaqla mövzu üzrə müvafiq test tapşırıqlarından, 

fərdi və qrup çalışmalarından məharətlə istifadə etməyə üstünlük verməlidirlər. 
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РЕЗЮМЕ 

СВЕТЛАНА НAСИБЛИ 

ПРЕПОДАВАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ФОНЕТИКЕ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

           Изучает  фонетические разговорные звуки основных разделов языкознания. 

Разговорные звуки являются единицами устной речи. Они находят свое выражение в 

писъмах. Разговорные звуки разделены на две части:   1) гласные;            2) согласные. 

           Обучение гласными и согласными оченъ важно с точки зрения овладения 

языковыми правилами. Для учеников оченъ важно овладетъ фонетикой, которая является 

основной части лингвстики. Желателъно поработатъ над текстом, чтобы лучше понятъ 

предмет. 

         Kлючевые слова: фонетике, гласных, согласных, текстом, преподавание, 

разговорные звуки 

 

SUMMARY 

SVETLANA NASİBLİ 

TEACHING VOWELS AND CONSONANTS IN PHONETICS IN HIGH SCHOOL 

       Studying the phonetic conversational sounds of the main sections of linguistics. 

Conversational sounds are units of spoken language, the are expressed in letters. Conversational 

sounds are divided into two parts:  1) vowels                 2) consonants. Vowel and consonant 

training is very important in terms of mastering the language rules. For students it is very 

important to master the phonetics, which is the main part of linguistics. It is advisable to work on 

the text in order to better understand the subject. 

Key words: phonetics, vowel, consonant, text, teaching, conversational sounds 
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BALAŞ AZƏROĞLU POEZİYASINDA OMONİMLƏRİN ÜSLUBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ  
 

Məqalədə Balaş Azəroğlunun yaradıcılıq youlna nəzər salınmış, onun yaradıcılığının dil, 

üslubi imkanları tədqiq olunmuşdur. Həmçinin Başal Azəroğlu yaradıcılığında işlənən 

omonimlərin üslubi səciyyəsi müəyyənləşdirilmiş, bir sıra dil elementlərinin şairin yaradıcılığına 

qatdığı dəyər vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: omonim, ahəngdarlıq, poeziya, leksik semantik məna, bədii dildə ritm, 

intonasiya çalarları 
 

Formaca eyni, səs tərkibi etibarilə eyni və yaxın olan sözlərin poeziyada  

intensivliyi xüsusi estetik təsir vasitəsi kimi diqqətəlayiq haldır. Sözlərin bu 

oxşarlığı şeir mətninin üslubi-ritmik təşkilində müstəsna rol oynayır. Mətnin 

ritmik kompozisiyası, misralarda sözlərin ahəngdarlığı şeirin məzmununa da 

xüsusi aydınlıq gətirir və  bədii mətnin məzmununu tam dolğunluğu ilə oxucuya 

çatdırımağa xidmət edir. Fonetik tərkibi eyni olan sözlərin yaratdığı ahəng  

mətndə cazibəli formalarda meydana çıxır. Bu baxımdan omonimlik şeirin 

ahəndarlığının artırılmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Ahəngdarlıq, daxili ritm, poeziya yaradıcılığında iştirak edən ünsürlərin 

sistemli və ardıcıl şəkildə bədii mətnə daxil edilməsi B.Azəroğlu poeziyasında 

özünü büruzə verən üslubi keyfiyyətdir. Eyni və yaxın məxrəcə malik fonemlə-

rin təkrarı misra ahəngdarlığının əsas stimulverici əlamətidir. Omonimlərdə yeni 

məna çalarları, səslərin simmetrik təkrarlanması B.Azəroğlu yaradıcılığında 

özünü qabarıq hiss etdirir və omonimlərin bütün növləri üslubi keyfiyyət 

yaradıcılığında fəallıq kəsb edir. Poetik fikrin müxtəlif məna çalarlarında ifadəsi,  

fikirin dəqiq ifadəsi ilə yanaşı  omonim ritmi melodika vasitəsi olaraq xüsusi 

işləkliyə malikdir. Omonimlərdən faydalanma hər şeydən əvvəl, dil sənətkarlığı, 

söz duyumu, sözdən məqsədyönlü istifadə məharəti sənətkarın  dil zənginliklə-

rindən məharətlə istıfadəsi ilə  birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan B.Azəroğlu yaradı-

cılığında  omonimlərin bədii keyfiyyət yaratma xüsusiyyətindən məharətlə ya-

rarlanma özünü qabarıq şəkildə göstərir. Şairin poeziyası mövzu, ideya və məz-

munca çoxcəhətli olduğu kimi, dil baxımından da çox zəngindir.  Omonimlər bə-

dii dildə poetik nitq zövqünün göstəricilərindən biri kimi xüsusi əhəmiyyətə ma-

likdir. Onun poeziyada intonasiya zənginliyi, axıcılıq və musiqililik kimi məziy-

yətləri məhz səs oxşarlığına görə şeir mətninə daxil etməsi ilə müəyyənləşir. 

Müəyyən səslərin misralardakı kəmiyyət üstünlüyü, o cümlədən omonimlərin 

işlənmə sıxlığı bədii mühakimə obyektini, şeirdə poetik fikrin, lirik duyğuların  

daha dinamik və mütəhərrik şəkildə canlandırır. (3,s.55). 

Bədii üslubda eyni səs tərkibinə malik omonim sözlərin poetik effekti, 

üslubi çalarlığı diqqətdən yayınmır. Eyni və yaxın məxrəcli sözlərdən təşkil 

olunmuş leksik vahidlər poetik aydınlığın yaranmasında, bədii fikrin bir məcraya 

yönəldilməsində mühüm rol oynayır. Məsələn: 
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Yenə hər addımda bir nişan görür, 

Hər nişan dalında bir əsir görür. 

Bir cahan, üstündən keçmiş əsrlər... 

Nə soraq verən var,nə də bir xəbər. (1, s.15) 

Nümunədəki “əsir” omonim sözü şeiriyyəti artırmaqla bərabər , həm də 

mətnin intonasiya imkanlarını da artırır. Sözlərdən məharətlə istifadə şerə 

bədiilik verməklə yanaşı onun mətnə uğurlu şəkildə daxil edilməsi bədii forma 

quruluşuna xüsusi kamillik gətirir. Forma ünsürlərinin məzmunlu hala gətiril-

məsi aşağıdakı misralarda “incisən” omoniminin sərrast seçimi ilə əyaniləşir. 

Şeirdə bu ifadə zəngin məna ilə yanaşı vurğu və intonasiyaya, xüsusən qafiyə 

sisteminə qədər bütün forma əlamətləri zənginlik qazanır. B.Azəroğlu poeziya-

sında eyni səs tərkibli sözlərə intensiv müraciətin estetik mahiyyəti məhz bu 

keyfiyyətlərdən irəli gəlir: 

   Mən dözmərəm sən incisən, 

                                Ürəyimin sevincisən, 

                                Mən dənizəm,sən incisən, 

                                Gəl incitmə nahaq məni.( 1,s.158) 

Sözün estetik ölçülərindən ustalıqla bəhrələnən sənətkar bədii düşüncəsini 

çevikliklə ifadə etmək üçün mətndaxili söz əhatəsinə münasib omonimlərdən 

istifadə etməklə poetik mühit formalaşdırır. Obrazlılığına və bədiiliyinə görə 

omonimlər fikrin, bədii təfəkkürün açılmasına kömək edir.və həmin fikrə daha 

diqqət çəkən olur. Məqsədin açılmasında, tərtibində iştirak edən dil vahidləri 

içərisində üslubi məqam daha çox omonimlərin üzərinə düşür. Omonimlər bədii 

mətləbin düzgün, dəqiq qavrayışı üçün münbit zəmin hazırlayır, bədii fikrin 

ifadə hegemonluğu da omonimlər əsasında formalaşır. Omonim sözlərin eyni və 

ya qonşu misrada işlənməsi onu üslubi neytrallıqdan çıxarır. Onlar mətnin ritmik 

səslənməsində yaxından iştirak etdiyi kimi, poetik obrazlılığın 

yaranmasına,məna çalarlarına da təsir edir. (3, s.58) 

Gəzirəm səhərdən axşama kimi, 

Yağışda, dumanda, qarda gəzirəm. 

Bəzən düşünürəm öz səhhətimi 

Harda itirmişəm, harda gəzirəm... (1, s. 85) 

Burada birinci misrada “gəzirəm” omonim söz kimi işlənərək  gəzmək, 

dolanmaq mənasında, dördüncü misrada  isə axtarmaq mənasında işlənmışdir. 

Mətnin ümumi fonetikası üslubi-semantik yetkinliyin formalaşmasında 

aparıcı rola malik olur. Balaş Azəroğlu poeziyasında  omonimlərin beytlərin 

axırında  düzümü yuxarıdakı “gəzirəm” nümunəsindən göründüyü kimi, xüsusi 

axıcılıq və ritmik səslənmə keyfiyyətləri aşılayır. Omonimlərin səs formasında 

ifadə olunan poetik səslənmə imkanları qafiyə yaradıcılığında da ön planda 

dayanır. Onun bütün növləri leksik-semantik, leksik-qrammatik omonimlər, 

həmçinin paronim, omoform, omofon və omoqraflar şairin yaradıcılığında 

qafiyə mövqeyində olduqca gözəl üslubi imkanlara malik olur. Onların poetik 

səslənməsi müəyyən bədii motivə istiqamətləndirilməsi bütün hallarda lirik 

ricətlərin yüklənməsinə yönəldilir. (3 ,s. 68). Ayrı-ayrı leksik semantik mənalar 

qafiyə şəklində   poetik fikrin inkişafına təkan verir. Məsələn, 

İpəkdən ruhuvar bizim ellərin, 

Hər söz mizrabıdır incə tellərin. 
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Bizə nə var gərək, nə sovqat gərək. 

Görüb bildiyindən bir danış görək... (1, s. 166) 

Misralarda omonim kimi işlənən “var” sözü  dövlət, sərvət, mal, mülk və 

varlıq, mövcudiyyət mənalarında işlənərək həm ahəngdarlıq,həm də ekspres-

sivlik verir. 

Şairin zəngin  poetik fikri bədiilik zəminində omonimlər məna assosiasi-

yaları üçün stimul rolunu oynayır. Ayrı-ayrı mənaların eyni səs cildində təzahürü 

mətnin üslubi birliyində baş verir. Onun bədii-estetik təyinatında, bədii fikrin  

açılmasında orijinal səslənmə çalarları mühüm amil kimi çıxış edir. Lirik-

emosional mühakimələr sənətkarın şeirlərində poetik mənalandırma forması 

kimi omonimlərin istifadəsinə əsaslanır. Sanballı poetik formalardan çıxış 

edərək qeyd etmək olar ki, omonimlərlə obrazlılığa nail olmaq üçün qüdrətli 

şairimiz güclü poetik təfəkkürün inkişafına təkan vermişdir. Deməli, şairin 

yaradıcılığında omonimlər bədii idrak funksiyasına xidmət etməklə yanaşı, səs 

ahəngdarlığında müstəsna rol oynayır, şeir dilinin fonoloji səviyyəsi və səciyyəsi 

barədə təsəvvür formalaşdıra bilir. Obrazlı fikir yaratmaq naminə şeirlərində 

işlətdiyi omonimlərlə müəllif bədii fikri qavrama tezliyinə təsir göstərir. 

Omonimlərə müraciət daha çox şairin dildən, onun zəngin  imkanlarından 

bəhrələnməklə şeirin əks etdirdiyi poetik fikirləri  misralara hopdurmaq 

istəyindən qaynaqlanır. Omonimlərin eyni sətirlərdə, yaxud yanaşı gələn 

misralarda işlədilməsi müəyyən estetik meyarlara söykənir. Eyni formalı  söz 

təkrarları bədii vüsətin artması ilə yanaşı  poetik fikrin bədii həllinə kömək edir. 

Belə hallarda ritm və intonasiya elementləri omonimlərin özünü də semantik 

cəhətdən dolğunlaşdırır.Omonim qafiyələr şeir texnikasının mükəmməlliyinə və 

intonasiya elastikliyinə keyfiyyət gətirir: (4, s. 28) 

Fikrində, sözündə xəsis olanlar 

Yüz il yaşasa da, bil, gözə dəyməz. 

Duyğusuz yazılmış yüzlərlə əsər, 

Ürəkdən deyilmiş bir sözə dəyməz. (1, s. 86) 

İkinci misrada işlənən “dəyməz” görünməz mənasında, axırıncı misrada isə 

həqiqi mənada dəyməz sözü işlənir. 

Balaş Azəroğlu seriyyətində  eyni səs məxrəcinə malik olan leksik vahidlər 

yalnız zahiri görkəmi ilə diqqət çəkmir. Bədii mətn üçün onun əsas dəyəri üslubi 

imkanlarında, yaratdığı poetik ovqatın şeirin əsas qayəsi ilə uyğunluğundadır. 

Omonimlərin ifadəlilik imkanlarını dəqiqliklə sezib onu sərrast şəkildə 

misralarda yerləşdirməklə müəllif şeirə xüsusi təravət gətirir, bədii nəfəsin 

yeniliyinə rəvac verir. Omonimlərin bilavasitə iştirakından doğan misralardakı 

mütənasib struktur, üslubi fiqurlar bədii qayəni daha həssaslıqla şüurlara həkk 

edir. Çox zaman şeirin ayrı-ayrı bəndləri arasındakı daxili məna, fikirlər 

arasındakı poetik rabitə fonetik cildinə görə üst-üstə düşən lüğəvi vahidlərin 

sayəsində baş tutur. Maraqlı cəhət kimi xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, belə 

məqamlarda şeir sətirlərində digər leksik-semantik söz qrupları, xüsusilə 

sinonim və antonim sözlər də işlənmə tezliyi ilə seçilirlər: 

Bizim bənövşəyə oxşayırsınız 

Siz ey Anutinin gözü, çiçəklər. 

Düşdü xatirimə vətən torpağı, 

Daha nə gizlədim düzü çiçəklər. 
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Bəlkə hüsnünüzə vurulan pəri 

Göy-göl sahilindən dərdi sizləri? 

Bir dağ ətəyində nə vaxtdan bəri  

Məskən etmisiniz düzü, çiçəklər.   (1, s. 159) 

Göründüyü kimi, “düzü” omonimi həm doğru, həqiqi mənasında , həm də 

çöl, düz mənasında işlənərək  şairin poetik fikirlərini oxucuya çatdırılmasına 

imkan yaradır.Eyni zamanda sinonimlərdən , antonimlərdən  bir mətn 

kontekstində istifadə vahid semantik sahədə birləşib şeirin dil mənzərəsini daha 

da zənginləşdirirlər. Onlar birlikdə şeirin daxili mənasını üzə çıxarırlar. (4, s. 29) 

Sənətkarın poeziyasına məxsus dərin səmiyyət, cazibəli forma bəzən eyni 

səs qiyafəsində olan sözlərin yeni məna qiyafələrinə düşməsi ilə əlamətdar olur. 

Bu cür deyim üsulu, bədii təhkiyə tərzi oxucunun bədii zövqünü daha asanlıqla 

oxşayır. Fikrin poetik məzmunu, obrazlı təəssürat zənginləşir. Omonimlər çox 

zaman tərkibindəki bəzi səsləri alletirasiyalaşdırır və onu mətnin mündəricəsi, 

poetik qayə ilə ümumi ahəngdə birləşdirir. 

Gözünüzdən axan qəlb sevincidir, 

Bəlkə, həsrət yaşı, bəlkə, incidir? 

Yəqin, bu ayrılıq sizi incidir, 

Edir könlünüzü para, buludlar? (1, s. 126) 

 

Mətnin digər ritmik elementləri ilə eyni axara düşən omonim söz “incidir” 

zəngin intonasiya çalarları ilə yanaşı şerə yeni məna verir və bu cür ifadə tərzi 

şeirin ən mühüm komponentlərinin funksional imkanlarını da aşkarlayır. Şeirin 

ideya istiqaməti, məzmunu, obrazlar sistemi  omonimlərin serə verdiyi üslubi 

kamillik  sairin fikirlərinin açılmasına təkan verir.Fikrin ifadə formasını elastik-

ləşdirərək xüsusi ekspressiya yaradılaraq, həm xalq yaradıcılığı ənənələrinə, həm 

də zəngin klassik poeziyamızın bu sahədəki misilsiz təcrübəsinə fəal münasibət 

göstərmiş, şeir nitqini omonimlərin də daxil olduğu fonetik-poetik üsullarla bədii 

keyfiyyət həddinə çatdırmağa nail olmuşdur.Müəllifin  şeir dilində elə omonim 

yoxdur ki, o, bədii mətləbin ryhuna uyğun gəlməsin. Onların bədii mühit 

formalaşdırması, səs-söz oyunu vasitəsilə məna labirinti yaratması, müxtəlif ritm 

ölçülərinə şərait yaratması bədii ünsiyyəti asanlaşdırır. Omonimlərin üslubi 

çevikliyinin janrın poetexniki tələbləri ilə ahəngdar olması açıq-aşkar hiss 

olunur. Burada poetik mənanın ön plana keçirilməsi, bədii mətləbin ritm və 

intonasiyaya müvafiqliyi diqqət mərkəzində saxlanılır.( 4, s. 22) 

  Ayrı-ayrı leksik-semantik mənaların daşıyıcısı olan omonimlər sənətkara 

məxsus dərin poetik düşüncə panoramının cizgilərini yaradır, müəllifin bədii tə-

fəkkürünü, təbii əksetdirmə məharətini təcəssüm etdirir.Şair omonim sözlərə, 

omonimlərə yüksək sənət və sənətkarlıq mövqeyindən yanaşdığı üçündür ki, bu 

sözlər müəllifin bədii dil sferasına həmişə daxil olmuş, müəyyən estetik faktorla 

bağlı olaraq poeziyanı təravətli dil materialı ilə təchiz etməyə xidmət göstərmiş-

dir. 

Ümumiyyətlə,  bədii dildə ritm və intonasiya çalarlarının zənginliyi təkrar-

ların üslubi imkanlarına istifadə şairin söz yaradıcılığı prosesini üzə çıxarır. Ba-

laş Azəroğlu yaradıcılığında  omonimin bütün növlərinə, səs təkrarlarına, fono-

loji cəhətdən yaxın olan leksik vahidlərin müəyyən məsafələrdə işlənməsinə 

sövq-təbii şəkildə üstünlük verir. Şeirin təlqinedici gücü və bədii enerjisi də, çox 
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güman ki, bu vasitələrin daxili estetik imkanlarından qaynaqlanır. Eyni səs 

tərkibinin yaratdığı bədii gözəlliyi özünü nümayiş etdirir:  

“Omonimlərin üslubi mündəricəsindən danışarkən xüsusi olaraq 

vurğulamaq gərəkdir ki, onlar şeir dilinin leksikasına xüsusi aydınlıq gətirməklə 

misraların yığcam qəliblərdə verilməsi işində olduqca münasib bədii dil faktıdır”  

( 4, s. 21). 

Balaş Azəroğlu yaradıcılığında omonimlər istər qafiyə mövqeyində, istər 

ritm – intonasiya yaradıcılığında, istərsə də xüsusi ahəngdarlıq prinsiplərinə 

əsasən  vokal səslənmə xüsusiyyətləri kəsb edərək bədii dilin  formalaşmasında 

mühüm rol oynayır. Bunların hamısı konteksin  məzmununda, bədii fikrin 

səciyyəsindən nəşət edir. Bütün hallarda omonimlər şairin sənətkarlıq qüdrətini, 

onun dilin mürəkkəb və zəngin təsvir və ifadə vasitələri sistemindən istifadə 

dairəsini özündə əks etdirir.   
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РЕЗЮМЕ 

ЯГУТ ГАДЖИЕВА 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЫ ОМОНИМОВ В ПОЭЗИИ БАЛАША 

АЗАРОГЛУ 

         В статье были исследованы стилистические особенности омонимов в поэзии Балаша 

Азароглу. Омонимы одинаковы по значению и звучанию. Они играют основную роль в 

организации стилистического ритма текста стихотворения. Из исследования ясно, что 

каждый из омонимов в произведениях Балаша Азароглу имеет свою стилистическую 

ценность и эстетическую роль. Они выступают в качестве художественного воплощения 

главной идеи поэта. Во всех случаях омонимы показывают творческие способности поэта 

и отражают его использование сложных и богатых выразительных средств и 

стилистических приемов. 

Ключевые слова: омонимы, гармония, поэзия, лексическое семантическое значение, 

ритм в литературном языке. 

SUMMARY 

YAQUT HAJIYEVA 

STYLISTIC CHARACTERS OF HOMONYMS IN THE POETRY OF BALASH 

AZAROGHLU 

 In the article have been investigated the stylistic features of  homonyms of Balash 

Azaroghlu’s poetry. Homonyms are the same in meaning and sound. They take the main role in 

the organization of stylistic rhythm of poem’s text.  It is clear from the research that each of the 

homonyms in Balash Azaroghlu’s works has its own stylistic value and aesthetic role. They act 

as the artistic embodiment of the poet’s main idea. In all cases homonyms show the poet’s 

creative ability, and reflects his usage of complicated and rich expressive means and stylistic 

devices.  

Key words: homonyms, harmony, poetry, lexical semantic meaning, rhythm in the 

literary language. 
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BABƏK RAYON ŞİVƏLƏRİNDƏ CÜMLƏ ÜZVLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində  mübahisəli və zəif araşdırılmış mövzulardan 

biri də  sintaksisidir. Bu məqalədə  Azərbaycan dilinin Babək rayon şivələrində cümlə üzvlərinin 

sintaktik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Burada həmçinin cümlənin baş üzvləri, cümlənin ikinci 

dərəcəli üzvləri, həmçinin cümlədəki sözlərin ardıcıllığı və s. məsələlər təhlil olunur. Məqalədə 

istifadə olunan dil faktları Babək rayonu şivələrində müşahidə olunan nümunələrdir.  

Açar sözlər: Babək rayonu, şivə,  cümlə üzvləri, mübtəda, xəbər. 
 

Azərbaycan dilinin Babək rayon şivələri sintaktik sistemi: sadə və mürək-

kəb cümlə strukturları, bağlanma vasitələri, söz birləşmələri, feili tərkiblərin 

rəngarəngliyi, bir çox maraqlı xüsusiyyətləri diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan 

dialekt qrupları nəinki yazılı ədəbi dildən, həm də bir-birindən seçilir. Babək 

rayonu şivələrinin digər dialekt qruplarından fərqli olaraq cümlə üzvlərində baş 

üzvlərlə bərabər ikinci dərəcəli üzvlərin də özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.  

Mübtəda. Mübtəda cümlənin elə bir baş üzvüdür ki, qrammatik cəhətdən 

cümlənin digər üzvlərindən asılı olmayıb, adlıq halda, adətən, isim, əvəzlik, 

substantivləşmiş digər nitq hissələri və söz birləşmələri ilə ifadə olunub, əlaməti 

xəbərlə müəyyən olunan əşyanı, şəxsi bildirir (5, s. 134). Babək rayon şivələrini 

sintaktik cəhətdən ədəbi dildən ayıran fərqlərdən biri də I və II şəxs, bəzən də III 

şəxslə ifadə olunan mübtədanın çox vaxt cümlədə özünü göstərməməsidir. 

Xəbərdə olan subyekt vasitəsilə ilə iş, hərəkətin kimə aid olduğu bəlli edilir. 

Mübtədasız cümlələrə çox vaxt dialoqlarda, əmr cümlələrində, xitab cümlələrin-

də, atalar sözlərində, alqış və qarğışlarda təsadüf edilir. Səhər tezdən durup, əl-

üzmü yuyup işə başdıyıram: Oğlunun toyunu görəsən! Ömrün uzun, yaman gun 

görmiyəsən! Oturur sərin yerdə, yiyə-içə kef çəkə. Ədəbi dil və dialektlərdə 

mübtəda daima adlıq halla ifadə olunur. Türk dilinin qrammatik strukturunda 

mübtədanın, əsasən, xəbərdən əvvəl işlənməsi məlum faktdır. Bu Ə.Tanrıverdi-

yevin “XVI əsr qıpçaq-poloves dilinin qrammatikası” kitabında qıpçaqlara aid 

olan sənədlərin dilində də öz əksini tapmışdır. Bu mətnlərdə mübtədanın 

xəbərdən əvvəl və sonra işlənməsi müşahidə edilir. Sənədlərdə həmçinin nitq 

hissələri ilə ifadə olunan sadə mübtədalarla yanaşı, təyini söz birləşmələri ilə 

ifadə olunan mürəkkəb mübtədalar da müşahidə edilir (8, s. 87). 

 Xəbər. Babək rayonu şivələrində cümlənin başqa üzvlərinə nisbətən 

xəbərin işlənməsində daha çox fərqli xüsusiyyət nəzərə çarpır. Ona görə də 

burada ancaq xəbərin işlənməsində müşahidə olunan fərqli cəhətlər çoxdur. 

Xəbər cümlənin elə bir baş üzvüdür ki, qrammatik cəhətdən yalnız mübtədadan 

asılı olub, mübtədanın ifadə etdiyi əşyanın əlamətini bildirir, adətən, feilin 

dəyişən şəkilləri ilə, həmçinin adlarla və birləşmələrlə ifadə olunur. Xəbərin 

qrammatik  cəhətdən  mübtədadan  asılı  olması  onun  şəxsə  və  kəmiyyətə görə  
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mübtəda ilə uzlaşması deməkdir. Xəbər ifadə vasitəsinə görə feili və ismi xəbər 

olur. Quruluşuna görə də iki cür olur: nitq hissələri ilə ifadə olunan sadə 

xəbərlər, söz birləşmələri və mürəkkəb adlarla ifadə olunan mürəkkəb xəbərlər. 

Aydındır ki, qədim və müasir türk dillərində feil xəbərli cümlələr ismi xəbərli 

cümlələrə nisbətən üstünlük təşkil edir. M.Şirəliyev dialektlərdə işlənən xəbər 

haqqında qeyd edir ki, ədəbi dildən fərqli olaraq şivələrdə bəzi hallarda xəbər və 

ya xəbərlik kateqoriyası düşür. Bu halda predikat intonasiya vasitəsi ilə ifadə 

olunur: məsələn, İşdəməyə də köməy, yiməyə də köməy. Sən dediyin başqa, 

onun  dediyi başqa. Bəzən xəbər şəkilçilərinin və ol köməkçi felinin düşməsi 

hallarına da təsadüf edilir: məsələn: Sənin sağ əlin mənim başıma. Oğul, sən 

gedən yollara anan qurban! Baxdı gördi ki, qıza bağışdadığı üzüx`. Yol 

böyüyün, su kiçiyin. Ədəbi dildən fərqli olaraq Babək rayonu şivələrində bəzən 

feili bağlamalarla əmələ gələn mürəkkəb xəbərlərə də təsadüf edilir. “Ola” 

köməkçi feili yalnız feili bağlamalarla deyil, feilin xəbər şəkli ilə də işlənərək 

mürəkkəb xəbər əmələ gətirir və sual yerində işlənir: məs: – Görəsən, gəlmiş 

ola? Arxa su gəlmiş ola?  

Ədəbi dildən fərqli olaraq dialekt və şivələrimizdə elə əmr cümlələrinə 

təsadüf edilir ki, burada cümlənin xəbəri iki müstəqil sözlə (çox vaxt II şəxs əmr 

şəkli ilə) ifadə olunur: məsələn: Qazanı get gə ma: Eşşəyi gət gəl. Dərə ağıldan 

su get gə. Bəzən Babək rayonu şivələrində mürəkkəb xəbər tərkibində başlamaq 

feli ilə birlikdə gələn məsdər, tərkibindən çıxaraq həmcins xəbər kimi işlənir: 

məs: – Buğdanı əkməx` üçün biz onu başdıyırıx şum elirix`, sürürüh. Onnan 

so:ra yetişən vaxdi başdıyırıx biçirik. Taxıl boğaz olannan sōra başdır yetişir. 

Ədəbi dildə yuxarıdakı cümlələri belə ifadə etmək olar: Buğdanı əkmək üçün biz 

onu şum eləməyə, sürməyə başlayırıq. Ondan sonra yetişən vaxtı biçməyə 

başlayırıq. Taxıl boğaz olandan sonra yetişməyə başlayır. Babək rayonu 

şivələrində nəzərə çarpan xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, burada təkrarlı feili 

xəbərlərə geniş yer verilir. Bu təkrarlı feili xəbərlər həmişə inkar şəklində özünü 

göstərir. Bunların həm bağlayıcı, həm də intonasiya ilə bağlanan tiplərinə 

təsadüf edilir. Bağlayıcı ilə bağlanan feili xəbərlər formaca bir-birindən 

fərqlənmədiyi halda, intonasiya ilə bağlanan feili xəbərlər bir-birindən seçilir. 

Belə ki, birinci xəbər indiki zamanla, ikinci xəbər isə əmr şəkli ilə ifadə olunur: 

məsələn: Nə qədər nəsiət elədim, adam olmadı ki olmadı. Get ona de ki, isdəmir 

isdəməsin, özümümüz alarıx. Bəzən təkrar olunan feili xəbərlər arasında qoy 

ədatı da özünü göstərir: məsələn: Buraxmır  qoy buraxmasın, onda mən üzüm 

tək gedərəm, ya da birgə gidərix`.  Babək rayonu şivələrində bir neçə sözdən 

əmələ gələn mürəkkəb xəbərlər də işlədilir: məsələn: Əgər qızı ona verməmiş 

olsa, deginən. Babək rayonu şivələrində isə mürəkkəb xəbərlərin tərkibində 

bəzən zaman şəkilçiləri işlədilir. Mürəkkəb feili xəbərlərdə müşahidə edilən bu 

xüsusiyyət “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında da müşahidə edilmişdir: İki 

ayağının üzərinə durdu kişnədi. Ağ meydanın ortasında baxdı durdu. (1, s. 235). 

Bundan əlavə M.İslamov Şəki dialektlərində işlənən xəbər cümlə üzvünə 

məxsus xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırır. 1. Bəzi hallarda xəbərlik 

şəkilçisi düşür. məs. O da, məə kimi kefqum. 2. Cümlədə xəbərin tamamilə 

düşməsinə də rast gəlirik. Daha doğrusu, xəbəri ifadə olunmayan cümlələr Nuxa 

dialektində çox işlədilir. məs. Hara elimizi çaldıx dəstəynən çuvux. Əkin yeri 

neqeder desen bizim dağlarda. Bu cümlələrdə xəbərlər buraxılmışdır. Bəzən isə 
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həmcins xəbərlərin hər ikisi ifadə olunur. məs. İynənin kiçik ucunu özüa batır, 

yekə ucunu özgüyə batır. Maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, cümlədə xəbər 

həmcins üzvlərin sayı qədər təkrara edilir. məs. Buğda əkrdilər, darı əkərdilər, 

çəltiy əkərdilər. Mən də işdirəm, arvat da işdiir. uşaxlar da işdiir. Bəzən cümlədə 

xəbərin iki dəfə təkrar olunduğuna təsadüf edilmir, yəni mənaca bir-birinin eyni 

olan xəbər yanaşı işlənilir. Babək rayonu şivələrində müşahidə olunan 

xüsusiyyətlərdən biri odur ki, mürəkkəb xəbərin tərkibindəki hər iki feil zaman 

şəkilçisi qəbul edir, məsələn. Oğlan çatar görər qaranlıq qarışıbdı. Bu 

xüsusiyyətə Babək rayonu şivələrində çox rast gəlmək olur. Bundan başqa 

mürəkkəb xəbərin tərkib hissələrinin öz yerini dəyişdiyinə də təsadüf olunur. Bu 

halda çox zaman tərkib hissələr arasına başqa sözlər daxil olur. Belə bir 

xüsusiyyət tərkib hissələrindən bir başlamaq feilindən ibarət olan mürəkkəb 

xəbərlərdə müşahidə olunur. Dəli qardaş başdıyar keçinin getdiyi yeri qazmağa. 

Qız gedər fikrə öz-özüünə deyər: yeddi il buun zəhmətini çəhdim maa qismət 

olmadı. Bəzən olur ki, istər Azərbaycan, istərsə də bir sıra türk dillərində 

cüttərkibli cümlələrin şəxs əvəzlikləri ilə ifadə olunan mübtədası buraxılır. 

Dialekt və şivələrdə isə, ümumiyyətlə işlədilmir. Müxtəlif isimlərlə ifadə olunan 

mübtədalar mümkün olduqca buraxılır. Beləliklə, dialekt və şivələrdə mübtədası 

zahirdə olan cümlələrə də təsadüf edilir. Ona görə də bu, dialekt və şivələri ədəbi 

dildən ayıran fərqlərdən biri olur. Bu cəhətdən Babək rayonu şivələri 

müstəsnalıq təşkil edərək nəinki dialekt və şivələrdən hətta ədəbi dildən də 

fərqlənir. Mübtəda ilə xəbərin şəxsə görə uzlaşmasının tez-tez pozulduğu bu 

şivədə şəxs əvəzliyi ilə ifadə edilən mübtədanın cümlədən saxlanılması bir növ 

zərurət olur. Babək rayonu şivələrində xəbərin bəzi xüsusiyyətləri də diqqəti 

cəlb edir. Cümlənin xəbəri iş feilləri əvəzinə, bəzən ele köməkçi feili ilə ifadə 

olunur. Bu da əsasən qadınların məişətlə bağlı danışığında olur. məsələn, Pişmiş 

eləmisənmi axşama. Bu xüsusiyyət dialekt və şivələrdə cümlənin xəbəri ara-sıra 

feillərlə analitik şəkildə ifadə olunur. Bu baxımdan Dərbənd dialekti 

özünəməxsus səciyyəvidir. Babək rayonu şivələrində baş verən maraqlı 

xüsusiyyətlərdən biri də mübtədanın xəbərdən sonra işlənməsidir. məs. Axşam 

gec getdi yatmağa Əli. Vaxtında ekilirdi hər yerdə taxıl.  

Tamamlıq. Tamamliqlar feili xəbərlə, həmçinin sifət, qeyri-sifət, qeyri-

müəyyən say, Say bəzi zərf və isimlərlə ifadə olunan ismi xəbərə aid olur. 

Tamamlıqlar ismin adlıq və yiyəlik hallarından başqa, digər hallarla, bəzi 

qoşmalarla işlənən isim, əvəzlik, eləcə də substantivləşmiş digər nitq hissələri, 

söz birləşmələri və tərkiblərlə ifadə olunub əşya bildirir (5, s. 159). Tamamlıqlar 

quruluşca sadə və mürəkkəb olur. İfadə vasitəsinə görə vasitəli və vasitəsiz 

olmaqla iki yerə ayrılır. Daha çox II və III növ təyini söz birləşmələri ilə ifadə 

olunan vasitəli və vasitəsiz tamamlıqlar da daha çox işlənmişdir. Badamlıda, 

Sirabda yaxçı sərin su olur. Düzəndəki əkin yerini bellə bellətdim, şumlatdım, 

şırım çəhdirdim, əkdirdim, qalır torpax və ölü suyu. 

Təyin. Bildiyimiz kimi təyin cümlədə əşya ifadə edən hər hansı bir sözə – 

üzvə aid olub, onun əlamət, keyfiyyət və kəmiyyətinin bildirən ikinci dərəcəli 

üzvdür. Təyin də quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Babək rayonu şivələrində də 

həm sadə, həm də mürəkkəb növlərinə rast gəlinir. Təyinin keyfiyyət, miqdar, 

sıra, işarə, hərəkət, zaman, məkan bildirən növləri vardır. Sifət, say, feili sifətlə 

ifadə olunan təyinlər də Babək rayonu şivələrində işlədilir: Nənəngilin yekə 
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baltasını bütün məhlə işlədir. Kabablıx quzunu mələsə də kəsərlər, mələməsə də, 

qurbanlıx quzunu mələməsə kəsməzdər. 

Zərflik. Bəllidir ki, zərfliklər hərəkətin əlamətinin icra tərzini, zamanını, 

yerini, miqdarını, səbəbini, məqsədini bildirən ikinci dərəcəli üzvdür. Digər 

ikinci dərəcəli üzvlərdən – əşyanın əlamətini bildirən təyinlərdən, müstəqim və 

qeyri-müstəqim obyekt olan tamamlıqlardan fərqlənir. Zərfliklər də quruluşca 

sadə və mürəkkəb olur. Zərfliyin müxtəlif məna növləri vardır. Sonuncu bölgüdə 

doqquz məna növü əsas götürülür. Babək rayonu şivələrində zərfliyin müxtəlif 

növləri işlədilir. Babək rayonu şivələrində zərflik də xəbərdən sonra işlənilir. 

Yer zərfliyinə aid. məsələn. On-onbir adam gedirix` qız əvinə. Ot bişmayə 

gedəsiyəm bağa. Zaman zərfliyinin xəbərdən sonra gəlməsinə aid. məsələn. On 

dörd yaşında olaydım indi və s. Tərz-hərəkət zərfliyinin xəbərdən sonra gəlməsi. 

məsələn. Xoşbax yaşıyıllar, kefi kök və. s. Səbəb-məqsəd zərfliyinin xəbərdən 

sonra gəlməsi. Məsələn. Qarı gidər şikaat eləməyə naxırçıyə. İkisidə getdilər su 

doldurmağa. Gedər çaydan balıx tutmağa. Dağa geerəm odun qırmağa.  

Cümlədə sözlərin sırası. Məlum məsələdir ki, dialekt və şivələrdə ədəbi 

dildə olduğu kimi cümlədə sözlərin sırası gözlənilə bilməz. Babək rayonu 

şivələrində də bəzən mübtəda xəbərdən sonra işlənir: məsələn: indi gələllər 

uşaxlar. Tamamlıq xəbərdən sonra gəlir: məsələn: – Sabahisi oğlan ova getdi 

yoldaşlarıynan. Zərfliklər bəzən xəbərdən sonra gəlir: məsələn: Mənim üç ip var 

orda. Qapı qapıdan çıxır yəvəş-yəvəş. Sabaxdan durub gedirəm herin üstə. 

Bəzən təyin təyin olunan sözdən sonra işlənir. Burada çox vaxt bəxtəvər, 

bədbəxt, qoçaq, yazıq, fağır, zalım, biçarə, sözləri ilə ifadə olunan təyinlərdən 

istifadə olunur: məsələn: Gəlin yazıq başına nə kül töksün. Hətta təyinin söz 

birləşmələrində belə birinci tərəfin ikinci tərəfdən sonra gəlməsinə də təsadüf 

edilir: məsələn: Bu oğlan ondan uzax yerdə olur çox. 

Babək rayonu şivələrində qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqəsi 

olmayan sözlər də (xitablar və ara sözlər) geniş işlənilir. M.Şirəliyev qeyd edir 

ki, dialektin əsasında dialoq olduğundan xitab və əlavələrin işlədilməsinə bir o 

qədər də ehtiyac hiss edilmir, çünki iki şəxsin üz-üzə durub danışması, bir də 

bunların bir birinin adını çəkməyə ehtiyac yaratmır.  

Xitab. çox zaman da çağırış nidaları ilə birgə işlədilir. Babək rayonu 

şivələrində çağırış nidasının a gədə forması daha çox işlədilir. “Gədə” deyəndə 

oğlan uşağı nəzərdə tutulur.  

Ara sözlər və cümlələr. Babək rayonu şivələrində ara sözlər bir o qədər də 

geniş yayılmamışdır. Ən çox işlənən ara sözlər bunlardır: mən bilən, sən bilən, 

elə bil, bəli, gərək ki, deməli ki, deyax` ki, tutax ki və s. Mövcud dialektoloji 

materiallar göstərir ki, Babək rayonu şivələrində ara sözlərin bolluğu özünü 

göstərir. Babək rayonu şivələrində maraqlı cümlə tipləri də vardır. 

Ümumiyyətlə, dialektlərə nəzər salanda görürük ki, şifahi nitqin xüsusiyyətləri 

ilə bağlı olaraq nitqdə ən çox işlənən cümlələr sadə yarımçıq cümlələrdi. 

İntonasiyaya görə Babək rayonu şivələrində rast gəlinən cümlə tipləri sual və 

nida cümlələridir.  

Sual cümlələri. M.Şirəliyev sual cümlələrinin iki tipini qeyd edir: 1.Sual 

cümlələri sual modallıq əlaməti ilə deyil, yalnız intonasiya və sual sözləri ilə 

ifadə olunur. Sual cümlələri intonasiyadan əlavə, çox vaxt sual modallıq əlaməti 

və sual sözləri ilə ifadə olunur. M.Hüseynova sual cümlələrini bədii mühitdə 
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fikir və düşüncələrə xüsusi çeviklik, sürət və intensivlik gətirən sintaktik 

vahidlərdən biri olduğunu qeyd etmişdir (3, s. 93). Babək rayonu şivələrində 

işlənən sual cümlələrinə aid nümunələr: qonşu, məni qonax eliyərsənmi? Niyə 

qapıda baxa qalıbsan? Babək rayonu şivələrində həm sual intonasiyası ilə, həm 

də -mı, -mi, mu, -mü. (-bı, -bi, bu. bü) sual ədatı ilə ifadə olunan sual cümləsi 

işlənilir. a) Sual intonasiyası ilə ifadə olunan sual cümləsi. məs. Nəvə nişannədin 

sən? O vaxti müsəlmannan soldat yoxuydu heylə dəyil. Sa: ağaş lazım dəyil? . b) 

Sual ədatı ilə ifadə olunan sual cümləsi. məs. Bı qədir adamı əv tutar? Dağdan 

tüşüpsənmi? Qırdızmı ipi?  

Nida cümlələri. Babək rayonu şivələrində nida cümləsi xitab və nida 

sözləri ilə, alqış və qarğış səciyyəli cümlələr şəklində, çox vaxt nida intonasiya 

ilə müşahidə olunur. Nümunələrə nəzər salaq:  ədə, buraya gə! Oğul, sən gələn 

yollara anan qurban! Burda otrur!  

Şəxssiz cümlələr. Şəxssiz cümlələr. Məlum olduğu kimi mübtədası 

olmayan cümlələrə şəxssiz cümlələr deyilir. Babək rayonu şivələrindən toplanan 

dil faktlarında belə cümlə tiplərinə rast gəlmək mümkündür. Şəxssiz cümlələrin 

iki formasına rast gəlmək olar: 1) xəbəri isimlə ifadə olunanlar. məs. Eşix'də 

yaman qarannıxdı. Yaman soyuxdu. 2) Xəbəri feillə ifadə olunan şəxssiz 

cümlələr. məs. Evdə-eşihdə salamtdıxdı. Qaranquşun gələn vaxıdı. Qışın ömrünə 

az qalıbdı və s Xəbəri feillə ifadə olunan şəxssiz cümlələr özü də iki tipə ayrılır: 

a) xəbəri məlum feillərlə ifadə olunan şəxssiz cümlələr, məsələn, Bu əhvalatdan 

bir az keçdi; xəbəri məchul feillərlə ifadə olunan şəxssiz cümlələr, məsələn,  

onun işinə dünən baxıldi (4. s. 170).  

Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Babək rayon şivələrində ən çox rast 

gəlinən cümlə tiplərindən biri də qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdir. Bu 

cümlələrin də iki tipinə daha çox rast gəlinir: a) xəbərin çox indiki və qeyri-qəti 

gələcək zamanın III şəxsin cəmi ilə ifadə olunan qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr: 

məsələn: – Belə revayət eliyillər. b) Xəbəri əmr şəklinin ikinci şəxs təki ilə ifadə 

olunan qeyri müəyyən şəxsli cümlələr: məsələn: Dikən olub ayağa batınca, gül 

ol, yaxıya sancıl. Qapı bağlı saxla, qoşunu oğru tutma. Babək rayonu şivələrində 

xəbərin üçüncü şəxsin cəmi ilə ifadə olunan növü daha çox işlənilir. məsələn, 

Bizi göndərdilər kəndə. Dəyirmanın suyunu kəsdilər. Suyu üş yerə ayırdılar. 

Ümumi şəxsli cümlələr. Ümumi şəxsli cümlələrə əsasən atalar sözləri və 

məsəllər daxil edilir. Bu tip cümlələr Babək rayonun şivələrində də işlədilir. 

məs. Əzazil adama heç irəhmət deməzdər. Acı dindirmə, toxu tərpətmə. Cücəni 

payızda sayarlar və s. Bir adama yüz söyləmə, yüz adama bir söylə. Az ək çox 

suvar. 

 Həmcins üzvlü sadə cümlələr. Babək rayonun şivələrində ən çox rast 

gəlinən həmcins üzvlü sadə cümlələrdir. M.Şirəliyev bu cümlənin tiplərinə 

gəlincə qeyd edir ki, həmcins xəbərli sadə cümlələr o biri tiplərə nisbətən daha 

çox işlənilir. Belə cümlələrə iş-hərəkətin təsvirini bütün təfərrüatı ilə verərkən 

təsadüf edilir (7, s. 305). Babək rayonunun müxtəlif kəndlərində müşahidə 

edilən dil faktlarına diqqət edək: Unu gətirix', əliyirx', suyu gətiririx', tökürüx' 

unun üstə, xəmir eliyirix', sacı qoyurux, lavaş eliyirix' isti-isti yeyirix'. Sabax 

tezdən dururam, əlimi, üzümü yuyub, çörəx' yeyib, gedirəm çöl işinə. Babək 

rayonu şivələrində feili bağlamlarla əmələ gələn həmcins üzvlü sadə cümlələrə 

də çox təsadüf olunur: məs: Mən də başdadim bağı belləməyə. Babək rayonun 
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şivələrində ədəbi dildən fərqli olaraq bağlayıcılı həmcins üzvlü sadə cümlələrə 

də az təsadüf edilir. Həmcins üzvlü sadə cümlələrdə ən çox aşağıdakı 

bağlayıcılara rast gəlmək olur. bunlara cümlə daxilində nəzər salsaq: məs: – Gah 

oxuyur, gah oxumur, heç onun işindən baş çıxarmax olmur: – Məni də çağır, onu 

da. Həmcins xəbərlərdən birincisi təsdiq, digəri inkar şəklində olarsa, bəzən 

ikinci xəbər işlənmir və bunu yox sözü əvəz edir: məs: – Qarrasa pis olar, 

qarramasa yox. Ədəbi dildə olduğu kimi, bəzən Babək rayonun şivələrində də 

bəzən həmcins üzvlü sadə cümlələrdə həmcins xəbərlərdən biri buraxılır, lakin 

fərq bundadır ki, ədəbi dildə birinci, şivədə isə axırıncı həmcins xəbər buraxılır: 

məs: – Onun ya ölüsünü ver, ya dirisini. Bundan əlavə M.Cəfərzadə dialekt və 

şivələrin sintaksisində həmcins üzvlü cümlələrin mühüm yer tutduğunu qeyd 

etmişdir. Belə cümlələrə həm monoloji həm də dialoji nitqdə təsadüf edildiyini 

diqqətə çatdırır. Fərq burasındadır ki, dialoji nitqdə cümlələr lakonik olub çoxlu 

söz işləməsinə yol vermir. Ona görə həmin cümlələrdəki həmcins üzvlərin 

sayının ikidən artıq olması bir üzvün digər üzvə görə təkrarlanması əslində 

mümkün deyil. Monoloji nitqdə isə çoxlu üzv işlətməyə bu və ya digər üzvü 

dəfələrlə təkrar etməyə imkan vardır. Xüsusən iş və hadisə geniş veriləndə 

bunlardan istifadə edilir (2). Babək rayonun şivələrində həmcins üzvlü sadə 

cümlələrin çoxu bağlayıcısızdır, lakin bağlayıcılı cümlələr də xeyli işlənilir. 

Bağlayıcılı həmcins üzvlər arasında aşağıdakı bağlayıcılar işlənir. ara, ya, nə, da 

bəzən də gah, həm bağlayıcılarından, habelə başqa vasitələrdən istifadə edilir.  

Babək rayon şivələrinin sintaksisinə dair gəldiyimiz qənaət göstərir ki, 

burda söz sırasının pozulması, həmcins xəbərlərdən ikincisinin ifadə 

olunmaması, idarə əlaqəsindəki fərqli xüsusiyyət, ismi birləşmələrin ikiqat 

mənsubiyyət şəkilçiləri ilə işlənməsi, sual cümlələrin sual əvəzlikləri və 

intonasiya ilə qurulması kimi xüsusiyyətlər geniş yayılmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗУЛЬФИЯ ИСМАИЛ 

ОСОБЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  НА ДИАЛЕКТАХ 

БАБЕКСКОГО РАЙОНА  

Одной из наиболее противоречивых и плохо исследованных тем  

азербайджанского языка является синтаксис диалектов и акцентов. В данной статье 

рассматриваются синтаксические особенности членов предложения на Бабекских 

региональных диалектах азербайджанского языка. Также анализируются главные члены 

предложения, второстепенные члены предложения, а также последовательность слов в 

предложении и т. д. Здесь также показаны, особенности междометия и восклицания и 

способы их использования на диалектах Бабекского района. Также в статье 

рассматриваются некоторые виды предложений - вопросительные предложения, 
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восклицательные предложения и как вид простых предложений - не персональные 

предложения, неопределенное личное предложение  на диалектах Бабекского района. 

Ключевые слова: Бабекского района, диалект, член предложения, подлежащее, 

сказуемое.  

 

SUMMARY 

ZULFIYYA ISMAYIL 

FEATURES OF SENTENCE MEMBERS IN DIALECTS OF THE BABEK 

DISTRICT 
One of the most controversial and poorly researched topics of the Azerbaijani language 

is the syntax of dialects and accents. This article discusses the syntactic features of sentence 

members in the Babek regional dialects of the Azerbaijani language. It also analyzes the main 

members of the sentence, the secondary members of the sentence, as well as the sequence of 

words in the sentence, etc. It also shows the features of interjections and exclamations and how 

to use them in the dialects of the Babek district. The article also considers some types of 

sentences - interrogative sentences, exclamatory sentences, and as a type of simple sentences - 

not personal sentences, an indefinite personal sentence in the dialects of the Babek district. 

Keywords: Babek district, dialect, member of sentence, subject, predicate. 
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                                XIX ƏSRƏ AİD BİR SƏNƏDİN DAŞ NÜSXƏSİ 

 

Məqalədə Ordubad rayonunun Köhnə Kotam kəndindən qeydə alınmış kitabədə adı 

çəkilən İbrahim xan Kəngərlinin şəxsiyyəti haqqında bəhs olunur. Kitabənin məzmununa əsasən 

qeyd edilir ki, İbrahim xan Kəngərli uzun müddət Ordubadın naibi vəzifəsində çalışmış Şeyxəli 

xan Kəngərlinin oğlu olmuşdur. Şeyxəli xan naib olarkən Ordubadda bir sıra xeyirxah işlər 

həyata keçirmiş, şəhərin və ətraf kəndlərin inkişafına nail olmuşdur. O 1831-ci ildə Ordubad 

şəhərində “Əncüməni-şüəra” (Şairlər məclisi) ədəbi məclisini yaratmışdı. Həmçinin kitabədən 

aydın olur ki, onun oğlu İbrahim xan Kəngərli hicri 1260-cı ildə (miladi 1844-cü il) Kotam 

kəndindəki torpaq sahibliyi mənsəbini Tükəzban xanım adlı qadına bəxşiş etmişdir. 

Açar sözlər: Ordubad, Köhnə Kotam, kitabə, Şeyxəli xan, İbrahim xan, Kəngərli,  

Tükəzban xanım.  

 

Müsəlman dünyasına daxil olan bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbay-

can, o cümlədən onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisi də tarixin sanballı, təhrif olunmamış və obyektiv 

mənbələrindən sayılan müsəlman  epiqrafikası  abidələri ilə - kitabələrlə çox 

zəngindir.  Ərəblərin Azərbaycana gəlişi və yerli əhalinin islam dinini qəbul 

etməsindən sonra ərazidə ərəb dilinin elm və maarif dilinə çevrilməsi, ərəb 

qrafikasının əsas yazı vasitəsinə  çevrilməsi ilə əlaqədar olaraq bu abidələrin 

hamısı böyüklüyündən və ya kiçikliyindən asılı olmayaraq  ərəb əlifbasının 

müxtəlif xətləri (kufi, nəşx, süls, süls elementli nəşx, nəstəliq və s.) ilə  əsasən 

ərə, müəyyən hissəsi  fars dilində, nadir hallarda Azərbaycan türkcəsində  

yazılmışdır. Bu kitabələr Azərbaycanın tarix və mədəniyyətinin müxtəlif 

problemlərinin aydınlaşdırılmasında müstəsna rol oynayırlar.  

Bütün müsəlman ölkələrində olduğu kimi Naxçıvan bölgəsinin epiqrafik 

abidələri də əsasən iki böyük qrupdan – inşaat kitabələrindən və məzar 

kitabələrindən ibarətdir. Ancaq bu kitabələr içərisində nadir hallarda olsa da 

başqa məzmunlu mətnlərə, o cümlədən dövlət sənədlərinin daş nüsxələrinə də 

rast gəlinir. Naxçıvan bölgəsində də belə nümunələrə az da olsa rast gəlinir. Son 

vaxtlaradək Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yalnız bir ədəd belə 

nümunə məlum idi. Həmin kitabə Ordubad şəhər Came məscidinin şərq tərəfdən 

giriş qapısının baş tərəfində qoyulan və indiyədək qalan iri həcmli kitabədir. 

Kitabənin mətni Səfəvi hökmdarı I Şah Abbasın Ordubad şəhər əhalisinin 

xəzinəyə veriləcək bir sıra vergilərdən azad olunması haqqında 1604-cü ildə 

imzaladığı fərmanın daş üzərinə köçürülmüş nüsxəsidir.  

Təxminən 10 il bundan əvvəl muxtar respublika ərazisində ikinci belə bir 

kitabə aşkar olunmuşdur. Bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad  bölgə- 
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sində vaxtilə mövcud olmuş, sonralar insanların tərk etməsi səbəbindən xarabaya 

çevrilmiş Köhnə Kotam kəndinin məscidində qeydə alınmış kitabədir. Kitabə 

sarımtıl rəngli, düzbucaqlı fоrmalı (ölçüsü: 39х23х13 sm) mərmər lövhə 

üzərində həkk еdilmişdir. Mərmər lövhənin səthində оyma işləri aparılmış, 

kənarları bоyunca qabartma üsulu ilə еnsiz lеntvari haşiyə düzəldilmiş, alınan 

düzbucaqlı оrtadan еnsiz хətlə iki bərabər hissəyə bölünmüşdür. Birinci 

düzbucaqlının içərisində iri hərflərlə 4 sətirdə, ikinci düzbucaqlıda isə kiçik 

hərflərlə 5 sətirdə, cəmi 9 sətirdə kitabə həkk еdilmişdir. Başqa sözlə desək, 

mətni dini хaraktеrli kəlamlardan ibarət оlan kitabə birinci düzbucaqlıda, 

kitabənin yazılmasında məqsədi bildirən əsas mətn isə ikinci, aşağıdakı 

düzbucaqlıda həkk edilmişdir. 

Kitabənin mətninin tərcüməsi bеlədir: “Həmd оlsun Хaliqə ki, fələkləri 

yaratdı. Sahibе-Lövlak Məhəmməd – salavat оlsun – оlmasaydı fələklər dövr 

еtməzdi. Оnu (kitabəni-H.S.) yazmaqda məqsəd оdur ki, Hacı Şeyxəli хan 

Kəngərlinin оğlu, alicah (uca mənsəbli-H.S.) İbrahim хan özünün Kоtam 

kəndində tоrpaq (sahibliyi) mənsəbini Tükəzban хanım üçün еhsan buyurdu. 

1260-cı ildə”.  

1260 h.i. = 1844-cü il. 

Düşünürük ki, kitabənin mətnində qeyd olunan “Sahibе-Lövlak” söz 

birləşməsinin izahına ehtiyac vardır.   “Sahibе-Lövlak” dеdikdə “Lövlak” sözü 

ilə başlanan və islam pеyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədə хitabən dеyilən “Sən 

оlmasaydın Biz fələkləri yaratmazdıq!” məzmunlu hədisi-şərif nəzərdə tutulur. 

Bu hədisi-şərif göstərir ki, islam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd özündən 

əvvəlki 124.000 peyğəmbərdən ən fəzilətlisi və hörmətlisidir. Qurani-Kərimin 

ayələrindən də peyğəmbərlər arasında fəzilət baxımından üstünlük dərəcələrinin 

mövcud olması bəlli olur (10). Müqəddəs kitabın II (əl-Bəqərə) surəsinin 253-cü 

ayəsində deyilir: “(Ya Rəsulum!) bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün 

etdik” (1, s. 41). Bu fikir 17-ci (əl-İsra) surəsinin 55-ci ayəsində də təkrar olunur 

(1, s. 286). Həmçinin Qurani-Kərimin 21-ci (əl-Ənbiya) surəsinin 107-ci 

ayəsində qeyd olunur ki, “Səni də (ya Rəsulum!) aləmlərə (bütün insanlara və 

cinlərə) ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik” (1, s. 330).  Müqəddəs kitabın qeyd 

olunan bu ayələri təsdiq edir ki, islam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sonuncu 

peyğəmbər olmaq etibarilə digər peyğəmbərlərdən üstündür və aləmlərə bir 

rəhmət olaraq göndərilmişdir.  

Kitabənin məzmundan aydın оlur ki, Naхçıvan хanları nəslinə mənsub 

olan Hacı Şeyxəli хanın oğlu İbrahim хan Kəngərli hicri-qəməri təqvimi ilə 

1260-cı ildə (miladi ilə 1844-cü ildə) özünün Kоtam kəndində оlan tоrpaq 

sahibliyi mənsəbini Tükəzban хanım adlı qadına еhsan еtmişdir. Kitabədə adı 

qеyd оlunan Kоtam kəndi Оrdubad şəhərindən 7-8 km şərq tərəfdə,  Araz 

çayının sоl sahilində yеrləşən indiki Kоtam kəndindən təхminən 4 km şimalda, 

Arazın sоl qоlu Kоtamçayın sağ sahilində, dağın şərq ətəyində yеrləşirmiş. 

Hazırda хarabalıqları qalan bu kəndin əhalisi gediş-gəlişin çətinliyi səbəbindən 

ХХ yüzilliyin оrtalarında оranı tərk еtmiş və təхminən 4 km cənubda, Araz 

çayının sоl sahilində kənd salmış və оrada məskunlaşmışlar. Yеni yaranan kəndə 

də köhnə kəndin adını vеrmişlər. 

Kənd tərk edilsə də onun xarabalıqları, kəndə məxsus orta əsr 

qəbirirstanlığı indiyədək  qalmaqdadır. Biz vaxtilə bu qəbiristanlıqda epiqrafik 
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tədqiqatlar aparmış, bir neçə məzar kitabəsini qeydə alaraq tədqiq etmişik. 

Həmin kitabələrdən biri –hicri qəməri təqvimi ilə 919-cu ildə vəfat etmiş Pəri 

xanımın xatirəsinə hazırlanmış məzar kitabəsi 1987-ci ildə müdafiə olunan 

fəlsəfə doktoru dissertasiyasına daxil edilmişdir (8, s. 45).  

Kənd məscidindən qeydə alınaraq tədqiq olunan kitabədə xatırlanan 

İbrahim xanın adına əlavə olunan “Kəngərli” nicbəsi və onun Naxçıvan 

bölgəsinin qədim sakinlərindən olan Kəngərli tayfasına mənsub olduğunu 

bildirir. Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında mühüm rol oynayan bu tayfa orta 

əsrlər dövründən, xüsusilə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasından sonra 

daha da fəallaşmış, hətta bölgənin idarə olunması onlara tapşırılmışdır.  Kəngərli 

tayfa başçıları Naхçıvan diyarının hakimləri və iri feodalları оlmaq etibarilə, 

bölgənin müхtəlif  yеrlərində, о cümlədən Оrdubad ərazisində оnların şəхsi 

mülkiyyətlərində  çохlu yaşayış məskənləri оlmuşdur. Məsələn, Оrdubad şəhəri, 

həmçinin bölgənin füsunkar guşələrindən оlan bir nеçə kənd, о cümlədən 

Azadkənd, Darkənd, Gilançay, Biləv, Bеhrud, Üstüpü, Vənənd, Kоtam  və s. 

yaşayış məskənləri Kəngərli хanlarına – ХVIII əsrin sоnları-ХIХ əsrin 

əvvəllərində kоnkrеt оlaraq Naxçıvan xanlarından I Kəlbəli хan Kəngərliyə 

məхsus оlmuşdur. Bu kəndlərdə, hətta оnun еvləri оlmuş, ailə üzvləri lazım 

gəldikdə, хüsusilə, yay mövsümündə həmin yеrlərdə yaşamış, istirahət еtmişlər. 

Kəlbəli хanKəngərlinin vəfatından sоnra оğlanları bu yеrlərin idarəsini öz 

əllərinə almışlar. Məsələn, Aza və Darkənd kəndləri Nəzərəli хanın, Оrdubad 

şəhəri, Dəstə, Üstupü kəndləri Şеyхəli xanın, Gənzə, Urmus, Parağa Cəfərqulu 

bəyin, tədqiq olunan kitabədən məlum оlduğuna görə Kоtam kəndi Şeyxəli 

xanın oğlu İbrahim хanın iхtiyarına kеçmişdi. 

Rusiyaya birləşdirildikdən (10 fevral 1828-ci il) sоnra bir sıra digər 

tоrpaqlar kimi Kоtam kəndi ərazisi də Çar hökuməti tərəfindən bütünlüklə 

хəzinə tоrpaqları sırasına daхil еdilmişdi. Ancaq kitabədən məlum olduğuna 

görə İbrahim xanın kənddə müəyyən qədər tоrpaq sahibliyi saхlanmışdır. XIX 

yüzilliyə aid rus dilli qaynaqların təqdim etdiyi məlumatlara görə həmin vaхt 

Kotam kəndində vеrgi vеrəcək 16 ailə yaşamış, оnlar vеrgi kimi 320 rubl pul və 

2 хalvar taхıl ödəmişlər. Bu zaman kənddə 21 хalvar üzüm bağı, 3000 tut ağacı 

оlmuş, 6 Təbriz batmanı ipək, 12 qəlib (kоlоdоk) bal istеhsal оlunmuşdur (6, s. 

220-221). 

Rus məmuru İ.Şоpеn 1852-ci ildə Sankt-Pеtеrburqda nəşr оlunmuş 

kitabında kəndin adını Kоtan kimi qеyd еdir və göstərir ki, həmin dövrdə kənddə 

29-u kişi, 28-i qadın оlmaqla 14 ailədə birləşən 57 nəfər müsəlman əhali 

yaşayırmış (9, s. 623-626). V.Qriqоryеvin və İ.Şоpеnin məlumatlarından aydın 

оlur ki, Rusiyaya birləşdirilmə zamanı bu kənddə еrməni yaşamamışdır (6, s. 

220; 9, s. 623-626). İlhaqdan sonra İrandan köçürülən ermənilərin bir hissəsinin 

Naxçıvan ərazisinə məskunlaşdırılması zamanı bu kəndə ermənilərin 

yerləşdirilməsi isə kəndin dağlıq ərazidə yerləşməsi məhsuldar və münbit 

torpaqların cüzi olması ilə izah olunmalıdır.   

Kitabədə Şeyxəli хanın оğlu İbrahim “хan” titulu ilə təqdim olunmuşdur. 

Həmçinin kitabədə о, həm də “alicah” fəхri adı ilə qeyd  оlunmuşdur. Xanlıqlar  

dövründə, xüsusilə 1797-ci ildən sonrakı dövrlərdə bu titul və fəхri ad Naхçıvan 

хanlarına,  onların övladlarına və xan nəslindən olan adamlara İran şahları 

tərəfindən vеrilirdi. Məsələn, Kəlbəli хanın ikinci оğlu Еhsan bəyə hicri 1238-ci 
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ilin rəbiəs-səni ayında (1822-ci il) İran hökmdarı Fətəli şahın əmri ilə “хan” 

titulu və “alicah” fəхri adı vеrilmişdir (7, s. 20-21). Görünür, Şeyxəli xanın oğlu 

İbrahimə də hansısa хidmətinə görə bu titullar vеrilibmiş.   

İbrahim xanın atası Şeyxəli xan Kəngərli Nаxçıvаn bölgəsində qədim 

zаmаnlаrdаn məskunlаşаn Kəngərli tаyfаsınа mənsub şəxsiyyətdir və Nаxçıvаn 

xаnlаrındаn I Kəlbəli xаnın Nəzərəli xаn və Ehsаn xаndаn sonrа III oğludur. O 

gənc yаşlаrındаn ölkənin ictimаi-siyаsi həyаtındа fəаl iştirаk etmişdir. 1826-

1828-ci illərdə bаş vermiş II Rusiyа-İrаn mühаribəsindən əvvəl, hələ Naxçıvan 

xanlığının mövcud olduğu dövrdə o, Ordubаdа nаib təyin edilmiş, mühаribədən 

sonrа dа Rusiyа hökumətinin tаpşırığı ilə bu vəzifədə çаlışmışdır. Ordubаdın 

nаibi olаrkən o аbаdlıq, quruculuq işləri ilə məşğul olmuş, şəhərin və ətrаf 

bölgələrin inkişаfınа nаil olmuşdur. Şeyxəli xan naib kimi fəаliyyəti dövründə 

Ordubаddа bir sırа təsərrüfаt sаhələrinin, xüsusilə ipəkçiliyin inkişаfınа nаil 

olmuşdu. O naib olarkən şəhərdə daha əvvəlki dövrlərdə qazılmış, ancaq XIX 

yüzilliyə qədər uçub-dağılmış, məhv olmaqda olan  bir kəhrizi bərpa etdirmişdir. 

Bu səbəbdən də həmin kəhriz şəhər əhalisi tərəfindən həmin vaxtdan “Şıxəli 

(Şeyxəli) xan kəhrizi” adlandırılmışdır (5, s. 97-100). Kəhriz indi də fəaliyyət 

göstərməkdədir. 

Elm, mədəniyyət, ədəbiyyаt məsələlərinə xüsusi diqqət yetirən və özü də 

ədəbi yаrаdıcılıqlа məşğul olаn Şeyxəli xan 1831-ci ildə Ordubаd şəhərində 

“Əncüməni-şüərа” (“Şаirlər məclisi”) ədəbi məclisini yаrаtmışdı. Dövrünün bir 

sırа görkəmli ziyаlılаrı, körkəmli şəxsiyyətləri, o cümlədən Hаcıаğа Fəqir, Qüdsi 

Vənəndi, Məşədi Həsən Dəbbаğ, Ustа Zeynаl Nəqqаş, Mollа Hüseyn Bikəs və 

bаşqаlаrı bu məclisdə fəаl iştirаk etmişdir.  

İbrahim xanın atası Şeyxəli kitabədə “xan” titulu ilə təqdim olunmuşdur. 

Ancaq qaynaqlar təsdiq edir ki, onun böyük qаrdаşlаrı Nəzərəli və Ehsаn 

müəyyən vaxtlarda “xаn” tituluna lаyiq görülsələr də, ona rəsmi olaraq “xаn” 

titulu verilməmişdir. Аncаq Nаxçıvаnın, bütövlükdə Аzərbаycаnın sosiаl-siyаsi 

həyаtındа mühüm rol oynаyаn və tаriximizdə iz burаxаn bu şəxsiyyət Kəngərli 

xаnlаrı nəslindən və Nаxçıvаn xаnı Kəlbəli xаnın oğlu olduğundаn əhаli 

tərəfindən “xаn” аdlаndırılırdı. Bu vəziyyət həttа onun müаsirlərinin şeirlərində 

də öz əksini tаpmış, onа həsr olunаn mənzum pаrçаlаrdа Şeyxəli bəy Şeyxəli 

xаn kimi təqdim olunmuşdur. Məsələn, Cənubi аzərbаycаnlı şаir Əndəlib 

Qаrаcаdаği “Ordubаdın vəsfi” аdlı müxəmməsində Şeyxəli bəy hаqqındа yаzır: 

Hаkimi Şeyxəli xаn - kаni səxаvət nə deyim. 

Yoxdu Kəngərli kimi mərdi-şücаət nə deyim, 

Görmədim bir belə sultаni-ədаlət nə deyim.  

Sаhibi-təblü ələm, özgə qiyаmət nə deyim. 

Çıxsа cəng eyləməyə, Nаdiri-dövrаnə dəyər (3, s. 197). 

Göründüyü kimi Əndəlib Qаrаcаdаği Şeyxəli bəyi “xan” titulu ilə təqdim 

edir. Həmçinin şair Şeyxəli xanı “səxаvət mənbəyi” (“kаni səxаvət”), “şücаətli 

kişi” (“mərdi-şücаət”), “ədаlətli sultаn” (“sultаni-ədаlət”), “təbil və bаyrаq 

sаhibi” (“sаhibi-təblü ələm”) kimi təqdim edir və Nаdir şаhа bənzədir, onu 

“zəmanənin Nadiri” (“Nаdiri-dövrаn”) adlandırır. 

Şeyxəli xаnın аlicənаblığı, mərdliyi, şücаəti və sаir keyfiyyətləri digər 

müаsirlərinin də diqqətini cəlb etmiş, şeirlərində onu mədh etmişlər. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

158 

“Əncüməni-şüərа”nın fəаl üzvlərindən biri olаn Qüdsi Vənəndi “Tаpdım” rədifli 

qəsidəsində onun hаqqındа yаzır: 

Şeyxəli xаnı görüm dövləti əfzun olsun, 

Çoxlаrın mən onа bir tifli-səbəqxаn tаpdım. 

Nə yаzım vəsfinə bilməm, dönə zibəndə olа, 

Mən şücаətdə onu Rüstəmi-dаstаn tаpdım (2, s. 93). 

Qüdsi Vənəndi də bu şeirində Şeyxəli bəyi xаn kimi təqdim edir və onu 

şücаətdə Rüstəm-Zаlа bənzədir.  

Tədqiq olunan kitabədə həm də Şeyxəli xanın adının əvvəlinə “Hacı” titulu 

əlavə olunmuşdur. Bu isə onun Məkkə şəhərində müsəlman dünysının ən böyük 

ziyarətgahı olan Həcc ziyarətində olması ilə əlaqədardır.  

Kitabədə adı çəkilən və İbrahim xan Kəngərlinin özünün torpaq sahibliyi 

mənsəbini ehsan etdiyi Tükəzban xanımın şəxsiyyətini hələlik dəqiq 

müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır. Onun kimliyi haqqında kitabədə 

konkret məlumat yoxdur. Ancaq tədqiqatçıların məlumatlarından məlumdur ki, 

xanlığın banisi Heydərqulu xan Kəngərlinin oğlu, Naxçıvanın ən qüdrətli və 

bacarıqlı xanlarından olan Kəlbəli xan Kəngərlinin Tükəzban xanım adlı arvadı 

olmuşdur. Kəlbəli xanın övladlarından Nəzərəli xanın, Ehsan xanın, Şeyxəli 

bəyin, Mehdiqulu xanın və İsgəndər xanın anası Tükəzban xanımdır (4). Belə 

olan halda həmin Tükəzban xanım Şeyxəli bəyin (Şeyxəli xanın) anası olduğu 

üçün o, İbrahim xanın da nənəsi olur. İbrahim xanın Kotam kəndinin torpaq 

sahibliyi mənsəbini bağışladığı qadının da onun nənəsi Tükəzban xanım olması 

məlum deyildir. Bu haqda konkret fikir söyləmək çətindir. Həmçinin kitabədə 

adı qeyd edilən Tükəzban xanım tamamilə başqa bir qadın da ola bilər. Yəqin ki, 

gələcək tədqiqatlar zamanı onun haqqında da yeni faktlar aşkar olunacaq və elmi 

ictimaiyyətə çatdırılacaqdır. 

Kitabənin məlumatlarından aydın olur ki, İbrahim xanın Kotam kəndində 

torpaq sahibliyi olmuş və bu hüquq hicri-qəməri təqvimi ilə 1260-cı ilə (miladi 

ilə 1844-cü ilə) qədər davam etmişdir. Bu ildə kənddəki torpaq sahibliyi mənsəbi 

İbrahim xan tərəfindən Tükəzban xanıma ehsan edilmlşdir (bağışlanmışdır). 

Deməli, bundan sonra İbrahim xanın Kotam kəndindəki torpaq sahibliyi 

Tükəzban xanıma məxsus olmuşdur. 

Özündə Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayan 

şəxsiyyətlərin adını qoruyub saxlayan və tariximizin müəyyən bir məsələsinin 

aydınlaşdırılmasına işıq salan bu kitabə yazıldıqdan sonra Kotam kənd 

məscidinin divarında, giriş qapısının baş tərəfində qoyulmuşdur. Kitabənin 

məscidin divarına nəsb edilməsi heç də təsadüfi hal kimi 

qiymətləndirilməməlidir. Orta əsrlərdə məscidlər toxunulmaz yer, Allahın evi 

hesab edildiyindən, əmin-amanlıq cəhətdən daha etibarlı olduğundan kitabəyə 

toxunulmasın deyə məscidin divarına qoyulmuşdur. Eyni zamanda kitabənin 

buraya qoyulması keçmişdə məscidlərin əhalinin ən çox toplaşdığı, cəm olduğu, 

ibadət və zikr etdiyi, söhbətləşdiyi, ünsiyyətdə olduğu,  vaxtının çox hissəsinin 

keçirdiyi, doğum, ölüm, nigah və boşanma hallarının qeydə alındığı, 

ümumiyyətlə, adamların ən çox gedib-gəldiyi bir yer olduğu üçün bu sənədi – 

kitabəni daha çox adamın görməsi və oxuması səbəbindən də irəli gəlmişdir. 

Sonralar kənd əhalisi kəndi tərk edib köçdüyündən və məscid binası uzun 

müddət baxımsız qaldığından tədricən dağılmış, kitabə qoyulduğu yerindən 
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düşmüşdür. Xeyirxah adamlar isə itib-batmasın deyə onu götürüb məscidin 

içərisinə qoymuşlar.  
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

КАМЕННАЯ  КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К XIX ВЕКУ  

 В статье рассматривается личность Ибрагим хана Кенгерли, упомянутый в надписи, 

зарегистрированной в селе Старый Котам Ордубадского района. Согласно содержанию 

надписи, Ибрагим хан Кенгерли был сыном, работающего долгое время на должности 

наиба Шейхали хана Кенгерли. Когда Шейхали хан был наибом, претворил в жизнь ряд 

благотворительных дел в Ордубаде, и добился развития города и окрестных деревень. В 

1831 году он создал литературный меджлис "Анджумани -Шуара" (“Собрание поэтов”) в 

Ордубаде. Из надписи также видно, что его сын Ибрагим хан Кенгерли в 1260 году (1844 

г.) карьера владетельства землями в деревне Котам перевел на имя Туказбан ханум. 

Ключевые слова: Ордубад, Старый Котам, Шейхали хан, Ибрагим хан, Туказбан 

ханум. 

 

SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

THE STONE  EXAMPLE OF  INSCRIPTION  BELONG TO XIX CENTURY 

The article deals with Ibrahim Khan Kangarli’s personality, mentioned in the inscription 

from the Old Kotam village of Ordubad District. According to the content of the book it is 

mentioned that Ibrahim khan Kangarli was the son of Shaykhali Khan Kengerli, who worked as 

regent of Ordubad for a long time. While Shaykhali Khan working as regent in Ordubad he did a 

number of favors, he achieved the development of the city and its surrounding villages. In 1831, 

he founded the literary council of the "Enlightenment-Poets" (Poets Assembly) in Ordubad. It is 

also clear from the inscription that his son, Ibrahim Khan Kangarli, present the rank of the 

ownership in Kotam village to a woman named Tukazban Khanum, in Hijri 1260 (1844 AD). 

Key words: Ordubad, old Kotam, Shaykhali Khan, İbrahim Khan, Tukazban Khanum.  
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HÜLAKÜLƏR DÖVRÜNDƏ NAXÇIVANDA SİYASİ VƏZİYYƏT 

 

Məqalədə XIII əsrin 50-ci illərində İran, Suriya, İraq və Azərbaycanda tabe olmaqdan 

boyun qaçıran bəzi əmirləri itaətə cəlb etmək üçün Hülakü xanın başçılığı ilə monqolların 

üçüncü hücumundan və bu hücüm zamanı işğal edilmiş digər Azərbaycan bölgələri kimi, 

Naxçıvanın da xeyli ziyan çəkməsindən bəhs edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, 1256-cı ildə qurulan 

Hülakülər dövlətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan məmləkətlərindən biri Azərbaycan idi. Lakin 

Hülakü xanın vəfatından sonra ölkədə mərkəzi hakimiyyət bir qədər zəiflədi. Şimalda yerləşən 

Qızıl Orda (1243-1507) hökmdarları bundan istifadə etməyə cəhd göstərdilər. 1263, 1265, 1288, 

1290-cı illərdə onlar dövlətin şimal əyalətlərinə yürüşlər etdilər. Bu yürüşlərdə ilk növbədə, 

Azərbaycan əhalisi, şəhər və kəndləri zərər çəkirdi. Hər iki tərəf Naxçıvan da daxil olmaqla bir 

sıra Azərbaycan bölgələrində əhalini soyur, yaşayış yerlərini dağıdır, əkin zəmilərini və bağları 

viran qoyurdular. 

XIII əsrin sonlarında vəziyyət müəyyən qədər sabitləşməyə başladı. Naxçıvan Qazan 

xanın keçirdiyi islahatlardan sonra qismən bərpa olundu. Lakin onun hakimiyyətindən sonra 

yenidən daxili qarşıdurmalar, Çobani əmirlərinin zülmü bölgəni çətin vəziyyətə saldı. Baş vermiş 

bu müharibələr Naxçıvanda xeyli dağıntılara səbəb oldu. Təsadüfi deyil ki, sonrakı əsrlərdə 

bölgəyə səfər etmiş əcnəbi səyyahlar, tarixçilər monqolların bölgə ərazisini dağıtmasından bəhs 

etmişlər.  

Nəticədə, Hülakülər dövründə hakimiyyət uğrunda tax-taca iddialı ayrı-ayrı adamların 

apardıqları mübarizələr zamanı hərbi-strateji baxımından əlverişli mövqedə yerləşən Naxçıvanı 

sığınacaq yeri seçməsi, buranı siyasi hadisələrin mərkəzinə çevirməsi bölgədə ictimai-siyasi 

vəziyyəti gərginləşdirmiş, iqtisadi inkişafı ləngitmiş, ən əsası isə əvvəlki əsrdə mədəniyyətin 

çiçəkləndiyi bir bölgəni dağıntılara məruz qoymuşdur. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Hülakülər dövləti, işğal, islahat, siyasi vəziyyət 
 

XIII əsrin 20-30-cu illərində monqol xaqanlığının Ön Asiyanı, Cənubi 

Qafqazı və Kiçik Asiyanı ələ keçirməsinə baxmayaraq, həmin əsrin ortalarında 

bu yerlərdə bir sıra iri feodal malikanələri hələ də öz müstəqilliklərini 

itirməmişdi. 1251-ci ildə hakimiyyətə keçən Ali monqol xaqanı, Çingiz xanın 

nəvəsi Munke işğalı başa çatdırmaq üçün Hülakü xanın başçılığı altında monqol 

qoşunlarının bu ölkələrə hərbi səfər etməsini qərara aldı. Bu məqsədi həyata 

keçirmək üçün 4 ulusun xanları hər on nəfər döyüşçüdən ikisini Hülakü xanın 

dəstəsi üçün ayrılmalı idilər. Hərbi hazırlıq işləri iki il müddətində başa 

çatdırıldı.1253-cü ildə Hülakü xanın başçılığı ilə Ön Asiyaya 120 min nəfərlik 

qoşun göndərildi (4). Bu yürüşdə əsas məqsəd İranın, İraq-i Ərəbin, Suriyanın və 

digər vilayətlərin müstəqil fəaliyyət göstərən hakimlərini itaətə cəlb etmək idi. 

Bunun üçün Hülakü xan iri feodalların köməyindən istifadə edərək bir çox yerli 

hakimləri özünə tabe etdi, böyük şəhərləri alaraq çoxlu qənimətlər ələ keçirdi. 

1256-cı ildə Şimali İranda İsmaililərin Ələmut hökmranlığı süquta uğradıldı. 

1257-ci  ildə  isə  Azərbaycan  tabe  edildi.  1258-ci  ilin  fevralında  Hülakü  xan  
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Bağdadı ələ keçirdi və 500 ildən artıq mövcud olmuş Abbasilər xilafətinə (750-

1258) son qoydu (4). Həmin ildən Naxçıvan da Hülakülərin hakimiyyətinə tabe 

edildi. Zəbt edilmiş yeni ərazilər hesabına beşinci monqol ulusu – Hülakülər 

(Elxanilər) dövləti yaradıldı.  

Yarandıqdan sonra yüz il müddətində (1357-ci ilədək) fəaliyyət göstərmiş 

Hülakülər dövləti Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına təsir 

etdi, onun hüdudlarında, əhalisinin etnik tərkibində, dini görüşlərində, 

mədəniyyətində, dilində nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş verdi (2, s. 19). 

Hülakülər dövlətinin inzibati ərazi bölgüsündə Naxçıvan.Hülakülər 

dövlətinin ərazisi Dərbənddən İran körfəzinə, Misir hüdudlarından Amu-Dərya 

çayına kimi geniş əraziləri əhatə edirdi. İnzibati ərazi bölgüsünə görə dövlətin 

ərazisi vilayətlərə, vilayətlər əyalətlərə, onlar da öz növbəsində tümənlərə 

bölünürdü. Bu vilayətlərdən biri də Azərbaycan idi (11, s. 78-79). Azərbaycanın, 

bir vilayət kimi, sərhədləri Xəzər dənizi – Gilan vilayəti – Zəncan, Savucbulaq, 

Uşniyə şəhərlərinin və Ruyendej qalasının cənubundan – Urmiya, Salmas, Xoy, 

Maku şəhərlərinin və Naxçıvanın qərbindən – Dvin şəhərindən – Göycə gölü – 

Debed çayı – Şəki vilayətinin qərbindən və şimalından – Dərbənd şəhərinin 

şimalından keçirdi (10, s. 233). Azərbaycan vilayəti Azərbaycan, Muğan, Arran 

və Şirvan adlı 4 əyalətə bölünmüşdü. Azərbaycan adlı əyalət əsasən Araz çayın-

dan cənubda yerləşən torpaqları özündə birləşdirsə də, təbii-coğrafi baxımdan 

Arran ərazisinə daxil olan Naxçıvan Hülakülərin inzibati ərazi bölgüsünə görə 

Azərbaycan əyalətinə daxil idi. Azərbaycan əyaləti 9 tümənə bölünmüşdü. 

Dövrün tarixçisi Həmdullah Qəzvini (1282-1345) həmin tümənlərdən səkkizi 

haqqında bəhs etmişdir. Bunlar Təbriz, Ərdəbil, Pişkin, Xoy, Sarab, Marağa, 

Mərənd və Naxçıvan tümənləri idi (22, s. 37). 1258-ci ildən etibarən Hülakülər 

dövlətində Naxçıvan ərazisi xüsusi tümən status aldı (19, s. 69).  

Bu zaman çoxmənalı “tümən” termini ilk növbədə hərbi, inzibati və pul 

vahidləri mənasında işlədilirdi. Hərbi baxımdan 10 min döyüşçünü birləşdirən, 

pul vahidi kimi 10 min dinara bərabər olan inzibati baxımdan 10 min əsgər verə 

biləcək müəyyən ərazinin göstəricisi idi (14, s. 97). Naxçıvana tümən inzibati 

ərazi vahidi statusu verilməsi onun böyük bir ərazini əhatə etdiyindən xəbər 

verirdi.  

 Azərbaycan əyalətinin şimal-qərb tərəfində yerləşən Naxçıvan tüməni 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının bugünkü sərhədlərindən geniş ərazini – Araz 

çayının çənub sahillərində də müəyyən əraziləri əhatə edirdi. Həmdullah 

Qəzvininin qeydlərindən aydın olur ki, bəhs edilən dövrdə Naxçıvan tüməninə o 

zamankı Azərbaycanın 27 şəhərindən beşi Naxçıvan, Ordubad, Azad, Əncan və  

Maku daxil idi (22, s. 51). Bu tümən Makudan Qafan dağlarına kimi geniş 

ərazidə yerləşirdi (14, s. 96). O, şimaldan və şərqdən Arran əyaləti ilə həmsərhəd 

idi. Arran əyaləti ilə sərhəd Göyçə gölünün cənubundan başlamış, cənub-şərqə 

doğru hərəkət edərək Şahbuzun şimalından Qafan və Həkəri çayının isə şimal-

şərqindən keçmişdir. Cənub-şərqdən və cənubdan Naxçıvan tüməni Azərbaycan 

əyalətinin Xoy və Mərənd tümənləri ilə həmsərhəd olmuşdur. Mərənd tüməni ilə 

sərhəd Araz çayı boyunca idi. Araz çayından cənubdakı sərhəd Culfa 

istiqamətindən başlayıb cənuba doğru istiqamətlənir və Maku ərazisi də 

Naxçıvan tüməninin tərkibində qalmış olurdu. Xoy tüməni ilə sərhəd eyniadlı 

şəhərin şimalından keçirdi. Qərbdən isə sərhədlər Van gölünün şərqindəki 
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ərazilərdən başlamış, şimala doğru uzandıqca Sürməli çuxurunun və Dəbil 

şəhərinin qərbindən keçmişdir (7, s. 47). Deməli, Naxçıvan tüməninin güney 

sərhədlərinə Araz çayından cənubdakı Maku şəhəri və ətrafındakı ərazilər də 

daxil idi. Arazın cənubunda Naxçıvan şəhərindən çox da uzaqda olmayan və 

onunla eyni en dairəsində yerləşən Makunun Azərbaycanın başqa tümənlərinin 

tərkibində, xüsusilə Naxçıvana qonşu olan Xoy və ya Mərənd tümənlərinin 

tərkibində verilməməsi onun məhz Naxçıvan ərazisinə daxil olduğunu bir daha 

təsdiq edir. Göründüyü kimi, Naxçıvanın qərb hüdudlarına isə Dvin (Dəbil) 

şəhəri də daxil olmuşdur. Ərəb coğrafiyaşünası Yaqut Həməvinin (1179-1229) 

yazdığına görə, Dvin “Arran vilayətində, Azərbaycanın uzaq hüdudlarında” 

yerləşirdi. Əbu-Bəkr əl-Əhəri (XIV əsr) isə 1338-ci ildə Şərur və Dvin 

ərazilərinin Hülakü əmiri Əkəncinin oğlu Hacıbəy tərəfindən idarə olunduğunu 

bildirmişdi (13, s. 81). Bu məlumatlar Dvinin orta əsrlərdə Azərbaycanın, 

deməli, Naxçıvanın tərkibində olduğunu söyləməyə əsas verir. Fəzlullah 

Rəşidəddinin (1247-1318) məlumatına görə, bu zaman Qafan ərazisi də 

Naxçıvan tüməninə daxil olmuşdur (9, s. 168; 13, s. 81-82). 

Bu dövrdə Naxçıvan tüməninə Vənənd, Qarabağlar, Giran, Cülahə (müasir 

Culfa), Şahbuz, Şərur, Əlincə, Sürməli, Gərni, Taqmar, Fəqnan və b. yaşayış 

məskənləri, qala və istehkamlar, Əshabi-Kəhf mağarası, Xudafərin və Ziyaülmü-

lk körpüləri və s. daxil olmuşdur (14, s. 97) ki, bunların bir çoxu bu gün də 

mövcuddur. 

Hülakülər dövründə Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət. Qeyd edildiyi 

kimi, Azərbaycan monqollar tərəfindən üçüncü dəfə 1257-ci ildə tabe edildikdən 

sonra, 1258-ci ildə Naxçıvan da Hülakülər dövlətinin tərkibinə qatıldı. Bundan 

əvvəl, XIII əsrin birinci yarısında bölgə ərazisi dəfələrlə gürcülərin, monqolların, 

xarəzmşahların və s. işğalçı qüvvələrin hücumlarına məruz qalmış, müəyyən 

illərdə xarəzmşahların və monqolların hakimiyyəti altında idarə edilmişdir. Yəni 

Atabəylər dövlətinin son illərindən Hülakülər dövlətinin bölgəni işğalınadək 

artıq Naxçıvan xeyli çətinliklərlə üzləşmiş, XII əsrdə siyasi, iqtisadi və mədəni 

baxımdan əldə etdiyi uğurlar işğalçı qüvvələrin təsiri ilə tənəzzülə uğradılmışdı. 

Əhəmiyyətli hərbi-strateji mövqeyi bu illərdə onun hər zaman hədəfdə olmasına 

səbəb olmuşdur. Əldən-ələ keçməsi bölgə ərazisində siyasi gərginliyi xeyli 

artırmış, bu isə iqtisadi və mədəni həyatın inkişafını ləngitmişdir. 

Hülakü xanın qurduğu bu dövlətin sərhədləri təkcə Azərbaycan Atabəyləri 

dövlətinin ərazisi ilə məhdudlaşmır, daha geniş əraziləri əhatə edirdi. O, 

hakimiyyətinin ilk illərində bir sıra dövlətləri işğal edərək öz hakimiyyətini bu 

yerlərdə möhkəmləndirmiş oldu. Hülakü xanın Yaxın Şərq ölkələrində yaratmış 

olduğu imperiyanın tərkibinə Azərbaycandan başqa İraqi-Ərəb, İraqi-Əcəm, 

Kirman, Gürcüstan, Kiçik Asiya (Rum), Kürdüstan, Fars, Xuzistan, Xorasan və 

bir sıra digər yerlər tabe edilmişdi (12, s. 15). 

Hülakülər dövlətinin təşəkkül tapması, Azərbaycanın həmin siyasi 

qurumun mərkəzi vilayətinə çevrilməsi və onun malik olduğu üstünlüklər Qızıl 

Orda xanlarının Azərbaycana olan iddialarından dolayı Qızıl Orda dövləti ilə 

Hülakülər arasında uzun müddət gedən müharibələrin əsas səbəbi idi. 

Qızılordalıların etdiyi yürüşlər zamanı Azərbaycan ərazisi işğalçılar tərəfindən 

tapdalanır, əhalisi qarət edilir, iqtisadiyyatına böyük ziyan vurulurdu. 1263, 

1265, 1288, 1290-cı və sonrakı illərdə onlar dövlətin şimal əyalətlərinə yürüşlər 
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etmişdilər. Bu yürüşlərdə Naxçıvan da daxil olmaqla bir sıra Azərbaycan 

bölgələri döyüş meydanına çevrilmişdi (19, s. 69-70). Bu haqda akademik 

Ə.Ə.Əlizadə göstərmişdir ki, həmin vaxt bölgə ərazisi torpaq və vergi siyasətləri 

ilə yanaşı Elxanilərlə Qızılordalılar arasındakı dağıntılardan daha çox əziyyət 

çəkmişdir (21, s. 90). 

 Hülakü xanın ölümündən sonra köçəri feodallar, maliyyə məmurları 

arasında daxili çəkişmələr başlandı və getdikcə gücləndi. Bu dövlətin yarandığı 

ilk vaxtlarda köçəri feodallar arasında bəzi mənafe birliyi mövcud idi. Lakin 

sonralar – Abaqa xanın (1265-1282) hakimiyyətinin sonlarında, şahzadələrin və 

əmirlərin bir hissəsi onlara tapşırılan ərazidə öz mövqelərini və təsirlərini 

möhkəmləndirdikdən sonra köçəri feodallar arasındakı əvvəlki birlik pozulmağa 

başladı. Onlar şahzadələrin və görkəmli əmirlərin başçılıq etdikləri qruplarda 

birləşir və bir-biri ilə mübarizə aparırdılar. Bu mübarizə zaman keçdikcə öz gizli 

formasını itirib açıq şəkil alırdı.  

Hülakülər taxt-tacının nəslən verilməsi prinsipinə sadiq qalmaq bəhanəsi 

ilə gedən feodal ara mübarizələrində yüksək ixtiyar sahibi olan köçəri 

feodalların və əmirlərin böyük rolu var idi. İri feodallar və əmirlər vəliəhdçilik 

prinsipini əsas tutaraq daim bir-biri ilə çəkişir, çox hallarda qanlı vuruşmalar 

aparırdılar. Bu mübarizənin əsas səbəbi - torpaqların əyanların əlində 

toplanması, həmin torpaqlardan gələn gəlirlər və həmçinin əhalinin amansız 

istismarı nəticəsində əldə olunan mədaxil hesabına iri feodalların iqtisadi və 

siyasi qüdrətinin artması olmuşdur (1, s. 259). 

Abaqa xandan sonra hakimiyyətə Əhməd xan (1282-1284) sahib oldu. 

Lakin o, tezliklə narazı qalmış feodalların səyi nəticəsində hakimiyyətdən 

məhrum edildi və taxta Arqun xan (1284-1291) çıxdı. Arqun xanın hakimiyyəti 

dövründə feodal müharibələri daha da gücləndi. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı 

Əmir Novruzun başçılığı ilə aparılan mübarizə uzun müddət davam etdi. Arqun 

xanın ölümündən (1291) sonra yeni elxanın seçilməsi uğrunda ciddi çəkişmələr 

başlandı. Abaqa xanın oğlu Keyxatu xan (1291-1295) bu ara müharibələrindən 

qalib çıxdı və elxan elan olundu. Lakin o, tez bir zamanda feodal qruplarının 

əlində oyuncağa çevrildi. Bir çox vilayətlərin hakimləri ona qarşı çıxdılar. 

Mərkəzi dövlət aparatı zəiflədi və müxalif qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq 

iqtidarını itirdi. 1295-ci ildə Azərbaycanda iki elxan dəyişdi. İri feodal 

qruplarınm köməyi ilə Keyxatunun əvəzinə Baydu elxan elan edildi. Lakin o, bir 

neçə aydan sonra hakimiyyətdən məhrum edildi və Qazan xan (1295-1304) 

Qarabağda Hülakülər dövlətinin başçısı elan olundu (2, s. 21-22). 

Hülakü xandan (1258-1265) sonra taxt-taca iddialı monqol şahzadələri 

arasında hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda aparılan bu mübarizələrdə Naxçıvan 

bölgəsi əvvəlki illərdə olduğu kimi, yenə siyasi proseslərin mərkəzlərindən 

birinə  çevrildi (15, s. 35). Monqol hökmdarlarından Abaqa xan, Əhməd xan, 

Arqun xan, Keyxatu xan və Baydu xanın hakimiyyəti illərində digər Azərbaycan 

bölgələri kimi Naxçıvan da dağınıq halda idi (6, s. 82). 90-cı illərdə daxili 

çəkişmələr gücləndiyi zaman Naxçıvan müxalif qüvvələrin istinadgahına 

çevrildi. Təqiblərdən yayınmağa çalışan monqol şahzadəsi Ənbarci 1294-cü ildə 

müdafiə olunmaq üçün üz tutduğu Naxçıvan yaxınlığında öldü. Bir qədər sonra 

Keyxatu ilə Baydu arasında başlanan taxt-tac davası 1295-ci ildə sonuncunun 

qələbəsi ilə nəticələndi (10, s. 230). Baydu xanın Keyxatu xan üzərində qələbə 
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çalaraq taxt-taca sahib olması digər monqol şahzadəsi Qazan xanı ciddi narahat 

etdi. O, Baydu xana qarşı öz sərkərdələri Novruz və Qutluğun başçılığı ilə qoşun 

göndərdi. Bu zaman Baydu xan müdafiə olunmaq üçün Naxçıvana qaçmışdı. 

Aydındır ki, o, Əlincəqalada gizlənmək niyyətində idi. Bundan xəbər tutan 

Qazan xan öz hərbi qüvvələrini Baydunun arxasınca Naxçıvana göndərdi. Bu 

zaman Baydu xanın hərbi rəisləri Çoban, Toqaçar, Qurumuşi və digər yaxın 

adamları onu tərk edib Qazan xanın tərəfinə keçdilər. Belə vəziyyətdə zəifləmiş 

Baydu xan Qazan xanın adamları tərəfindən tutularaq Təbrizə gətirildi. Baği-

Neykəşdə edam edildi (24, s. 168; 6, s. 83; 15, s. 35). Baydu xan öldürüldükdən 

sonra, 1295-ci ildə hakimiyyət başına keçən Qazan xanın idarəçiliyi dövründə 

bir müddət Hülakülər dövləti ərazisində sabitlik yarandı, iqtisadi və mədəni 

sahələrdə müəyyən irəliləyişlər oldu. Bu zaman Naxçıvan da digər Azərbaycan 

bölgələri kimi Qazan xanın hakimiyyəti altına keçdi. 1301-ci ilin payızında 

Misir yürüşündən qayıtdıqdan sonra, Qazan xan Naxçıvana gəlmiş və buradan 

keçib Arrana getmişdir (24, s. 193; 15, s. 35). 

Naxçıvan bölgəsində əvvəlki ilərdə törədilmiş dağıntıların aradan 

qaldırılması, bir sıra bərpa işlərinin, o cümlədən də Əlincəqalanın bərpa edilməsi 

əsasən, Qazan xanın həyata keçirdiyi islahat illərində olmuşdur. Qeyd edək ki, 

Hülakülər dövlətinin ilk qüdrətini özünə qaytarmaq üçün Qazan xan daxili 

siyasət istiqamətini əsaslı surətdə dəyişməyə, bir sıra mühüm islahatlar 

keçirməyə məcbur oldu. 1297-1304-cü illər ərzində həyata keçirilən islahatlarla 

bağlı Qazan xanın fərmanları istər ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, dini, istərsə də 

hüquqi baxımdan mükəmməlliyi ilə seçilir və daha mühüm əhəmiyyət daşı-

yırdı. Onun islahatlarının əsasını İslam dininin qəbulu və möhkəmləndirilməsi, 

hərbi iş və qoşun saxlanılması, təsərrüfat iqtisadiyyatının idarə edilməsi, torpaq 

və rəiyyətin hüquqları, ticarət-maliyyə qaydaları, saraydaxili idarəçilik, daxili 

qayda-qanunlara əməl edilməsi, ədalət mühakiməsi və mülkiyyət tələbləri 

haqqındada qanunlar təşkil edirdi (8). 

Qeyd edildiyi kimi, Qazan xanın həyata keçirdiyi bu islahatlar  digər 

Azərbaycan bölgələri ilə yanaşı, Naxçıvan üçün də əhəmiyyətli oldu. Belə ki, 

1303-cü ildə Qazan xanın verdiyi fərmana əsasən torpaq mülkiyyətçilərinə 

yaşayış yerindən qaçmış kəndliləri 30 il ərzində geri qaytara bilmək (2, s. 51) 

imkanının verilməsi Naxçıvan bölgəsində də yaşayan əhali sayının dinamikasına 

müsbət təsirini göstərdi. Demoqrafik artımın nəticəsi olaraq, XIII əsrin 40-cı 

illərində Naxçıvan şəhəri xəzinəyə ildə 113 min dinar (11 tümən 3000 dinar) 

xərac ödədiyi halda, XIV əsrin əvvəllərində bu rəqəm ildə 150 min dinar (15, s. 

46; 10, s. 230) olmuşdur. Təbii ki, Naxçıvanın ayrı-ayrı bölgələri də bu 

mükəlləfiyyətlərdən istisna deyildilər: Ordubad ildə 2 mln 600 min dinar gəlir 

verirdi. Azad kiçik şəhər olsa da, dənli bitkiləri, pambığı və üzümü ilə vergi 

ödəmələrində iştirak edirdi (14, s. 99; 10, s. 230).  

Monqolların həyata keçirdiyi vergi siyasəti onlardan əvvəlki Səlcuqların 

bu sahədəki təcrübəsinə əsaslansa da, lakin çox olması baxımından ondan daha 

ağır idi. Əsas vergilərdən olan kalan, qopçur (Naxçıvanda “kanqçur” yaxud 

“qoyunhaqla” adlandırılan rüsum), tamğa ilə birlikdə 37 növdən çox rüsum 

ödənilməsi əhalini müflisləşdirirdi. Vergi və mükəlləfiyyətlərin geniş həcmli 

olması Hülakülərin maliyyə məsələlərini, idxalat və ixracat, həmçinin vergilərini 

əks etdirən siyahıda özünü daha aydın büruzə verimişdir. Bütün bunlar əhalinin 
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siyasi sabitliyinə təsir edirdi. Belə ki, vergilərin ağırlığı səbəbindən Naxçıvan, 

Mərənd və Sərab əhalisi şikayət edərək bildirmişdi ki, vergi yığanlar və 

məmurlar Qazan xanın fərmanına əməl etmir, istədikləri məhsulları ələ keçirir, 

tələb olunandan artıq məbləğdə vergilər alır, “bir dinar əvəzinə 20 dinar tələb 

edirlər” (2, s. 54). 

Hülakülər dövründə monqollar üçün Naxçıvan bölgəsinin siyasi əhəmiyyət 

daşımasının əsas göstəricilərindən biri də burada Hülakülər dövlətinə məxsus 

sikkələrin kəsilməsi olmuşdur. Qazan xanın 1303-cü ildə keçirdiyi sikkə 

islahatından sonra Hülakülər dövlətinin ərazisində yaradılmış 75 zərbxanadan 

biri də Naxçıvanda təsis edilmişdir (26, s. 137). Orta əsrlərdə zərbxanalar daha 

çox dövlətin ciddi şəkildə qoruna bilən şəhərlərində kəsilirdi. Bu zaman 

Naxçıvan bölgəsi də Hülakülər üçün siyasi baxımdan əhəmiyyətli olduğundan 

burada zərbxanalar olmuş və sikkə zərbi həyata keçirilmişdi. Hülakü 

hökmdarlarından Əbu Səid (1316-1335), Arpa xan (1335/36), Məhəmməd 

(1336-1338), Satı bəy (1338/39), Süleyman (1339-1344), Ənuşirəvanın adından 

Naxçıvan şəhərində müxtəlif sikkələr kəsilmişdir. Əbu Səidin hakimiyyəti 

dövründə 1333-cü ildə Naxçıvanda ilk dəfə olaraq qızıl sikkə zərb edilmişdir ki, 

onun çəkisi təxminən 3,35 q olmuşdur. Həmin ildə çəkisi 1,40 q olan gümüş 

dirhəmlər də kəsilmişdir. Arpa xanın qısamüddətli hakimiyyəti dövründə də mis 

sikkələr kəsilmişdir. Əldə olunan sikkə nümunələri   1336, 1338, 1347, 1350, 

1353, 1356-cı illərdə Naxçıvanda sikkə kəsildiyini təsdiq etmişdir (6, s. 87). 

Hülakülər dövründə zərbxanaların olduğu 19 Azərbaycan şəhəri içərisində Bakı, 

Təbriz, Marağa, Sultaniyyə, Salmas, Şabran kimi məşhur şəhərlərlə yanaşı 

Naxçıvan şəhərinin (1244-1245; 1333-1334), o cümlədən də Şərur (1349-1350; 

1351-1352), Əlincə, Əndican kimi bölgəyə aid yaşayaış yerlərinin də adlarının 

olması (5, s. 161) bu bölgənin dövlətçilik baxımından əhəmiyyətli olması ilə, 

həmçinin, buranın geosiyasi və inzibati nüfuzu ilə bağlı olmuşdur. Bəhs edilən 

dövrə aid mənbələrdə Naxçıvan adı ilə yanaşı bölgənin Şərur və Əlincə adlı 

yaşayış yerlərinin də (18, s. 16, 23) adlarına daha tez-tez rast gəlinir. Diqqət 

çəkən amillərdən biri də bu prosesin təkcə Naxçıvan şəhəri ilə məhdudlaşma-

ması, bütövlükdə, bu regionun idarəçiliyinə daxil olan digər şəhərləri də əhatə 

etməsi idi. Həmin şəhərlərin o dövrdə “Naxçıvan yolu” kimi tanınan ticarət yolu 

üzərində yerləşməsi də bu sahədə az rol oynamırdı. 1305-1306-cı illərdə 

Məhəmməd Xudabəndə Olcaytunun Marağa istiqamətindən məhz Naxçıvan yolu 

ilə Muğana və Arrana qışlağa gəlməsi (2, s. 35) bu yolun daha işlək və etibarlı 

olduğunu göstərirdi (10, s. 231). 

Hülakülər dövlətinin ictimai-siyasi həyatında Qazan xanın islahatlarının 

böyük rolu olmuşdur. Bu islahatların müəyyən hissəsinin həyata keçirilməsi 

monqollarda köçəri, dağıdıcı təfəkkürdən  mədəniyyətə, bütpərəstlikdən təkal-

lahlılığa – İslam dininə yol acmışdır. Qazan xanın keçirdiyi dini islahatların da 

təkcə Hülakülər dövlətində deyil, monqol mədəniyyətində rolu danılmazdı. Yeri 

gəlmişkən qeyd edək ki, ilk vaxtlar monqollar işğal etdiyi bu yerlərdə bütpərəs-

lik və xristianlığa üstünlük verilmişlər. Hətta Cörmoğon Noyon xristianlığı 

himayə etmiş, Təbriz və Naxçıvanda kilsələr tikdirilməsinə icazə vermişdir. 

Z.V.Toğan göstərir ki, bu onun bütpərəs olması və müsəlmanlarla müharibə 

etməsindən irəli gəlirdi  (20, s. 260 ). Qazan xanın İslam dinini qəbul etməsi, 

“Mahmud” adını götürməsi, Mahmudabad adlı şəhər saldırması yerli əhalidə 
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Hülakülərə qarşı rəğbət yaratdı. Onun həyata keçirdiyi dini islahat Azərbaycanda 

bütpərəstliyin, xristianlığın, digər dinlərin mövqelərini sarsıtdı. İlk vaxtlar inşa 

edilmiş bütxanalarla yanaşı, kilsələr və sinoqoqlar da dağıdıldı, onların yerində 

məscidlər, xanəgahlar və digər müsəlman abidələri tikdirildi (15, s. 17-18).  Bu 

dövrdən etibarən müsəlman ibadət yerləri – məscid tikintisi genişləndi. Məhz bu 

dövrdə Naxçıvanda Azərbaycan memarlığnın ən gözəl və möhtəşəm nümunələ-

rindən olan məscidlər, türbələr və s. inşa edildi ki, onlardan günümüzədək gəlib 

çatan, yerli əhalinin və ətraf yerlərdən gələn zəvvarların hörmətlə ziyarət etdiyi 

Ordubad rayonunun Nüsnüs kəndindəki pir-məscid və Vənənd kəndindəki Came 

məscidini (16, s. 311) göstərmək olar. Beləliklə, monqolların hələ Əhməd xan 

tərəfindən başlanan islamlaşma prosesi Qazan xanın dövründə (1295-1304) 

keçirilən islahatlar nəticəsində başa çatdırıldı.  

Qazan xan islahatlarının əsas təşəbbüskarı və həyata keçirəni baş vəzir, 

təbib, dövrün məşhur tarixçisi Fəzlullah Rəşidəddin idi. O, Abaqa xanın yanında 

həkim iştəmiş, bu vasitə ilə monqol sülaləsinə yaxınlaşmış və Qazan xanın vəziri 

rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Hülakülər dövləti ilə bir sıra dövlətlər, o cümlədən 

Hindistan arasında iqtisadi-siyasi münasibətlərin həyata keçirilməsində vasitəçi 

olmuşdu (10, s. 231). Qazan xanın hakimiyyəti illərində dövlət sahəsində çalış-

maq üçün savadlı və bacarıqlı adamlar götürülürdü ki, bu işdə Azərbaycandan, o 

cümlədən də Naxçıvandan olan dövrün tanınmış adamlarına yer verilmişdi.  

Bunlardan Naxçıvandan olan məşhur vəkil Qəvaməddin Naxçıvani, Bədrəddin 

Məhəmməd Dizbəyi Naxçıvani (25, s. 35), Nəsrəddin Tusi və başqaları var idi. 

Onlardan Şəmsəddin Məhəmməd Cüveyni Hülakülərin sarayında yüksək 

mənsəb sahibi olduğu dövrdə Naxçıvanla sıx əlaqələr saxlamış, orada tədrisin 

inkişafı üçün iki mədrəsənin fəaliyyəti haqqında 1263-1284-cü illərdə Hülakü 

hökmdarına fərman imzalatdırmışdır (17, s. 20). Görkəmli filiosof Nəcməddin 

Naxçıvani, alim, mütəfəkkir Həsən Naxçıvani, həkim, sufi Kəmaləddin 

Naxçıvani, məşhur vəkil Qəvaməddin Naxçıvani və b. da doğma Naxçıvanın 

tarixində dərin iz qoymuş, onun inkişafına xidmət etmişlər (10, s. 232).  

Qazan xanın hakimiyyəti dövründə müəyyən qədər mədəni-iqtisadi 

inkişafın əldə edilməsində siysi vəziyyətin əvvəlki illərlə müqayisədə 

sabitləşməsi əsas göstəricilərdən biri olmuşdur. 

Lakin Naxçıvan bölgəsinin mədəni-iqtisadi həyatının inkişafı Qazan xanın 

hakimiyyətindən sonra ölkə ərazisində baş vermiş daxili çəkişmələrin davam 

etdirilməsi nəticəsində ləngimiş, yenidən bölgənin çətin vaxtlarda sığınacaq kimi 

əhəmiyyəti özünü göstərməyə başlamışdı. 1316-cı ildə azyaşlı Əbu Səidin 

(1316-1335) taxta çıxması və baş əmir Çobanın dövlətin faktiki olaraq hakiminə 

çevrilməsi ölkə ərazisində feodal ara müharibələrinin güclənməsinə təkan verdi.  

Belə ki, 1319-cu ildə Hülakülər dövlətinin ərazisində (Gürcüstanda) Əmir 

Qurumişinin başçılığı ilə mərkəzi hakimiyyətə qarşı üsyan qalxdı. Əmir Çoban 

Özbək xan üzərində qələbə çaldıqdan sonra bir sıra əmirləri, o cümlədən Gür-

cüstan canişini Əmir Qurumuşini cəzalandırdı. Əmir Çobanın bu hərəkətini özü-

nə təhqir sayan Qurumuşi Diyarbəkir hakimi İrəncin və digər bir sıra əmirlərlə 

ittifaq bağlayaraq üsyan qaldırdı və mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxdı (12, s. 21). 

Üsyançılar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisinə daxil olub, Təbrizə qədər 

irəlilədilər. Naxçıvan şəhəri onların istinadgahına çevrildi. Bu zaman üsyançılar 

Azərbaycan ərazisində xeyli talan və qarətlər həyata keçirdilər. Hətta H.Qəzvini 

https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99zlullah_R%C9%99%C5%9Fid%C9%99ddin
https://az.wikipedia.org/wiki/Abaqa_xan
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yazır ki, əgər ilahi gücün yardımı olmasa idi üsyançıların hər bir arzusu 

gerçəkləşərdi və dövlətin mülkündən heç bir şey qalmazdı (20, s. 70). Onlar 

Naxçıvanda ordu topladı və Əbu Səidin adından fərman yazıb bildirdilər ki, 

Əmir Qurumuşinin və Əmir İrəncin tərəfdarları çobanilərdən hər kimi tutsalar 

öldürə bilərlər. Həmçinin, Əbu Səidin yanına elçi göndərərək bildirdilər ki, Əmir 

Çoban onun hökm və fərmanlarını yerinə yetirmir. Sonra sultandan Əmir Çobanı 

tələb etdilər (12, s. 21).   Göründüyü kimi, üsyan zamanı əhatəsini genişləndirən 

qiyamçı feodallar məhz Naxçıvanda qüvvələrini cəmləşdirmişdilər. Buradan 

sultan üzərinə hücum etdlər. Zəngəzur ərazisində baş verən qanlı döyüşdə Əbu 

Səid çətinliklə üsyanı yatıra bildi və şəxsi rəşadətinə görə bahadır adını qazandı 

(10, s. 232). Lakin üsyanın yatırılması ölkədə vəziyyəti tamamilə sabitləşdirə 

bilmədi. Əbu Səidin ölümündən sonra gərgin vəziyyət daha kəskin xarakter aldı.  

Onun ölümündən (1335) sonra Hülakülər dövlətində feodal müharibələri 

şiddətləndi. Həmdullah Qəzvini yazır ki, bu dövrdə ölkədə çoxdan gözlənilən 

fitnə baş qaldırmışdı, dövlət əyanlarının hər birinin iddiası var idi, hər kəs öz 

nümayəndəsini səltənətə sahib etmək niyyətində idi. Əbu Səidi əvəz etmiş Arpa 

xanın mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün gördüyü tədbirlər nəticəsiz 

qaldı. Əmir Əli Padşahın başçılığı ilə mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxmış Oyrat 

qəbiləsi Arpa xanı hakimiyyətdən məhrum etdi və Musa xan elxan elan olundu 

(1336). Lakin tezliklə o da yeni padşahla-Məhəmməd xanla (1336-1338) əvəz 

edildi. Məhəmməd xanın dövründə hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə yeni 

şəkil aldı. Feodal qrupları artıq vahid Hülakülər səltənətini ələ keçirmək 

məqsədilə deyil, ayrı-ayrı vilayətlərdə müstəqilləşmək və Elxanilərin təsirindən 

tamamilə azad olmaq uğrunda mübarizə aparmağa başladılar. Hülakülər 

dövlətinin ərazisində çoxhakimiyyətlilik meydana çıxdı. 

Əbu Səiddən sonra Şeyx Həsən Rumda qoşun toplayıb Təbrizə tərəf 

irəlilədi. Bundan xəbər tutan cəlairi Şeyx Həsən Məhəmməd xanla (1336-1338) 

birlikdə qoşun yığıb Naxçıvandan keçərək çobanilərin üzərinə getdi. Döyüşdə 

Məhəmməd xan öldürüldü, çəlairi Şeyx Həsən qaçdı. Bundan sonra Naxçıvan 

çobani feodallarının nüfuz dairəsinə düşdü (15, s. 36). 

1336-1344-cü illərdə Azərbaycanda hakimiyyət səkkiz dəfə əldən-ələ 

keçmişdir. Daxili vəziyyətin gərginliyi ölkənin xarici durumuna da təsir edirdi. 

Bu zaman Azərbaycan dəfələrlə Qızıl Orda qoşunlrının hücumlarına məruz 

qalmışdır (12, s. 3). Bu mübarizələr Naxçıvanda da ictimai-siyasi vəziyyəti 

gərginləşdirirdi. 

Şeyx Həsən Çobani 1344-cü ildə sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. Bunu 

eşidən digər çobani əmiri Məlik Əşrəf və Yağı Basdı Şiraz səfərlərini təxirə salıb 

Təbrizə gəldilər. Bu zaman Şeyx Həsənin atası Dəmirdaşın qulamlarından olan 

Ələki Bahadur Naxçıvan hakimi idi və tam qüdrət sahibinə çevrilmişdi. O, Məlik 

Əşrəfə qoşuldu və onların hərbi gücü daha da artdı. Həmin ildə digər çobani 

əmiri Surğan Rumda həbsdə olduğu Qarahisar qalasından azad oldu və qoşun 

toplayıb Təbrizə tərəf irəlilədi. Məlik Əşrəf və Yağı Basdı onu qarşılamaq adı ilə 

Naxçıvana gəldilər. Tərəflər Məmuriyyədə birləşdilər. Bu zaman çobanilərin 

zülmü Azərbaycanda geniş yayılmışdı. Öz qəddarlığı ilə məşhurlaşan çobani 

əmiri Məlik Əşrəf zülm və talançılıqla topladığı var-dövlət hesabına 17 xəzinə 

təşkil etmişdi (15, s. 36). Onun zülmü təkcə aşağı təbəqədən olan xalq kütlələrini 

deyil, torpaq sahiblərini, tacirləri və s. cana doydurmuşdu. Çobanilərin bu zülmü 
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bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvanda da əhalinin narazılığına səbəb 

olmuşdu. Çətinliklərə dözməyən əhalinin müəyyən hissəsi ölkəni tərk edirdilər 

(15, s. 36). R.Məmmədovun tədqiqatlarından aydın olur ki, Məlik Əşrəfin 1344-

1356-cı illərdə hakimiyyəti altında olan torpaqlar sırasına daxil etdiyi 

Naxçıvanda cucilərə rəğbət bəsləyən bir sıra varlı təbəqə nümayəndələri bölgəni 

tərk edərək başqa yerlərə qaçmağa məcbur olmuşdular (6, s. 91). Qızıl Orda 

dövləti Canı bəyin dövründə siyasi və sosial-iqtisadi baxımdan xeyli inkişaf 

etmişdi. Buna görə də Təbriz, Ərdəbil, Bərdə, Beyləqan və Naxçıvandan olan bir 

çox tanınmış adamlar Məlik Əşrəfin zülmündən qaçaraq Qızıl Orda dövləti 

ərazisinə sığınmışdılar. Onlar həmçinin, Canı bəyə müraciət edərək hakimiyyəti 

ələ almasını xahiş etmişdilər (19, s. 74-75). Bir qədər sonra cuci xanı Canı bəy 

tərəfindən təqib olunan Məlik Əşrəf sığınacaq tapmaq məqsədilə onun 

hakimiyyəti altında olan Naxçıvana gəldi və topladığı var-dövlət dolu xəzinəsini 

Əlincəqalada yerləşdirdi (6, s. 91). Lakin o, 1357-ci ildə ələ keçirilərək 

öldürüldü (2, s. 28). Nəhayət, 1357-ci ildə Hülakülər dövlətinin hakimiyyətinə 

son qoyuldu. Canı bəy digər Azərbaycan bölgələri kimi, Naxçıvanı da tutdu və 

oğlu Bərdi bəyin idarəçiliyinə verdi.  

Göründüyü kimi, Qızıl Orda dövlətinin gəlişini digər Azərbaycan bölgələri 

ilə yanaşı Naxçıvanda da yerli əhali rəğbətlə qarşılamışdı. Bu çobanilərin 

zülmündən dolayı xalqın narazılığının açıq etirafı idi. Hülakülər dövlətinin son 

illərində hakim mövqe tutan çobanilər müstəqil dövlət qura bilməsələr də, ölkəni 

Hülakü hökmdarlarının adından idarə edirdilər.  

Hulakü (1256-1265), Abaqa (1265-1282), Əhməd Təküdar (1282-1284), 

Arqun (1284-1291), Keyxatu (1291-1295) və Baydunun (1295) dövrlərində 

Naxçıvanın, əsasən, strateji cəhətdən möhkəmləndirilməsinə diqqət verilməsi (3, 

s. 168) əksər hallarda daxili çəkişmələr, taxt-tac uğrunda gedən mübarizədə 

müdafiə olunmaq zərurətindən irəli gəlirdi. Qazan xan 9 illik hakimiyyəti 

dövründə ölkədə sabitliyi və inkişafı təmin etsə də, Hülakülər dövlətinin 

tərəqqisi onun ölümündən sonra uzun sürmədi.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Naxçıvan Hülakülərlə Qızıl Ordalılr 

arasında gedən uzun sürən müharibələrdən (1263, 1265, 1288, 1290, 1318) xeyli 

ziyan çəkmiş, dağıdılmış, əhalisi öldürülmüşdü. Bütün bunlarla yanaşı Hülakülər 

1319-1325-ci illərdə Qızıl Ordaya yürüş təşkil etmiş, 1334-cü ildə Sultaniyyə 

qiyamını yatırmış, 1335-ci ildə Qızıl Orda xanı Özbəyin hücumunun qarşısını 

qətiyyətlə almışdır. Lakin bu dağılmaqda olan imperiyanın son uğurları 

olmuşdur. Belə ki, Əbu Səidin ölümündən sonra (1335) hakimiyyət formal 

olaraq Hülakülərin əlində qalmışdı. Bu zaman faktiki olaraq çobanilərin idarə 

etdiyi Hülakülər dövlətinin ərazisində  mərkəzi hakimiyyətə tabe olmayan 

qüvvələrin sayı artmışdı. Nəticədə bunlar Naxçıvanın müdafiə əhəmiyyətini 

yenə də ön plana çıxarmışdı. Əlincəqalanın kutvallarının, o cümlədən 

Uztemurun (15, s. 31) bu proseslərə həlledici təsirinin nəticəsi idi ki, hakimiyyət 

uğrunda aparılan mübarizələrdə hər dəfə Naxçıvan sığınacaq kimi diqqət 

mərkəzində olmuşdur. 

Nəticə. XIII yüzilliyin 50-ci illərində Hülakü xanın rəhbərliyi ilə 

monqolların etdiyi hücum və Hülakülər dövlətinə tabe edilmiş bölgə ərazisində 

sonrakı illərdə daxili siyasi mübarizələr istər yaşayış yerlərinin, maddi-

mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, istərsə də insanların öldürülməsi 
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baxımından tarixdə dərin izlər buraxmışdır. Baxmayaraq ki, Hülakü hökmdarı 

Qazan xanın (1295-1304) 9 illik hakimiyyəti illərində keçirilən islahatlar 

Naxçıvan üçün də müəyyən sabitliyin və inkişafın əldə edilməsinə kömək 

etmişdir. Lakin onun hakimiyyətindən sonra yenidən ölkə daxili qarşıdurmalar, 

Çobani əmirlərinin zülmü bölgəni çətin vəziyyətə salmışdır. Bu dövrdə 

hakimiyyət uğrunda tax-taca iddialı ayrı-ayrı adamların apardıqları mübarizələr 

zamanı hərbi-strateji baxımından əlverişli mövqedə yerləşən Naxçıvanı 

sığınacaq yeri seçməsi, buranı siyasi hadisələrin mərkəzinə çevirməsi bölgədə 

ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmiş, iqtisadi inkişafı ləngitmiş, digər 

tərəfdən isə əvvəlki əsrdə mədəniyyətin çiçəkləndiyi bir bölgəni dağıntılara 

məruz qoymuşdur. İstilaçı monqol qoşunları Əcəmi Əbu Bəkir oğlu 

Naxçıvaninin, onun davamçılarının inşa etdiyi gözəl sənət əsərləri olan 

memarlıq abidələrinin müəyyən hissəsini dağıdaraq məhv etmişdilər. Ən 

acınacaqlısı isə bu idi ki, Naxçıvan da digər Azərbaycan bölgələri kimi, bu 

dağıntıların təsirindən xeyli vaxt əziyyət çəkmişdir. Təsərrüfat sahələri, yollar, 

bütöv şəhərlər dağıdılmış, bütün bunlar bərpa edilənədək bölgənin iqtisadi və 

mədəni əlaqələrinin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАХЧЫВАНЕ ВО ВРЕМЯ ХУЛАКИДОВ 

В статье упоминается о нападении некоторых послов, покоренных из Ирана, Сирии, 

Ирака и Азербайджана в третий раз под руководством монголов под руководством 

Хулаки-хана в 50-х годах XIII века, а также о потере Нахчывана, а также других 

оккупированных азербайджанских регионов во время этой атаки. Было отмечено, что 

Азербайджан является одним из важных государств Хулакидского государства, 

созданного в 1256 году. Однако после смерти Хулаки-хана центральное правительство в 

стране немного ослабло. Короли Золотой Орды (1243-1507) на севере пытались 

использовать его. В 1263, 1265, 1288 и 1290 годах они совершили марши в северные 

провинции штата. Прежде всего, население Азербайджана, городов и сел понесли потери. 

Обе стороны грабили население нескольких районов Азербайджана, включая Нахчыван, 

разрушая их дома, грабя посевные площади и их виноградники. 

В конце XIII века ситуация несколько стабилизировалась. Нахчыван был частично 

восстановлен после реформ Казанского хана. Но внутренние конфликты после его 

правления, жестокость пастухов Эмиратов в регионе. Эти войны нанесли значительный 

ущерб в Нахчыване. Неслучайно иностранные путешественники и историки, посетившие 

регион в последующие века, говорили об уничтожении территории монголами. 

В результате военно-стратегическое положение Нахчывана в военно-

стратегическом положении беженцев во время борьбы за власть в эпоху Хулаки ухудшило 

социально-политическую ситуацию в регионе, замедлило экономическое развитие в 

регионе и, что наиболее важно, регион, который процветал в культуре, подвергся 

разрушению. 

Ключевые слова: Нахчыван, государство Хулакидов, оккупация, реформа, 

политическая ситуация 

 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

THE POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN AT THE HULAKİES PERİOD 

In the article it dealt with the thrid attack  of the Mongols under the leadership of Hulaki 

Khan to Iran, Syria, Iraq and Azerbaijan in order to obey some of the commanders, who 

disobeyed in the 50 years of XIII century and the suffering damages of Nakhchivan, as well as 

other occupied Azerbaijani regions during this attack. It is noted that Azerbaijan was one of the 

important states of the Hulakies state, which was established in 1256. However, after the death 

of Hulaku Khan, the central government in the country slightly weakened. In the north the Kings 

of the Golden Horde (1243-1507) tried to use it. In 1263, 1265, 1288, 1290, 1318 they made 

marches to the northern provinces of the state. In these marches first of all, the population of 

Azerbaijan, cities and villages suffered losses. Both sides plundered the population in several 

Azerbaijani regions, including Nakhchivan, destroying their homes, devastating the sowing areas 

and their vineyards. 
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At the end of the 13th century the situation became somewhat stabilized. Nakhchivan was 

partially restored after the Kazan Khan's reforms. But after his rule re-internal conflicts, the 

cruelty of the Chobanis emirates had brought to bay the region. These wars, had taken place in 

Nakhchivan had caused considerable damage. It is no coincidence that foreign travelers and 

historians, who visited the region in the following centuries, talked about the Mongols’ 

destruction in the territory. 

As a result, at the Hulakies period during the struggle of individuals who are ambitious 

taxpayers for power had aggravated the socio-political situation, slowed down economic 

development in the region and most importantly, a region that has flourished in culture in the 

previous century had been exposed to destruction because of choicing of shelter Nakhchivan as 

the  military-strategic position, turning it into the center of political events. 

Key words: Nakhchivan, Hulakies state, occupation, reform, political situation 
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XX ƏSRİN 20-Cİ İLLƏRİNDƏ  NAXÇIVANDA  KOOPERATİVLƏŞDİRİLMƏ 

TƏDBİRLƏRİ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ KOOPERATİVLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

 XX əsrin 20-ci illərində Naxçıvanda da fərdi kəndli təsərrüfatlarının ləğvi və kollektiv 

təsərrüfatların yaradılmasına keçid istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilirdiMəqalədə 

maraqlı və aktual bir məsələ-Naxçıvanda fərdi kəndli təsərrüfatlarının kollektivləşməyə cəlb 

edilməsi istiqamətində kooperativləşdirmə tədbirləri və Naxçıvanda kooperativlərin yaradılması 

məsələsi tədqiq edilmişdir. Sovetləşmənin ilk illərində bölgənin kənd təsərrüfatı avadanlıqları ilə 

təhcizatını genişləndirmək məqsədilə kənd təsərrüfatı anbarının Naxçıvan şöbəsinin yaradılması 

da bu tədbirlər sırasında idi. Naxçıvan bölğəsində kənd təsərrüfatının kooperativləşdirilməsi 

məsələsi 5 avqust 1925-ci ildə çağırılan V sovetlər qurultayında müzakirə edilmiş., kənd 

təsərrüfatı kooperasiyasının kənd təsərrüfatının inkişafında qüvvətli bir qayaq olduğu nəzərə 

alınaraq  kənd təsərrüfatı kooperasiyasının təxirə salınmadan genişləndirilməsinə səy 

göstərilməsi diqqətə çatdırılmışdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına 

nail olmaq, bununla bərabər kəndlilərin kooperasiyaya cəlbi üçün kənd təsərrüfatı şirkətlərinin 

fəaliyyətinin artırılması tələbi irəli sürülmüşdür. Məqalə yeni arxiv sənədləri və faktlar əsasında 

hazırlanmış və belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki, burada da könüllülük prinsipinə əməl edilməmiş, 

zorakı vasitələrlə fərdi kəndli təsərrüfatları kollektiv təsərrüfata cəlb edilmişdir. 

 Açar sözlər: kooperasiya,Naxçıvan, kooperativ, kollektivləşmə, kənd təsərrüfatının 

kooperativləşdirilməsi, kəndli, kooperasiya hərəkatı 

 

 Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvanda da kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində Leninin kooperasiya 

planı partiya və sovet təşkilatlarının proqram işinə çevrilmişdir. Bu dövrdə 

kənddə kollektiv təsərrüfatın üç formada-kommuna, artel və tozlar (TOZ-

Tovarişestva po Obrabotke Zemel) vasitəsilə yaradılması nəzərdə tutulurdu ki, 

bu da kooperasiyanın müxtəlif formalarının paralel inkişafına şərait yarada 

bilərdi (1, s.20). Hələ 1922-ci ilin iyun ayında Bakıda keçirilən “Azərittifaq”ın 

nümayəndələrinin 3-cü qurultayında bütün qəzalardan, o cümlədən Naxçıvandan 

olan nümayəndələrin hesabatı dinlənildi. Naxçıvan nümayəndələrinin Sovet 

hakimiyyəti dövründə qurultay iştirakçılarına  ilk hesabatı maraq doğurur. Bu 

hesabatı Naxçıvanda kəndlilərin kollektivləşməyə cəlb edilməsini və 

kooperativlərin fəaliyyətini əks etdirən sənəd kimi də qəbul etmək olar. Bəzi 

faktları xatırlatmağı məqsədəuyğun hesab edirik. “Naxçıvan diyarında 10 

kooperativdə 12.000 nəfərlik əhali birləşmişdir. Onun Ordubadda, Şərurda və 

Naxçıvanda üç şöbəsi var. “Naxittifaq”ın aylıq dövriyyəsi 10.000 İran tüməninə 

bərabərdir. İşlək kooperativlərin sayı 10-dur. Pay haqqı 1 rubldan 3 rubla 

qədərdir. Üzv olma haqqı 10 qəpikdir. Yaxın aylar ərzində Naxçıvan diyarında 

əsil kooperativ işi başlayacaqdır...”. Hesabat “Bakinski raboçi” qəzetinin 21 iyun 

1922-ci il tarixli 135-ci sayında nəşr edilmişdir (2, s.84). 

 İqtisadi cəhətdən heç bir əsası olmayan, tələsik yaradılmış  kollektiv  təsər- 
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rüfatlar az bir zamanda dağılırdı. Məsələn 1922-ci ildə respublikada 2678 

təsərrüfatı birləşdirən 132 kommuna, 46 artel var idisə, bu rəqəm 1924-cü ildə 

20 kollektiv təsərrüfata enmişdi (4, s.377). 

 Naxçıvanda kənd təsərrüfatının kooperativləşdirilməsi əsasında 

mexanikləşdirilməsi 5 avqust 1925-ci ildə çağırılan V sovetlər qurultayında 

müzakirə edildi. Qurultayın qərarında deyilirdi: “Fövqəladə sovetlər qurultayı 

qeyd edir ki, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı kooperasiyası kənd təsərrüfatının 

inkişafında qüvvətli bir dayaqdır və kənd təsərrüfatı kooperasiyasının təxirə 

salınmaz surətdə genişləndirilməsini diqqət mərkəzində tutur... Qurultay Naxçı-

van ölkəsində kənd təsərrüfatı alətlərinin, traktor və kəndliyə lazım olan 

predmetlərin gətirilməyə başlamasını təbrik edir“ (7, v. 3-4). 

 V sovetlər qurultayı kənd təsərrüfatının yüksəlişi yolu ilə ölkədə iqtisadi 

həyatın əsaslı surətdə bərpasını, zəhmətkeşlərin maddi-məişətinin yaxşılaşdırıl-

masını və mədəni səviyyəsinin artırılmasını, kənddə səhiyyə-sağlamlıq işlərinin 

əsaslı surətdə təşkilini, kənd təsərrüfatı kooperasiyasının genişləndirilməsini, bu-

nunla bərabər kəndlilərin kooperasiyaya cəlbi üçün kənd təsərrüfatı şirkətlərinin 

fəaliyyətinin artırılmasını tələb edir. Qurultayın qərarında göstərilirdi ki, “kənd 

təsərrüfatını yalnız Leninin kooperasiya planı əsasında pərakəndəlikdən, 

yoxsulluqdan və qolçomaq istismarından qurtarmaq olar, şəhər və kəndlərin 

dağınıqlığını və ölkənin simasını dəyişdirmək mümkün olar. Qurultaydan sonra 

kooperasiya hərəkatında böyük yüksəliş əmələ gəldi. Bu zaman, yəni 1925-ci 

ildə kənd təsərrüfatı kooperasiyasına cəlb edilən üzvlərin miqdarı 5763-dən 

1926-cı ildə 8068-ə çatdı və 12 borc  buraxan şirkət təşkil edildi” (8, v. 17). 

 Kənd təsərrüfatının kooperativləşdirilməsi işində kənd təsərrüfatı Bankının 

və Keybirliyinin  təşkili çox böyük nəticələr verdi. 17 oktyabr 1925-ci ildə kənd 

təsərrüfatı Bankının Naxçıvan SSR Keybirliyinə buraxdığı pul məbləği 

şirkətlərin təsərrüfatca möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynamışdır. Kənd 

təsərrüfatı Bankı tərəfindən Keybirliyinə buraxılan pul  şirkətlər arasında 

aşağıdakı qaydada bölünmüşdür: Şərur rayonundakı Bünyadzadə adına sovxo-

zun ehtiyacı üçün 15000 min manat, at zavodundan cins atların alınmasına 5.000 

manat, şirkətlərin əkməsi üçün pambıq, yem və başqa toxumların alınmasına 

60.000 manat, iş malı və avadanlıq almaq məqsədilə Əbrəqunus şirkətinə 15.000 

manat, Aza şirkətinə 10.000 manat, Ordubad barama toxumu hazırlayan 

stansiyaya 3.600 manat pul buraxılmışdır. 

 Şirkətlərin maddi bazasını möhkəmləndirib daha mütəşəkkil təsərrüfat 

təşkilatlarına çevirmək proqramı ardıcıl surətdə həyata keçirilirdi. Leninin 

kooperasiya planı prinsipini həyata keçirmək və şirkətləri təşkilat-təsərrüfat 

cəhətdən möhkəmləndirmək məqsədilə kənd təsərrüfatı Bankı tərəfindən 

şirkətlərə külli miqdarda borc pul buraxılması davam edirdi. Belə ki, Şahbuz 

şirkətinə 10.000, Qıvrağa 10.000, Əylis şirkətinə 5000, Kültəpəyə 10.000, 

Əbrəqunusa 10.000, Yenkicəyə 20.000, Parağaya 10.000, Tumbul şirkətinə 

6.000 manat borc verilmişdir. Bundan başqa iş malı almaq üçün Aza, Tumbul, 

Parağa, Cəhri, Kültəpə, Əylis şirkətlərinin hər birinə 2.382 manat, Qıvraq 

şirkətinə 3.350 manat, Şahbuz şirkətinə 2.970 manat, Əbrəqunus şirkətinə 3.420 

manat pul buraxılmışdır. 

 Kənd təsərrüfatının bərpa və inkişafında şirkətlərin çox mühüm rol 

oynamasını nəzərə alaraq dövlət tərəfindən göstərilən maliyyə yardımı ildən-ilə 
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artırdı. 1925-ci ildə Keybirliyi tərəfindən şirkətlərə buraxılan 80 min manatdan 

25 min manatı maşın təhcizatına təxsil edilmişdir. Bundan başqa dən məhsulları 

almaq üçün koopittifaq tərəfindən şirkətlərə 20.000 manat buraxılmışdır. 

 Şirkətlərdə toxum fondu yaratmaq məqsədilə xeyli pul vəsaiti təxsil 

edilmişdir. Məsələn, Tumbul, Cəhri, Yenkicə, Sədərək, Aza şirkətlərinin hər 

birinə 500 manat, Başnoraşen, Parağa, Şahbuz şirkətlərinin hər birinə 700 manat, 

Qıvraq şirkətinə 600 manat, Əbrəqunus şirkətinə 800 manat borc verilmişdir. 

 Kəndin kooperativləşdirilməsi barədə partiya və dövlət tərəfindən görülən 

tədbirlər Naxçıvanda hökm sürən yoxsulluq, dilənçilik və dağıntıların aradan 

qaldırılması mənafeyinə çevrildi və bu tədbirlər daha da genişləndirildi. 

 1925-ci il martın sonunda Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarı 

M.Bağırovun sədrliyi altında  Naxçıvana Xüsusi Komissiya göndərilmişdi. Ko-

missiyanın kooperasiya üzrə irəli sürdüyü müxtəlif təkliflər sırasında aşağıdakı-

lar diqqəti cəlb edir: 

1. Diyarın kooperativlərinə 3 min rubldan 8 min rubl həcminədək (mal üçün) 

    ayrılan kreditin geniş zəhmətkeş kəndli kütlələrini kooperasiya orbitinə cəlb 

    etmək üçün tamamilə kifayət etmədiyini nəzərə alaraq, ən əlverişli  

    kreditləşmə yolu ilə kooperasiyanın vəsaitlərinin artırılması. 

2. Diyarda əsas mal sahiblərinin-trestlərin, sindikatların və s. şöbələrinin  

    açılması. 

3. Diyarda əsas bankların, Kənd Təsərrüfatı Bankının və s. şöbələrinin açılması. 

4. Trestlər və sindikatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi. Hal-hazırda  

kooperativlər seçilmiş malların dəyəri müqabilində yalnız 45 gün müddətinə 

kreditləşmədən istifadə edir. Bu müddətin yarısı malların çatdırılmasına sərf 

olunur. Qalan 2-3 hətfə ərzində uzaqda yerləşən kooperativ malı tədavülə 

buraxmağa macal tapmır, krediti vaxtında qaytarmaq məcburiyyəti isə 

kooperativi ağır vəziyyətə salır; buna görə də Diyarda şöbələrin, anbarların 

açılması mümkün olmadığı halda, bir istisna kimi, Naxçıvan kooperativlərinə 

verilən kreditlərin müddətini artırmaq, yəni 2 aydan 3 aya qədər uzatmaq 

lazımdır. 

5. Bank kreditlərini artırmaqla yanaşı, Dövlət Bankı şöbəsində hazırda tətbiq     

edilən kredit faizlərini yenidən nəzərdən keçirmək və onları Dövlət Bankının 

Tiflis şöbəsinin faizləri ilə eyniləşdirmək lazımdır (2, s. 269). 

   Mərkəzi komitənin gördüyü tədbir və köməkliklər nəticəsində kənd 

təsərrüfatının kooperarivləşdirilməsi yüksək mərhələyə çatdırıldı. Belə ki, bölgə-

də kənd təsərrüfatını kooperativləşdirmə yolu ilə onu pərakəndəlikdən mütəşək-

kil sosialist və maşınlı təsərrüfat səviyyəsinə qaldırmaq işində çox müham aparat 

olan “Keybirliyi” adı ilə yeni təsərrüfat təşkilatı yaradıldı. 

  Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları şurasının 29 noyabr 1926-cı il tarixli 

qərarında göstərilirdi ki, “kənd təsərrüfatı kooperasiyasının vəziyyətini yaxşılaş-

dırmaq məqsədilə kənd təsərrüfatı kooperasiyası ittifaqı “Naxçıvan Keybirliyi” 

yaratmaq barədə qərarda bildirir ki, yeni yaradılacaq “Naxçıvan Keybirliyi” 

Azərbaycan Keybirliyinin-kənd təsərrüfatı kooperasiyasının üzvü olub öz işini 

onun rəhbərliyi altında aparır”. 

Naxçıvan Keybirliyi aparatını təşkil etmək üçün təşkilat bürosu yaradıldı. 

Təşkilat bürosu torpaq komissarı M.Xasayev, maliyyə komissarı M.Məmmədov, 

A.Məmmədov, mühəndis Qrosmondan ibarət Səfərovun sədrliyi ilə yaradılmış-
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dı. Bununla bərabər təşkilat bürosuna mövcud aşağı kənd təsərrüfat şəbəkələri-

nin yenidən təşkili planının işlənməsi, (iriləşdirmə, birləşdirmə, ləğv etmə) 

Keybirliyinin kooperativ-maliyyə planını tərtib etmək, həmin il noyabr ayının 

axırından gec olmayaraq Keybirliyini təşkil etmək üçün təşkilati iclas çağırılma-

sı tapşırılmışdır. Müəyyən edilmiş vaxtda təşkilati iclas çağırılaraq Keybirliyi 

yaradıldı. 

  Keybirliyinin əsas kapitalı ilk vaxtlarda 55.000 manat müəyyən edilmişdir (5, 

v. 43). Bundan başqa, qaytarmaq şərtilə Keybirliyi hesabına xalq komissarları 

şurası 5.000, torpaq komissarlığı tərəfindən 5.000 manat pul keçirildi. 

Keybirliyinin maliyyə işlərini yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan SSR Keybirliyi 

tərəfindən 25.000 köməklik edildi və Naxçıvanda olan 154.560 manatlıq vəsait 

də əvəzsiz surətdə ona verildi (5, v. 43). Naxçıvan Keybirliyinin qarşısında çox 

mühüm və ciddi məsələlər dururdu. Keybirliyinə bütün aşağı kooperasiya 

formaları və növlərinin birləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı şirkətlərinin maliyyələş-

dirilməsi və maşınlaşdırılması, təsərrüfatların kənd təsərrüfatı alətlərilə təhciz 

edilməsi və s. tapşırılmışdı. 

 Kooperativləşmənin həyata keçirilməsi sahəsindəki imkanlar barədə 

V.İ.Lenin yazmışdır:  “...bir halda ki, bütün istehsal vasitələri bu dövlət hakimiy-

yətinin əlindədir, qalan vəzifəmiz yalnız əhalinin kooperativləşdirilməsindən 

ibarətdir” (3, s. 491). 

Naxçıvanda xırda kəndli təsərrüfatlarını sosialist təsərrüfatına çevirmək 

üçün yalnız ölkənin sənayeləşdirilməsi, ittifaq və respublika hökumətlərinin ma-

liyyə köməyi olmalı idi. Bu köməklik sovet hökumətinin hələ ilk günlərindən 

əhəmiyyətli surətdə hiss edilirdi. Mərkəzi respublika hökumətlərinin, Zaqafqazi-

ya mərkəzi İcraiyyə komitəsinin və Azərbaycan SSR hökumətinin köməyilə 

Naxçıvan ölkəsində pərakəndə kəndli təsərrüfatı kooperativləşdirmə yolu ilə 

inkişaf etdirilərək kollektiv təsərrüfat sisteminə cəlb edilirdi. 

 Zəhmətkeşlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və onun iqtisadi və icti-

mai həyatında baş verən hər cür çətinliklərin aradan qaldırılması sovet hakimiy-

yəti sistemində mümkün idi. Buna Naxçıvan zəhmətkeşlərinə üz verən hər cür 

bədbəxtliklərin, baş verən faciəli həyatın aradan qaldırılması hallarını bir fakt 

kimi göstərmək olar. Hələ 1918-20 illərin dağıntıları aradan qaldırılmamış 1927-

ci ildə kəndli təsərrüfatlarına böyük bədbəxtlik (quraqlıq və dolu vurma) üz 

verir. Təbii fəlakətdən üz verən zərəri müəyyən etmək üçün Naxçıvan Xalq 

komissarları şurası tərəfindən 26 avqust 1927-ci ildə dövlət komissiyası təşkil 

edildi. Dövlət komissiyası müəyyən etmişdir ki, quraqlıq, dolu vurma, sel  

aparma və zəlzələ nəticəsində taxıl istehsalı və tədarükü sahəsində çox ciddi 

çətinliklər baş vermişdir. 

 Naxçıvan MSSR Xalq komissarları şurası “Taxıl məhsullarının tədarük 

qaydası və təbii fəlakətdən zərər çəkən kəndli təsərrüfatlarında toxum məsələ-

si”ni müzakirə edərək qeyd etmişdir ki, bu il təkcə Naxçıvan ölkəsində deyil, 

Şimali Qafqaz, Volqaboyu, hətta İranda da təbii fəlakət nəticəsində taxıl istehsalı 

və tədarükü sahəsində çox böyük çətinliklər əmələ gəlmişdir. 

 Naxçıvan MSSR-dən verilən məlumatlara görə, yeraltı təkanlarla bağlı 

əhali arasında heç bir təbliğat işi aparılmır, xəsarət alanlara köməklik 

göstərilmir, yaradılmış komissiya itkilərlə bağlı dəqiq məlumatlar verə bilmir. 

Baş verən yeraltı təkanlar nəticəsində Ordubadda ölənlərin sayı 78-ə çatmış, 
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binaların 60%-i dağılmışdır. Dağlıq ərazidə yağan güclü yağışlar, dözülməz 

soyuqlar əhalinin vəziyyətini daha ağırlaşdırmışdır. Yerli ehtiyatlardan Ordubad 

rayonu əhalisinə 2 vaqon un, 30 torba düyü, Əbrəqunus və Şahbuz rayon 

sakinləri üçün yarım vaqon un, 200 pud düyü göndərilmiş, Bakı şəhərindən 

10.000 manat (rubl) pul alınmışdır (9, v. 142).  

 Təbii fəlakət üzündən əmələ gələn çətinliklə əlaqədar olaraq Naxçıvan 

Xalq komissarları şurası kənd təsərrüfatı kooperasiyası ittifaqına tapşırmışdır ki, 

bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib taxıl və toxum tədarükünə başlansın. 

Bundan başqa Naxçıvan kənd təsərrüfatı bankına tapşırılır ki, taxıl və toxum 

tədarükü üçün tələb olunan pul vəsaiti təxirsiz surətdə Naxçıvan Keybirliyinə 

buraxılsın və bu işə ciddi nəzarət edilsin. 

 Naxçıvan Xalq komissarları şurası özünün müvafiq qərarılə Naxçıvan 

Keybirliyinə tapşırdı ki, Azərbaycanın başqa rayonlarında bilavasitə, Naxçıvan 

MSSR ərazisində isə kənd təsərrüfatı kooperasiyası sistemi vasitəsilə taxıl və 

toxum tədarük etsin və ehtiyacları öyrəndikdən sonra rayonlara göndərsin. 

 Taxıl və toxum tədarükü Naxçıvan Keybirliyi tərəfindən aparılırdı. 

Keybirliyi tərəfindən Azərbaycanın rayonlarında aparılan taxıl və toxum 

hazırlığı müəyyən saziş əsasında Azərbaycan pambıq komitəsi vasitəsilə həyata 

keçirilirdi. 

 Xalq komissarları şurası ehtiyac üçün hazırlanan taxılın, eləcə də toxumun 

bölünməsində sinfi təbəqələşmə prinsipinə ciddi surətdə əməl olunmasını 

Keybirliyinə, Kooperasiya ittifaqına və borc buraxan kənd təsərrüfatı bankına bir 

vəzifə olaraq tapşırmışdır. Buna görə şirkət tərəfindən (kredit şirkəti) aparılan 

borc taxıl bölgüsündə sinfi təbəqələşmə əsas götürülərək, yoxsul və ortabab 

kəndlilər üçün 5 il vaxt təyin edilmişdir. 

 Bununla bərabər Naxçıvan respublikasında kənd təsərrüfatını bərpa etmək 

və gələcəkdə taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq məqsədilə buraxılan pul vəsaiti 

aşağıdakı qaydada təxsis edilmişdir: respublika meliorasiya işlərinə-30.000 

manat, kəndlilərə paylanması üçün toxum almağa-10.000 manat, şirkətlərə və 

kəndlilərə vermək üçün cins mal-heyvan alınmasına-15.000 manat, mal-heyvan 

üçün yem hazırlanmasına-5000 manat, əlavə təxsisat-50.000 manat pul buraxılır 

(6, v. 23). 

 Naxçıvan Xalq komissarları şurasının komissiyası tərəfindən müəyyən 

edilb tərtib edilən yoxlama aktına görə təbii fəlakətdən əhaliyə 433.972 manat 

zərər dəymişdir. 1303 desyatin əkin sahəsinə 405.266 manat, tikintiyə 17.150 

manat, su qurğularına (o cümlədən 12 kəhriz, göl və s.) 10.700 manat, mal-

heyvana  850 min min manat xəsarət toxunmuşdur (6, v. 24). 

 Yoxlama komissiyasının aktlarında göstərildiyi kimi təbii fəlakətdən olan 

zərərin 90%-i kənd təsərrüfatına dəymişdir. Buna görə 88.132 manat dəyərində 

37.647 kiloqram  (digər bir məlumatda 40.000 pud) toxum hazlanmalı idi. 

Keybirliyinin apardığı yoxlamaya görə yuxarıdakı lazım olan toxumdan ancaq 

10.000 manatlıq əldə edilmişdir. 

 Payızlıq əkin dövrünün yaxınlaşması ilə əlaqədar olaraq Xalq komissarları 

şurası kənd təsərrüfatı bankına tapşırmışdır ki, toxum fondu yaradılması üçün 

onun sərəncamında olan meliorasiya məxaricindən birinci növbədə 15.000 

manat, sonrakı dövrlərdə 50.000 manat vəsait buraxılsın. 
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 Naxçıvan Xalq komissarları şurasının 26 avqust 1927-ci il tarixli qərarında 

göstərilirdi ki, Şərur qəzası istisna olmaqla, ölkədə əmələ gələn taxıl qıtlığını 

aradan qaldırmaq üçün Azərbaycanın rayonlarından taxıl alınıb gətirilsin, lakin 

ölkədən taxıl ixracı qəti qadağan edilsin və s.  

 Ölkədə xalq təsərrüfatının bərpa və inkişaf etdirilməsində Seyidbəyli 

Zülfüqar (ölkə icraiyyə komitəsinin torpaq şöbəsinin müdiri), Teymur Əliyev –

(XKŞ sədri), Maqsud Məmmədov və bir çoxları xeyli faydalı işlər görmüşlər. 

Onların bölgədə gördükləri faydalı işləri xüsusilə qeyd etməliyik. Mərkəzdən 

göndərilən rəhbər işçilərin Naxçıvanda yerli sovet və təsərrüfat kadrlarının 

yaradılmasında səy, fəaliyyət və yaradıcı xidmətləri böyük olmuşdur. 

 Müqayisə etdikdə məlum olur ki, kooperativləşmə faizi respublikanın ayrı-

ayrı bölgələrində müxtəlif səviyyədə olmuşdur. Əgər 1926-1927-ci illərdə kəndli 

təsərrüfatlarının kooperativləşdirilməsi çox az cəmi 13% artmışdısa, müxtəlif 

qəzalarda, o cümlədən Ağdam, Göyçay, Salyan, Şamaxı qəzalarında, DQMV-da 

və Naxçıvan MSSR-də kooperativləşmə faizi orta göstəricidən yuxarı-30,2% 

olmuşdur. Ayrı-ayrı bölgələrdə bu göstərici lap aşağı səviyyədə idi (11 , s. 231).  

 Beləliklə, Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin ilk dövrlərində kommunist 

partiyasının və sovet dövlətinin göstərdiyi maliyyə, təsərrüfat və kadr hazırlığı 

sahəsindəki yardım ölkədə xalq təsərrüfatının bərpa və inkişafına, 

kooperativləşmənin və kooperativ tədbirlərin keçirilməsinə əhəmiyyətli surətdə 

kömək etdi, kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi üçün əsaslı imkanlar 

yaradıldı. 
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РЕЗЮМЕ 

ЯШАР РАГИМОВ 

           КООПЕРАЗИАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И КООПЕРАТИВНОЕ   

                      МЕРОПРИЯТИЕ НАХЧЫВАНА 20-ЫХ ГОДОВ XX ВЕКА 

В XX-ом веке были приняты различные меры по упразднению индивидуальных 

ферм в Нахчыване и переходу к созданию колхозов. Создание Нахчыванского филиала 

сельскохозяйственного склада в первые годы советизации для расширения поставок 

сельскохозяйственной техники в регионе также было среди этих мер. Вопрос 

кооперазиация сельскохозяйства в Нахчыванской области обсуждался на V-м съезде 

Советов, который был созван 5 августа 1925 года, с упором на срочное расширение 
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сельскохозяйственного сотрудничества, учитывая, что кооперазиация сельскохозяйства 

является мощным ресурсом в развитии сельского хозяйства. В то же время возникла 

необходимость в расширении деятельности сельскохозяйственных компаний для 

достижения развития сельскохозяйственной кооперации и в то же время для привлечения 

сельских жителей к сотрудничеству.    Статья подготовлена на основе новых архивных 

документов и фактов и сделано заключение, что здесь также не выполнялся принцип 

добровольности, индивидуальные крестьянские хозяйства привлекались к 

коллективизации насильственными методами. 

Ключевые слова: кооператив, Нахчыван, коллективизация, сельскохозяйственный 

кооператив, крестьянин, кооперативное движение 

 

SUMMARY 

YASHAR RAHIMOV 

           COOPERATİVE İN NAKHCHİVAN İN THE 20S OF THE 20TH CENTURY  

                              COOPERATION OF EVENTS AND AGRICULTURE 

Different measures were taken to abolish individual farms in Nakhchivan in the twentieth 

century and to move to the creation of collective farms. Establishment of the Nakhchivan branch 

of the agricultural warehouse in the early years of Sovietization to expand the region's supply of 

agricultural equipment was also among these measures. The issue of agricultural co-operation in 

the Nakhchivan region was discussed at the 5th Congress of the Soviets, which was convened on 

August 5, 1925, with the emphasis on the urgent extension of agricultural co-operation, given 

that agricultural cooperation is a powerful resource in agricultural development. At the same 

time, there has been a need to increase the activities of agricultural companies in order to achieve 

the development of agricultural cooperation and at the same time to attract the villagers to 

cooperative.  The article was based on new archival documents and facts and concluded that 

voluntary principles were also applied to collective farms. 

Key words: cooperative, Nakhchivan, collectivization, agricultural cooperative, peasant, 

cooperative movement 
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QAFQAZ İSLAM ORDUSUNUN BAKI ŞƏHƏRİNİ YADELLİLƏRDƏN  AZAD 

ETMƏK UĞRUNDA APARDIĞI MÜBARİZƏ TARİXİNDƏN 

 

1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş gənc Azərbaycan dövləti son dərəcə mürəkkəb daxili 

və beynəlxalq şəraitdə doğulmuşdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan sonra 

hökumətin qarşısında duran ən mühüm vəzifə ölkənin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsi və paytaxtın Bakıya köçürülməsi məsələsi idi. Məqalədə Qafqaz islam ordusunun Bakını 

azad etmək uğrundakı mübarizəsindən bəhs olunmuş, sənədlər və faktlar əsasında bir sıra 

gerçəklər aydınlaşdırılmışdır.  

Açar sözlər: istiqlaliyyət, ordu, hərbi yardım, Qafqaz islam Ordusu, mübarizə, bolşevik 

işğalı 

 

1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş gənc Azərbaycan dövləti son dərəcə 

mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə doğulmuşdu. Bakıda hakimiyyəti 

S.Şaumyanın başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik güruhu ələ keçirmiş və 

Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı dəhşətli soyqırımına başlamışdı (3, 

s. 30). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan sonra hökumətin 

qarşısında duran ən mühüm vəzifə ölkənin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün 

təmin edilməsi və paytaxtın Bakıya köçürülməsi məsələsi idi. Bu baxımdan Milli 

ordunun yaradılması zərurətdən irəli gəlirdi və təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri 

sayılırdı. Cümhuriyyətin elan edilməsinin ilk günlərindən başlayaraq ölkənin 

müdafiə olunmasının təşkil edilməsi üçün ordu quruculuğu istiqamətində 

mühüm tədbirlər həyata keçirilməsinə başlanılmışdı. Lakin, ordu quruculuğu 

proqramının həyata keçirilməsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti bir 

sıra çətinliklərlə üz-üzə gəlirdi. Belə ki, Çar Rusiyasının hərbi siyasətində bir 

çox xalqlarla bərabər azərbaycanlılara qarşı qərəzli münasibət mövcud idi. 

Azərbaycanlılar bəzi istisnalar nəzərə alınmasa əsasən hərbi məktəblərə qəbul 

edilmir, ordu sıralarına çağrılmır, yalnız hərbi vergi verirdilər. Elə bu səbəbdən 

Azərbaycanda böyük hərbi hissələr və kifayət qədər silah yox idi.  

Belə bir vəziyyətdə 1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı imperiyası və 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında 

müqavilə imzalanmışdı. Bu müqavilənin 4-cü maddəsində yazılmışdı: “Dinclik 

və asayişi möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün, əgər 

ehtiyac olarsa, Osmanlı höküməti Azərbaycan Respublikasına hərbi yardım 

göstərməyi öz üzərinə götürür” (11, s. 11). Azərbaycan hökuməti ən ağır və çətin 

şəraitdə məhz həmin müqavilə əsasında türk qoşunlarını Azərbaycana dəvət 

etmişdi. M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Bütün Azərbaycan xalqının çar-çeşmlə 

bəklədiyi ümidə tərcüman olan bu müraciətimizdə Türkiyə heyəti-mütəxəssisi 

həmən müvafiqət cavabını verdi” (12, s. 19).  

1918-ci il iyulun əvvəllərində Azərbaycan Korpusunun  hissələri  iki  Türk  
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diviziyasının 5-ci Qafqaz və 15-ci Çanaqqala diviziyasının hissələri ilə birgə 

Nuru Paşanın komandanlıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun tərkibinə daxil 

edildi. Başda general-leytenant Nuru Paşa olmaqla, Qafqaz İslam Ordusunun 

qərərgahı Gəncə şəhərində yerləşdirildi. Qafqaz İslam Ordusu 1918-ci ilin 

noyabrına qədər fəaliyyət göstərmişdir. Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi bu orduya 

türklərdən və azərbaycanlılardan ibarət 15 min əsgər və zabit daxil idi. Qafqaz 

İslam Ordusunun əsas məqsədi Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş S.Şaumyanın 

başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik rejiminin Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə 

qarşı həyata keçirdiyi soyqırımın qarşısını almaq, həmçinin Azərbaycan xalqının 

müstəqilliyini qorumaq idi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 26 iyun tarixli qə-

rarı ilə milli ordunun formalaşdırılmasına başlanmış və əsasən azərbaycanlılar-

dan ibarət olan Müsəlman korpusu Əlahiddə Azərbaycan korpusu adlandırılmış, 

Azərbaycanın xilaskarlıq missiyasını həyata keçirən qafqaz İslam Ordusunun 

tərkibinə daxil edilmişdir. Əlahiddə Azərbaycan korpusunun komandanı Əli ağa 

Şıxlinski təyin edilmişdi. Bununla da Cümhuriyyət ordusunun əsası qoyulmuş-

dur. Azərbaycan Milli Ordususnun ilk hərbi birləşmələri xalq könüllü dəstələri 

ilə birlikdə Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun tərkibində 

bolşevik-daşnak hərbi qüvvələrinə qarşı döyüşlərdə iştirak etmişdi (9, s. 336). 

Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda milli ordu quruculuğu prosesinin 

əsas təkanverici amili olmuş, bu sahədə edilən köməkliklər milli hərbi kadrların 

yetişməsinə həlledici təsir göstərmişdir. Nuru paşa ordu hissələrini qüvvətləndir-

mək üçün Gəncədə hərbi məktəb və qısa müddətli hərbi kurslar da təşkil etdi. 

Eyni zamanda yaranmış Azərbaycan korpusuna bir neçə azərbaycanlılardan 

ibarət nizami alay, Dağıstan süvari alayı və bunlardan başqa Azərbaycanın hər 

tərəfindən gələn arası kəsilməyən könüllülər də daxil olurdu. H.Baykara “Azər-

baycanın istiqlal mübarizəsi tarixi” kitabında yazırdı: “Hərbi təlim-tərbiyənin 

vaxtı az olduğu üçün vuruşma zamanı çoxlu tələfat olurdu. Buna baxmayaraq 

döyüş meydanından əsla geri çəkilməyərək “Biz bura ölməyə gəldik, dönməyə 

yox” – deyərək vuruşur və getdikcə döyüş havasına alışırdılar”. Azərbaycan kor-

pusunun təşkilatı tamamlandıqdan sonra ona podpolkovnik Həbib bəy Səlimov 

komandanlıq edirdi (13, s. 19).   

Gəncəyə 300 nəfərlik hərbi təlimatçılarla gəlmiş Türkiyə Qafqaz 

ordusunun Baş komandanı Nuru paşa tezliklə Gəncədə hərc-mərcliyə son 

qoymuş, şəhərdə qayda-qanun yarada bilmişdi (10, s. 63). Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin dəvəti ilə türk qoşun hissələrinin Gəncəyə gəlməsi, Nuru 

paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusunun təşkil edilməsi və 

Azərbaycan milli qoşun hissələrinin yenidən qurulmasına başlanması Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin rəhbərliyini ciddi təşvişə salmışdı. Bütün Zaqafqaziyanı 

sovetlərin bayrağı altına gətirmək istəyən Stepan Şaumyan və  onun 

məsləkdaşları anlayırdılar ki, Qafqaz İslam Ordusu bolşeviklərin niyyətlərinin 

reallaşmasına imkan verməyəcəkdir. Ona görə Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 

rəhbərliyi Rusiya bolşevik hökumətinin hərbi yardımına arxalanaraq mövcud 

bütün qüvvələri səfərbərliyə alıb qəti hücuma keçməyi qərarlaşdırdı.  

          Nəhayət kifayət qədər qüvvə və ehtiyat yaradıldıqdan sonra Bakı Xalq 

Komissarları Soveti Hərbi və Dəniz işləri üzrə komissar Q.Korqanov 1918-ci il 

iyunun 4-də 1-ci Qafqaz Qırmızı Korpusunun Zaqafqaziya dəmir yolu boyunca 
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Hacıqabuldan qərbə doğru hücuma keçməsi barədə 8 saylı əmri imzaladı. Həmin 

əmrə müvafiq olaraq Qırmızı ordu hissələrinin hücumu iyun ayının 6-da 

başlamalı idi. Qoşunların döyüş fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi komissar 

Q.Korqanov və onun yanında yaradılmış Hərbi Şura öz üzərinə götürdü (5, s. 

291).    

  Azərbaycanın şərqində kommunist diktaturası yaradan Şaumyan Bakı 

Sovetinin ixtiyarında olan 18 min döyüşçü ilə Cənubi Qafqazdakı milli hərəkatı 

boğmaq üçün qəti hücuma başladı. Erməni daşnak qüvvələrindən təşkil olunmuş 

ordu müsəlman əhaliyə qarşı hər cür amansızlığa yol verirdi. İyunun 10-da Bakı 

Sovetinin Gəncə istiqamətində yürüşləri başlandı və iyunun 12-də Kürdəmir 

işğal edildi. İyunun 16-da isə Qaraməryəm ətrafında ciddi bir döyüş oldu. Səhər 

saat 9-da başlayan həmin döyüşdə Qafqaz Qırmızı ordusunun 3-cü briqadasının 

qüvvələri azərbaycanlılardan, gürcü və dağıstanlılardan ibarət dəstənin üzərinə 

hücuma keçdi. Qaraməryəm ətrafında dayanan müdafiə dəstələri qeyri-bərabər 

döyüşə girmələrinə baxmayaraq 7 saat ərzində bolşevik-daşnak qoşunları ilə 

vuruşurdular. Onlar Qaraməryəmə can atan düşmənin qarşısını almağa nə qədər 

səy göstərsələr də geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar və beləliklə, Qaramər-

yəm bolşevik-daşnak qoşunları tərəfindən işğal edildi. İyunun 27-də səhər tez-

dən bolşevik-daşnak qoşunları qəfıl şəkildə hücuma başladılar. Həmin hücuma 

qədər 13-cü türk alayı, habelə çoxlu sayda Azərbaycan könüllüləri Qaraməryəm 

ətrafına gətirilmişdi. Bolşevik-daşnak qüvvələri Göyçay Qaraməryəm yolu 

boyunca irəliləyərək Göyçayı tutmaq istəyirdilər. Gözlənilmədən hücuma 

başlamaları ilə onlar kifayət qədər əlverişli imkanlara malik idilər. Hücumun 

qəfıl başlaması ilə mürəkkəb vəziyyətə düşən Türk-Azərbaycan qoşun hissələri 

döyüşün gedişində nəyə qadir olduqlarını sübut etdilər. Onlar tezliklə hərbi 

təşəbbüsü ələ aldılar. Bu döyüşün nəticələrinin Qafqaz İslam Ordusu üçün böyük 

hərbi psixoloji əhəmiyyəti var idi. Döyüşün nəticələri göstərdi ki, bolşevik-

daşnak qüvvələri heç də məğlubedilməz bir qüvvə deyil və düzgün qurulmuş 

döyüşlə onların bütün niyyətlərini alt-üst etmək olar. Görünür, bir neçə hərbi 

uğurdan sonra çox ciddi müqavimətlə rastlaşdıqlarını Qırmızı ordu rəhbərliyi də 

hiss etmişdi. Çünki əvvəlki döyüşlər barədə Bakıya ətraflı məlumat verildiyi 

halda, bu döyüşün nəticəsi barədə Q.Korqanov ayın 28-də cəmi bir cümləlik 

məlumatla kifayətləndi. Göyçay döyüşü Nuru paşanın rəhbərliyi altında aparılan 

işlərin düzgün qərarlaşdığını təsdiq etdi. Bu döyüş bütün döyüşçülərin inamını 

özünə qaytardı, onların mənəvi əhval ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərdi (14, s. 

56).İki həftədən çox davam edən qanlı döyüşlər Qafqaz İslam Ordusunun 

qələbəsi ilə nəticələndi. Qafqaz İslam Ordusunun Göyçay ətrafındakı qələbəsi 

Azərbaycanın şərq hissəsini, o cümlədən Bakını bolşevik-daşnak işğalından azad 

etmək uğrunda apardığı mübarizədə dönüş nöqtəsi oldu. Qafqaz İslam Ordusu 

bolşevik-daşnak birləşmələrini darmadağın edərək Bakı istiqamətində azadlıq 

yürüşünə başladı.  

İyul ayının ortalarından artıq Göyçay, Ağsu, Salyan və Kürdəmir bolşevik-

lərdən təmizlənmiş, milli hərbi hissələrimiz ilə Bakı arasında 80-90 km məsafə 

qalmışdı. İyulun sonlarında Şamaxı, Qarasu, Hacıqabul, Ələt, Qobu, Xırdalan, 

Sumqayıt və Sanqaçal, avqustun 3-də isə Quba azad edildi. Qafqaz İslam 

Ordusunun Bakıya doğru əks hücumu Bakıdakı siyasi və iqtisadi böhranı daha 

da dərinləşdirdi və nəticədə Bakı Soveti və onun icraiyyə orqanı olan Bakı XKS-
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i iyulun 31-də öz səlahiyyətlərindən imtina etməli oldu. Bakıda hakimiyyət sağ 

eser - menşevik-daşnak blokunun əlinə keçdi və həmin blok avqustun 1-də 

“Sentrokaspi Diktaturası və Fəhlə, Əsgər Deputatlarının Müvəqqəti İcra Komitə-

sinin Rəyasət Heyəti” adlı hökumət təşkil etdi. Avqustun 5-də Azərbaycan-Türk 

qoşun birləşmələri səhər tezdən şəhərin yuxarı dağlıq hissəsində yerləşən 

Badamdar yüksəkliyini ələ keçirərək Bibi-Heybətə doğru endi və oranı erməni 

daşnaklardan təmizləməyə nail oldu. Xilaskar qoşunun digər dəstələri isə Bibi-

Heybətə doğru Şıxov kəndi tərəfindən irəlilədi. Avqustun 5-6-da Bibi-Heybət, 

Badamdar, Qurd qapısı, Binəqədi, Biləcəri və digər bölgələrdə gedən ağır 

döyüşlərdən sonra Qafqaz İslam Ordusu sentyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə 

həlledici hücuma keçdi (13, s. 14).  

Şərq orduları Qrupu komandanı Xəlil paşa və ikinci Bakı hücumunu idarə 

edən Türk Qafqaz İslam Ordusu Komandanı Nuru paşa 16 sentyabrda 

Güzdəkdəki müvəqqəti Ordu Qərargahından hərəkət edərək Bakıya daxil 

oldular. İki saaat davam edən mərasimdən sonra, qəhrəman türk hərbi 

birləşmələri xristian qəbiristianlığının altındakı yolla irəliləyərək, bugünkü 

Əzizbəyov heykəlinin olduğu meydana, oradan da indiki Fətəli Xiyabanın 

önündəki küçələrdən keçərək, Çəmbərkənd qəbiristianlığına, indiki Şəhidlər 

Xiyabanının olduğu yerə gəldilər. Qəbiristianlığın kənarındakı yolu tutaraq, Bakı 

Sovetinin yerləşdiyi İstiqlaliyyət küçəsinə çatdılar. Xəlil paşa, Nuru paşa və 

Fətəli Xan Xoyski ilə bəzi dövlət adamları, bugünkü Əlyazmalar İnstitutunun 

yerləşdiyi binanın eyvanında qəhrəman Məhmətçiyin keçidinə tamaşa etdilər. 

Türk Qafqaz İslam Ordusunun keçdiyi yolun hər iki tərəfində yerli əhali 

dayanmışdı. Qadın-kişi, qoca-cavan və uşaqlar küçə və meydanlara axışmışdı (6, 

s.  233).   

 Beləliklə, Türkiyə və Azərbaycan hərbi qüvvələrinin birgə mübarizəsi 

nəticəsində 1918-ci ilin iyun-avqust aylarında Gəncə ermənilərinin tərksilah 

edilməsi həyata keçirildi, Qaraməryəm döyüşü, Kürdəmir döyüşü, Ağsu döyüşü, 

Şamaxı döyüşü, Salyan döyüşü uğurla başa çatdırıldı. Birinci Qafqaz Qırmızı 

Korpusunun və ingilis hərbi qüvvələri tərəfindən müdafiə olunan “Sentrokaspi 

diktaturası” nın qoşunlarına sarsıdıcı zərbə endirirdi (4, s. 44). Bakı şəhər gərgin 

müqavimət hesabına alındıqdan sonra Azərbaycan hökuməti sentyabrın 17-də 

Bakıya köçdü. 1918-ci il mayın 28-dən sonrakı dövrdə Azərbaycanın həyatında 

ikinci mühüm hadisə baş verdi: Bakı azad edildi və Azərbaycan hökuməti tam 

heyətdə əsl paytaxtda qərarlaşdı. Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasında 

Qafqaz-İslam Ordusu 4 min əsgər və zabitini şəhid verdi. Qələbə tacı geymiş 

Osmanlı süahlarına boyun əyən təkcə erməni və ruslar deyildi. İrandan qaça-

qaça gəlmiş Denstervilin ingilis briqadası da məğlublar arasında idi. Zahirən 

ermənilərə kömək məqsədi ilə Bakıya gələn bu ingilis briqadası əslində türk 

aləminə, türklüyün birliyinə, bütövlüyünə doğru gedən Osmanlı türklərini 

dayandırmaq üçün xüsusilə Bakıya gəlmişdi. Erməni millətinə və hökumətinə bu 

cür yardım etmək istəyən ingilis hökuməti briqadanı Bakıya deyil, Ermənistana 

göndərməli idi (8, s. 202). Lakin, Birinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olan 

Osmanlı dövləti Mudros barışığına görə məğlub dövlət kimi Cənubi Qafqazı, o 

cümlədən Azərbaycanı tərk etməyə məcbur oldu.  

Bakı şəhərinin Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edilməsi haqqında 

bəzi mətbuat orqanlarında məlumatlar da verilmişdi. Bakının azad olunması 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

184 

xəbərini sentyabrın 15-də Gəncədə Yelizavetpol qubernatorunun mətbəəsində 

çap olunan "Azərbaycan" qəzeti xəbər verdi. Dörd səhifədən ibarət olan bu 

qəzetin iki səhifəsi Azərbaycan türkcəsində, iki səhifəsi isə rus dilində 

buraxılırdı. Qəzetin Gəncədə cəmi dörd nömrəsi çap olunmuşdu ki, axırıncı, yəni 

dördüncü nömrəsinin üç səhifəsi rus dilində, bir səhifəsi isə Azərbaycan 

türkcəsində idi. "Azərbaycan"ın ilk sayında Bakının azad olunması, Qafqaz 

İslam Ordusunun qardaş köməyi barəsində yazılar, informasiyalar kifayət qədər 

maraq doğurur. Bu haqda xəbərlərdə deyilirdi ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti 

hökuməti adına Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşa həzrətləri 

tərəfindən belə bir teleqram gəlmişdi: “Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Bakı şəhəri 

15.09, saat 9-a işləmiş igid ordu hissələrimiz tərəfindən zəbt olundu. Qafqaz 

İslam Ordusu komandanı Feriq Nuru”. Qəzetin ilk sayında “Bakının süqutu” 

başlığı altında xeyli sayda təbrik teleqramları dərc olunmuşdu: Bakının süqutu 

münasibətilə Azərbaycan Cumhuriyəti rəyasətinə təbrik teleqramları göndəril-

mişdir: “Qafqaz İslam Ordusu komandanı səadətli Nuru Paşa həzrətlərinə. Təhti 

komandanızda olan cəsur türk əsgərləriniz tərəfindən Azərbaycanın paytaxtı 

olan Bakının düşməndən xilas edildiyi münasibətilə millətin zati ali hümiyyət 

pərvərənələrinizi dünyanın ən nəcib əsgəri olan türk oğullarına minnətdar oldu-

ğunu ərz etməklə iftixar edirəm, efendim. Heyəti vükəla rəisi Fətəli xan” (1, s. 

44). 

 Bakının azad edilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müqəddəratında 

və xalqımızın şərəfli tarixində çox böyük strateji əhəmiyyətə malik olan bir 

hadisə oldu. AXC-nin yaranması şərəfli tariximizdə necə böyük əhəmiyyətə 

malikdirsə, Bakının azad edilməsi də bir o qədər önəmlidir. AXC hökumətinin 

Bakıya köçməsindən sonra hakimiyyət Azərbaycanın hər yerində bərqərar oldu 

və milli dövlət quruculuğu istiqamətində fəaliyyətini daha da genişləndirdi. 

Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanı qırmızı bolşevik ordusunun işğalından 

qorumaq mümkün olmadı. Bolşevik işğalı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

mövcudluğuna son qoyduğu kimi, Cümhuriyyət ordusunun görkəmli 

generallarının və zabitlərinin həyatında da faciəli izlər buraxdı, onlar qırmızı 

terrorun qurbanı oldu. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin ölkə daxilində qısa bir müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər 

xalqımızın tarixində böyük iz buraxmışdır. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sübut etmişdir ki, Azərbaycan xalqı müstəqil 

yaşamağa, öz dövlətçilik ənənələrini bərpa etməyə qadirdir. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranmasını, fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: 

“80 il öncə - 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini dünyaya 

elan edən “İstiqlal bəyannaməsi” verilmiş, Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti 

yaranmışdır. Bununla da XX əsrdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda müstəqil, 

demokratik hökümət yaranmış, xalqımız milli azadlığa çıxmış, Azərbaycan 

Respublikasının müstəqilliyinin əsası qoyulmuşdur” (7, s. 177).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab 

İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin qeyd 

olunması və 2018-ci ili ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan 

olunması haqqında verdiyi sərəncamları müstəqil Azərbaycan dövlətinin özünün 

milli azadlıq və tarixi cümhuriyyətçilik ənənələrinə verdiyi yüksək qiymətin 
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ifadəsidir. Cənab Prezidentin Respublika Günü münasibətilə söylədiyi nitqində 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını çox gözəl dəyərləndirərək 

demişdir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması dünya miqyaslı tarixi 

hadisə idi. Çünki müsəlman ailəsində ilk demokratik respublika yaradılmışdır. 

Biz fəxr edirik ki, bu tarixi Azərbaycan xalqı yazıb. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaradılması bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı çox 

istedadlı, vətənpərvər və mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

qurucularının xatirəsi bizim üçün əzizdir. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan 

xalqı onların xatirəsini ehtiramla yaşadır” (2, s. 115). 
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РЕЗЮМЕ 

САМИРЕ ГАСИМОВА 

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ КАВКАЗСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АРМИИ ЗА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДА БАКУ ОТ ЧУЖЕЗЕМЦЕВ 
В статье повествуется о строительстве вооружённых сил в период 

Азербайджанской   Демократической Республики,  об организации Кавказской Исламской 

Армии, о ее борьбе проводимой за освобождение центрального города Азербайджана – 

Баку от больщевицко-дащнакской оккупации и преврашении этого города в столицу 

государства. После приобретения Баку в результате совместной борьбы турецких и 

азербайджанских правительство Азербайджана 17 сентября переехало в Баку. 

Правительство Азербайджана поселились в реальной столице в полном составе. 

Освобождение Баку было очень важное стратегическое событие в судьбе 

Азербайджанской Демократической Республики и славной истории нашего народа. В 

данной статье сообщается о решающих битвах произошедших в ходе этой жесточайшей 

борьбы между враждующимися сторонами. 

 Ключевые слова: независимость, армия, военная помощь, Кавказская исламская 

армия, бой, большевитская оккупация. 

 

SUMMARY 

SAMIRA QASIMOVA 

FROM THE HISTORY OF THE STRUGGLE OF THE CAUCASIAN ISLAMIC ARMY 

AGAINST THEOCCUPATION OF BAKU CITY BY INVADERS 

 İn the article deals about the army building in the period of Azerbaijan Democratic 

Republic, in particular the organization of the Caucasus Islamic Army, the struggle of this army 
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in the way of the liberation of the central and capital city of Azerbaijan from the occupation 

Bolshevik-Dashnak. The Azerbaijani government moved to Baku on September 17, as a result 

after the city of Baku was captured of joint efforts by the Turkish and Azerbaijani forces. 

Government of Azerbaijan settled in the real capital with full part. The liberation of Baku was a 

very important strategic event in the fate of the Azerbaijan Democratic Republic and in the 

glorious history of our people. The article also reports about the decisive battles between the 

parties in this fight. 

Key words: independence, army, military aid,Caucasian Islamic army, struggle, 

bolshevik occupation 
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NAXÇIVAN ƏRAZİSİNDƏ DAŞ QUTU QƏBRLƏRDƏ QƏDİM DƏFN ADƏTLƏRİ 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarı zəngin və qədim mədəniyyətə 

malikdir. Minilliklər boyu burada yaşayan etnoslar burada mədəniyyətlər qurmuş və dünya 

sivilizasiyasının bir parçası olmuşdur.  İnsanların həyatında ən əsas məsələlərdən biri də inanc 

sistemidir. Qədim insanlar inanc sisteminə xüsusən bağlı olmuş, onu yaşatmış və qonşu xalqlara 

da yaymışlar. Naxçıvan ərazisində olan qədim dəfn etmə adətlərini biz arxeoloji qazıntılar 

vasitəsi ilə öyrənirik. Qədim dövrə aid olan qəbrlər o dövrün insanlarının inancları, yaşayış 

tərzləri, məşğuliyyətləri və etnik kimlikləri haqqında geniş məlumat verməkdədir. Qədim 

qəbirlərdən biri də daş qutu qəbirləridir. Daş qutu qəbirləri uzun müddət istifadə edilmişdir. 

Onlardan insan sümükləri, əşyalar, silahlar, heyvan qalıqları, bəzək əşyaları və başqa maddi 

nümunələr tədqiq edilmişdir. Buna görə də, daş qutu qəbirlərinin tədqiq edilməsi o dövr 

insanlarının qədim dəfnetmə adətləri haqqında bizə müəyyən fikirlər verməkdədir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, arxeoloji qazıntılar, qəbrlər, daş qutu, inanc sistemi, dəfnetmə 

adətləri 
 

Qəbir abidələrinin tədqiqi böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bir qəbir 

abidəsinin tədqiqi zamanı o dövr insanlarının inanc sistemlərini, yaşayış 

tərzlərini, məşğuliyyətlərini və etnik kimliklərini müəyyən edə bilirik. 

Ümumiyyətlə, qəbir abidələrinin tədqiqi yazılı olmayan tarixi öyrənilməsi üçün 

açar funksiyası rolunu oynamaqdadır. 

Qəbir abidələrində insanın dəfnetmə biçimi, onların yanına qoyulan 

əşyaların, silahların, heyvan qalıqlarının və qəbrin quruluşu bizim üçün maraqlı 

olan məlumatlar verməkdədir. Qəbir abidələrinin öyrənilməsi həm də, qonşu 

tayfalarla mədəni, iqtisadi və etnogenetik əlaqələrin öyrənilməsi üçün ətraflı 

fikir söyləməyə imkan verir (12, s. 45). 

Ümumiyyətlə ilk dəfnetmə adətlərinin izləri Neandertala qədər gedib 

çıxmaqdadır. Neandertal qəbirlərindən alətlərin çıxması Neandertal insanının 

dəfnetməsi ölümlü olduqları haqqında təsəvürlərinin olduğu, bu həqiqətə qarşı 

bir qrup əks oyunlar yaradaraq cavab verdikləri görünür. Məşhur fransız 

etnoqrafı Karen Armstrongun fikrincə ölümə qarşı yaradılan oyunlar (red. 

ayinlər) onların dəfni kəşf etmələri ilə tamamlanır. Ölüm anlayışları ilə 

insanların şüurunda artıq ölümün bir son olmadığı fikri inkişaf etməyə başladı 

(2, s. 7). Buna görə də, ölən insanların yox olması fikri yerinə başqa bir dünyada 

yaşama fikri yaranmağa başladı. Malikovinskiyə görə ölüm sözü öz mənasından  

daha çox başqa bir dünyaya açılan qapıdır  (9, s. 37). Bununla da insan 

düşüncəsində dəfnlə bağlı dəyişikliklər yaranmağa başlandı. İnsanlar ölənlərlə 

birlikdə o dünyada onların istifadə etməsi üçün əşyalar, qurbanlar və xidmətçilər 

dəfn edilməyə başladı. 

Naxçıvan ərazisinin daima mədəni dəyişikliklərə məruz qalması, burada 

mövcud olan müxtəlif qəbir  nümunələrini  olmasına  səbəb  olmuşdur.  Belə  ki,  
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Naxçıvan diyarında torpaq qəbirlər, daş qutu, katakomba, kurqan, küp və b. 

qəbir abidələri vardır. Bu qəbirlər tarixin müəyyən dövrlərində daha çox istifadə 

olunmuşdur. Hər qəbir özlüyündə dəfnetmə adətlərini və inanc sistemini 

qoruyub saxlamışdır. 

Naxçıvan ərazisində ən qədim qəbr nümunələrindən biri də daş qutu 

qəbirləridir. Daşqutu qəbirlərin ən qədim nümunələrinə Tunc dövrünə aid olan 

Qızılburun yaşayış yerindən rast gəlinmişdir. Qeyd edək ki, daş qutu qəbirlər 

Tunc dövründən başlayaraq Son Dəmir dövrünə qədər dəfnetmə adətlərində 

istifadə olunan qəbir nümunələridir.      

Naxçıvan diyarında ən qədim qəbirlər torpaq və daş qutu qəbirləridir. Daş 

qutu qəbirlərin ən qədim nümunələri Tunc dövrünə aid yaşayış yerlərində 

müəyyən qatlarda tədqiq olunmuşdur. Daş qutu qəbirlər torpağın müəyyən 

dərinlikdə qazılmasından sonra ətrafını yonulmuş və ya yonulmamış daşlarla 1 

və ya 2 cərgə hörülürdü və üzərinə sal və ya yastı daşlar qoyulurdu. Fikrimizcə 

daş qutu qəbrləri Naxçıvan ərazisində dörd künc və daşdan tikilən evlərlə eyni 

dövrdə yaranmışdır. Biz burada məşhur şotland etnoqrafı Frazerin simpatetik 

sehr konsepsiyasına uyğun olaraq insanların qəbirlərinin onların yaşayış 

yerlərinin təqlidi (yamsılama) olduğunu açıq şəkildə görürük. Deməli, daş qutu 

qəbirlərinin yaranması mədəniyyətin inkişafına uyğun olaraq eyni dövrün 

memarlıq sənəti haqqında da bizə müəyyən məlumatlar verməkdədir. 

Naxçıvan ərazisində tapılan  daş qutu qəbirlərinin ən maraqlı tərəflərindən 

biri də uzun müddət mövcud olmasıdır. Fikrimizə torpaq qəbrlərinin öz yerlərini 

daş qutu qəbirlərinə verməsinin əsas səbəblərindən biri aşağıdakı kimi qeyd 

edilə bilər. 

1. Torpaq qəbrlər sadəcə 1 dəfə istifadə olunduğu halda, daş qutu qəbirləri 

bir neçə dəfə istifadə olunurdu. Bu ilk növbədə kollektiv dəfnlər olsa da, 

burada eyni zamanda deyil, çox ehtimal ki, ayrı-ayrı zamanlarda ölülər 

ardıcıl olaraq dəfn olunmuşdur. 

2.  Torpaq qəbirlərdən fərqli olaraq daş qutu qəbirlərində ölünün yanına 

daha çox əşyalar, yemək və xidmətçilər qoyula bilirdi. Bununla da, 

ölünün “rahat”  yatması üçün şərait yaradılırdı. 

3. Torpaq evlərdə aşınmalar nəzərə alaraq, daşdan ev tikən qədim insanlar 

eyni aşınma prosesi ilə yoxa çıxan torpaq qəbrlərə yox, daha sağlam olan 

daş qutu qəbrlərə üstünlük verməyə başlamışdılar. 

Biz torpaq qəbir və daş qutu qəbirlər arasındakı rəqabəti daha çox 

Gədəbəy-Xocalı mədəniyyətinə aid edilən kurqanaltı torpaq və kurqanaltı 

daşqutu qəbirlərində də müşahidə edirik. Bu kurqanların maddi cəhətdən ən 

zənginləri kurqanaltı daş qutu qəbrləridir ki, burada zəngin maddi-mədəniyyət 

nümunələri tapılmasına baxmayaraq, əksəriyyətindən skelet çıxmaması qəbrin 

boşaldılması və ya yenidən doldurulmasına bağlıdır. Kurqanaltı daş qutu 

qəbirlərindən ən maraqlı kurqan isə Qarabulaq kurqanıdır. Belə ki, bu kurqanın 

kamerasında şaquli istiqamətdı yan-yana düzülmüş bir neçə daş qutu qəbrindən 

ibarətdir (12, s. 80 ) 

Daş qutu qəbirlər yer altında otağı xatırladırdı və bu otaq ailəvi otaqdan 

daha çox nəsli otağa çevrilirdi ki, böyük ehtimalla burada bizə daha məntiqli 

gələn sosial bərabərsizlik dövründə daha yüksək təbəqəyə aid olan nəsil daş qutu 

qəbirlərinə üstünlük verməyə başlamış olmalıdırlar. Daş qutu qəbrlərinin nəsli 
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olduğunu göstərən digər bir əsas isə burada kişi skeletləri ilə birlikdə qadın 

skeletlərinin də tapılmasıdır (13, s. 39). 

Daşqutu qəbirləri çoxluqla kollektiv qəbirlər idi. Bu eyni ailəyə məxsus 

insanların dəfn edildiyini göstərir. Naxçıvan ərazisində tədqiq olunan daş qutu 

qəbrlərində sonuncu dəfn olunan ayrı digərləri isə küncə sıxışdırılmış şəkildə 

aşkarlanmışdır. Bu da ölülərin eyni zamanda deyil (istisnalar da var) ardıcıl 

olaraq dəfninə işarədir. Çox güman ki, müxtəlif vaxtlarda vəfat etmiş, lakin eyni 

tayfadan olduqları üçün bir qəbirdə dəfn edilmişdir ( 5, s.39). 

Daş qutu qəbrlərində ölülər qədim dövrdə demək olar ki, bütün dəfnetmə 

adətlərində olduğu kimi sağ və ya sol çiyni üstə, bükülü formada, üzü müxtəlif 

istiqamətlərdə dəfn olunmuşlar. Onların yanına məişətdə istifadə olunan qablar, 

bəzək əşyaları, silahlar, xidmətçilər və müxtəlif heyvan qalıntıları qoyulmuşdur. 

Qeyd edək ki, bu cür zəngin qəbrlər çox zaman birdəfəlik istifadə olunmuşdur. 

Şahbuz rayonunda Sarıdərə nekropolunda skelet bütöv şəkildə tapılıb. Yanında 

qədəh, qab, tunc sırğa və 5 ədəd muncuq əldə edilmişdir (10, s. 45).     

Sarıdərə nekropolunda tək insan skeletinin bükülü vəziyyətdə qalması və 

yanına qoyulan maddi-mədəniyyət nümunələri qıpçaq-kuman türklərin dəfnetmə 

adətləri ilə oxşardır. Bu daş qutu qəbir göründüyü kimi zəngin bir nəfərə aid 

olmuşdur. Türklərdə ölən insan adlı sanlı olduğunda yas mərasimi xüsusi olaraq 

izdihamlı olardı. Gələnlər məcburən qəbrin qazılıb hazırlanmasını gözləyərdilər. 

O vaxta qədər ölü bükülüb saxlanılardı (əgər qəbir yubansaydı mumyalanardı) 

və ya müvəqqəti olaraq dəfn edilərdi (8, s. 257). İşlər bitdikdən sonra qonaqlarda 

“yuğ” deyilən mərasimdə iştirak edər və dəfn etmə prosesi başa çatardı. 

Sarıdərə nekropolunda tapılmış qədəh daha sonrakı dövrlərdə türk dəfn 

adətlərində əsas yerlərdən birini tutmuşdur. Daş baba heykəllərində ən çox təsvir 

olunan əşyalardan biri də qədəhdir. Ölümsüzlük qədəhi kimi adlandırılan bu 

qədəh uzun müddət dirilik suyunu təcəssüm etdirmişdir. Əsasən də qıpçaq-

kuman  türk boylarına aid olan bu qədim dəfn etmə adəti qədim türk yurdlarında 

ən dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələrindəndir. Bütün bu heykəlləri birləşdi-

rən ümumi cəhətlər mövcuddur; onların çoxunda kişilər sağ əlində içki qədəhi 

tutub, sol əlini isə xəncər asılmış kəmərin altına salmışdır (1, s. 110). 

Naxçıvan ərazisində Şahtaxtı (Gavur qala) nekropolunda daş qutu qəbirlər 

daha uzun müddət istifadə olunmuşdur. Daş qutu qəbirlər burada Orta Tunc 

dövründən başlayaraq Erkən Dəmir dövrünə qədər istifadə olunmuşdur (4, s. 

14). Şahtaxtı yaşayış yerindın şimal-şərqdə iki nekropol vardır, burada tədqiq 

olunan daş qutu qəbir iri sal daşlardan dördkünc şəkildə qurulmuşdur(3 , s. 62) 

Daş qutu qəbirlərində tədqiq olan əşyalara baxaraq onların kişi və ya qadın 

olduğu aydın olur. Belə ki, kişi qəbrlərində daha çox silah, qadın qəbirlərində isə 

muncuq və bəzək əşyaları basdırılmışdır. Arxeoloq V. Əliyev Kür-Araz mədə-

niyyətinə aid olan qəbrləri 3 qrupa ayırır. 

1. Divarları yonulmamış daşlardan hörülmüş daş qutu qəbrləri. 

2. Divarları yonulmuş daşlardan hörülmüş daş qutu qəbrləri 

3. Ətrafı kromexlə əhatə olunmuş daş qutu qəbrlər (5, s. 33). 

Qeyd edək ki, bu cür fərqliliklərin yaranmasının əsas səbəblərindən biri 

coğrafi mövqeyə uyğun olaraq, tikintidə istifadə olunan daşlardan asılı 

olmuşdur.Çay hövzələrində çay daşlarından, dağlıq ərazilərdə isə yonulmuş 

daşlardan istifadə olunmuşdur. 
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Daş qutu qəbirlər Naxçıvanda ən çox rastlanan qəbir tiplərindən biridir. 

Buna görə də, dövrə və ərazisinə uyğun olaraq fərqli formalarda olmuşdur. 

Nəhəcir nekropolundakı daş qutu qəbrlərin əksəriyyəti 2 cərgə iri qaya 

parçalarından  bir-birinin üzərinə qoyulmaqla inşa edilmişdir. Qəbrlərin hər iki 

tərəfində şərq və cənub tərəfdən giriş-çıxış üçün yer qoyulmuşdur (11, s. 46). 

Digər daş qutu qəbrlərində bu fakta rast gəlinmir. Daşqutu abidələrinin 

əksəriyyətində aşınmalar olduğundan bu adətin qorunub saxlanılması aydın 

şəkildə görünmür. Ancaq, ölülərin ardıcıl olaraq dəfn edilməsi onu göstərir ki, 

Nəhəcir daş qutularında rast gəlinən girinti-çıxıntılar onlarda da olmuşdur. Ya da 

tamam fərqli olaraq sadəcə üzərindəki sal daş qaldıraraq ölüləri qoyurdular.   

Daşqutu qəbirlərinin uzun müddət istifadə olunmasının əsas səbəblərindən 

biri də inanc sistemində baş verən dəyişikliklərlə birlikdə mühafizəkarlığın 

qorunub saxlanılmasıdır. Arxeoloq  E.Əliyev haqlı olaraq qeyd edir ki, dəfn 

tipləri və xüsən də dəfn adəti daha dayanıqlı olur. Çox hallarda xalqlar müəyyən  

inancın təsirini qəbul etsələr də dəfn adətlərini qoruyub saxlamışdır (6, s. 60).  

Daş qutu qəbirlərdən istifadə Tunc dövründən başlasa da Son Dəmir 

dövrünə qədər daha çox istifadə olunmuşdur. Daş qutu qəbirlər dövrün müvafiq 

mədəni inkişaf və inanc sistemindəki dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Daş qutu 

abidələri daha çox oturaq həyat keçirən tayfalar üçün xarakterikdir. Sonrakı Kür-

Araz və Boyalı qablar mədəniyyəti dövründə nisbi dəyişikliklər olsa da, Xocalı-

Gədəbəy mədəniyyəti dövründə üzərinə torpaq qalayaraq kurqanaltı daş qutu və 

kurqanaltı torpaq qəbrlərə çevrilmişdir. Daha sonrakı dövrlərdə küp qəbrlərin 

ortaya çıxması və inanc sistemindəki kəskin dəyişikliklər daş qutu qəbrlərini 

tarix səhnəsindən sıxışdırıb çıxarmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ГАСАНОВ 

КАМЕННЫЕ ГРОБНИЦЫ И ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ В 

ТЕРРИТОРИИ   НАХЧЫВАН 

Нахчыван, неотъемлемая часть Азербайджана, имеет богатую и древнюю культуру. 

На протяжении тысячелетий жившие здесь этносы создавали культуры и были частью 
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мировой цивилизации. Одним из наиболее важных вопросов в жизни людей является 

система убеждений. Древние люди были особенно привязаны к системе верований, жили 

и распространяли ее среди соседних народов. Мы изучаем древние погребальные обычаи 

в Нахчыване путем археологических раскопок. Древние захоронения предоставляют 

обширную информацию о верованиях, образе жизни, профессиях и этнических 

особенностях людей того времени. Одна из самых старых могил - это гробница из 

каменного ящика. Каменные гробницы использовались в течение длительного времени. 

Были исследованы человеческие кости, предметы, оружие, останки животных, украшения 

и другие образцы материалов. Поэтому изучение каменных гробниц дает нам некоторое 

представление о древних погребальных обычаях людей того времени. 

Ключевые слова: Нахчыван, археологические раскопки, кладбища, каменные 

ящики, системы верований, погребальные обряды. 

 

SUMMARY 

SABUHİ HASSANOFF 

İN NAKHCHIVAN AREA STONE BOX TOMBES OLD BURIAL CUSTOMS 

 Nakhchivan, an integral part of Azerbaijan, has a rich and ancient culture.For thousands 

of years, the ethnos who lived here have built cultures and have been a part of the world 

civilization. One of the most important issues in the lives of people is the belief system. Ancient 

people were particularly attached to the belief system,have been  lived it, and spread it to 

neighboring nations.We study the ancient burial customs in Nakhchivan through by the use of 

archeological excavations.Ancient burials provide extensive information about the beliefs, 

lifestyles, occupations and ethnic identities of the people of that time. In ancient times there were 

ground grave , stone boxes, burial mounds, chromex and other types of graves.One of the oldest 

graves is a stone box tomb. The stone box tombs had  used for a long time.They were studied 

human bones, objects, weapons, animal remains, ornaments and other material 

samples.Therefore, the study of the tombstones gives us some insights into the ancient burial 

customs of the people of that time. 

Key words: Nakhchivan, archaeological excavations, cemeteries, stone boxes, belief 

systems, burial customs 
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   NAXÇIVAN MSSR-NIN YARADILMASI VƏ ONUN İNZIBATİ ƏRAZİ BÖLGÜSÜ 
 

Məqalədə Naxçıvan MSSR-nın yaradılması və onun inzibati ərazi quruluşundan bəhs 

olunur. 1921-ci il oktyabrın 13-ə imzalanmış Qars müqaviləsinə görə Naxçıvanın ərazisi, 

sərhədləri dəqiqləşdirildi. Müqavilədə qeyd edilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin 3-cü 

əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. 

1921-ci il martın 16-dan başlayaraq Naxçıvan bölgəsi əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist 

Respublikası, 1923-cü ilin iyunun 16-dan Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan 

MSSR, 1990-cı ildən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır. Beləliklə, məqalədə 

tədqiq edilən dövrə aid cədvəllərdən istifadə olunmuşdur. Bu cədvəllərdə qəzaların tərkibində 

olan yaşayış məntəqələrinin adları dəqiqliklə çəkilmiş və bu da o dövrün  inzibati ərazi quruluşu 

haqqında daha çox məlumat əldə etməyə imkan vermişdir. 

Açar sözlər: inzibati ərazi bölgüsü, cədvəl, Naxçıvan MSSR, Qars müqaviləsi, yaşayış 

məntəqəsi, qəza. 
 

1921-ci il 13 oktyabr da imzalanmış Qars müqaviləsinə görə Naxçıvanın 

ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi. Müqavilədə qeyd edilirdi ki, Naxçıvan 

vilayəti bu müqavilənin 3-cü əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə 

Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. Deməli, Naxçıvanın 

muxtariyyət statusu, yəni onun Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika kimi 

qalmaq imkanlarını Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri ilə reallaşdı. 

Həmin müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə və Cənubi Qafqaz respublikaları 

Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanınan beynəlxalq 

hüquqi təminat verdilər. 1922-ci il mayın 22-də AK(b)P MK-nın Rəyasət Heyəti 

Naxçıvan diyarı haqqında Əsasnamənin və Naxçıvan SSR Konstitusiyasının 

Azərbaycan MİK tərəfindən təqdim olunmuş layihələrini müzakirə etdi. 

Naxçıvan diyarı haqqında Əsasnamədə deyilirdi: “Naxçıvan diyarı Azərbaycan 

SSR-in qəyyumluğu altında muxtar respublika elan edilərək Naxçıvan Sovet 

Sosialist Respublikası adlandırılsın” (1). 1922-ci ilin dekabrın 12-də 

Zaqafqaziya Sovetlərinin birinci qurultayı Azərbaycan SSR tərkibində 

Naxçıvanla bağlı qərar çıxardı: “Naxçıvan Respublikası Azərbaycanın muxtar 

vahid hüququnda ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilsin” (13, s. 364). 

Muxtar qurumlar yaranma əsaslarına görə milli-ərazi və inzibati-ərazi 

əlamətlərinə ayrılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlətin əsas ərazilərindən 

tam təcrid olunmuş vəziyyətdə - "anklav" ərazi kimi geosiyasi əsasa görə 

yaranmışdır. Belə coğrafi-siyasi əlamət tarixi zərurət kimi Naxçıvana muxtar 

hüquqların verilməsini şərtləndirmiş və qismən özünüidarə hüququnun 

tanınmasına yol açmışdır. Çünki Zəngəzur mahalının Ermənistan tərəfindən 

işğal edilməsi ilə Naxçıvan diyarı Azərbaycanın əsas ərazilərindən aralı düşmüş, 

nəticədə onun muxtariyyət məsələsi gündəliyə gəlmişdir (19).  

Lakin Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar  respublika hüqu- 
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qunun qanuni yolla təsbit edilməsi 1924-cü ilin fevralınadək ləngidildi. Bölgə 

1920-1923-cü illərdə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-1924-cü 

illərdə Naxçıvan Muxtar Diyarı, 9 fevral 1924-cü ildən 17 noyabr 1990-cı ilədək 

Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adlandırılmışdır (18, s. 29). Qeyd 

edək ki, Oktyabr çevrilişindən sonrakı siyasi dəyişikliklər inzibati-siyasi 

dəyişikliklərə də yol açdı. Yeni yaradılmış SSRİ dövləti çar inzibati ərazi 

bölgüsünün ölkənin yeni dövlət quruculuğu sistemi ilə tam uyğunsuzluğunu 

nəzərə alaraq köklü dəyişikliklər aparmağa başladı.  

1918-1920-ci illər yeni qəza və nahiyələrin kütləvi, bəzən isə kortəbii 

yaradılması ilə xarakterizə olunur. Çünki Yeni İqtisadi Siyasətə keçid mürəkkəb 

inzibati aparatın dəyişməsini tələb edirdi. Həmin dövrdə təsərrüfat 

rayonlaşdırılması prinsipi əsasında yeni inzibati vahidlərin yaradılmasına, 

digərlərin birləşdirilməsinə başlanılır. 1920-ci ildə inzibati ərazi bölgüsünə görə 

Azərbaycan SSR-in tərkibinə 15 qəza, 131 nahiyyə, 1451 kənd daxil idi (2). 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Arxivində saxlanılan “Naxçıvan 

MSSR-in inzibati-ərazi bölgüsünün sxemi” adlı 16 mart 1921-cü il tarixli 

sənəddə Naxçıvan ərazisində o zaman üçün 3 qəza (Naxçıvan, Şərur və 

Ordubad) və 9 rayonun adı çəkilir. Qeyd edək ki, bu sənəd Baş Ştab 

Akademiyasının dinləyicisi M.Pereşin tərəfindən Azərbaycan SSR-in Fövqəladə 

Komissarına və Naxçıvan SSR-in Xalq Hərbi Komissarına məruzə şəklində 

hazırlanmışdır. Sənəddə Naxçıvan qəzasının tərkibində Tumbul, Cəhri və 

Şahbuz rayonlarının, Ordubad qəzasının tərkibində Yaycı, Əbrəqunus və Çənnəb 

rayonlarının, Şərur qəzasının tərkibində isə Baş Noraşen (Cəlilkənd), Şahtaxtı və 

Sədərək rayonlarının olduğu göstərilir (2). 

Naxçıvanda inzibati-ərazi bölgüsü məsələsinin problemlərinə toxunan 

M.Pereşin göstərir ki, Naxçıvan SSR-də inzibati bölgü və idarəçilik işi o zaman 

çox pis təşkil olunmuşdur. Sənəddə qeyd edilir ki, hətta daxili idarəçiliyə 

cavabdeh olan orqanlar belə Respublikanın dəqiq sərhədlərini, qəza (uezd) və 

rayon bölgüsünü bilmirlər. Məruzənin “Naxçıvan SSR-in şəhər və kəndləri: 

yerləşdikləri qəza və rayonlar üzrə” adlanan hissəsində o zamankı qəzaların, 

rayonların və bu rayonların tabeliyində olan yaşayış məntəqələrinin də adları 

çəkilmişdir. O zaman Naxçıvan qəzasının mərkəzi Naxçıvan şəhəri, Şərur 

qəzasının mərkəzi Yengicə kəndi, Ordubad qəzasının mərkəzi isə Ordubad 

şəhəri idi. Naxçıvan qəzasının Tumbul rayonuna 39 yaşayış məntəqəsi, Cəhri 

rayonuna 21 yaşayış məntəqəsi, Şahbuz rayonuna isə 36 yaşayış məntəqəsi daxil 

olmuşdur (11, s. 160).  

E.Kəlbizadə bu sənədə fikir bildirmiş və bununla bağlı qeyd etmişdir. 

Tumbul rayonunun mərkəzi Tumbul kəndi idi. Bu rayona 4 qəsəbə 35 kənd daxil 

olmuşdur. Rayon ərazisində adı çəkilən Qaracakənd, Naxışnərgiz, Xaçaparaq, 

Qızıl-burun, Dərəşam, Baş-Başı, Volmuninskiy yaşayış məntəqələrinin bəziləri 

dağılmış, bəzilərinin əhalisi şəhər mərkəzlərinə və digər kəndlərə köçmüş, bəzi-

lərinin isə adları dəyişdirilmişdir. Tumbul rayonunun ərazisində iki Təzəkənd 

adlı kəndin qeydə alınmasıdır. Müəyyən edilmişdir ki, bu kəndlərdən biri indiki 

Babək rayonunun Babək qəsəbəsidir. İkinci Təzəkənd isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisində XX əsrin 70-ci illərinə qədər mövcud olmuşdur. Bu 

kənd Yamxana kəndi ilə Abbasabad qalasının arasında yerləşmişdir. XX əsrin 
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70-ci illərində Araz su anbarının tikintisi ilə əlaqədar olaraq bu kənd su 

anbarının altında qalmışdır (11, s. 161). 

 

 

1921-ci ildə Naxçıvan SSR-in Naxçıvan qəzasının Tumbul, Cəhri və Şahbuz 

rayonlarının yaşayış məntəqələri 
 Naxçıvan qəzası  

Tumbul rayonu Cəhri rayonu Şahbuz rayonu 

1. Tumbul k. Cəhri k. Şahbuz k. 

2. Nəzərabad k. Sust k. Şahbuz qəs. 

3. Diduvar k. Xıncab k. Kazaryot k. 

4. Kərbəlayi Oruc Dizə  Əznəbürd k. Zırnel k. 

5. Yuxarı Uzunoba k. Payıs k. Karmalinovka k. 

6. Aşağı Uzunoba k. Şeytanabad k. Xınzirək k. 

7. Xəlilli k. Sələsüz k. Mağara qışlaq 

8. Kali-bəy dizə k. Tırkeş k. Əli Məmməd - Kiş 

9. Şıx-Mahmud k. Badamlı k. Gömür k. 

10. Qaraca kənd k. Şadi k. Zərnətün k. 

11. Qaraxanbəyli k. Gərməçataq k. Kelani-Qışlaq 

12. Qoşa dizə k. Lizbirt k. Qızıl-Qışlaq 

13. Qaraçuq k. Buzqov k. İncə-su k. 

14. Bulqan k. Sultanbəy k. Gecəsur k. 

15. Yamxana k. Qarabay k. Nurs-Məzrə k. 

16. Təzəkənd k. İtqıran k. Mahmud-Abad k. 

17. Qızıl Vənd qəs. İtqıran qəs. Qara-baba k. 

18. Nehrəm k. Ciqin-Almalı k. Nurs k. 

19. Çeşməbasar k. Ağxaç k. Keçili k. 

20. Güznüt k. Ses k. Külüs k. 

21. Şəkərabad k. Göynük k. Xorna k. 

22. Hacıvar k.   Köynük k. 

23. Badaşxan k.  Şıxmaranatax k. 

24. Təzə-kənd k.  Surab k. 

25. Yarımca k.  Surmalik k. 

26. Zeynədin k.  Nəhəcir k. 

27. Qahab k.  Arınc k. 

28. Naxış-nərgiz k.  Yuxarı Remeşin k. 

29. Nəcəfəlibəy-dizə k.  Aşağı Remeşin k. 

30. Kərimbəy dizə k.  Kükü k. 

31. Kültəpə k.  Köçilu k. 

32. Mamirza dizə k.  Siçancuq k. 

33. Nəhəcir k.  Mərəlik k. 

34. Xaçaparaq k.  Xəzər-boğan k. 

35. Dərəşam qəs.  Alagöz-Məzrə k. 

36. Dərəşam k.  Kərməli Qışlaq k. 

37. Baş-Başı k.   

38. Baş-Başı qəs.   

39. Volmuninskiy qəs.   

Mənbə: AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Arxivi. Fond 8, siyahı 4, iş 5. 
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Mənbədə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının ikinci qəzası Şərur olaraq 

göstərilmişdir. Onun inzibati ərazi bölgəsi aşağıdakı kimi idi. 

1921-ci ildə Naxçıvan SSR-in Şərur qəzasının Şahtaxtı, Baş Noraşen və 

Sədərək rayonlarının yaşayış məntəqələri 

 Şərur qəzası  

Şahtaxtı rayonu Baş Noraşen rayonu Sədərək rayonu 

1. Şahtaxtı k. Baş Noraşen(Cəlilkənd)  Sədərək k. 

2. Təzəkənd k. Vayxır k. Kürdkənd k. 

3. Diadin k. Tomaslı k. Qaraburc k. 

4. Püsyan k. Qarahəsənli k. Maxta k. 

5. Qabullu k. Ərəbyengicə k. Örtülü Təzəkənd k. 

6. Qıvraq k. Qışlaq Abbas k. Kərimbəyli k. 

7. Qıvraq bölməsi İbadulla k. Quşçu-Dəmirli k. 

8. Şahtaxtinski qəs Vərməziyar k. Saraclu k. 

9. Qarğalıq bölməsi Yalquz Ağac k. Volçovarotskiy 

(Qurqapısı qəs) 

10. Keyqan qışlağı Keştaz k. (Çəmənli) Dəvə-Ölən k. 

11. Keyqan qəs Babəki k. Cərarlı-Banut k. 

12. Xok k. Xanlıqlar k. Günnüt-Cəfərli k. 

13. Yurdçu-Girdəsər k. Parçı k. Kərki k. 

14. Qarabağlar k. Ələki k. Arazdəyən stansiyası 

15.  Dərvişlər k. Karvansaray k. 

16.  Xələc k. Calavan k. 

17.  Alışar k. Kərxmiz k. 

18.  Çərçiboğan k. Kiqayu-Qışlağı k. 

19.  Arbatan k. Yanığ k. 

20.  Daşarx k. Qaraburun k. 

21.  Şangirey k. (Oğuz) Yuxarı Başki k. 

22.  Aralıq-bəy k. (Yuxarı 

Aralıq) 

Aşağı Başki k. 

23.  Xan-Aralıq k. (Aşağı 

Aralıq) 

Urmiya k. 

24.  Kosacan k. İsfahan k. 

25.  Çomaxtur k. Yaycı k. 

26.  Siyaqut k. Gümbəz k. 

27.  Qarxun k. Ovçarı(Əfşarı) k. 

28.  Muğanlı k. Asnı k. 

29.  Muğancıq k. Səfərəli-din k. 

30.  Noraşen (Şərur) Smo k. 

31.  Muğancıq Müslüm k. Şərqi k. 

32.  Yuxarı Daş-arx k. Məngi k. 

33.  ...(ad oxunmur) Məmiku k. 

34.  Əksi-kənd k. Sərxan k. 

35.  Zeyvə k. İraq qışlağı  

36.  Mahmudkənd k. Ararat stansiyası 
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37.  Ulya Noraşen  

(Oğlanqala) k. 

Düdəngə k. 

38.  Həmzəli Dizə k.  

39.  Axura k.  

40.  Dəstəlibəy dizə k.  

41.  Yaycı k.  

42.  Horadis k.  

43.  Oğbin k.  

44.  Danziq-İmaqa k.  

45.  Noraşen stansiyası (Şərur 

st) 

 

46.  ...(ad oxunmur)  

47.  Qaraçullu k.  

48.  Şəhriyar k.  

49.  Xaçik k.  

50.  Cinqazur k.  

51.  Dəvəölən k.  

52.  Danzik yuxarı k.  

53.  Amalu k.  

54.  Havuş k.  

55.  Qaraquş-Biləva k.  

56.  Tənənəm-Kürtçülü k.  

Mənbə: AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Arxivi. Fond 8, siyahı 4, iş 5. 

 

Naxçıvan SSR-in üçüncü qəzası Ordubad qəzası idi. Onun da inzibati ərazi 

bölgüsünə nəzər salaq 

1921-ci ildə Naxçıvan SSR-in Ordubad qəzasının Yaycı, Əbrəqunus və 

Çənnəb rayonlarının yaşayış məntəqələri 

 Ordubad qəzası  

Yaycı rayonu Əbrəqunus rayonu Çənnəb rayonu 

1. Yaycı k. Əbrəqunus k. Çənnəb k. 

2. Əlincəçay stansiyası Camaldın k. Üstüpü k. 

3. Culfa Qızılca k. Parağa k. 

4. Culfa bölməsi Bənəniyar k. Behrut k. 

5. Culfa stansiyası Saltaq k. ...(ad oxunmur) 

6. Keçmiş Davradağ 

postu 

Noraşen (Göydərə) k. Pəzməri k. 

7. Kərimqulu dizə k. Xoşkeşin k. Urumus k. 

8. Xudaverdi dizə k. Xanağa k. ...(ad oxunmur) 

9. Koş dizə k. Paradaşt k. Tivi k. 

10. Sumbatan dizə k. Yuxarı kənd Bist k. 

11. Dər k. Aşağı Anzır k. Surçalı k. 

12. Düylün k. Yuxarı Anzır k. ...(ad oxunmur) 

13. Kələntər dizə k. Orta Anzır k. Ələhi k. 

14. Düylün dizə k. Qazançı k. Nəsirvaz k. 
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15. Cəfərxan dizə k. Teyvaz k. Əznəmiri k. 

16. Yuxarı Aza k. Milax k. Xurs k. 

17. Aşağı Aza k. Zuvala k. Nürgüt k. 

18. Xanağa k. Ərəfsə k. Bəyləti k. 

19. Dəstə k. Kürtqala Kəmər k. Dərgəmər k. 

20. Dəstə postu Şurud k. Biləva k. 

21. Ağrı k. ...(ad oxunmur) Ləkəşar (Ləkətağ) k. 

22. Yuxarı Əylis k. Caracur k.  

23. Vənənd k. Ərəzin k.  

24. Veləver k.   

25. Deysər k.   

26. Xalıqçay k.   

27. Vərəqırt k.   

28. Sal k.   

29. Danaqırt k.   

30. Dırnıs k.   

31. Kələki k.   

32. Unus k.   

33. ...(ad oxunmur)   

34. Nüsnüs k.   

35. Aşağı Əylis k.   

36. Gənzə k.   

37. Anabat k.   

38. Yuxarı Əndəmic k.   

39. Aşağı Əndəmic k.   

40. Kotam k.   

41. Kilid k.   

42. ...(ad oxunmur)   

43. Kür-dağıt qəsəbəsi   

44. V.Smarinskoy postu   

45. Karantin Əhməd 

qəsəbəsi 
  

46. Qorçuvan k.   

 

Mənbə: AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Arxivi. Fond 8, siyahı 4, iş 5. 

Yuxarıda verilən cədvəllərlə bağlı bir fikir söyləmək istərdik ki, çox təssüf, 

qeyd edilən arxiv materialında bəzi kəndlərinin adını oxuya bilmədik. 

Oxunulması çox çətin idi. 

1923-cü il fevralın 27-də üçüncü Ümumnaxçıvan Sovetlər qurultayı 

Naxçıvan SSR-in muxtariyyət hüquqları əsasında Azərbaycan SSR tərkibinə 

daxil edilməsi məsələsini geniş müzakirə etdi və bəyanatla bölgənin ayrılmaz 

hissəsi kimi Azərbaycana daxil olmasını vacib saydı. Qurultayın qərarında 

deyilirdi ki, Naxçıvan SSR Azərbaycan SSR-in ayrılmaz hissəsi kimi tanınsın; 

bütün Naxçıvan diyarı özünün aparatları ilə muxtar diyar hüququnda 

Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil olsun. 1923-cü ilin fevralın 17-də keçirilən 
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qurultayda başqa bir qərarda qəbul edilmişdir ki, bu qərar da qəzaların  ləğv 

edilməsi ilə əlaqəli idi. Həmin qərara görə Naxçıvan Muxtar Diyarının bütün 

ərazisi 6 sahəyə bölündü: Tumbul, Cəhri, Əbrəqunus, Şahtaxtı, Noraşen və 

Ordubad. (14, v. 7). 

Lakin muxtar diyar dövrü uzun sürmədi. 1923-cü il dekabrın 11-də 

AK(b)P MK-nın Rəyasət Heyəti Naxçıvan diyarının Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına çevrilməsi məsələsini müzakirə edərək Azərbaycan MİK-ə təklif 

etdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması barədə məsələni Cənubi 

Qafqaz MİK qarşısında qaldırsın. Azərbaycan SSR MİK 1923-cü il dekabrın 31-

də Naxçıvan diyarının Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi 

haqqında qəti qərar qəbul etdi və Cənubi Qafqaz MİK-dən bu qərarın təsdiq 

olunmasını xahiş etdi. Cənubi Qafqaz MİK-in 1924-cü il yanvarın 8-də keçirilən 

birinci plenumu Naxçıvan Muxtar Diyarının muxtar respublikaya çevrilməsi 

haqqında qərar qəbul etdi. Buna uyğun olaraq Naxçıvan MİK-in birinci plenumu 

1924-cü il yanvarın 18-də muxtar diyarın Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi 

məsələsini müzakirə etdi. Naxçıvan MSSR MİK, XKS və əkinçilik, daxili işlər, 

ədliyyə, maarif, səhiyyə nazirlikləri yaradıldı, inzibati cəhətdən də dəyişikliklər 

edildi (15, v. 5). Belə ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 1924-cü ildə də Naxçıvan 

Sovet Sosialist Respublikası 3 qəzaya bölünürdü: Naxçıvan, Ordubad və Şərur 

qəzalarına. Hər bir qəza öz növbəsində rayonlara (dairələrə) bölünürdü. 

Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası 12 rayondan: Naxçıvan qəzası 5, 

Ordubad 3, Şərur isə 4 rayondan ibarət idi. Naxçıvan qəzası 5- Tumbul, 

Əbrəqunus, Cəhri, Şahbuz, Culfa rayonlarından ibarət  idi. Ordubad qəzası 3- 

Yuxarı   Aza, Yuxarı Əylis, Parağa rayonlarından ibarət idi. Şərur qəzası 4- 

Qıvraq, Yengicə, Nehrəm, Sədərək rayonlarından ibarət idi (16, v. 16). 

Tədqiqatçı alim X.Babayev yuxarıda qeyd olunan bölgü sistemi ilə bağlı 

yazır ki, 1924 cü ilə aid Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası haqqında 

olan məlumata görə bölgənin inzibati ərazi bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur. 

Ərazisi 5979 kv km, Sahələr-12, kənd soveti 88, kəndlər 222, həyətlər məlumat 

yoxdur.  Sahələr bunlardır: Əbrəqunus, Cəhri, Culfa, Azin, Baş Noraşen, Yuxarı 

Akulis (Əylis), Yeniyengicə, Qıvraq, Nərimanov, Parağa, Sədərək, Tumbul (4, s. 

101). 

 

Sahənin adı İcraiyyə 

Komtəsinin 

yerləşdiyi 

yer 

Kənd 

sovetlər

i 

Kəndlər Əhali Həyətlər Sahə -

kv 

 km-lə 

Əbrəqunus Əbrəqunus 

k. 

12 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Azin Yuxarı Aza 

k. 

3 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Baş 

Noraşen 

Baş 

Noraşen. k 

7 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Yuxarı 

Akulis 

(Əylis) 

Yuxarı 

Akulis 

(Əylis) 

6 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 
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Cəhri Cəhri k 6 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Culfa  Culfa ətraf - Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Yeniyengic

ə 

Yeniyengic

e k. 

8 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Qıvraq Qıvraq k. 9 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Nərimanov Nərimanov 

k. 

14 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Parağa Parağa 8 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Sədərək Sədərək - Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Tumbul Tumbul 15 Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

Məluma

t yoxdur 

 

Mənbə: Babayev X. Naxçıvan MSSR-nin inzibati-ərazi bölgüsü və 

demoqrafik vəziyyəti (1926-cı il ümumittifaq əhali siyahıyaalma materialları 

əsasında) // Tarix və onun probemləri, 2012, №4, s. 101 

Bura diqqət yetirsək tədqiqatçı alim X.Babayev 12 rayonu sahə kimi 

qeyd etmişdir. Yuxarıda qeyd edilən rayonlardan Şahbuz və Nehrəm rayonları 

əvəzinə Baş Noraşen və Nərmanova sahələrini göstərmişdir. Arxiv materialında 

nədənsə Şərur qəzasının tərkibinə rayon olaraq Nehrəm salınmışdır. Bu ərazi 

baxımından mumkün olmadığını görürük. R.İvanovda özünün “Basqın” adlı 

əsərində Şərur qəzasının 4 dairəyə bölmüşdür: Qıvraq, Yengicə, Noraşen, 

Sədərək. Ordubad qəzasında X.Babayevin verdiyi Azin (Aza-N.Ə) adlı sahəni 

R.İvanov göstərilən əsərində Axın kimi vermişdir. Bu ərazi bölgüsü ilə bağlı 

R.İvanov yazır: “Hər bir dairə 4-dən 10 qədər kənd sovetini birləşdirir. Cəmi 86 

kənd soveti vardır. Onlarda öz növbəsində 216 yaşayış məntəqəsini birləşdirir və 

onlara xidmət edir (10, s. 185). 

Təzəkənd, Kültəpə, Qulubəy, Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli, Yam-

xana, Məmmədrazdizə, Aşağı Uzunoba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s   

kəndlər Naxçıvançayın sahilində yerləşirdi. Bundan başqa həmin ərazidə ( Nax-

çıvan çayıns ahilində) Kərimbəy, Xal-xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. Gilan-

çayın ətrafındaisə Yuxarı Aza, Der, Aşağı Aza kəndləri var idi. Əlincəçayın 

ətrafında Qazançı,Əbrəqunus, Xanağa kəndləri var idi. (Fond 314, siyahı 5a, iş 

10, vərəq 5-6)1898-1909-cu illərdə Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında   

yaşayan əhalinin ümumi sayı 182669 nəfər idi. Onlardan 280-i rus, 67121 ermə-

ni, aysor vəyunan, 115258 nəfəri isə tatar və kürd idi. 1913-1917-ci illərdə   

Naxçıvan qəzasında aşağıdakı kəndlər var idi: Təzəkənd, Kültəpə, Qulubəy,   

Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli, Yamxana, Məmmədrazdizə, Aşağı Uzun-
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oba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s kəndlərNaxçıvançayın sahilində yerlə-

şirdi. Bundan başqa həmin ərazidə ( Naxçıvançayın sahilində) Kərimbəy, Xal-

xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. Gilançayın ətrafındaisə Yuxarı Aza, Der, 

Aşağı Aza kəndləri var idi. Əlincəçayın ətrafında Qazançı,Əbrəqunus, Xanağa 

kəndləri var idi. (Fond 314, siyahı 5 a, iş 10, vərəq 5-6)1898-1909-cu   illərdə   

Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında yaşayan əhalinin ümumi sayı 182669 

nəfər idi. Onlardan 280-i rus, 67121 erməni, aysor vəyunan, 115258 nəfəri isə 

tatar və kürd idi. (Fond 314, siyahı 5 a, iş 9, vərəq 20)1913-1917-ci illərdə 

Naxçıvan qəzasında  aşağıdakı   kəndlər   var   idi: Təzəkənd, Kültəpə, Qulubəy, 

Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli, Yamxana, Məmmədrazdizə, Aşağı 

Uzunoba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s kəndlər Naxçıvançayın sahilində 

yerləşirdi. Bundan başqa həmin ərazidə ( Naxçıvançayın sahilində) Kərimbəy, 

Xal-xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. Gilançayın ətrafındaisə Yuxarı Aza, Der, 

Aşağı Aza kəndləri var idi. Əlincəçayın ətrafında Qazançı,Əbrəqunus, Xanağa 

kəndləri var idi., 1898-1909-cu illərdə Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan   

qəzalarında  yaşayanəhalinin ümumi sayı 182669 nəfər idi. Onlardan 280-i rus, 

67121 erməni, aysor vəyunan, 115258 nəfəri isə tatar və kürd idi. 1913-1917-ci 

illərdə Naxçıvan qəzasında aşağıdakı kəndlər var idi: Təzəkənd, Kültəpə, 

Qulubəy, Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli,Yamxana, Məmmədrazdizə,   

Aşağı Uzunoba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s kəndlər Naxçıvançayın 

sahilində yerləşirdi. Bundan başqa həmin ərazidə (Naxçıvançayın sahilində) 

Kərimbəy, Xal-xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. Gilançayın ətrafındaisə 

Yuxarı Aza, Der, Aşağı Aza kəndləri var idi. Əlincəçayın ətrafında 

Qazançı,Əbrəqunus, Xanağa kəndləri var idi. 1898-1909-cu illərdə Şərur-

Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında yaşayanəhalinin ümumi sayı 182669 nəfər 

idi. Onlardan 280-i rus, 67121 erməni, aysor vəyunan, 115258 nəfəri isə tatar və 

kürd idi. 1913-1917-ci illərdə Naxçıvan qəzasında aşağıdakı kəndlər var idi: 

Təzəkənd, Kültəpə, Qulubəy, Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli, Yamxana, 

Məmmədrazdizə, Aşağı Uzunoba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s kəndlər 

Naxçıvançayın sahilində yerləşirdi. Bundan başqa həmin ərazidə ( Naxçıvança-

yın sahilində) Kərimbəy, Xal-xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. Gilançayın 

ətrafındaisə Yuxarı Aza, Der, Aşağı Aza kəndləri var idi. Əlincəçayın ətrafında 

Qazançı,Əbrəqunus, Xanağa kəndləri var idi. 1898-1909-cu illərdə Şərur-

Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında yaşayanəhalinin ümumi sayı 182669 nəfər 

idi. Onlardan 280-i rus, 67121 erməni, aysor vəyunan, 115258 nəfəri isə tatar və 

kürd idi. 1913-1917-ci   illərdə   Naxçıvan qəzasında   aşağıdakı  kəndlər var idi: 

Təzəkənd, Kültəpə, Qulubəy, Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli, 

Yamxana,Məmmədrazdizə, Aşağı Uzunoba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s 

kəndlərNaxçıvançayın sahilində yerləşirdi. Bundan başqa həmin ərazidə ( Naxçı-

vançayın sahilində) Kərimbəy, Xal-xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. 

Gilançayın ətrafındaisə Yuxarı Aza, Der, Aşağı Aza kəndləri var idi. 

Əlincəçayın ətrafında Qazançı,Əbrəqunus, Xanağa kəndləri var idi. 1898-1909-

cu illərdə Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında yaşayanəhalinin ümumi sayı 

182669 nəfər idi. Onlardan 280-i rus, 67121 erməni, aysor vəyunan, 115258 

nəfəri isə tatar və kürd idi. 1913-1917-ci illərdə Naxçıvan qəzasında   aşağıdakı   

kəndlər   var   idi: 
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Təzəkənd, Kültəpə, Qulubəy, Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli, Yamxana, 

Məmmədrazdizə, Aşağı Uzunoba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s kəndlər 

Naxçıvançayın sahilində yerləşirdi. Bundan başqa həmin ərazidə (Naxçıvança-

yın sahilində) Kərimbəy, Xal-xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. Gilançayın 

ətrafındaisə Yuxarı Aza, Der, Aşağı Aza kəndləri var idi. Əlincəçayın ətrafında 

Qazançı, Əbrəqunus, Xanağa kəndləri var idi. 1898-1909-cu illərdə Şərur-

Dərələyəz   və   Naxçıvan   qəzalarında yaşayan əhalinin ümumi sayı 182669 

nəfər idi. Onlardan 280-i rus, 67121 erməni, aysor vəyunan, 115258 nəfəri isə 

tatar və kürd idi. 1913-1917-ci illərdə Naxçıvan qəzasında aşağıdakı   kəndlər   

var   idi: 

Təzəkənd, Kültəpə, Qulubəy, Tumbul, Qarababa, Şahbuz, Xəlilli, Yamxa-

na, Məmmədrazdizə, Aşağı Uzunoba, Hacıvar, Qoşadizə, Şəkərəbad və.s   

kəndlərNaxçıvançayın sahilində yerləşirdi. Bundan başqa həmin ərazidə (Naxçı-

vançayın sahilində) Kərimbəy, Xal-xal, Badaşqan və.s kəndlər var idi. Gilança-

yın ətrafındaisə Yuxarı Aza, Der, Aşağı Aza kəndləri var idi. Əlincəçayın 

ətrafında Qazançı, Əbrəqunus, Xanağa kəndləri var idi. 1898-1909-cu 

illərdə\Şərur-Dərələyəz Naxçıvan qəzalarında yaşa-yanəhalinin ümumi sayı 

182669 nəfər idi. Onlardan 280-i rus, 67121 erməni, aysor vəyunan, 115258 

nəfəri isə tatar və kürd idi. 

Onu da qeyd edək ki, sovet hakimiyyətinin yerlərdə getdikcə möhkəm-

lənməsindən sonra bəzi yaşayış məntəqələrinin adları əsassız olaraq dəyişdiril-

miş, başqa sözlə desək sovetləşdirilmişdir. 

1925-ci ildə isə qəzalar ləğv edilmiş, dairələrin sayı 10-a çatdırılmışdır: 1. 

Baş Noraşen rayonu (53 kənd), 2. Qıvraq rayonu (19 kənd), 3. Cəhri rayonu (14 

kənd), 4. Tumbul rayonu (30 kənd), 5. Nərimanov rayonu (30 kənd), 6. 

Əbrəqunus rayonu (29 kənd), 7. Culfa rayonu (4 kənd), 8. Ordubad rayonu (20 

kənd), 9. Parağa rayonu (15 kənd), 10. Aza rayonu (11kənd) (5, s. 34). 

1925-ci ildə Naxçıvan MSSR-in inzibati ərazisində təşkil olunan 

rayonlardan biri Aza rayonudur. Aza rayonu Yuxarı Aza, Aşağı Aza, Kələntər 

Dizə, Der, Baş Dizə, Sumbatan Dizə, Qoşadizə, Düylün, Düylün Dizə, Gilançay 

və Dəstə kəndlərini əhatə etmiş və 1930-cu ildə təşkil olunan Ordubad 

rayonunun tərkibinə daxil edilmişdir. A.Bağırov arxiv materiallarına əsasən 

verdiyi məlumata görə Cəhridə inzibati rayon mərkəzi 1925-ci ildə təşkil 

olunmuş, rayon Cəhri, Şeytanabad, Əznəbürd, Buzqov, Lizbirt və Kərməçataq 

kəndlərini əhatə etmiş, 1930-cu ildə ləğv olunaraq Naxçıvan rayonunun (indiki 

Babək rayonu) tərkibinə daxil edilmişdir. Qıvraqda inzibati rayon mərkəzi 1925-

ci ildə təşkil olunmuş və 1930-cu ildə Baş Noraşen rayonu ilə birləşdirilmişdir. 

1925-ci ildə təşkil olunan Tumbul və Cəhri rayonları 1930-cu ildə Naxçıvan 

rayonunun tərkibinə daxil edilmiş və rayonun mərkəzi Naxçıvan şəhəri 

olmuşdur. Nərimanov inzibati rayon kimi 1925-ci ildə təşkil edilmiş və Yuxarı 

Şahbuz adı Nərimanov adı ilə əvəzlənmişdir. 1930-cu ilin əvvəllərində 

Şahbuzun əvvəlki adı bərpa edilmiş və ərazi Şahbuz rayonu adlandırılmışdır. 

1925-ci ildə təşkil olunmuş Parağa rayonu 15 kəndi əhatə etmiş və 1930-cu ildə 

Ordubad rayonunun tərkibinə daxil edilmişdir. 1925-ci ildə təşkil olunmuş 

Tumbul rayonu 30 kəndi əhatə etmiş və 1930-cu ildə Naxçıvan rayonunun 

(indiki Babək rayonu) tərkibinə daxil edilmişdir (6, s. 185-188). 
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1926-cı ildə Naxçıvan MSSR (Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası) 8 

dairəyə - Baş Noraşen, Qıvraq, Tumbul, Nərimanov, Əbrəqunus, Culfa, Parağa 

və Ordubad dairələrinə bölünmüş və Şərur, Naxçıvan, Culfa və Ordubad 

rayonlarına ayrılmışdır. 1930-cu ilin avqust ayında bu rayonlara daha iki 

müstəqil rayon -Şahbuz və Əbrəqunus rayonları əlavə edilmiş, beləliklə, muxtar 

respublikada altı rayon olmuş və 1948-ci ildə Əbrəqunus rayonu Culfa rayonu 

ilə birləşdirildikdən sonra Naxçıvan MSSR inzibati cəhətdən beş rayona 

bölünmüşdür (5, s. 34). 

1930-cu ildə respublikanın rayonlaşdırılması ilə əlaqədar Naxçıvan 

ərazisində əvvəllər təşkil edilmiş 8 dairə 5 rayona (Naxçıvan rayonu, Noraşen 

rayonu, Əbrəqunus rayonu, Ordubad rayonu və Şahbuz rayonu) bölünmüş və 

242 yaşayış məntəqə adı qeydə alınmışdır. Ancaq müxtəlif səbəblər üzündən 

kəndlərin boşaldılması, ucqar ərazilərdə yerləşən kəndlərin münasib ərazilərə 

köçürülməsi və s. nəticəsində bu günkü adlarla müqayisədə 77 kənd adı başqa 

adla əvəzlənmiş, yaxud ləğv edilmişdir. Belə ki, Həsəncan, Məmmədhəsənli, 

Naxış-Nərgiz, Ovçular, Parçı, Qaratağlar, Quşçulu, Sinidizə, Sürəməlik, 

Şurabad, Təzə-Hacıvar, Əskikənd və s. kimi adlar ancaq arxiv materialları və 

digər mənbələrdə yaşayır (5, s. 36-37). 

Naxçıvan MSSR-in I Konstitusiyası onu hüquqi cəhətdən də təsbit etdi. 

Naxçıvan muxtariyyətinin yaradılması diyarın özünəməxsus coğrafi mövqeyi ilə 

bağlı idi: o, şimal və şərqdən Ermənistanla, cənub və cənub-qərbdən İran və 

Türkiyə ilə həmsərhəddir. Naxçıvan Vilayətinin Azərbaycan SSR-in tərkib 

hissəsi olması qanunvericilikdədə öz əksini tapmışdır. Azərbaycan SSR-in 1927-

ci il Konstitutsiyası ilə möhkəmləndirildi. “Umimi Əsasnamənin” II maddəsinin 

I fəslində yazılmışdı: Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və Naxçıvan Muxtar 

Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 

tərkibinə daxildir (4, s. 99). 

Bütün bunlara baxmayaraq sərhəd kəndlərində torpaq quruluşu işləri 

aparmaq, kəndlərin sərhədlərini dəqiqləşdirmək mumkun olmurdu. Bu barədə 

Azərbaycan MİK dəfələrlə (12 dekabr 1925, 8 noyabr 1926, 8 yanvar 1927 və s.) 

Zaqafqaziya MİK-nə qərar və məktublarla muraciət etmiş, bu sahədə qayda 

yaradılmasını tələb etmişdir. Azərbaycan MİK özünün 8 yanvar 1927-ci il tarixli 

məktubunda gostərir ki, ”Ermənistanla Naxçıvan ölkəsi arasındakı sərhəd 

Cənubi Qafqaz  respublikaları ilə Türkiyə Böyük Milli Məclisi höküməti 

arasında 1921-ci ildə bağlanmış müqavilə əsasında Cənubi Qafqazın 5 verstlik 

xəritəsi üzrə müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan MİK-nin Rəyasət heyəti 12 mart 1927-ci ildə (protokol N-66) 

aşağıdakı məzmunda qərar qəbul edir: Zaqafqaziya MİK-dən xahiş edilsin ki, 

Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və Türkiyə arasında 

bağlanmış Müqavilənin 5-ci maddəsi və III əlavəsi əsasında Ermənistan SSR ilə 

Naxcıvan SSR arasındakı möhkəm sərhəd yaradılması barədə sərəncam versin." 

Təəssüflər olsun ki, bu tələblərə əhəmiyyət verilməmiş, Azərbaycan hökuməti də 

öz haqqını tələb etməkdə təkid və dəyanət göstərməmişdir (3, s. 193). 

Tədqiq edilən dövrdə bəzi xərtələrdə Naxçıvanın tarixi-coğrafiyasında 

qəsdən dəyişikliklər edilmişdir. Rıbakovun işlədiyi 1924-cü il xəritəsi (1:25000 

miqyaslı) obyektivliyi, təkmilliyi və dəqiqliyi ilə seçilir. Qəribədir ki, bu xəritə 

son illərə qədər çox vaxt üzə çıxarılmırdı. Bu xəritədə Sədərək kəndinin 
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"Həsənqulu bağı" deyilən ərazisi düzgün olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisinə daxil edilmişdir. 1929-cu il xəritəsində isə əksinə "Həsənqulu bağı" 

Ermənistan SSR ərazisi kimi göstərilmişdir (9). 

Tarixi sənədlər sübut edir ki, 1921-ci ildə Naxçıvanda sovet hakimiyyəti 

qurularkən Naxçıvanın ərazisi bugünüindən daha geniş əraziləri əhatə etmiş, bu 

gün Ermənistan Respublikasının ərazisində olan bir sıra kəndlər o zaman məhz 

Naxçıvan SSR-in müxtəlif rayonlarının, xüsusilə Sədərək rayonunun tərkibində 

olmuşdur (11, s. 169). 

Naxçıvanı "böyük Ermənistana" birləşdirə bilməyən ermənilər fürsət 

düşdükcə himayədarlarının köməyi ilə Naxçıvan ərazisindən müəyyən torpaqları 

qopara bilmişlər. 18 fevral 1929-cu ildə Zaqafqaziya MİK-nin qərarı ilə 1921-ci 

ildə imzalanmış Moskva və Qars müqavilələrinin şərtləri kobud surətdə 

pozularaq Naxçıvanın 9 kəndi - Şərur qəzasının Qurdqulaq, Xaçik, Horadiz, 

Naxçıvan qəzası Şahbuz nahiyyəsinin Oğbin, Ağxəç, Almalı, İtqıran, Sultanbəy 

kəndlərinin, Ordubad qəzasının Qorçevan kəndinin, habelə Kilit kəndi 

torpaqlarının birhissəsinin əkin sahələri və otlaqları ilə birlikdə Ermənistana 

SSR-ə verilməsi nəticəsində Naxçıvanın MSSR-in ərazisi 657 kvadrat kilometr 

azaldı (18, s. 29). Naxçıvan MSSR-in 1926-cı ildə olan 5988 km2 ərazisindən 

658,4 km2 əzəli torpaq sahəsi qoparılaraq Ermənistana qatılmaqla, onun ərazisi 

5329,6 km2 endirildi (12, s. 74).  

Bu itirilən torpaqların hamısını ürək yanğısı ilə qeyd edən ümummilli lider 

Heydər Əliyev demişdir: “…1929-cu ildə Zaqafqaziya MİK-in qərarı ilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 657 kv. km torpağı Ermənistana verilmişdi… 

Başqa torpaqlar da verilibdir… Sırf Azərbaycan kəndi olan Nüvədi kəndi də 

1929-cu ildə Azərbaycanın tərkibindən Ermənistana verilibdir… Nüvədi 

kəndinin əhalisi çox dəyanətli insanlardır…, hətta Nüvədi əhalisi 1991-ci ildə 

çıxmırdılar…, onları zorla çıxartdılar… Ermənilər Zəngilanı (o vaxt Cəbrayıl 

qəzası idi) alanda Araza çıxan ərazinin 10 kilometr dəmiryol xəttini işğal 

etmişdilər… İndi isə 46 kilometr Araz boyu ərazini ələ keçiriblər…” (7). 

Beləliklə, Zəngəzurun cənub-qərb torpaqlarının ermənilərə «bağışlanması» 

nəticəsində Mehri rayonu təşkil edildi, Azərbaycan isə Naxçıvandan ayrı salındı. 

Azərbaycanın Naxçıvanla və Türkiyə ilə əlaqəsi kəsildi, Azərbaycan torpaqları 

parça-parça edildi. 

1929-cu ildə Zaqafqaziya Federasiyası Mərkəzi İcraiyə Komitəsi 

tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük yaşayış məskənlərindən 

biri olan Sədərəyin bir sıra yaylaq və yurd yerləri də zorla alınıb erməni 

daşnaklarına verilmişdir. Həmin yaylaq və yurd yerləri bunlardır: Ərmik, Havuş, 

Qaşqay, Camışbasan, Haçıc, Əmoğlu, Qaraxəç (Sovetaşen adı qoyublar), Birəli, 

Şatırgünbəzi (Armaş adlandırıblar), Çanaqçı, Günnüt, Baxçacıq, Yelpin, 

Qozulça, Palantökən, Asnı, Atdaşı, Kalafaağıl, Hortun, Dübəkli, Alpayoqquşu, 

Sultanbulağı, Şamo, Danzik, Qədili, Arazdöyən, Gəfərli, Daşxırman, İtölən, 

İtoturan, Kərki, Yanıq, Gennişik, Ağbulaq, Qaraağac, Kalbatağı oğlu və 

Həsənqulu bağları, Qaraçoban, Nadirin düzü, Qızıldaş (17, s. 106). Göründüyü 

kimi, heç bir hüquqi əsası olmayan bu qərarla, Türkiyə hökumətinin razılığı və 

xəbəri olmadan Qars müqaviləsinin şərtləri pozulmuş, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 10-a yaxın kəndi, əkin sahələri, otlaqları, biçənəkləri və sair ilə 

birlikdə əlimizdən alınmışdır (8, s. 79). 
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1930-cu ildə isə Aldərə, Lehvaz, Astazur, Nüvədi və s. yaşayış məntəqələri 

Ermənistana verilmiş və həmin ərazidə Mehri rayonu yaradılmışdır. 

Ermənistanın Naxçıvanla bağlı ərazi iddiaları sonrakı dövrlərdə də davam 

etmişdir. Erməni millətçilərinin Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı törətdiyi 

qanlı cinayətlər Kərki kəndindən də yan keçməmişdir. Hələ 1938-ci ildə Kərki 

torpaqlarının bir hissəsi Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə Ermənistana 

verilmişdi. Bütün bunların nəticəsidir ki, Kərki bu gün ermənilərin işğalı 

altındadır.  

Bütün bunları nəzərə alaraq biz, sovet hakimiyyəti dövründə Naxçıvan 

ərazilərinin əsassız olaraq Ermənistana verilməsi tarixini 1929-cu ildən yox, hələ 

1921-ci ildən başladığını qeyd etməliyik. 
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

СОЗДАНИЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

В статье обсуждается создание Нахчыванской Автономной Советской 

Социалистической Республики и ее административно-территориальное устройство. В 

соответствии с Карским соглашением, подписанным 13 октября 1921 года, территория и 

границы Нахчывана были уточнены. В соглашении было отмечено, что Нахчыванская 

https://azertag.az/xeber/Naxchivanin_muxtariyyet_statusu_Azerbaycan_xalqinin_tarixi_nailiyyetidir-162186
https://azertag.az/xeber/Naxchivanin_muxtariyyet_statusu_Azerbaycan_xalqinin_tarixi_nailiyyetidir-162186
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область образует автономную территорию под протекция Азербайджана в границах, 

определенных в приложении 3 к настоящему соглашению. Начиная с 16 марта 1921 года 

Нахчыванскую область сначала называли Нахчыванской Советской Социалистической 

Республикой, с 16 июня 1923 года -Нахчыванской землей, с 9 февраля 1924 года-

Нахчыванской АССР и с 1990 года- Нахчыванской Автономной Республикой. Таким 

образом, в статье используются таблицы, относящиеся к исследуемому периоду. В этих 

таблицах были точно указаны названия населенных пунктов, включенных в 

происшествия, что позволило получить больше информации об административно-

территориальной структуре того периода. 

Ключевые слова: административно-территориальное деление, таблица, 

Нахчыванская АССР, Карсское соглашение, поселение, уъезд. 

 

SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

THE ESTABLİSHMENT OF NAKHCHİVAN AUTONOMOUS SOVİET SOCİALİST 

REPUBLİC AND İTS ADMİNİSTRATİVE TERRİTORİAL DİVİSİON 

The article mentions the establishment of the Nakhchivan Autonomous Soviet Socialist 

Republic and its administrative-territorial structure. According to the treaty of Kars signed on 

13th October 1921 the territory and borders of Nakhchivan were clarified. It was noted in the 

agreement that Nakhchivan region forms an autonomous territory under the auspices of 

Azerbaijan within the borders defined  to the third appendix of this agreement. Starting from 

March 16th 1921, Nakhchivan region was first called Nakhchivan Soviet Socialist Republic, 

from June 16th 1923 Nakhchivan land, from February 9th 1924 Nakhchivan MSSR, and from 

1990 Nakhchivan Autonomous Republic. Thus, tables related to the period under study were 

used in the article. In these tables, the names of the settlements included in the district were 

accurately mentioned, which allowed to obtain more information about the administrative-

territorial structure of that period. 

Keywords: Administrative territorial division, table, Nakhchivan Autonomous Soviet 

Socialist Republic,  Treaty of  Kars, settlement, district. 
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AZƏRBAYCANÇILIQ MƏFHUMUNUN İNKİŞAFINDA  HEYDƏR  ƏLİYEV  

FAKTORU 

 

Məqalədə ulu öndər Heydər Əliyevin ömür yolu, dövlətçilik fəaliyyətində azərbaycançılıq 

məfkurəsinin yeri, rolu, milli özünüdərk prosesində müdrik siyasətçinin xidmətləri diqqət 

mərkəzinə çəkilmişdir. Xalqımız, dostları və pərəstişkarları tərəfindən onun adı həmişə və hər 

yerdə böyük məhəbbətlə çəkilir. Heydər Əliyevi fərqləndirən cəhətlərdən biri də qeyri-mümkün 

olanları mümkün olanlara çevirmək istedadı və bacarığıdır. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Azərbaycan, tərəqqi, milli düşüncə, müdrik siyasətçi 
 

Görkəmli şəxsiyyətlər baxımından Azərbaycan tarixi çox zəngindir. Bu 

yurdun məşhur yetirmələri tarixin müxtəlif çağlarında dünya şöhrəti qazanmış, 

vətəndən uzaqlarda da tanınmışlar. Ürəkləri fəth edə bilmək yalnız zamanın 

fövqündə duran, sağlığında milyonların qəlbində ölməzlik məşəli yandıran 

böyük liderlərə nəsib olur. Tarix yaradan bu şəxsiyyətlərin həyatı bütöv bir 

xalqın taleyinə dönür. Yalnız belə insanlar öz xalqına və vətəninə əbədi şöhrət 

qazandırırlar. Məhz belə şəxsiyyətlərdən biri Azərbaycan xalqının böyük oğlu 

Heydər Əliyevdir. Xalqımız, dostları və pərəstişkarları tərəfindən onun adı 

həmişə və hər yerdə böyük məhəbbətlə çəkilir.  

Respublikamızın qədim guşələrindən biri olan Naxçıvanda dünyaya göz 

açmış Heydər Əliyev gənc yaşlarında həyatın bütün keşməkeşlərini görmüş, 

onun çətinliklərinə hazır olmuşdur. Müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hərbçi 

kimi qədəm qoyan, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında aşağı pillədən başlayaraq 

bütün mərhələləri uğurla keçən ulu öndər leytenant rütbəsindən general-mayor 

rütbəsinə, sıravi əməkdaşdan Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət 

Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinədək yüksəldi. Bütün bunlara o, 

gərgin əməyi, dərin savadı, geniş dünyagörüşü, intellektual səviyyəsi, peşəkarlıq 

bacarığı, məharəti və dözümlülüyü ilə nail olmuşdur. Sonralar Yeni Azərbaycan 

Partiyasının I qurultayındakı geniş nitqində özünün keçdiyi həyat yolunda 

qarşılaşdığı çətinliklərdən bəhs edən ulu öndər “Mənim həyatım hamınıza 

məlumdur: onun ürəkaçan səhifələri olduğu kimi, çox ağır, çətin və təhlükəli 

illəri də olmuşdur” demişdi.  

          Sovet hakimiyyəti illərində SSRİ-nin müttəfiq respublikalarında, o 

cümlədən Azərbaycanda iqtisadi sahədə şərti müstəqillik cəhdlərindən danışmaq 

mümkün olduğu halda, ictimai-siyasi sahədə bu barədə danışmaq qeyri-mümkün 

idi. Amma, dediyimiz kimi, Heydər Əliyevi fərqləndirən cəhətlərdən biri də 

qeyri-mümkün olanları mümkün olanlara çevirmək istedadı və bacarığıdır.  

1920-1990-cı illərdə bolşevik-kommunist imperiyasının bütün ideoloji 

təbliğat maşını var gücü ilə SSRİ-dəki başqa millət və xalqların assimilyasına  

“mədəni haqq”   qazandırmaq   üçün  yaradılmış “sovet adamı” anlayışının şüur- 
 

Məqalə tarixçəsi: 
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lara yeridilməsinə səfərbər edilmişdi. “Sovet adamı”, sovet xalqı olmaq üçün 

azərbaycanlı olmamaq lazım gəlirdi, milli dəyərlərin, adət ənənələrin, həyat, 

düşüncə tərzinin, mentalitetin və s. itkisi müəyyən mənada qaçılmaz olurdu. 

SSRİ-nin digər vətəndaşları kimi azərbaycanlılar da siyasi həyatdan tam təcrid 

olunmuş və siyasi fəallıqlarını itirmişdilər.  

Görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov “manqurt” anlayışını ədəbiyyata 

gələcəyin bəlası kimi yox, reallığa çevrilmiş həyatımızın faciəsi kimi gətirmişdi. 

Milli yaddaşın və siyasi fəallığını itirən manqurtların sayı artırdı. Azərbaycan 

fəlakətin astanasında idi. Xalqımızı bu bəladan xilas etmək lazım idi. Milli 

dövlətçilik siyasətinin mahiyyətini təşkil edən milli maraq və milli dövlətçilik 

mənafeyi bunu tələb edirdi. Heydər Əliyev yalnız manqurtluq bəlasının milli 

faciə olduğunu hiss etmədi, həm də müdrik siyasətçi, sözün əsl mənasında lider 

kimi faciənin qarşısını almağa qadir sistem, konsepsiya hazırlayıb 

gerçəkləşdirdi. 

Gələcəyi yaradaraq qorumaq üçün bütün hallarda tarixə istinad edən 

Heydər Əliyev çox gözəl bilirdi ki, xalqın nicatı onun imanıdır, inamıdır. 

Fəlakətin miqyasının ölçüyəgəlməzliyini belə bir fakt da sübut edir ki, milli 

mənliyimiz təhqir olunurdu. 1994-cü ildə Heydər Əliyev çıxışlarının birində 

bildirmişdir ki, xalqımızda olan milli hisslər boğulmuş, əzilmiş və tapdanmışdı. 

Halbuki müasir Türkiyə Cumhuriyyətinin yaradıcısı Atatürk demişdir: “Milli 

mənliyi olmayan millət başqa millətlərin ovudur”. 

Başqa millətlərin ovuna çevrilməmək üçün ilk növbədə inam bərpa olun-

malı, milli hisslər dirçəldilməli idi. Məqsədyönlü işlərin nəticəsində psixoloji 

dəyişikliyə nail olundu: inamsızlığa inam, qorxunu cəsarət əvəz etdi. Min illər 

boyu Azərbaycan  xalqının varlığını, mövcudluğunu qoruyub saxlayan amil və 

faktorlara dərindən bələd olan Heydər Əliyev tarixən formalaşdırılmasına cəhd-

lər göstərilən milli ideologiyanın əsasında vətənçilik, türkçülük, azərbaycançılıq, 

islamçılıq durduğunu çox gözəl bilirdi. 

Heydər Əliyevin vətənçilik aspekti iki hissədən ibarət idi: birincisi, 

şovunizmə varmadan hər bir azərbaycanlının alovlu vətənpərvərə çevrilməsinə 

nail olmaq, ikincisi, xalqın vətəni şüurlu sevməsinə, tanıyaraq sevməsinə və 

Azərbaycanın dünyada tanınmasına nail olmaq. İlk dəfə etnik yadlaşma 

məqsədilə işlədilən İran Azərbaycanı anlayışının Cənubi Azərbaycan anlayışı ilə 

əvəz edilməsi, ilk dəfə Elmlər Akademiyasında və Yazıçılar Birliyində Cənubi 

Azərbaycan üzərində struktur yaradılması, ilk dəfə tədricən yaddaşlardan silinən 

Borçalı adının mahal adı kimi işlədilməsi, ilk dəfə Kərkük azərbaycanlıları 

haqqında məlumatların verilməsi məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 

sovet dövründə olmuşdu. Azərbaycan dilinin danışıq və poeziya dili olmaqdan 

əlavə dövlət dili kimi fəaliyyət göstərməsi də məhz həmin dövrə təsadüf edir. 

Digər xarakterik hal orduya çağırılan azərbaycanlı gənclərin müxtəlif 

coğrafi mövqelərdə yerləşməsi ilə bağlıdır. L.Qumilyova görə, coğrafi mühit 

insanın formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məhz bu amil nəzərə 

alınmadığından və ya əksinə nəzərə alınaraq qəsdən gənclərimiz adaptasiya 

olunmadıqları məkanda yerləşdirilirdilər. Yəni cənubun isti havasına öyrənənlər 

şimalın soyuq, şaxtalı mühitində əzab çəkir, çox vaxt xəstələnir, bəzən isə evə 

şikəst qayıdırdılar. 
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          Bütün bunlar azərbaycanlılarda hərb sənətinə qarşı etinasızlıq yaradırdı. 

Ən başlıcası isə Azərbaycan həm o dövrdə, həm də müstəqillik qazanacağı 

istənilən dövrdə hərbi cəhətdən asılı vəziyyətdə qalır, təhlükəsizliyinə özü 

təminat yarada bilmirdi. Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət bütün bunları çox gözəl 

bildiyi üçün dövlətçilik siyasətində milli təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət 

yetirirdi. 

1971-ci ildə Azərbaycan KP MK hərbi təmayüllü internat məktəbin 

yaradılması haqqında qərar verəndə bu, Moskvanın hədsiz narazılığına səbəb 

oldu. Dəfələrlə Azərbaycana komissiyalar göndərildi. Komissiyanın tələbi bu idi 

ki, əgər siz gəncləri hərbi təhsilə cəlb etmək istəyirsinizsə, onları Suvorov adına, 

Naximov adına məktəblərə göndərin. Lakin Heydər Əliyev öz inadından dönmür 

və Moskvanı inandırmara çalışırdı ki, bu məktəb nə Naximov, nə də Suvorov 

məktəbidir.  Özünəməxsus, prinsipcə orta ümumtəhsil məktəbi olmaqla yanaşı, 

bu məktrəbin əsas məqsədi gəncləri ali hərbi məktəblərə hazırlamaqdır. 

Heç bir qüvvə və güc C. Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi 

məktəbin – indiki hərbi liseyin fəaliyyətini dəyişdirə bilməmişdir. Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə Xəzər Dəniz Donanmasına komandan ilk dəfə 

azərbaycanlı, vitse-admiral Həmid Qasımbəyov təyin edildi. Müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının ilk müdafiə naziri general-leytenant Valeh Bərşadlı 

1970-80-ci illərdə sovet ordusunda ilk azərbaycanlı general olmuşdur. Sonralar 

ordu sıralarında azərbaycanlı generalların sayı artdı. Tofiq Ağahüseynov 

general-polkovnik rütbəsinə layiq görülmüş, Bakı Hava Hücumundan Müdafiə 

Dairəsində rəis müavini işləmişdir.  

Heydər Əliyev milli ideologiyamızın dövlətçilik məfkurəsi olan 

Azərbaycançılıqdan danışarkən deyirdi: “Dövlətçilik, milli-mənəvi dəyərlər, 

ümumbəşəri dəyərlər - hamısı, Azərbaycançılıq anlayışının tərkib hissələridir”. 

Azərbaycan tarixinin qırx ilə yaxın bir müddəti əhatə edən son dövrü bilavasitə 

onun adı ilə bağlıdır. Bu mərhələdəki bütün uğurlarımız, siyasi, iqtisadi, sosial-

mədəni tərəqqimizin rəhbəri, ilhamvericisi, təminatçısı ulu öndərimiz olmuşdur. 

1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdi. İstiqlala 

qovuşmuş xalq ürəkdolusu səsverməyə macal tapmamış ağır problemlər 

məngənəsinə düşdü. Artıq 1993-cü ilin yazında Azərbaycan okeanda üzən 

kapitansız gəmiyə bənzəyirdi. İstər beynəlxalq aləmdə, istərsə də ölkə daxilində 

vəziyyət günü-gündən pisləşirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycan 

torpaqlarının bir hissəsi ermənilər tərəfindən işğal olunmuş, yüz minlərlə 

yurddaşımız öz doğma ocaqlarından qaçqın, köçkün vəziyyətə düşmüşdülər. 

Ölkənin ayrı-ayrı regionlarında separatçı, bölücü qüvvələr öz mənfur niyyətlərini 

gerçəkləşdirmək üçün hərəkətə keçmişdilər. 

1993-cü ilin 9 iyununda xalqın təkidli tələbi ilə ulu öndər Bakıya gəldi. 

Əhali onu coşqunluq və sonsuz məhəbbətlə qarşıladı. Bəli məhz Heydər Əliyev 

təcrübəsi, dünyagörüşü Azərbaycanı böhrandan çıxarmağa qadir idi. 1993-cü ilin 

15 iyununda xalqın arzusu gerçəkləşdi. Ulu öndər Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri seçildi və bütün çətinliklərə, daxili və xarici problemlərin 

çoxluğuna baxmayaraq Azərbaycanı düşdüyü burulğandan xilas edə bildi.  

1993-cü ilin 3 oktyabrında xalqın böyük dəstəyi ilə ölkə Prezidenti seçilən 

ulu öndər müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi on il müddətində neçə-neçə 

qərinəyə sığmayan son dərəcə böyük işlər gördü. Heydər Əliyev Azərbaycana 
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ikinci rəhbərlik dövrü müstəqil dövlət quruculuğu, ordu quruculuğu prosesinin 

həyata keçirilməsi ilə səciyyələnir. Ulu öndər haqlı olaraq qeyd edirdi: 

“Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daim, 

əbədi olması bundan da çətindir.” 
Ümummilli liderin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə ölkədəki 

hərc-mərclik, anarxiya aradan qaldırıldı, qanunların aliliyinə, hüquqi-demokratik 

prinsiplərə əsaslanan idarəçilik sistemi yaradıldı. Azərbaycanın beynəlxalq 

aləmdə nüfuzu möhkəmləndi. Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, haqq 

işimizin dünyaya tanınması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirildi. 

Xarici neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” adlanan sazişin imzalanması, 

müstəqil Azərbaycanın hüquqi-demokratik prinsiplərə əsaslanan Konstitusiyası-

nın qəbulu, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin formalaşması, bir sözlə 

müstəqil Azərbaycanın sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahə-

lərində ciddi, möhtəşəm yüksəliş ulu öndərin qlobal fəaliyyətinin saysız-hesabsız 

bəhrələridir. 

Müstəqilliyin yolları ilə inamla irəliləyən Azərbaycanda ulu öndərin amal 

və əməlləri dönmədən həyata keçirilir. Ölkəmiz Heydər Əliyev siyasi kursunun 

layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün 

sahələrdə yeni-yeni uğurlar qazanır. Azərbaycanımızın ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan qədim Naxçıvan diyarı da böyük tərəqqi yolunda olmaqla əsl intibah 

dövrünü yaşayır. Blokada şəratinin yaratdığı çoxsaylı çətinliklərə baxmayaraq, 

ulu torpağımız günü-gündən çiçəklənir, həyata keçirilən böyük quruculuq işləri 

muxtar respublikamızın hərtərəfli inkişafına təkan verir.  

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər bir şəhəri, qəsəbəsi və 

kəndinə bu qlobal inkişafdan böyük pay düşür. Bu yerdə fəxrlə qeyd etmək 

yerinə düşər ki, bu Ümummilli liderimizin doğma şəhərində onun adını daşıyan 

hərbi lisey fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar isə ulu öndərin əbədiyaşar təliminin 

həyati gücünün möhtəşəmliyinin əks-sədasıdır. Azərbaycanın özü kimi əbədi 

olan Heydər Əliyev ideyaları yolumuzu nurlandıran sönməz məşəldir. Bu 

məşəlin hərarəti isə dünya durduqca bütün azərbaycanlıların ürəyini isidəcək, 

müstəqil Azərbaycanın inkişafına xidmət edəcək. Neçə ki, Azərbaycan xalqı var, 

neçə ki, müstəqil dövlətimiz var, ulu rəhbər, zamanın dahisi, müdrik şəxsiyyət – 

“Mənim üçün hərşeydən əziz mənim xalqımdır, mənim vətənimdir, mənim 

torpağımdır” - deyən Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı və əməlləri də 

yaşayacaq! 

1993-cü ilin 15 iyununda  azad ölkənin parçalanmaqdan, müstəqil dövlətin 

məhv olmaqdan, xalqın vətəndaş müharibəsi təşvişindən, anarxiya və xaos 

qorxusundan  xilas olduğu gün – Qurtuluş Günü Azərbaycanda hər il olduğu 

kimi, bundan sonra da daim böyük bayram kimi qeyd ediləcək, Ümummilli 

liderimizin bizlərə əmanət etdiyi müstəqil ölkə, qüdrətli dövlət, güclü 

iqtisadiyyat, rəşadətli ordu, zəngin mədəniyyət möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ilbəil tərəqqi edəcək, Azərbaycan 

öz ərazi bütövlüyünə, xalqımız isə daha xoşbəxt və firavan həyata qovuşacaqdır! 
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РЕЗЮМЕ 

ТОГРУЛ ГУЛИЕВ 

ФАКТОР ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНИЗМА 

В статье рассказывается о жизни великого лидера Гейдара Алиева, месте и роли 

азербайджанской идеологии в его государственной деятельности, услугах мудрого 

политика в процессе национального самосознания. Наш народ, его друзья и почитатели   

всегда и везде  произносят его имя с великой любовью. Одной из отличительных черт 

Гейдара Алиева является его талант и способность превращать невозможное в возможное. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, Азербайджан, прогресс, национальное мышление, 

мудрый политик 

 

SUMMARY 

TOGRUL GULIYEV 
HEYDAR ALIYEV FACTOR  IN DEVELOPING THE CONCEPT OF 

AZERBAIJANISM 

The article tells about the life of the great leader Heydar Aliyev, the place and role of the 

Azerbaijani ideology in its state activities, the services of a wise politician in the process of 

national identity. Our people, their friends and admirers always and everywhere pronounce his 

name with great love. One of the distinguishing features of Heydar Aliyev is his talent and 

ability to turn the impossible into the possible. 

Keywords: Heydar Aliyev, Azerbaijan, progress, national thinking, wise politician 
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MOSKVA VƏ QARS MÜQAVİLƏLƏRİNİN TARİXİ ƏHƏMİYYƏTİ TƏDRİS 

MATERİALLARINDA 

 

Ərazi - hər bir xalqın əsas sərvəti, suverenliyinin əsasıdır. Hər bir dövlət öz ərazisində 

tam suveren hakimiyyətə malikdir. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü məsələsi beynəlxalq hüququn əsas 

prinsipinə aiddir. Bu, BMT-nin Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində öz əksini 

tapmışdır.Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranarkən onun ərazisi 114 min kvadrat 

kilometr idisə, indi 86,6 min kvadrat kilometrdir. 1929-cu ilədək Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ərazisi 5988 kvadrat kilometr idi. İndi isə 5365 kvadrat kilometr təşkil edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi 1921-ci il 16 mart tarixli Moskva və 1921-ci il 13 

oktyabr tarixli Qars müqavilələri ilə Azərbaycan Respublikasının tərkibində müəyyən 

edilmişdir.1921-ci il oktyabrın 13-də bir tərəfdən Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti, digər 

tərəfdən RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR və Gürcüstan SSR arasında 

Dostluq haqqında Qars müqaviləsi imzalandı.Qars müqaviləsinin I maddəsində göstərilir ki, 

razılığa gələn tərəflər ərazi barədə əvvəlki müqavilələrin qüvvəsini itirmiş hesab edirlər. 

Beləliklə, Zaqafqaziya respublikaları bir-birinə qarşı ərazi iddiası ilə tələb qaldırmamağı və 

üçüncü bir ölkəyə də bu imkanı verməməyi öhdələrinə götürülmüşlər.Moskva və Qars 

müqavilələrinin şərtləri sənədlər imzalanandan az sonra Rusiya və Ermənistan tərəfindən kobud 

şəkildə pozulmuşdur. Ermənistan 1920-1930-cu illərdə Rusiyanın birbaşa himayəsi altında 

Azərbaycanın Dərələyəz bölgəsini, Mehri-Cəbrayıl qəzasının 24 kəndini, Zəngilan rayonunun 7 

kəndini, Şərurun 3 kəndini, Şahbuzun 6 kəndini və digər əraziləri zəbt etmişdir. Bu ərazilərin 

hamısı Moskva və Qars müqavilələrinə görə Azərbaycanın tərkibinə daxil idilər. Ermənistan 

sonrakı illərdə də Azərbaycanın ərazilərini zəbt etmişdir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərinin işğal edilməsi də Moskva və Qars müqavilələrinin 

şərtlərinin pozulması deməkdir. 

Açar sözlər: Moskva, Qars, konfrans, Türkiyə, Naxçıvan, diplomatiya, müqavilə 
 

Tarixi materialları araşdırarkən məlum oldu ki, 1920-ci il sentyabrın 30-da 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında ilk hərbi-iqtisadi və sosial xarakterli  

müqavilələr bağlanmış və bunları Rusiya tərəfdən Çiçerin Azərbaycanın adından 

isə  B.Şahtaxtinski imzalamışdır. Bu müqavilələr iki ölkə arasında birgə hərbi- 

iqtisadi siyasətin yürüdülməsi,poçt-teleqraf və xarici ticarətin Mərkəzə tabe 

etdirilməklə birgə idarə  olunması və s. məsələlərə aiddir. Əslində bu müqavilə 

gənc Sovet Azərbaycanının gələcək müstəqillik cəhdlərinin tədricən  

buxovlanması aktları idi. Məsələn, müqavilələrdən biri xarici ticarət sahəsində 

birgə fəaliyyəti nəzərdə tuturdu.Burada hiyləgər və avantürist bolşevik 

Rusiyasının  əsl məqsədi strateji sərvət olan  neftin  Azərbaycan tərəfindən 

müstəqil olaraq xaricə çıxarılmasının qarşısını almaq idi.                                                                                         

1920-ci il iyunun axırında Azərbaycan SSR-in xarici işlər komissarı  

M.D.Hüseynov Sovet Rusiyası və Sovet  Azərbaycanının qarşılıqlı münasibətlə-

rini aydınlaşdırmaq, iki ölkə arasında sıx ittifaq yaratmaq, habelə beynəlxalq 

məsələlər  barədə fəaliyyət  planını razılaşdırmaq və işləyib hazırlamaq məqsə-

dilə Moskvaya getdi.   1920-ci  il   iyulun 26-da Moskvaya  gələn M.D.Hüseyno-  
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vu Azərbaycanın buradakı daimi nümayəndəsi B.Şahtaxtinski ilə birgə V.İ.Lenin 

və G.V.Çiçerin qəbul etdi. Uzaqgörən, cəsarətli və bütün siyasi iradəsini 

Moskvadan Azərbaycana qarşı yönləndiriləcək təhlükələrə qarşı qoymuş Behbud 

bəy Rusiyanın Naxçıvan və  çevrəsi,eləcə də Qarabağ və Zəngəzurla bağlı gizli 

planlarını arıtq bilirdi. Buna görə də hadisələri qabaqlayıb xalq xarici işlər 

komissarı G.Çiçerinə məktub göndərdi.Məktubda  əsasən Azərbaycan üçün ən 

böyük təhlükə olan erməni məsələsi Çiçerinin diqqətinə çatdırılır və Naxçıvanın 

tarixi taleyindən  ciddi narahatçılıq duyğuları  qabarıq hiss olunur. Məktubda 

Çiçerinə bildirilir ki, bütün Naxçıvan diyarının və Şahtaxtı-İrəvan dəmiryol 

xəttinin Ermənistana verilməsi daşnaklara Bakı dəmiryolundan isitfadə etməyə 

və İrandan özlərinə xeyli silah-sursat və  ərzaq  təmin etməyə imkan yaradacaq 

və Ermənistan Rusiyanın əlindən çıxmış olacaq.Eyni zamanda Ermənistana 

Şahtaxtı-İrəvan və Şahtaxtı-Culfa dəmiryol xətlərinin nəqliyyat vasitələrinin 

hamaısı ilə birgə keçməsi daşnakların əlinə bütün İran Azərbaycanını   keçirir, 

onları İrandakı ingilis qüvvələri ilə birləşdirir, bizi isə türk inqilabi hərəkatı ilə 

istənilən əlaqədən məhrum edir.Məktubda Naxçıvan məsələsinin qoyuluşu çox 

ağıllı məntiqə söykənir.Bebud bəy Çiçerinə yazır ki, Naxçıvan diyarı böyük 

siyasi, iqtisadi  və  strateji əhəmiyyətə malikdir, çünki buradan bir dəmiryol xətti 

İranın  Maku xanlığına və  oradan Türkiyənin Bayəzid şəhərinə, digəri isə İranın 

Təbriz şəhərinə aparır.Beləliklə,mühüm dəmiryolu məntəqəsi kimi Naxçıvan 

diyarı bizi Türkiyə ilə və İranın zəngin əraziləri ilə birləşdirir.Daşnakların 

xeyrinə bu vacib birləşdirici  məntəqədən Azərbaycan və  Rusiya imtina et-

məməlidirlər.Naxçıvan diyarının əhalisi 1918-ci ildə türklərin gedişindən sonra 

müvəqqəti olaraq Araz Respublikasının yaradılmasını elan etmişdi (1, s. 76-77). 

         Məktubun məzmunundan görünür ki, görkəmli diplomat özünün bütün  

diplomatik səy və bacarığını və siyasi iradəsini Naxçıvan və çevrəsinin 

qurtuluşuna yönəltmişdir.Əslində B.Şahtaxtinskinin bu istiqamətdəki ciddi 

səyləri rus və Azərbaycan  bolşeviklərinin Qarabağ,Naxçıvan və Zəngəzurun 

Ermənistana birləşdirilməsinə dair mənfur bəyanatlarının tam həyata keçməsinə 

imkan vermədi.B.Şahtaxtinskinin diplomatik gedişlərinin ən konstruktiv tərəfi 

isə türklərin burada olmasını ciddi dəstəkləməsi idi.Behbud bəy yaxşı bilirdi 

ki,bu siyasi xətt Naxçıvanın birbaşa işğalının qarşısını almış olur. 

B.Şahtaxtiski diplomatik bacarığı ilə yanaşı, həm də yüksək mənəvi prin-

siplərə malik bir insan idi.Belə ki, o, Rusiyada oxuyan müsəlman tələbələrə   

kömək,himayədarlıq edirdi.15 avqust 1920-ci ildə Sverdlov adına Kommunist  

Universitetində Bakıdan göndərilib təhsil alan 17 qafqazlı tələbələr qrupu adın-

dan qəbz verilmişdi ki, B.Şahtaxtinski onların ehtiyaclarının ödənilməsi məqsə-

dilə iki torba un, 36ədəd sabun, 1funt yağ, 1 pud ikra, 1pud düyü,həmçinin balıq, 

çay, iynə-sap, papiros, kibrit  vermişdi (1, s. 90). 

         B.Şahtaxtinski sürətlə cərəyan edən hadisələr kontekstində hər zaman ay-

dın və şəffaf mövqe nümayiş etdirən bir siyasətçi idi.Bolşevik dairələrində də 

Behbud bəy ağıllı bir siyasətçi kimi tanınırdı.Belə ki, Gümrü müqaviləsinin (2, s. 

3-23) bağlandığı və Rusiya bolşevik hökumətinin onu tanımadığı günlərdə 

B.Şahtaxtinski Azərbaycan bolşevik liderlərinə təlqin etməyə çalışırdı ki, türk-

lərin mövqeyini müdafiə etmək  torpaqlarımızın xilası deməkdir.O,Türkiyə milli 

hərəkatının görkəmli liderlərilə (Ərzurum millət vəkili Süleyman Nəcati, Ərzu-

rum valisi Hamid bəy və s.) söhbətlərinin məğzini xalq xarici işlər komissarı 
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M.D.Hüseynova çatdıraraq,onların Rusiya ilə qarşılıqlı müdafiə müqaviləsi 

bağlamaq niyyətini və həmin müqavilənin özü tərəfindən təqdim edilən layihə-

sindən xəbər verirdi. Türklərin “Azərbaycanın xarici siyasətinə rəhbər saydıqları 

Behbud Şahtaxtinski” onların siyasi mövqelərini tamamilə aydınlaşdırmaq 

məqsədilə səmimiyyət nümayiş etdirmişdi.Türklərlə olan bu səmimi münasibət-

lərinə görə onun haqqında Mərkəzə çoxlu yalan məlumatlar göndərirdilər.Bu 

sahədə Naxçıvana ermənilərin  himayəsi ilə fövqəladə komissar təyin edilən 

Bahadur Vəlibəyov canfəşanlığı ilə daha çox tanınmışdı. 

         Bununla bağlı Türkiyə tarixşünaslığında da arxiv araşdırmalarına dayanan 

maraqlı bilgilər var. Bu tarixi notlara əsasən Naxçıvanın türk himayəsi altına 

girməsi ilə əlaqədar idarəçilik işlərində bir sıra dəyişikliklər baş verdi. 

Naxçıvanın yerli idarəetmə sistemində vəzifəsi olanların əksəriyyəti azərbaycan-

lılar idi. Behbud bəy hələlik bu işçilərin öz yerində qalmasını türk nümayən-

dəsinin nəzarət edəcəyini məqsədəuyğun saymışdı. Türk siyasətinə uyğun 

fəaliyyət göstərən Behbud bəy buradakı Türkiyənin fövqəladə komissarı Veysəl 

Ünüvarın diqqətini Vəlibəyov məsələsi yönəldərkən  onun ermənilər tərəfindən 

Naxçıvana fövqəladə komissar təyin edildiyini vurğulamış ,gələrsə sərhəddən 

buraxılmamasını  demişdir (3, s. 406 ).                                          

         XX əsrin hələ lap əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları Transqafqaz  Konfe-

derasiyası ideyasını gündəmə gətirmişdilər. Bu ideya  Qafqaz xalqlarının nicat 

yolu və onlar arasında bütün insidentlərin həll olunmasının ən ideal variantı idi. 

Bu ideyanı cümhuriyyət liderləri də siyasi gündəmə çıxarmışdılar, lakin hər 

zaman olduğu kimi yenə də ermənilər bu ideyanın reallaşmasına imkan 

vermədilər. Behbud  bəy Şahtaxtinski də Nərimanovun prinsipial fikirlərinə 

dayanaraq Qafqaz  xalqlarının birliyi məsələsini diplomatik kluarlarda ortaya 

atırdı. Lakin Rusiya bolşevik hökuməti bu ideyadan işğalçılıq məqsədilə, 

respublikaları süni bir qurumda birləşdirməklə onların işğalını tezləşdirməyə 

çalışırdı.   

         B.Şahtaxtinskinın Moskva və Qars müqavilələrinin hazırlanması və  imza-

lanması prosesində göstərdiyi tarixi xidmətlər onun adını diplopatiya tariximizə 

əbədi yazmış oldu. Bu müqavilələr Naxçıvanın hüquqi-siyasi statusunu  müəy-

yənləşdirdi  və bu  region üzərində Türkiyənin tarixi himayəsini təmin etmiş 

oldu. 

         Behbud bəy Moskva müqaviləsinin reallaşması istiqamətində cox gərgin 

fəaliyyət göstərirdi. O, hələ 1920-ci ilin yayında Moskvada olarkən Türkiyə 

Böyük Millət  Məclisi hökumətinin nümayəndə heyəti və xarici işlər naziri Sami 

bəy başda olmaqla buraya gəlir. Səfərin əsas nəqsədi Sovet Rusiyası ilə Kaml 

hökuməti  arasında diplomatik münasibətlər qurmaq və dostluq müqaviləsi 

imzalamaq idi. Müvafiq sənədlərin imzalanması qarşılıqlı razılığa əsasən Bakıda 

keçirilməli idi, lakin sonradan Çiçerinin təklifi ilə danışıqların Moskvada aparıl-

ması qərara  alındı. Onun Türkiyə hökumətinə 9 dekabr 1920-ci il tarixli notasın-

da bu danışıqlarda Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin də iştirakının 

vacibliyini qeyd etmişdi. Rusiya diplomatiyası danışıqlara  Azərbaycan   və   

Ermənistanı qatmaqla onları Türkiyəyə qarşı qoymaq və regionda öz planlarını 

hayata keçirmək məqsədi güdürdü (1, s.108). 

         Lakin B.Şahtaxtinskinin Moskvadan M.Hüseynova göndərdiyi 26 fevral   

1921-ci il tarixli məktubundan məlum olur ki,türklər bu respublikaların kon-
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fransda iştirakını istəmirdilər.Türklər bildirirdilər ki,onlarla Azərbaycan arasında 

heç bir mübahisəli məsələ yoxdur və Azərbaycanla müqavilə xüsüsi bağlanacaq-

dır. Ermənistan nümayəndəsinin iştirakına qarşı ona görə çıxırlar ki, onlar 

Aleksandrapol müqaviləsini qüvvədə hesab edirlər və ondan imtina etmək 

istəmirlər, Rusiya isə Azərbaycanla ayrıca müqavilə bağlanmasının əleyhinədir. 

Behbud bəy əvvəlcə  Azərbaycan ,sonra isə  Ermənistanın    nümayəndələrini 

konfransa salmaq istəyirdi. Eyni zamanda o, Azərbaycan bolşevik liderlərinə 

izah edirdi ki, bir sıra taleyüklü prinsipial problemlərə görə Türkiyə ilə 

münasibətləri soyuqlaşdırmaq olmaz. O, müdrik diplomat idi, bilirdi ki,bu addım  

ermənilərin xeyrinə, Azərbaycanın isə zərərinə olacaqdır. 

          Moskva danışıqlarında Türkiyə nümayəndə heyətinin ciddi  səyləri  nəti-

cəsin də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qimən də olsa qorunmuş, Naxçıvanın 

Azərbaycanın tərkibində muxtar ərazi təşkil etməsi və onun hüquqlarının 

Azərbaycandan başqa heç bir dövlətə verilə bilməməsi razılaşdırılmış və sərhəd-

lər müəyyən edilmişdi.Bununla da Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsələsinə bir 

aydınlıq gətirildi.Türkiyə nümayəndə heyəti Naxçıvanı Türkiyənin himayəsinə 

ala bilmədisə də, regionun Türklərin əlində qalması təmin edilmiş, Naxçıvan 

Azərbaycanın himayəsinə verimişdi. Yeni xarici   işlər naziri Yusif  Kamal bəyin 

dönə-dönə vurğuladığı kimi Naxçıvan müsəlmanları bir daha soyqırımına məruz 

qalacağı halda türk ordusunun buna biganə qalmayacağı rəsmi olaraq 

sənədləşdirilmişdi.  

         Belə bir nəticənin hasil edilməsində Moskva danınısıqlarında Azərbaycan    

təmsilçisi B.Şahtaxtınskinin də əməyi və xidməti olmusdur. O, 1921-ci il martın   

1- də Leninə göndərdiyi məktubda duyulan rahatsızlığı çatdırmış, bu mahalların 

milli tərkibi və  coğrafiyasına dair arayışları da əlavə etmiş,Güney Qafqazda 

sərhəd məsələləri  və  xüsusilə də Naxçıvan bölgəsilə bağlı faydalı təkliflər ver-

mişdi. Martın 7-də Leninin dərkənarı ilə  Siyasi Büroya göndərilən həmin  mək-

tuba martın 16-da Stalinin, Çiçerinin  və b. iştirakı ilə baxilmiş, B.Sahtaxtıns-

kınin təklifi də nəzərə alınmaqla Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan Sovet 

Respublikasının təşkili barədə qərar qəbul  olunmusdu.  Müzakirələrin sona yet-

diyi bir vaxtda -1920-ci il martın 13-də B.Şahtaxtınski Azərbaycanın XXİK-ə 

teleqram göndərək Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanmasının və  

müqaviləyə əsasən heç vaxt onun  Ermənistana verilməməsinin razılaşdırıldığını 

xəbər  verirdi (3, s. 346). 

        Moskva müqaviləsini imzalamaqla Türkiyə Gümrü müqaviləsinin, o cümlə-

dən də onun Naxçıvan bölgəsinə dair maddələrinin qüvvədən düşməsi ilə 

razılaşdı. Əslində bu Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsi idi. Moskva 

müqaviləsi imzalandıqdan  az sonra 1921-ci ilin aprelində Türkiyənin məhdud  

qoşun hissəsi Naxçıvan  mahalını tərk etdi. Bu müqavilənin 1921-ci ilin martin 

20-də RSFSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi, həmin il iyulun 21-də isə Türkiyə 

Böyuk Millət Məclisi tərəfindən təstiqlənməsi ilə Naxçıvan məsələsi özünün 

ədalətli həllini tapdı, Azərbaycanın xeyrinə həll olundu. Bu çox böyük əhəmiy-

yəti olan bir siyasi-diplomatik akt idi. Heç təsadüfi deyildir ki, Türkiyə  

diplomatları Ankaraya döndükdə Mustafa Kamal Paşaya müraciətlə «Naxçıvan 

üzərində əldən gələni yapdıq» dedikdə o, «Qapımız mövcudiyyətini mühafizə 

edin, bizim üçün  mühüm olanı budur» söyləmişdi. Moskva müqaviləsindən iki 

həftə sonra 1921-ci il aprelin əvvəllərində Azərbaycan Sovet hökuməti Naxçı-
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vanın taleyi ilə əlaqədar göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə kiçik bir xatirə 

olaraq Şərq cəbhəsi komandanı Kazım Qarabəkir paşaya və TBMM başqanı 

Mustafa Kamal paşaya 800 əyar gümüşdən, 24 nəfərlik 279 vahiddən ibarət iki 

yemək serviz dəsti hədiyyə göndərdi. 

        Beləliklə, Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi    

statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında imzalanmış Moskva müqaviləsində təsbit 

edildi. Naxçıvanın statusunun ilk beynəlxalq müqavilədə əks olunması həm o 

dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi əhəmiyyət kəsb 

edən bir fakt kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, əgər Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran 

Azərbaycan torpaqlarının Zəngəzur mahalını  Ermənistana verilməsi olmasaydı, 

bəlkə də heç Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi.Azərbaycan vahid 

əraziyə malik olan bir ölkə idi.Naxçıvana muxtariyyət qazandırmaq, Moskva 

müqaviləsində Naxçıvanın müqəddəratını həll etmək asan məsələ deyildi. Ancaq 

Azərbaycanın milli mənafeyini qoruyan Behbud ağa Şahtaxtinski kimilər bunu 

etmişlər. Bu, Azərbaycanın tarixi nailiyyəti və eyni zamanda Türkiyə   dövləti-

nin Azərbaycanın dövlətçilik siyasətinə    və Naxçıvanın  muxtariyyatının  əldə 

edilməsinə tarixi  xidmətidir (1, s. 113-114).  

        Moskva müqaviləsinin maddə və şərtlərini daha da konkretləşdirmək  və   

müəyyən mənada tamamlamaq, bununla həm də onu reallaşdırmaq, yəni Türkiyə 

ilə Güney Qafqaz respublikaları arasındakı həll olunmamış məsələləri nizama 

salmaq məqsədilə  yeni konfrans çağırmaq lazım gəldi.Bu konfransın çağırılması 

ilə (yeri və vaxtı) bağlı Türkiyə- Rusiya- Azərbaycan-Ermənistan- Gürcüstan 

arasında diplomatik yazışmalar  getdi, notalar mübadiləsi oldu. 

         Ümumiyyətlə 20-ci illərin əvvəllərindəki Azərbaycan-Türkiyə   münasibət-

lərinin bəzi məqamlarına işıq salan bu diplomatik yazışmalarda bir sıra bu kimi  

maraqlı  notlar nəzər-diqqəti cəlb edir: a) Rusiyanın Zaqafqaziya respublikalarını 

Türkiyəyə qarşı vahid cəbhədə birləşdirmək səyləri; b) Rəsmi Moskvanın 

siyasətinin yedəyində gedən  Azərbaycan rəhbərliyinin əksər hallarda  Türkiyəyə 

arxa çevirməsi; c) özünün regiondakı müəyyən maraqlarını təmin etməyə çalışan 

Türkiyənin Azərbaycanın ərazi  bütövlüyu, xüsusilə də Naxçıvan və s.ərazilərlə 

bağlı hələ də rahatsızlıq keçirməsi. 

        Nəhayət, uzun sürən müzakirələrdən sonra konfransın Qarsda keçirilməsi 

razılaşdırıldı.AK(b)P MK Siyasi Bürösunun 1921-ci il 26 avqust tarixli qərarı ilə 

B.Şahtaxtinski Azərbaycan SSR-in konfransdakı nümayəndəsi təyin olundu. 

        1921-ci il sentyabrın 26-sı ilə oktyabrın 13-ü arasında keçirilən Qars 

konfransının iclaslarının protokolları və stenoqramlarının təhlili göstərir ki, 

burada da danışıqlar çox gərgin və prinsipial şəraitdə keçmiş,tərəflər çoxlu 

mülahizə və təkliflərlə çıxış etmişdilər. Konfransda Türkiyə yenə də onunla 

Qafqaz respublikaları arasında ayrı-ayrılıqda  müqavilələr imzalanmasına dair öz 

mövqeyini təkrarlasa da danışıqlarda vasitəçi rolunda  iştirak edən Rusiya və əks 

tərəflər buna razı olmamışdılar. Azərbaycanın nümayəndəsi B.Şahtaxtinski isə 

vahid müqavilənin bağlanmasının Güney  Qafqaz respublikaları və Türkiyə üçün 

qarşılıqlı surətdə faydalı olduğunu, inqilabi zərurətin bunu tələb etdiyini söylə-

mişdi (3, s. 348-349). 

        Uzun sürən müzakirədən sonra konfransın Qarsda keçirilməsi razılaşdırıldı. 

AK(b)P MK Siyasi Bürösunun 1921-ci il 26 avqust   tarixli qərarı ilə Xalq Fəh-
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lə-Kəndli Nəzarəti Komissarı B.Şahtaxtinski Azərbaycan SSR-in Qars   konfran-

sında nümayəndəsi təyin olundu.26 avqust 1921-ci ildə AKP MK Siyasi Bürösu   

qərar çıxartdı ki,Türkiyə ilə sülh müqaviləsinin imzalanması üçün ASSR-in 

nümayəndəsi kimi B.Şahtaxtinski göndəril- sin. 

        Sentyabrın 21-də M.Hüseynov Türkiyə xarici işlər naziri Y.Kamal bəyə, 

Ermənistan xalq xarici işlər komissarı A.Mravyana teleqram vuraraq sentyabrın 

26-da Qarsda Cənubi Qafqaz respublikaları ilə Türkiyə arasında konfransı 

açmaq barədə onların istəklərinə müsbət cavab verdi və B.Şahtaxtinskinin föv-

qəladə səlahiyyətli nümayəndə   təyin edildiyini bildirdi. 

Müqavilənin hazırlanması, razılaşdırılması və imzalanması prosesində 

Naxçıvan ölkəsinin mənafeyini konfransda müdafiə etmək üçün Naxçıvan SSR-

in XKS Tağı   Səfiyevi Qarsa  ezam etmişdi.  

Ertəsi gün Yusif Kamal Tbilisidə gürcü nümayəndələriylə görüşəndən və 

Qars konfransı barədə verdikləri qərardan sonra 4 milyon qızıl rubl ilə yola 

çıxdı. 29 aprel tarixdə isə Sarıkamışa gəldi (4, s. 908). 

May ayının sonlarına doğru Əli Fuad Paşa, Xarici işlər nazirliyinə və 

Kazım Qarabəkirə məlumat göndərərək Trotskinin Qafqazda, ruslar tərəfindən 

bölgədə hərbi qüvvələr cəmləşdirdiyini bildirirdi. Moskvadakı ümumi atmos-

ferin əksinə Anadoluda əks bir hərbi hərəkatın mümkünlüyünü yazırdı (4, s. 

927). Eyni gün Fevzi Paşa da K.Qarabəkirə bir  hesabat göndərir. Hesabatda 

Qızıl Ordunun fəallaşmaqda olduğu, gürcülərin Artvin və Lazistana, ermənilərin 

də Qarsa göz dikdiklərini bildirirdi. Rza Nur isə Qarabəkirə göndərdiyi 

hesabatında Qızıl Ordunun sərhəddi keçib Türkiyəni sovetləşdirmək istədiyini, 

buna qarşı tədbirlərin görülməsini bildirmişdi (5, s. 919-921). Ayrıca 10 iyun 

tarixdə Əli Fuad Paşa da bir hesabat hazırlamış və bu hesabatda Qızıl Ordunun 

ingilislərlə əməkdaşlığa gedərək  malokanları üsyana qaldırdığını yazırdı (5, s. 

924-925). Bir gün sonra da Fevzi Paşa Xarici işlər nazirliyinə yazaraq Gürcüstan 

və ermənilərin sərhədlərimizə hücuma hazırlandıqlarını və bunun Moskva 

səviyyəsində protesto edilməsini tələb edirdi. Bütün bu xəbərlərdən sonra 10 

iyunda Mustafa Kamal Paşadan bir teleqraf daxil oldu. Teleqrafda qeyd olunan 

məsələlərlə bağlı müvafiq tədbirlərin alınması tələb edilirdi. Halbuki Qarabəkir 

Paşa eyni düşüncədə olmamaqla birgə bunun Müttəfiq dövlətlərinin bir 

propoqandası olduğunu ifadə edirdi (5, s. 909-910). 

Qarabəkir bu düşüncəsində haqsız da deyildi. Çünki Sovet rejiminin yeni 

qurulduğu, Gürcüstan və Ermənistanda Sovet tərəfindən alınan “Əlviyə-i 

Selasə”nin Batum istisna olmaqla Türkiyəyə buraxılması qərarının ortaya 

çıxardığı kiçik gərginlik bir tərəfə qoyulduğunda, Sovet xarici siyasətinin 

mənafeləri baxımından belə bir hərəkata başlamasını göstərən hər hansı bir işarə 

yox idi. 

Bu ərəfədə Fransanın Ankarayla yaxınlaşması Sovetlə münasibətlərdə bir 

soyuqluq dövrünün yaşanmasına səbəb oldu. 19 iyunda Sovet səfiri Ankaraya 

gələrək Xarici İşlər naziri Yusif Kamal ilə görüşdü. 2 avqust tarixdə Türk-Sovet 

komissiyası quruldu. 1 iyulda isə Yusif Kamal Çiçerin və Azərbaycan Xarici 

İşlər komissarı M.Hüseynova bir nota göndərərək konfransda iştirak etməyə 

hazır olduğunu, lakin konfransın Ankarada keçirilməsini təklif etdi. 

M.Hüseynov 1 iyul notasına 21 iyulda cavab verərək konfransın təcili çağ-

rılmasını, lakin əvvəlcədən qərarlaşdırıldığı kimi Qars şəhərində keçirilməsinin 
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gərəkli olduğunu ifadə edirdi. Yusif Kamal Gürcüstan nümayəndəsinə müraciət 

etdi. O, da konfransın Qarsda keçirilməsini təklif etdi. Çiçerin də konfransın 

Ankarada keçirilməsini istəmirdi. Buna səbəb olaraq isə buranın müharibə 

zonasına yaxın olması ilə əlaqələndirirdi (Milli Mübarizə Müharibəsi). Beləcə, 

Qars konfransı yenidən gündəmə alınırdı. 24 avqust tarixdə Ermənistan Xarici 

İşlər Nazirliyi bu məsələdə Ankara ilə əlaqələr yaratdı. İclasın tarixi isə sentyabr 

ayının son həftəsinə qərarlaşdırıldı. Nümayəndə olaraq K.Qarabəkir Paşa və 

Memduh Şövkət bəyin təyin edilməsi qəbul edildi (5, s. 956). 

17 sentyabr tarixdə Qars konfransı haqqında Yusif Kamal Qarabəkir 

Paşaya uzun bir təlimat göndərdi. Buna görə üç Qafqaz ölkəsi ilə ayrı-ayrılıqda 

andlaşmalar imzalanmalı, lakin bunlara Moskva andlaşmasının şərtlərini daxil 

etmək üçün bu andlaşmanın 15-ci maddəsinə istinadən rus heyətinin yardımı 

tələb olunurdu. Ancaq Ankara hökuməti bəzi dəyişiklikləri də düşünməkdə idi. 

Yusif Kamala görə sanksiya tələb olunmayacağına dair 7-ci maddə Azərbaycan 

andlaşmasına daxil edilməməliydi. Çünki iki müsəlman qardaş dövlət arasında 

sanksiyalardan bəhs edilə bilməzdi. Gürcüstanla bağlanacaq andlaşmada isə 

daha çox Batum sərhəddi və bölgəsinin muxtariyyəti üzərində dayanılacaq və 

Gürcüstanın Çorux vadisindəki mis mədənlərinin istismarı qarşılığında Axıska 

müsəlmanları üçün bəzi tələblər ediləcəkdi (5, s. 957-960). 

Qars konfransında ən çox mübahisə doğuran məsələlər Batum və Naxçıva-

nın muxtariyyət statusunun əhatə dairəsi olmuşdur. Xüsusi müzakirələrdə isə 

Kuvartsxana və Murqul mis mədənlərilə, Qulp duz müəssisələrinin gürcü və 

ermənilərə verilməsi ruslar tərəfindən tələb olunmuş, ancaq türk tərəfi bunu rədd 

etmişdir. Nəticə olaraq 13 oktyabr 1921-ci ildə bütün nümayəndələr tərəfindən 

Qars andlaşmasının mətni imzalanmışdır  (5, s. 970-73). 

Qars andlaşması Şərq cəbhəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsində son və 

mühüm mərhələ olmuşdur. Andlaşma hərçənd 16 mart 1921-ci ildə imzalanan 

Moskva andlaşmasının yenidən təsdiqi idisə də, sovetləşmiş Qafqaz ölkələri bu 

andlaşmanı imzalamışdır. Beləcə Şərq sərhəddimiz bu üç ölkə tərəfindən də 

təsdiq edilmiş və ziddiyyətli məsələlər aradan qaldırılmışdır. 

Qısa aralıqlarla durğunlaşan, fəqət bu durğunluğu qabartmayan hər iki 

tərəfin siyasət və mənfəətlərinə uyğun tez-tez görüşlər keçirilmiş, və ya bir-

birlərinə yardım məsələsində razılaşmalarda çətinlik yaşanmamışdır. Nəticə 

olaraq isə uzun illər şərq sərhəddimizdə mübahisələr və erməni qətliamlarına 

məruz qalmış, mütəmadi müharibə zonası olmuş Qars və onun ətrafının “Misak-ı 

Milli” prinsipləri çərçivəsində (Batum xaric) ana vətənə, Türkiyəyə qatılması 

təmin edilmişdir. Ancaq onu da ifadə etmək lazımdır ki, TBMM-nin 

peşəkarcasına idarə etdiyi xarici siyasət prinsipləri, üstün komandanlıq səviyyəsi 

və nizamlı hərbi qüvvəsi ilə bu məsələlər həll edilmiş və Qafqazda istiqrar təmin 

olunmuşdur. Fəqət bu gün ermənilər və onların havadarları bu istiqrarı dağıtmaq 

arzusu və xəyalı ilə senarilər yazmaqdadır. Halbuki, ermənilər Qars andlaşması-

nı imzalamaqla andlaşma şərtlərini, o cümlədən Naxçıvanın dövlət statusunu 

pozmayacaqlarına söz vermişdilər. Lakin Ermənistan sonradan bu andlaşmanın 

şərtlərini pozaraq, Cənubi Qafqaz Mərkəzi İcra Komitəsinin 19 fevral 1929-cu il 

tarixli qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus, ümumilikdə sahəsi 

657 km2-lik 9 kəndi (Xaçiq, Horadiz, Qurtqulaq (Şərur bölgəsi), Kərçivan 

(Ordubad bölgəsi) ərazisini qopara bilmişdir (6, s. 631).  
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Bununla kifayətlənməyən Ermənistan dövləti, XX yüzillikdə öz niyyətlə-

rindən vaz keçməyərək, hər fürsətdə Naxçıvana qarşı iddialarını davam etdir-

məkdə, buna mane olan Moskva və Qars andlaşmalarının ləğvini istəməkdədir. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1992-ci ilin mart ayında 

Türkiyə cümhuriyyətində olarkən Moskva və Qars müqavilələrini siyasi 

gündəmə gətirməsi qonşu dövlətlərə Naxçıvanla bağlı öhdəliklərini bir daha 

xatırlatdı.                     
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РЕЗЮМЕ 

МД  КХЕЙРАЗЗАМАН 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОСКОВСКОГО И КАРСКОГО СОГЛАШЕНИЙ В 

УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Территория - главное богатство и суверенитет каждой нации. Каждое государство 

имеет полную суверенную власть на своей территории. Вопрос территориальной 

целостности государств является основополагающим принципом международного права. 

Это отражено в пункте 4 статьи 2 Устава ООН.Когда Азербайджанская Демократическая 

Республика была создана, ее территория составляла 114 000 квадратных километров, 

сейчас она составляет 86 600 квадратных километров. До 1929 года территория 

Нахчыванской Автономной Республики составляла 5 988 квадратных километров. Сейчас 

это 5365 кв. Территория Нахчыванской Автономной Республики была определена в 

составе Азербайджанской Республики Московскими договорами от 16 марта 1921 года и 

Карсом от 13 октября 1921 года. 13 октября 1921 года правительство Великого 

Национального Собрания Турции и РСФСР Карский договор о дружбе был подписан 

между Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР с участием СССР. 

Таким образом, закавказские республики обязались не предъявлять территориальные 

претензии друг к другу и не предоставлять эту возможность третьей стране. Вскоре после 

подписания документов условия Московского и Карского соглашений были грубо 

нарушены Россией и Арменией. В 1920-1930 годах под прямой защитой России Армения 

оккупировала Даралайзский район Азербайджана, 24 села Мехри-Джабраилского района, 

7 сел Зангиланского района, 3 села Шарур, 6 сел Шахбуз и другие территории. Все эти 

территории были частью Азербайджана по Московскому и Карскому соглашениям. 

Армения оккупировала территории Азербайджана в последующие годы. Оккупация 

Нагорного Карабаха и других территорий Азербайджана Арменией также нарушает 

условия Московского и Карсского соглашений. 

Ключевые слова: Москва, Карс, конференция, Турция, Нахчыван, дипломатия, 

соглашение 
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SUMMARY 

MD KHAIRUZZAMAN 

THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE MOSCOW AND KARS AGREEMENTS 

IN TEACHING MATERIALS 

Territory is the main wealth and sovereignty of every nation. Each state has full sovereign 

power in its territory. The issue of territorial integrity of states belongs to the basic principle of 

international law. This is reflected in Article 2, paragraph 4 of the UN Charter. When the 

Democratic Republic of Azerbaijan was established, its territory was 114,000 square kilometers, 

now it is 86.6 thousand square kilometers. Until 1929, the territory of the Nakhchivan 

Autonomous Republic was 5,988 square kilometers. Now it is 5365 square kilometers. The 

territory of the Nakhchivan Autonomous Republic was defined as part of the Republic of 

Azerbaijan by the Moscow Treaties of March 16, 1921 and Kars of October 13, 1921. On 

October 13, 1921, the government of the Turkish Grand National Assembly and the RSFSR The 

Kars Treaty of Friendship was signed between the Azerbaijani SSR, the Armenian SSR and the 

Georgian SSR. Article I of the Kars Agreement states that the parties to the agreement consider 

the previous agreements on the territory invalid. Thus, the Transcaucasian republics undertook 

not to make territorial claims against each other and not to give this opportunity to a third 

country. The terms of the Moscow and Kars agreements were grossly violated by Russia and 

Armenia shortly after the documents were signed. In 1920-1930, under the direct protection of 

Russia, Armenia occupied the Daralayaz region of Azerbaijan, 24 villages of Mehri-Jabrail 

district, 7 villages of Zangilan region, 3 villages of Sharur, 6 villages of Shahbuz and other 

territories. All these territories were part of Azerbaijan under the Moscow and Kars agreements. 

Armenia occupied the territories of Azerbaijan in the following years. The occupation of 

Nagorno-Karabakh and other territories of Azerbaijan by Armenia also violates the terms of the 

Moscow and Kars agreements. 

Key words: Moscow, Kars, conference, Turkey, Nakhchivan, diplomacy, agreement 
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AKADEMİK BUDAQ BUDAQOVUN ELMİ KADRLARIN HAZIRLANMASINDA 

ROLU 

 

50 illik elmi işi ilə yanaşı, akademik B.A.Budaqov da yüksək ixtisaslı elmi kadrların - 

coğrafiya elmləri namizədlərinin və doktorlarının hazırlanması sahəsində səmərəli fəaliyyət 

göstərmişdir. Belə ki, son 43 ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunda 43-

dən çox namizədlik, 25 nəfər isə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edilmişdir. Yetişdirilmiş 

yüksək ixtisaslı coğrafiya alimlərinin bir qrupunun adları respublikamızdan kənarda: Rusiyada, 

o cümlədən Dağıstan Muxtar Respublikasında, həmçinin Almaniya və Yunanıstanda da tanınır. 

Akademik B.Budaqov S.Y.Babayev, A. A. Mikayılov, E. K. Əlizadə, H. I. Ömərvauz, O. A. 

Kərimova, N. A. Əhmədov və bir sıra digər namizəd və doktorun elmi əsərlərinin müdafiəsi 

işlərinə rəhbərlik etmişdir.  

Açar sözlər: Elmi rəhbər, kadr, dissertasiya, tədqiqat, mövzu 

 

Akademik Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov 50 illik çox sahəli elmi yaradıcı-

lığı ilə yanaşı, yüksək ixtisaslı elmi kadrların-coğrafiya elmləri doktorları və na-

mizədlərinin hazırlanması işində də səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 

  Elmi yaradıcılıq prosesində alimin qarşısına icrasını gözləyən bir neçə 

elmi və praktiki əhəmiyyəti olan problemlər çıxır. Onları həyata keçirmək üçün 

alim öz ətrafına elmi perspektivi olan gənclər toplayır. Gənc alimlərə verilmiş 

elmi tədqiqat işləri eyni zamanda həmin şəxslərin gələcək elmi istiqamətini 

müəyyən edir. Bu baxımdan B.Ə. Budaqovun seçdiyi kadrlar və onların verdiyi 

elmi tədqiqat işləri həyat sınağından uğurla çıxmışdır. 

 Belə ki, son 43 ildə Azərbaycan EA coğrafiya İnstitutunda 140-dan çox 

namizədlik və 25 doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Hazırlanan 

yüksək ixtisaslı coğrafiyaçı alimlərin bir qurupunun ünvanı Respublikamızın 

sərhədlərindən çox-çox kənara – Gürcüstana, Özbəkistana,  Qazaxıstana, Türk-

mənistana , Ukrayna respublikalarına, Rusiyaya , o cümlədən Dağıstan Muxtar 

Respublikasına  və hətta Almaniyaya və Yunanıstana gedib çıxır. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, 1962-ci ildən 1997-ci ilin sonuna qədər keçmiş SSRİ müttəfiq 

respublikalarından Coğrafiya İnstitutunda 50-dən çox namizədlik 12 doktorluq 

dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. 

 O, 1960-cı ildən başlayaraq bu günə kimi istər elmi rəhbər, məsləhətçi və 

istərsə də Azərbaycan EA coğrafiya İnstitutu nəzdindəki İxtisaslaşdırılmış Mü-

dafiə şurasının elmi katibi, sədr müavini və sədr kimi fəaliyyət göstərərkən yük-

sək ixtisalı coğrafiyaçı alimlərin hazırlanması işində mühüm rol oynamışdır. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 08.05.2020, qəbul edilib: 17.05.2020 
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 Moskva coğrafiya elmi məktəbinin yetirməsi olan akademik B.Ə. Budaqo-

vun bilavasitə elmi rəhbərliyi ilə 1998-ci ilədək 33 nəfər alim namizədlik, 4 

nəfər isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bu kadrlar müxtəlif ixtisas 

sahələrini-geomorfologiyanı, landşaftşünaslığı, toponomikanı, hidologiyanı, pe-

daqogikanı və s. əhatə edir.B.Ə. Budaqovun elmi rəhbəri olduğu gənc alimlərə 

aktual mövzularda verdiyi dissertasiya işləri, elmi-tədqiqat prosesində onlara 

göstərdiyi işgüzar qayğı, səmimi münasibəti ona öz mənəvi övladları arasında 

xüsusi hörmət qazandırmışdır. 

 Akademik B.Ə.Budaqov həmişə elmdə ümidverən, bacarıqlı gənclərə 

böyük qayğı ilə yanaşmış onların inkişafına əlverişli şərait yaratmış üstün 

sahələrə diqqəti artırmaqla coğrafiya elminin bir çox aktual problemlərin həllinə 

nail olmağa çalışmışdır. 

 Belə ki, Üst Pliosen-Dördüncü dövrdə intensiv diferensial blokvari qalxma 

sahəsi olan Şahdağ-Qızılqaya massivində və Qusar maili düzənliyində 

neotektonik mərhələdə yeni tektonik hərəkətlərin xarakterini, düzəlmə səhflərini 

inkişaf və deformasiya xüsusiyyətlərini və sonuncuların Xəzər dənizi terrasları 

ilə əlaqəsini müəyyən etmək məqsədilə akademik B.Ə. Budaqov A.A. 

Mikayılova“Qusar maili düzənliyinin ətraf sahələrin geomarfoloji quruluşu” 

mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazmağı tapşırmış və rəhbərliyi öz 

üzərinə götürmüşdür. Həmin iş vaxtında yerinə yetirilmiş və 1971-ci ildə 

müvəffəqiyyətlə müdafiə olunmuşdur. 

  Tektonik yazılmaların relyefə, onun morfosturuktur xüsusiyyətlərinə və 

differensiyasına təsirini əvvəlcədən görən akademik B.Ə. Budaqov Cənub – 

Şərqi Qafqazın cənub yamacının Qərbi Xəzər qırılma zonasında morfostruktur-

ların inkişaf qanunauyğunluqlarının və deformasiya xüsusiyyətlərini aşkar ol-

ması üçün həmin ərazidə dəqiq geomorfoloji tədqiqat aparmağı lazım bilmiş və 

onun elmi rəhbərliyi altında E.K. Əlizadə 1984-cü ildə “Kosmofotoşə-

killərindeşiflənmə materiallarının tətbiqi ilə Cənub-Şərqi Qafqanın cənub 

yamacının relyefinin morfostruktur analizi” mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bu aspektdə tədqiqat işini paralel olaraq Böyük 

Qafqazın cənub yamacında Ə.S. Əliyev aparmış və akademik B.Ə. Budaqovun 

elmi rəhbərliyi ilə 1983-cü ildə “Böyük Qafqazın cənub yamacının distansion 

planalma materiallarının tətbiqi ilə morfostruktur analizi (Azərbaycan 

daxilində)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir (1, s. 26). 

 Geomorfoloji problemlərlə yanaşı Azərbaycan landşaftşünaslıq elmi 

məktəbinin yaradıcılarından biri olan akademik B.Ə. Budaqovu respublika 

landşaftının bir çox problemləri narahat etmiş və həmin problemlərin öyrənilmə-

si üçün o, öz şəxsi iştirakı ilə elmi rəhbəri olduğu gənc alimlər vasitəsi ilə 

Azərbaycan landşaftının öyrənilməsinə səylə çalışmışdır. 

 Bununla da bir tərəfdən B.Ə. Budaqovun landşaftşünaslıq məktəbinin 

müxtəlif istiqamətləri formalaşmış, digər tərəfdən Azərbaycan landşaftının ayrı-

ayrı məsələləri tədqiq edilib onun inkişaf və differensiyasiya qanunauyğunluqla-

rı aşkar olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respulikası öz təbii şəraitinə görə Qafqazda təkrarlan-

maz, nadir ərazi olduğundan onun təbii şəraitinin daha dəqiq öyrənilməsinə 

xüsusi diqqət  verən Akademik B.Ə. Budaqovun elmi rəhbərliyi ilə  “Naxçıvan 

MSSR-in təbii şəraiti və landşaftı” mövzusunda S.Y. Babayev 1968-ci ildə 
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namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Cənub-Şərqi Qafqazın landşaft qur-

şaqlarının yamacların ekspozisiyasından asılı olaraq inkişaf qanunauyğunluqla-

rının və onların geofiziki xüsusiyyətinin dəqiq öyrənilməsi məqsədilə akademik 

B. Budaqovun rəhbərliyi ilə X.İ. Ömərovauzun illər tədqiqat aparmış və 1970-ci 

ildə  “Cənub – Şərqi Qafqazın müasir landşaft qurşaqları və onları müqayisəli 

xarakteristikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

 Akademik B.Ə.Budaqovu yeni tektonik hərəkətlərin landşaftın formalaş-

masına, inkişafına təsiri prolemləri daha da maraqlandırmışdır. Bu istiqamətdə o, 

rəhbərlik etdiyi aspirantlardan A.T. Haqverdiyevə “orta dağlıq qurşaqda landşaf-

tın differensiyasına  relyefin təsiri ( Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı timsalınd-

a)”, O.A.Kərimova isə “Şirvan düzünün landşaftı onun formalaşmasına relyefin 

təsiri” mövzusunda tədqiqat aparmağı tapşırmış və həmin mövzularda  başa 

çatdırılmış dissertasiya işləri müvafiq olaraq 1975 və 1976-cı illərdə müdafiə 

olunmuşdur. İnstitutda 1976-cı ildə yaradılmış landşaftşünaslıq şöbəsinin rəhbəri 

kimi Azərbaycanda landşaftın geokimyası elmi istiqamətinin inkişafına dərin 

ehtiyac duyan akademik B.Ə.Budaqov gənc elmi işçi A.H. Əhmədovun 

Moskvaya məqsədli aspiranturaya getməsinə nail olmuş və o, “Cənub-Şərqi 

Qafqazın palçıq vulkanları landşaftının geokimyası (Zəlidağ, Keyrəki, Dəmirçi 

vulkanlarının timsalında)” mövzusunda elmi istiqaməti Azərbaycanda inkişaf 

etməyə başlamışdır. 1997-ci ildə bilavasitə akademik B.Ə. Budaqovun şəxsi 

rəhbərliyi iləQ.İ. Rüstəmov“Böyük Qafqazın Cənub yamacı landşaftlarının 

ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri (Azərbaycan Respublikası daxilində)” möv-

zusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onun elmi rəhbərliyi altında 

Cənub-Şərqi Qafqazın sürüşmə landşaftları (M.M. Əlirzayev, 1982), selli çay 

hövzələrinin landşaftı  (P.H. Daşdıyev, 1986; M.O. Məmmədəlizadə, 1986), 

landşaftın antropogen dəyişməsi və dinamikası (Y.Ə. Qəribov, 1983; M.C İsma-

yilov, 1990; E.Ş. Məmmədbəyov, 1991; M.İ. Yunisov, 1991), qoruqların və 

yasaqlıqların landşaftı (T.O. İbrahimov, 1990), landşaftın səhralaşması (S.Y. 

Quliyeva, 1992), geomorfologiyanın (Ə.S. Seyidəliyev, Ə. Medeuyev və başqa-

ları) toponomikanın (X.A. Xanməhəmmədov,  İ.Q. Maqomedov, E.B. Nuriyev, 

N.S.Bəndəliyev, A.Z.İsmayılova) hidrologiyanın (Q.B. Baxşəliyev, 1982; C.H. 

Məmmədov, 1987; M.A. Abduyev, 1995) müxtəlif problemləri və pedeqogika 

(İ.İ. Məmmədov, 1997) üzrə namizədlik dissertasiyaları müdafiə olunmuşdur. 

Akademik B.Ə. Budaqov eyni zamanda bir sıra keçmiş SSRİ respublikala-

rı və indiki MDB ölkələri üçün də coğrafiya elminin müxtəlif sahələri üzrə 

elmlər doktoru və namizədləri hazırlamışdır. Onun rəhbərliyi ilə Qırğızıstandan 

K.A.M Matikeyev landşaftşünaslıq ixtisası üzrə namizədlik (1971) və doktorluq, 

Qazaxıstandan A. Medeuyev geomarfolojiya üzrə namizədlik (1986) və doktor-

luq (1993), Dağıstan Muxtar Respulikasından İ.Q. Maqomedov isə namizədlik 

(1974), X.L. Xanməmmədov isə namizədlik (1979) və doktorluq (1990) 

dissertasiyaları müdafiə etmişlər. 

Akademik B.Ə. Budaqovun yüksək ixtisaslı alim kadrları hazırlanması işi 

təkcə yuxarıda göstərilənlərlə bitmir. O, həmçinin uzun illər ərzində Azərbaycan 

EA  İ.M. Qubkin adına geologiya İnstitutu və Bakı dövlət universiteti nəzdində 

fəaliyyət göstərən müdafiə elmi şuralarının üzvü və keçmiş SSR-nin bir sıra 

müttəfiq respublikalarının elmi mərkəzlərində oppenent kimi, yüksək ixtisaslı 
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elmi kadrların-elmlər doktorlarının və elmlər namizədlərinin hazırlanmasında 

daiştirak etmişdir. 
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PЕЗЮМЕ 

ИСМЕТ ГАСАНОВ,НАДЖМАДДИН ХАСАНЛИ  

РОЛЬ АКАДЕМИКА БУДАГА БУДАГОВА В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

Наряду с 50-летним научным творчеством Академик Б.А.Будагов оказал 

плодотворную деятелъность и в сфере подготовки высококвалифицированных научных 

кадров – кандидатов и докторов географических наук Таким образом, в последние 43 года 

в Институте Географии Академии наук Азербайджана была осуществлена защита свыше 

43 кандидатских и 25 докторских диссертаций.Имена группы подготовленных 

высококвалифицированных ученых –географов известны и за пределами нашей 

республики: в России, в том числе в Дагестанской Автономной республики, а также в 

Германии и Греции.Академик Б.Будагов был научним руководителем при защите научных 

работ С.Я.Бабаева, А.А.Микаилова, Э.К.Ализаде, Х.И.Омарвауз, О.А.Керимовой, 

Н.А.Ахмедова и некоторых других кандидатских и докторских работ. 

 Ключевые слова: руководитель, персонал, диссертация, исследование, тема 

 

SUMMARY 

ISMET HASANOV, NAJMADDİN HASANLİ 

THE ROLE OF ACADEMICIAN BUDAG BUDAGOV IN THE TRAINING OF 

SCIENTIFIC PERSONNEL 

Academician B.A. Budagov, along with 50 years of multidisciplinary scientific work, has 

been actively involved in the training of highly qualified scientific personnel - doctors and 

candidates of geographical sciences. Thus, over the past 43 years, more than 140 candidate and 

25 doctoral dissertations have been defended at the Institute of Geography of the Azerbaijan 

Academy of Sciences. The address of a group of highly qualified geographers goes far beyond 

the borders of our Republic - Georgia, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Ukraine, Russia, 

including the Autonomous Republic of Dagestan and even Germany and Greece.  Academicians 

B.A. Budagov, S.Y. Babayev, A.A. Mikayilov, E.K. Alizade, X.I. Omarovauz, O.A. Karimova 

and A.H.Ahmadov supervised several other Ph.Ds and doctoral dissertations. 

 Key words: Scientific leader, staff, dissertation, research, subject 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ TƏBİİ İQLİM ŞƏRAİTİNİN   

EİMERİA  OOSİSTALARININ SPORULYASİYASINA TƏSİRİ 

 

Məqalədə Naxçıvan MR-in müxtəlif ekoloji zonalarında Eimeria oosistalarının sporulya-

siyasının  təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq yaşama müddətləri öz əksini tapmışdır. Ətraf mühit-

də koksidi oosistalarının sporulyasiyasına temperaturun  və rütubətin təsiri müəyyən edilmişdir. 

Naxçıvan MR şəraitində oosistaların sporulyasiyası üçün əlverişli  temperatur +20-26 0C və 

rütubətlilik 60-80% hesab olunur. Günəşin düz düşən şüaları,  yüksək temperatur oosistalaı 

məhv edir. Qış mövsümündə havanın temperaturunun soyuq olması ilə əlaqədar olaraq oosista-

lar yaşaya bilmirlər. 

Açar sözlər:   Naxçıvan MR,  Eimeria, oosista, sporulyasiya, ətraf mühit, temperatur, 

rütubət,  günəşin düz düşən şüaları 

  

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR öz 

təbii şəraitinə görə digər bölgələrdən  kəskin surətdə fərqlənməklə çox zəngin 

heyvanat aləminə malikdir. Eymeriozlar ev və vəhşi heyvanlarda, həmçinin bir 

çox məməlilərdə, quşlarda, sürünənlərdə, suda-quruda yaşayanlarda, balıq və 

həşəratlarda təsadüf edilən geniş yayılmış protozoozlardandır. Buna görə də  

Naxçıvan MR şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanları arasında koksidilərin ekoloji 

zonalar üzrə yayılmasının tədqiqi aktual bir problemdir.  

Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında yerləşən  Naxçıvan MR tipik 

dağlıq ölkədir. Muxtar Respublikanın mütləq yüksəkliyinin amplituda fərqi 600 

metrlə (Ordubad rayonunun Kotam kəndi yaxınlığında Arazın vadisi), 3906 metr 

(Qapıcıq zirvəsi) arasında tərəddüd edir. 

Arazboyu  düzənlik Muxtar Respublika ərazisinin 32% -ni təşkil edir. Bu 

qurşaq bütöv düzənlik halında olmayıb, respublika daxilində bir neçə  yerdə 

Dərələyəz və Zəngəzur dağlarının meridian istiqamətində üzanan qolları və yük-

səklikləri vasitəsiləbir sıra maili düzənliklərə (Sədərək, Böyükdüz, Naxçıvan, 

Culfa, Ordubad və s.) bölünür. 

Ərazi relyefinin ikinci əsas  hissəsini  dağlıq sahə, çox az bir hissəsini isə 

dağarası çökəkliklər təşkil edir. Bu sahə dəniz səviyyəsindən 1000 metrdən 3900 

metrə qədər ucalır. Düzənliklə orta dağlıq arasında yerləşən alçaq dağlıq sahə 

Naxçıvan MR -in şimal-qərb və cənub-şərq istiqamətində çox dar, mərkəz 

hissəsində isə geniş bir sahəni əhatə edir. 

Orta dağlıq qurşaq Naxçıvan MR -in şimal-qərb, mərkəz və  cənub -şərq 

hissəsini tutur. Burada relyef 1200-1300 metrdən 2000-2300 metrə qədər ucalır. 

Yüksək dağlıq qurşaq, Orta dağlıq qurşağa nisbətən çox dar zolaq təşkil etməklə  

Zəngəzur  silsiləsi  boyu uzanır. Göstərilən dağlıq sahədə oroqrafik cəhətdən bir- 

birindən  kəskin  fərqlənən  dağ  silsilələri  (Zəngəzur  və Dərələyəz) və onlardan  
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ayrılan qollar vardır (1, s. 38-49). 

Dünyada ev və vəhşi heyvanların koksidiozlarinın tədqiqinə dair  çoxlu 

sayda tədqiqat  işlər vardır. Hal-hazırda onurğalı və onurğasız heyvanlarda 

parazitlik edən yüzlərlə müxtəlif koksidi növlərinin təsviri verilmişdir.  

Koksidi oosistalarının xarici mühitdə sporlaşması bir çox amillərdən 

asılıdır. Bunun üçün hər şeydən əvvəl optimal temperatur, nəmlik və oosistaların 

oksigenlə təmin edilməsi vacib şərtlərdəndir. Oosistaların sporlaşması üçün ən 

əlverişli temperatur 20-300C hesab edilir. Temperaturun 35-400 C qalxması kok-

sidi oosistalarının sporlaşmasını ləngidir, bundan yüksək temperatur isə oosis-

taları tez bir zamanda məhv edir. Temperaturun aşağı düşməsi də oosistaların 

sporlaşmasını ləngidir, mənfi temperatur şəraitində isə tez bir zamanda məhv 

olurlar.  

Azərbaycan Respublikası ərazisində isəkənd təsərrüfatı heyvanlarının kok-

sidiozlarının  öyrənilməsində akad. M.Ə.Musayevin, H.D.Qayıbovanın, N.H.  

İskəndərovanın  və başqalarının  sanballı tədqiqat işləri vardır ( 3, s. 15-36; 4,s. 

23-31; 5, s. 5-8 ).  Naxçıvan MR şəraitində  qaramalda parazitlik edən Eimeria-

ların  növ tərkibi, yaş və mövsümdən asılılıq dinamikası öyrənilmişdir  (2, s. 40-

45; 8, s. 36-38; 9, s. 63-66 ).   

İlk baxışdan belə hesab etmək olar ki, koksidilər bir çox tədqiqatlarda  və 

xüsusi  monoqrafiyalarda  hərtərəfli tədqiq edilmişdir. Bununla belə, koksidilərin 

ətraf mühitin təbii-iqlim amillərinin yüksəklik qurşaqlığı şəraitində inkişaf 

qanunauyğunluqlarına  həsr olunmuş məlumatlar kifayətedici səviyyədə deyildir. 

Buna görə də  Naxçıvan  MR –in təbii- iqlim şəraitinin koksidi  oosistalarının 

sporulyasiyasına təsirinin öyrənilməsi aktual elmi məsələdir. 

Material və metodika 

Məlumdur ki, oosistaların sporlaşması üçün xarici mühitin əlverişli tempe-

raturu, kifayət qədər rütubətlilik və oksigen təminatı əsas şərtlərdir (6, s. 101-

111). Koksidi oosistalarının sporlaşması tərəfimizdən təcrübi yolla bölgənin 

müxtəlif ekosistemlərində - düzənlik, dağətəyi qurşaqlarında və dağlarında  təd-

qiq edilmişdir.  

May ayında havanın temperaturu +18-260 C və nisbi rütubət 64-89%  ol-

duqda Arazboyu otlaqların iribuynuzlu heyvanların kalı iləoosistalarla intensiv 

çirklənmiş hissələrində, bitki substratında 1x1 m biosahədən nümunələr götürül-

müşdür. Mikroskop  altında götürülmüş nümünələrə baxdıqda  (25-38 nümunə, 8 

oosista, okulyarın böyütmə dərəcəsi 7) təcrübənin birinci günü onların sporulya-

siyası müşahidə edilmişdir.  

Özündə belə bir miqdarda eymeria oossitalarına malik olan kal nümunələ-

rini eyni iqlim şəraitində,  lakin günəş şüalarının birbaşa düşmədiyi dəmyə və 

bozqır sahələrdə substratın altına yerləşdirdik. Bu zaman tərəfimizdən iribuynuz-

lu heyvanların saxlanc yerindən götürülmüş nümunələrdə oosistaların sporulya-

siyası müşahidə edilmişdir.Həmçinin təzə kal nümunələrini düzənliyin rütubətli 

hissələrində və dəmyə otlaqlarda birbaşa günəş şüaları altında biomeydançalarda 

yerləşdirdik.  

Anoloji təcrübələr  yayda havanın temperaturu 30-350C , nisbi rütubət 56-

70% və payızda havanın temperaturu 15-250C, nisbi rütubət 60-90% olduğu 

şəraitdə də həyata keçirildi. 
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Muxtar respublikanın dağətəyi qurşağında eymeriaların sporulyasiyası 

vadi və günəşli yamaclar şəraitində təcrübi yolla öyrənildi. Təcrübələr iyul 

ayında havanın 32-380 C və nisbi rütubət 60-65% olduğu şəraitdə qoyuldu. Bu 

təcrübələr dağətəyi vadilərdə və günəşli yamaclarda müəyyənləşdirdiyimiz 

biomeydançalarda da yerinə yetrildi.  

 Naxçıvan MR şəraitində dəniz səviyyəsindən 2800-3200 m hündürlükdə 

yerləşən alp otlaqları şəraitindədə eymeriya oosistlərinin inkişafı izlənildi. 

Təcrübələr iyul ayında havanın tempraturu 20-250C və havanın nisbi rütubətliliyi 

65-70% və həmçinin sentyabr ayında 15-200C temperaturda və havanın nisbi 

rütubətliliyin 60-70% olduğu iqlim şəraitlərində həyata keçirildi. Aşağı tempera-

turların təsirini öyrənmək məqsədilə alp çəmənliklərin biomeydançılarındakı 

invazion oosistalar yaz fəslinə qədər saxlanıldı. 

Alınmış nəticələrin  müzakirəsi 

Heyvanların kalı ilə xarici mühitə düşmüş eymeria oosistalarında onların 

sporlaşması baş verir. Bütün koksidilərin, o cümlədən eymeria cinsindən olan 

növlərin həyat qabiliyyəti və sporulyasiyası Yer kürəsinin müxtəlif qurşaqların-

da və biotalarındakı torpaqda yaranmış mühit şəraitindən asılıdır.  Xarici  mühit-

də oosistaların sporlaşması temperaturun, rütubətlilik rejiminin və aerob şəraitin 

təsirindən asılı olaraq baş verir. Buna görə də oosistaların torpaqda inkişaf 

imkanı və həyat qabiliyyəti müxtəlif coğrafi qurşaqlarda, müxtəlif torpaqlarda,  

müxtəlif işıqlanma şəraitində və ilin müxtəlif fəsillərində eyni ola bilməz. Bu, 

müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən aparılmış işlərlə öz təsdiqini  tapmışdır. 

L.B.Levinson və V.T. Federov müəyyən etmişlər ki, dovşanın oosistaları gil 

mühitə nisbətən rütubətli qumda daha yaxşı inkişaf edir. Onlar bu fərqi olan 

mühitdə plan aerasiyanın kifayət qədər olmaması izah edirlər (7, s. 364-373). 

M.V.Krılov tərəfindən Tacikstanın yüksək dağlıq və vadi otlaqlarında  Eimeria 

arlongi və başqa  oosistalarının koksidi növlərinin sporulyasiyasını öyrəndiyi 

zaman əldə etdiyi nəticələr bir daha  təsdiq edir ki, qış dövründə havanın 

temperatur fərqinin +2 0C-dən +21 0C-dək  dəyişildiyi 22 gün müddətində 

oosistalar sporulyasiya etməmişlər. Həmin ölkənin alçaq otluqlu ərazilərində  isə 

qış fəslində +11-140C şəraitdə oosistalar gələn ilin yanvar ayınadək canlılıqlarını 

saxlamış və bu zaman onların 70 % -i sporulyasiya etmişdir (6, s. 101-111). 

Muxtar respublikanın müxtəlif təbii-iqlim şəraitlərində iribuynuzlu 

malqarının eymeriya oosistlalarının sporulyasiyasına ekoloji amillərin təsirini  

təyin etmək məqsədilə aparılmış təcrübələrin nəticələri göstərilmişdir (Cədvəl). 

Cədvəl 

Muxtar respublikanın müxtəlif təbii-iqlim şəraitlərində eymeriya cinsinə 

mənsub olan koksidilərin oosistalarının  sporlaşması 
 Təcrübənin 

aparıldığı  yer 

Ilin 

fəsli 

Temperatur,  
0C  

Rütubət, 

% 

Sporulaşma 

müddəti 

Oosistaların 

miqdarı, % 

Düzənliyin rütubətli 

sahələri, substrat 

altında  

yaz +18-28 60-80 3 gün 78 

Dəmyə sahələr, 

substratda altında 

yaz +18-28 60-80 3 gün 46 

 Çöllük sahələr substrat 

altında 

yaz +18-28 60-80 4 gün  36 

Buzovxanalarda  yaz +18-28 60-80 2 gün 62 
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 Günəşin düz düşən 

süaları altında  

yaz +18-28 60-80 - - 

Rütübətli sahələr,  

substrat altında 

yay +30-37 50-65 1 gün 71 

Dəmyə sahələr, 

substratda altında 

yay +30-37 50-65 1.3 gün 45 

Çöllük sahələr, substrat 

altında  

yay +30-37 50-65 1.5 gün 43 

Günəşin düz düşən 

süaları altında 

yay +30-37 50-65 - - 

Rütübətli sahələr,  

substrat altında 

payız +15-22 60-80 5 gün 60 

Çöllük sahələr, substrat 

altında 

payız +15-22 60-80 6 gün 55 

Günəşin düz düşən 

süaları altında 

payız +15-22 60-80 2 gün 2 

Vadinin dağətəyi 

əraziləri 

payız +15-22 60-80 4 gün 50 

Dağ yamacları yay +25-30 60-65 2 gün 50 

Dağlıq alp çəmənlikləri yay +16-25 70-75 3 gün 70 

Dağlıq alp çəmənlikləri payız +10-20 60-90  25 gün 30 

 

Cədvəlin məlumatları göstərir ki, yazda havanın temperaturu 280C olduqda 

düzənliyin rütubətli ərazilərində eymeriyaların sporulaşmas 3 gün müddətində 

bitki altı substratda intensivliyi ilə fərqlənir. Müşahidələrin birinci günün sonuna 

oositlərin 23%-i , 3-cü günün sonuna isə 78%-i sporulyasiya etmişdir. İnvazion 

oositlərin formalaşması dəmyə və çöllük ərazilərdə substrat altına yerləşdirilmiş 

fekallarda müvafiq olaraq 3-cü və 4-cü günlər hiss ediləcək dərəcədə zəifləmiş-

dir. Bu nümunələrdəinvazion oositlər 46% və 36%-dək formalaşmışdır. Birbaşa 

günəş şüaları altında yerləşən nümunələrdə sporulyasiya  baş verməmişdir. 

May ayında buzovxanalarda həyata keçirdiyimiz təcrübənin nəticəsi gös-

tərdi ki, belə şəraitdə 2 gün müddətində 62% oositlərdə sporulyasiya baş verir.  

Yayda düzənliyin rütubətli ərazilərində substrat altında oositlərin 71%-i bir 

sutka ərzində sporulyasiya etmişdir. Dəmyə və çöllük ərazilərdə analoji şəraitlər-

də sutka yarım müddətində sporulyasiya müvafiq olaraq oositlərin 45% və 43%-

də müşahidə edilmişdir. Birbaşa düşən günəş şüaları altında sporulyasiya müşa-

hidə edilməmişdir.  

Payız fəslində yuxarıda qeyd etdiyimiz biomeydançalarda oositlərin müva-

fiq olaraq 60%, 55% və 50% sporulyasiya etmişdir.  Birbaşa günəş şüaları altın-

da yerləşdirilmiş nümunələrdə çox da yüksək olmayan hava temperaturu və yük-

sək rütubətlilik səbəbindən oositlərin  xeyli az miqdarı 2% -i 4 gün müddətində  

sporulyasiya edə bilmişdir.  

Yamaclar arasında yerləşən  vadilərdəki otlaqlar şəraitində və dağətəyinin   

günəşli yamaclarında yay ayları müddətində sporulyasiyanın həddi müvafiq ola-

raq 50 % olmuşdur. Dağlıq alp otlaqlarında oositlərin sporulyasiya sürətinin təd-

qiqi zamanı müəyyən edildi ki,  yayda qoyulmuş nümunələrdə oositlərin 70%-i 3 

gün müddətində,  payızda isə 25 gün müddətində  onların xeyli az miqdarı 

(30%) sporulyasiya etmişdir. Alp çəmənliklərində yerlşdirdiyimiz biomeydança-

larda payızdan yaza qalmış  nümunələrdə gündüz +10-200C-dən  gecə isə +10C-

dən -200C-dək  dəyişkən temperatur şəraitində invazion oosistaların qışlaya bil-
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mədikləri üzə çixarıldı. Aparılan tədqiqatlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar. 

Muxtar respublikanın düzənlik qurşağında yerləşmış otlaqlarda yazda oosistala-

rın 78% -i, yayda 71%-i payizda isə 60% -i sporlaşır və invazion qabliyyətli 

olurlar. Yayda dağətəyində oosistaların 50%-i sporulyasiya edir. Muxtar respub-

likanın alp otlaqlarında yayda iribuynuzlu malqarada parazitlik edən  eymeriya 

oosistslarının 75%-i, payızda isə 30%-i sporulyasiya mərhələsini keçirir.  Birba-

şa günəş şüaları düşən ərazilərdə yüksək temperatur və qış dövrü isə temperatu-

run geniş hüdudlarda dəyişildiyi şəraitlərdə eymeriya oosistalar yaşamır və 

tamamilə məhv olurlar.  
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ МАМЕДОВ 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СПОРУЛЯЦИЮ ООЦИСТ РОДА EİMERİA 

В статье приводятся данные о сроках споруляции ооцист кокцидий рода Eimeria 

вовнешней среде в различных экосистемах трех природно-климатических поясов  

Нахчыванской АР. Выявлена зависимость споруляции от температуры и влажности 

окружающей среды. Наиболее благоприятными условиями для споруляции ооцист 

оказались температура 20-26°С и влажность 60-80%. Под прямыми лучами солнца при 

высокой температуре и при перепадах температуры в зимний период ооцисты эймерий не 

выживают. 

Ключевые  слова:   Нахчыванская  АР,Eimeria, ооцисты, споруляция,  внешней  

среда,  температур,  влажность, прямые лучи солнца 
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SUMMARY 

ISMAYIL MAMMADOV 

THE INFLUENCE OF THE NATURAL-CLIMATIC CONDITIONS OF NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIK  ON THE SPORULATION OF OOCYSTS OF EIMERIA  

The authors of the article represent the data on sporulation terms of coccidium oocysts of 

Eimeria genera in the environment in the different ecosystems of the three natural-climatic zones 

of Nakhcivan AR. They revealed the sporulation dependence upon the environmental 

temperature and humidity. The most favorable conditions for oocyst sporulation were the 

temperature of 20-26°C and humidity of 60-80%. Under the direct sun at the high temperatures 

and during the winter temperature changes Eumeria oocysts do not survive. 

Key words:  Nakhchivan AR,  Eimeria, ootisist, sporulation,  environment, temperature, 

humidity, direct 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ YAYILAN PAXLAKİMİLƏR 

(FABACEAE LINDL.)FƏSİLƏSİNƏ DAXİL OLAN AĞAC VƏ KOLLAR 

 
Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə və ədəbiyyat məlumatlarına əsaslanaraq müəyyın 

edilmişdir ki, Naxçıvan MR ərazisində Paxlakimilər (Fabaceae Lindl.) fəsiləsinə 15 cinsdə 

cəmlənmiş 56 növ ağac və kol daxildir ki, bunlardan da 7- si ağac, 39- u kol, 5- i yarımkol, 5 -i 

isə kolcuqdur. Onlardan da 45 növünə yabanı, 11 növünə isə mədəni halda rast gəlinir. 

Muxtar Respublika ərazisində iqlimin dəyişilməsi və antropogen amillərin təsiri 

nəticəsində Astragalus aurea (Willd.) Podlech (NT), A. flavirubens Podlech (VUC2a(i)), A. 

karjaginii (Boriss.) Podiech (VUC2a(i);D2), A. nachitschevanicus Rzazade CR B1ac(i)), A. 

paradoxus Bunge (CR  B1ac(i)), A. szovitsii Fisch. & C.A.Mey. (VUC2a(i),Colutea komarovii 

Takht. (CR  B1ac(ii,iv); C2a(i)), Onobrychis cornuta (L.) Desv. (NT) növlərinin nadir və nəsli 

kəsilməkdə olduğu nəzərə alınaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabına  

salınmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına bu fəsilə bitkilərindən muxtar respublika 

ərazisində yayılan Astragalus nachitschevanicus Rzazade (CR B1 ab(i,ii,iii)с(i)+2ab(i,ii,iii)с(i)), 

A. paradoxus Bunge (NE)və A. szovitsii Fisch. et C.A.Mey. (LC),  Azərbaycanın nadir ağac və 

kolları kitabınaisə Astragalus gudrathi (Al. Theod., Fed. & Rzazade) Podlech (CR B1ab(ı, 

ıı,ııı)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. insidiosa (Boriss.) Podlech(CR B1ab(ı,ıı,ııı,)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. barba-

carpina (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech (VU C2a(i)), A. vedicus (Takht.) Czer. (CR 

B1ab(ı, ıı,ııı,)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. insidiosa (Boriss.) Podlech (VU C2a(i)), A. flavirubens 

(Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech. (VU C2a(i)), Colutea komarovii Takht. (CR A1ab; 

B1b(i,iii,iv)), Caragana grandiflora (M.Bieb.) DC. (NT) növləri nadir bitki kimi daxil edilmişdir. 

Açar sözlər:Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı, Fabaceae Lindl., ağac, kol, 

yarımkol, kolcuq, növ tərkibi, nadir növlər, yayılma zonaları. 

 

Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyində rast gəlinən qiyməli təbii sərvət-

lərdən biri də Paxlakimilər- Fabaceae Lindl. fəsiləsinə daxil olan bitkilərdir (13, 

s. 17). Fəsilənin dünyada 18000 növü vardır ki, bunlardan da  Azəpbaycanda (5)  

460 növünə, Naxçıvan Muxtar Respublikası (11) ərazisində isə 46 cinsə daxil 

olan 258 növünə rast gəlinir. Paxlakimilər fəsiləsinə bütün həyat fоrmalarına aid 

bitkilər daxildir, lakin, ağac və kоllar öz çəkisi və əhəmiyyətinə görə önəmli yer 

tuturlar. Paxlakimilər fəsiləsinə daxil оlan ağac və kоl bitkilərinin növ tərkibinin, 

biоlоgiyasının, yayılma zоnalarının və iqtisadi əhəmiyyətinin müəyyənləşdiril-

məsi aktual bir məsələ оlmaqla günün tələbləri ilə səsləşir. Onlar içərisində nadir 

və ya nəsli kəsilmək təhlükəsi altında оlan növlər vardır ki, onların da biomorfo-

loji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və mühafizəsi yollarının müəyyənləşdirilməsi 

aktual məsələlərdən biridir.  
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MATERİAL VƏ METODLAR 

Tədqiqat materialı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün 

botaniki-coğrafi zonalarından çöl tədqiqatları zamanı tərəfimizdən toplanılan 

Fabaceae Lindl. fəsiləsinə daxil olan yabanı və mədəni növlər götürülmüşdür. 

Bu zaman toplanılan herbari materiallarının işlənilməsində klassik və müasir - 

botaniki floristik, sistematik metodlardan istifadə edilmişdir. Növlərin 

tоplanılması, herbariləşdirilməsi və təyinində aşağıdakı metоdiki vasitə, kitab, 

mоnоqrafiyalardan (1, 3, 4, 8, 15, 16, 19,) istifadə edilmişdir. Sistematik 

taksonların dəqiqlşdirilməsi S.K.Çerepanova (18), T.H. Talıbоv və 

Ə.Ş.İbrahimova (11) görə aparılmış, areallarının müəyyənləşdirilməsində isə 

“Ареалы деревьев и кустарников” kitabından (14) istifadə edilmişdir.  

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə və ədəbiyyat məlumatlarına 

əsaslanaraq müəyyın edilmişdir ki, Naxçıvan MR dendroflorasına Paxlakimilər 

(Fabaceae Lindl.) fəsiləsinə 15 cinsdə cəmlənmiş 56 növ daxildir (6, s. 9) ki, 

bunlardan da 7- si ağac, 39- u kol, 5- i yarımkol, 5 -i isə kolcuqdur. Onlardan da 

44 növünə mədəni, 12 növünə isə yabanı halda rast gəlinir.  

Məqalədə Fabaceae Lindl. fəsiləsinə daxil olan ağac və kol bitkilərinin 

növ tərkibi və əhəmiyyəti  haqqında məlumat verilmişdir.   

Fam.:  Fabaceae Lindl. – Paxlakimilər 

1. Genus:  Acacia Hill – Akasiya 

Acacia dealbata Link. - Sarı akasiya. Hündürlüyü 10-15 m olan, enli 

çətirli həmişəyaşıl ağacdır. Sarı akasiya Avstraliyanın cənub-şərq sahillərində - 

Uelsdə, Viktoriyada, Tasmaniya adasında, mədəni halda Hindistanda, Seylonda, 

Cənubi Afrikada, Aralıq dənizi sahili ölkələrində yayılmışdır. Bəzək bitkisi kimi 

mədəni halda becərilir. Acacia dealbata Link. növündən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının şəhər və qəsəbələrinin yaşıllaşdırılmasında geniş istifadə etmək 

mümkündür. 

2. Genus:  Alhagi Hill – Yağtikan 

Alhagi persarum Boiss. & Buhse -  İran yağtikanı. Hündürlüyü30-65 sm 

olan çılpaq, çoxlu budaqlara malik yarımkoldur. Muxtar respublika ərazisində 

düzənliklərdə və aşağı dağ qurşağının quru yamaclarında, arx kənarlarında , 

zibilli yerlərdə yayılmışdır. Duza və quraqlığa davamlı bitkidir. Kserofitdir. 

Coğrafi tipi: İran.  

A. pseudalhagi (Bieb.) Fisch. - Adi yağtikanı. 30-70 sm hündürlüyündə 

çılpaq, dağınıq şaxəli yarımkoldur. Düzənliklərdə, aşağı və orta dağ 

qurşaqlarında – quru yamaclarda, qumluqlqrda, alaqlı yerlərdə, şorakət 

torpaqlarda, əkinlərdə yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Kiçik Asiya - Turan. 

Quraqlığa davamlı bitkidir. Quraqlıq dövründə qrunt suları yaxın olmayan 

sahələrdə kökləri torpağın rütubətli alt qatına qədər uzanır.  

3. Genus: Amorpha L. – Amorfa 

Amorpha fruticosa L. -  Kolvarı amorfa. 1-3 (6) m-ə qədər 

hündürlüyündə, şaxələnmiş, çubuqvari budaqlara malik koldur. Təbii halda 

Şimali Amerikada yayılmışdır. Quraqlığa davamlı, işıqsevən, istiyə dözümlü, 

yaxşı kök sisteminə malik, torpağa az tələbkar bitkidir. Bəzək bitkisi kimi park 

və bağlarda təsadüf edilir. Muxtar Respublikanın qumlu, zəif şorlaşmış və 

şoranlaşmış torpaqlara malik yarımsəhra rayonlarında qoruyucu meşələrin 
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salınmasında istifadə edilməsi məsləhətdir. 

4. Genus: Astragalus L. – Paxladən, Gəvən 

Astragalus alpinus L. - Alp gəvəni. 4-15 sm hündürlükdə, gövdəsi 

tükcüklü koldur. Alp qurşağının çəmənlərində yayılmışdır.Mezofitdir. Coğrafi 

tipi: Holarktik .  

A. angustiflorus C.Koch - Daryarpaq gəvən. 10-30 cm hündürlükdə 

koldur. Orta qurşağın daşlı-qayalı ərazilərində yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi 

tipi: İran.  

A. andreji (Rzazade) Czer. -  Andreygəvəni. Hündürlüyü 30- 80 sm olan 

tikanlı koldur. Orta dağlıq qurşağın daşlı-qayalı ərazilərində 

yayılmışdır.Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali İran. 

A. aurea (Willd.) Podlech -  Qızılı gəvən. 20-30 sm hündürlükdə, yastıq 

formalı, tikanlı koldur. Orta və yüksək dağ qurşağının daşlı-çınqıllı yamacları, 

qayalıq və dağ çəmənlərində yayılmışdır. Kseromezofitdir. Coğrafi tipi: 

Atropatan. 

A. aznabjurticus Grossh. - Əznəbürd gəvəni. Gövdəsi zəif ağ tükcüklərlə 

örtülü, az şaxələnmiş, oduncaqlı köklərə malik koldur. İyun ayında çiçəkləyir, 

iyul- avqustda meyvələri yetişir. Aşağı dağ qurşağında və dağətəyi sahələrdə 

əhəngli yamaclarda rast gəlinir. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Atropatan.  

A. barba-carpina (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech - Keçisaqqal 

gəvən. Hündürlüyü 50-70 sm olan, budaqları qalın və yoğun tikanlarla örtülü 

kolcuqdur. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində dəniz səviyyəsindən 1400- 

1500 m hündürlüklərdə quru daşlı yamaclarda yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi 

tipi: Atropatan. 

A. cicer L. - Noxudvarı gəvən. 90 sm hündürlükdə, gövdəsi tükcüklü 

koldur. Yuxarı və subalp qurşaqlarında çəmənlərdə, kolluqlarda, meşə 

sahələrində, talalarda, arx və çay sahillərində yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi 

tipi: Avropa.  

A. compactus Willd. - Sıx gəvən. Kiçik tikanlı koldur. Orta dağlıq 

qurşağın quru, daşlı-qayalı yamaclarında yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: 

Atropatan  

A. cornutus Pall. - Buynuzlu gəvən. Gövdəsi 30-80 sm hündürlükdə və 

odunlaşmış yarımkoldur. Orta və yuxarı dağlıq qurşağın kolluq və meşə 

talalarında, otlu yerlərdə, quru daşlı yamaclarda yayılmışdır. Mezokserofitdir. 

Coğrafi tipi: Sarmat.  

A. euoplus Trautv. - Tikanlı gəvən. 20 sm hündürlükdə, yarpaq və 

yarpaqaltlıqlarının oxu tikanlı olan yastıqvari koldur. Yuxarı dağlıq qurşağın 

quru, daşlı-qayalı və otlu yamaclarında yayılmışdır.Kserofitdir. Coğrafi tipi: 

Məlum deyil. 

A. fabaceus Bieb. - Paxlavari gəvən. Hündürlüyü10- 20 sm olan koldur.  

İyun ayında çiçəkləyir, iyulda meyvəsi yetişir. Orta dağ qurşağında qədər 

ərazilərdə quru çınqıllı, qumlu və gilli yamaclarda yayılmışdır. Kserofitdir. 

Coğrafi tipi: Şimali İran. 

A. flavirubens (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech. – Sarı- qırmızı 

gəvən.Hündürlüyü 10-25 sm olan tikanlı koldur. Muxtar respublika ərazisində 

yuxarı dağ qurşağında dəniz səviyyəsindən 1700- 1800 m hündürlüklərdə quru 

daşlı- çınqıllı yamaclarda yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Atropatan. 
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A. gudrathi (Al.Theod.,Fed. & Rzazade) Podlech - Qüdrət gəvəni. 

Hündürlüyü 25 sm olan, yastıqvari tikanlı koldur. Yuxarı və subalp dağ 

qurşaqlarında, quru daşlı yamaclarda rast gəlinir. Kserofitdir. Coğrafi tipi: 

Atropatan. 

A. glycyphylloides DC. (A. fraxinifolius auct.) - Şirinyarpaqvari gəvən. 

20-60 sm hündürlükdə, dağınıq budaqlı, tikansız koldur. İyun ayında çiçəkləyir, 

iyul - avqustda meyvələri yetişir. Subalp qurşağında meşədə, meşə talalarında, 

meşəkənarı çəmənlərdə, rütubətli kolluq və çay sahillində yayılmışdır. 

Mezofitdir. Coğrafi tipi: Şərqi Aralıq dənizi.  

A. jucunda (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Czer - Şad gəvən.  Hündürlüyü 

5-15 sm olan, tikanlı kolcuqdur. Orta dağlıq qurşağın qayalıq və daşlıq 

ərazilərində yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali İran 

A. insidiosa (Boriss.) Podlech - Zalım gəvən. Sıx və qısa budaqlı koldur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Ordubad rayonunda dağların ən 

yüksək alp çəmənliklərində quru daşlı yamaclarda bitir. Kserofitdir. Coğrafi tipi: 

Ön Asiya. 

A. karabaghensis Bunge. -  Qarabağ gəvəni. Hündürlüyü 7-20 sm olan, 

çılpaq koldur. Aşağı və orta dağ qurşaqlarında daşlı və gilli yamaclarda, çınqıllı 

təpələrdə yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali İran.  

A. karjaginii Boriss. -  Karjagingəvəni. Qısa budaqlı, sıx tikanlı, 20-40 

sm hündürlükdə koldur. Orta və yüksək dağlıq qurşağın daşlı-çınqıllı yamacları, 

qayalıq və dağ çəmənlərində yayılmışdır. Endemikdir. Kserofitdir. Coğrafi tipi: 

Şimali İran.  

A. lagurus Willd. - Dovşanquyruğu gəvən. Sıx yastıq əmələ gətirən, 40 

sm hündürlükdə tikanlı koldur. Orta və yuxarı dağ qurşağının  quru, daşlı və 

çınqıllı yamaclarında yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Atropatan.  

A. macrostachys DC. - İrisünbül gəvən.  30 sm hündürlüyündə koldur. 

Orta dağ qurşağına qədər olan ərazilərdə quru yamaclarda və əkinlərdə 

yayılmışdır. Kseromezofitdir. Coğrafi tipi: Ön Asiya. 

A. meyeri Boriss. - Meyer gəvəni. 15- 30 cm hündürlükdə yastıqşəkilli 

koldur. Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində aşağı və yuxarı dağlıq zonalarda 

quru- daşlı yamaclarda yayılmışdır.  Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali İran. 

A. microcephalus Willd. - Xırdabaşlıqlı gəvən. 20-40 sm hündürlükdə, 

yastıq formalı, tikanlı koldur. Orta dağ qurşağından, az hallarda isə yuxarı dağ 

qurşağında, daşlı quru yamaclarda, kolluqlarda yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi 

tipi: Kiçik Asiya. 

A. nachitschevanicus Rzazade - Naxçıvan gəvəni. 30-50 sm 

hündürlükdə, çoxsaylı düzduran gövdəyə malik koldur. Azərbaycanda ancaq 

Naxçıvan MR- də rast gəlir. Aşağı dağ qurşağında, quru daşlı yamaclarda və 

qayalıq ərazilərdə yayılmışdır. Endemikdir. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Atropatan. 

A. oleifoliusDC. - Zeytunyarpaq gəvən. 35-40 sm hündürlükdə qısa 

gövdəli koldur. Orta və yuxarı dağlıq qurşağın qayalıq və quru daşlı ərazilərində 

yayılmışdır. İyun ayında çiçəkləyir, iyulda meyvələri yetişir. Kseromezofitdir. 

Coğrafi tipi: Kiçik Asiya-İran. 

A. paradoxus Bunge - Paradoksalgəvən. Hündürlüyü 15 sm-ə qədər оlub, 
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qısa budaqlı odunlaşmış yeraltı gövdəyə malik koldur. Aşağı dağ qurşağında 

quru münbit olmayan qumlu yerlərdə yayılmışdır. Kserofit. Coğrafi tipi: 

Atropatan. 

A. persicus Fisch. & C.A.Mey. ex Bunge - İran gəvəni. 20-40 sm 

hündürlükdə sərt tlkanlı, gümüşü tükcüklü və yastıqvari formya malik koldur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində əsasən dəniz səviyyəsindən 1850-

2800 m hündürlüklərdə quru, daşlı və çınqıllı yamaclarda yayılmışdır. Bəzək 

bitkisi kimi daşlı yamacların örtülməsində istifadə oluna bilər. Kserofitdir. 

Coğrafi tipi: Şimali- İran.  

A. pycnophyllus Stev.  -  Sıxyarpaq gəvən. Hündürlüyü 70 cm- ə çatan 

tikanlı, qısabudaqlı, adətən yastıq əmələgətirməyən koldur. Naxçıvan Muxtar 

Respublika ərazisində aşağı və yuxarı dağlıq zonalarda yayılmışdır. Vaxtilə bu 

növdən əhali tərəfindən gövdəsi çərtilərək kitrə toplanılması üçün istifadə 

olunurdu.  Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali İran. 

A. saganlugensis Trautv. - Saqanluq gəvəni. 20 sm hündürlüyündə, 

gövdəsi çoxşaxəli, oduncaq köklü koldur. İyul ayında çiçəkləyir, avqustda 

meyvəsi yetişir. Yuxarı və subalp, nadir alp qurşaqlarında, qayalı yamaclarda 

yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Erməni-İran.  

A. schachbuzensis Rzazade - Şahbuz gəvəni. Balaca koldur. Orta dağlıq 

qurşağın quru, daşlı-qayalı və otlu yamaclarında yayılmışdır. Kserofitdir. 

Coğrafi tipi: Atropatan. 

A. stenonychioides (Freyn & Bornm.) Podlech - Ensizağımtıl 

gəvən. Hündürlüyü 20-30 sm olan, yastıqvari tikanlı kolcuqdur. Orta dağlıq 

qurşağın qayalıq ərazilərində yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali  İran.  

A. strictifolius Boiss. - Düzbölümlü gəvən. 20- 40 cm hündürlükdə, 80 

cm diametrində yastıqşəkilli tikanlı koldur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

orta və yuxarı dağlıq qurşaqlarında quru- daşlı yamaclarda yayılmışdır.  

Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali- İran. 

A. strictilobus Barneby - Düzyarpaq gəvən. Hündürlüyü 20-40 sm, 

çətrinin diametri 80 sm olan, sıxbudаqlı, yаstıq əmələ gətirən, yarpağını tökən 

tikаnlı kоldur. Kserofitdir.  

A. szovitsii Fisch. & C.A.Mey. - Şoviç gəvəni. Çохillik bitkidir, 

gövdəsinin əsası оdunlaşmışdır, hündürlüyü 10-25 sm-ə çatır. Bəzək və yem 

bitkisidir. Kserоfitdir. Coğrafi tipi: Atropatan. 

A. takhtadzhjanii Grossh. - Taxtacan gəvəni. Kol bitkisidir. Orta dağ 

qurşağına qədər olan ərazilərdə quru daşlı və gilli qipsli yamaclarda, alaqlı 

yerlərdə, yol kənarlarında yayılmışdır. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Məlum deyil. 

A. uraniolimneus Boiss. - Çal gəvən. Hündürlüyü 20-40 sm olan, 

yastıqvari tikanlı koldur. Orta və yuxarı dağlıq qurşağın quru, daşlı-qayalı 

yamaclarında yayılmışdır. Kserofit. Coğrafi tipi: Şimali İran.  

A. vedicus (Takht.) Czer. - Vedi gəvəni. Göyümtül boz tükcülü tikanlı 

kolcuqdur. Orta və yuxarı dağ qurşağında, quru daşlı yamaclarda yayılmışdır. 

Kserofitdir. Coğrafi tipi: Atropatan.  

A. viridis Bunge - Yaşıl gəvən. Hündürlüyü 40-50 sm, əsası odunlaşmış 

yarımkoldur. Aşağı və orta dağ qurşağında, quru daşlı yamaclarda yayılmışdır. 

Kserofitdir. Coğrafi tipi: Atropatan. 
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5. Genus: Argyrolobium Eckl. & Zeyh. – Argirolobium 

Argyrolobium trigonelloides Jaub. & Spach (A. prilipkoanum Grossh.) - 

Güldəfnəvari argirolobium. Çoxlu budaqlara malik əsası odunlaşmış 

yarımkoldur. Aşağı dağ qurşağında quru daşlı yamaclarda yayılmışdır. 

Kserofitdir. Coğrafi tipi: İran. 

6. Genus: Spartium L. – Sarıkol 

Spartium junceum L. - Adi sarıkol. Hündürlüyü 3 metr olan yaşıl, dik 

duran budaqlara malik, ilk baxışda sanki yarpaqsız koldur. Təbii halda Aralıq 

dənizi sahili ölkələrində, Kiçik Asiyada yayılmışdır. Bəzək bitkisi kimi 

introduksiya olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhər və 

qəsəbələrin yaşıllıqlarında təsadüf edilir.Mezofitdir. Coğrafi tipi: Atropatan 

7. Genus: Cercis L. – Ərkəvan 

Cercis siliguastrum L. - Adi ərkəvan. 5 – 8 (10) m hündürlüyündə enli 

çətirli, əyri gövdəli ağac və ya koldur. Təbii halda Şərqi Asiyada və Cənubi 

Avropada yayılmışdır. Şoran torpaqlara davamlıdır, isti sevən, suvarıldıqda 

intensiv inkişaf edən və kütləvi sürətdə bütün budaqlar boyu çiçəkləyən bitkidir. 

Naxçıvan şəhərinin  küçə və parklarda, bəzək bitkisi kimi əkilir. Mezofitdir. 

Kserofitdir. Coğrafi tipi: Şimali- İran.    

8. Genus: Caragana Fabr. – Xöstək 

Caragana grandiflora (Bieb.) DC. - İriçiçək xöstək. Hündürlüyü 1 m-ə 

qədər olan qonur-boz gövdəli, budaqları çox tikanlı koldur. Aşağı dağ 

qurşağında quru gilli, daşlı və çınqıllı yamaclarda. Bəzən şoran dağ və təpələrin 

döşündə, quru su axarlarında, kserofil kolluqlarda, seyrək meşəliklərdə, 

yarımsəhralarda tək- tək və ya qrup halında yayılmışdır. Quraqlığa və şoranlığa 

davamlı bitkidir. Dekorativ görünüşünü nəzərə alaraq yaşıllaşdırma işlərində 

istifadə oluna bilər. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Kiçik Asiya - Qafqaz. 

9. Genus: Colutea L. – Şaqqıldaq 

Colutea cilicica Boiss. & Bal. - Kilikiya şaqqıldaq. Hündürlüyü 3 - 4 m 

olan koldur. Aşağı dağ qurşağında bağlarda, bağçalarda, çay sahillərində rast 

gəlinir. Quraqlığa davamlı, işıqsevən bitkidir. Naxçıvan MR florasına ilk dəfə 

T.H.Talıbov və Ə.Ş.İbrahimov (10) tərəfindən daxil edilmişdir. Naxçıvan MR-

də yaşıllaşdırma işlərində istifadə olunur. Mezofitdir.  Coğrafi tipi: Kiçik Asiya.   

C. orientalis Mill. - Şərq şaqqıldağı.  1-2 (3)  m hündürlüyündə koldur. 

Təbii halda Şərqi və Cənubi Qafqazda yayılmışdır. Muxtar Respublikanın aşağı 

və orta dağ qurşaqlarında, daşlı yamaclarda, seyrək meşəliklərdə, kolluqlarda, 

bağlarda, çay kənarlarında təsadüf edilir. Quraqlığa davamlı, işıqsevən, torpağa 

az tələbkar dekorativ koldur. Mezofitdir. Coğrafi tipi: Qafqaz. 

C. komarovii Takht. - Komarov şaqqıldağı. 1-1,5 metr  hündürlüyündə  

tikanvari budaqcıqlara malik koldur. Təbii halda Qafqazda yayılmışdır. 

Azərbaycanda yalnız Naxçıvan MR ərazisindədir. May ayında çiçəkləyir, iyun 

ayında meyvələri yetişir. Bəzək və seleksiya əhəmiyyətli bitkidir. Dağətəyi və 

aşağı dağ qurşağında quru daşlı-çınqıllı yamaclarda yayılmışdır. Ordubad-

Kotam arasında yerləşən  Sarıtəpə ərazisində tək-tək, bəzi yerlərdə isə kiçik 

qruplaşmalar əmələ gətirir. Ehtiyatı az olduğundan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının “Qırmızı kitabı”na daxil edimişdir. Endemikdir. Kserofitdir. 

Coğrafi tipi: Atropatan. 

10.Genus: Gleditsia L. – Şeytanağacı 
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Gleditsia caspica Desf. - Xəzər şeytanağacı.Hündürlüyü 20 m olan 

ovalşəkilli, bəzən kürəvari çətirə malik ağacdır. Təbii halda Lənkəran 

ovalığında, Talış dağları massivinin aşağı qurşağı meşələrində qarışıq halda və 

meşə kənarlarında bitir. İsti və rütubət sevən bitkidir. Külək saxlayıcı və ya tarla 

qoruyucu meşə zolaqlarında keçilməz canlı çəpərlərin tərtibində istifadə 

edilməyə yararlıdır. Bəzək və nektar verən bitkidir. Yaşıllaşdırma işlərində 

istifadə edilməsi tövsiyyə olunur. 

G. triacanthos L. - Üçtikan şeytanağacı. 10-12 m hündürlüyündə olan 

ağacdır. Təbii halda Şimali Amerikanın mərkəzi hissələrində meşələrdə bitir. 

Azərbaycanda və o cümlədən Naxçıvan MR-də bağ və parklarda, qoruyucu meşə 

zolaqlarında təsadüf olunur. Mezofitdir. Üçtikan şeytanağacıişıq və istisevəndir, 

torpağa az tələbkardır, quraqlığa və zəif şoran torpaqlara davamlıdır. 

11.Genus: Halimodendron Fisch. ex DC. – Çingil 

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss. - Gümüşü çingil.Hündürlüyü 

3 metrə kimi olan, sallaq zoğlara malik, qonur qabıqlı koldur. Yabanı halda quru 

yamaclarda, çayların sahilləri boyunca çınqıllıqlarda, qumlu vadilərdə 

yayılmışdır. Muxtar respublikanın bəzi ərazilərində həyətyanı sahələrdə 

dekorativ bitki kimi də becərilir. Bol çiçək açdığından dekorativ bitki kimi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və qəsəbələrinin yaşıllaşdırılmasında, 

canlı çəpərlərin salınmasında istifadə olunması tövsiyə olunur. Kserofitdir. 

Coğrafi tipi: İran-Turan. 

12.Genus: Onobrychis Hill – Esparset 

Onobrychis cornuta (L.) Desv. - Buynuzcuqlu esparset. 50- 60 sm 

hündürlüyündə, yastıqvari, tikanlı koldur. Orta və yüksək dağlıq qurşağın dağlıq 

daşlı-qayalı sahələrində, töküntülərdə və çəmənliklərində yayılmışdır. Bəzək 

bitkisidir. Kserofitdir. Coğrafi tipi: Ön Asiya.  

13.Genus: Indigofera L. – Vəsmə (Basma). 

Indigofera tinctoria L. - Boyaq vəsmə.Hündürlüyü 2 metrə qədər olan 

koldur. Mədəni halda Xorvatiya, İtaliya, Hindistan, Seylon, Çin, Filippin, 

Yaponya, Yava adası, Malakka, tropik Afrika, Misir, Amerika, Britaniya, 

Honduras, Kolumbiya və Gürcüstanın Batumi ətrafında becərilir. Azərbaycanda 

vəsmə bitkisi ilə XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində məşğul olmağa 

başlamışlar. Torpağa tələbkar olmaqla qumsal və münbit torpaqlarda yaxşı 

inkişaf edir. Bəzək bitkisidir. 

14.Genus: Robinia L. – Ağ akasiya 

Robinia pseudoacacia L. - Yalançı ağ akasiya. Hündürlüyü 25-30 metr 

olan seyrək çətirli ağacdır. Meyvələri bəzən bütün qışı ağacda qalır. Təbii halda 

Şimali Amerikada yayılmışdır. Azərbaycanın bir çox bölgələrində yabanılaşmış 

formaları vardır. İşıq və istisevən bitki olub, şoranlığa davamlıdır. Hər cür 

torpaqlarda bitir. Muxtar respublika ərazisində meşə əkinlərində, tez böyüyən 

bitki kimi geniş istifadə edilir. Tarla qoruyucu meşə zolaqlarında və 

yaşıllıqlarında istifadə edilir. Naxçıvan MR-in yaşıllıqlarında dekorativ sıx, 

kürəşəkilli, piramidal və sallaq çətirli formalarından daha geniş istifadə edilir. 

Coğrafi tipi: Şimali Amerika. 

15.Genus: Styphnolobium Schott – Stifnolobium 

Styphnolobium japonicum (L.) Schott (Sophora japonica L.) - Yapon 

stifnolobium. Hündürlüyü 15- 20  m- ə qədər olan, kürə formalı çətirə malik, 
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tikansız ağacdır. Torpağa az tələbkar, quraqlığa davamlı, şaxtalara və torpağın 

şoranlığına xeyli dözümlüdür. Münbit, qumlu- gilli və qumlu torpaqlarda yaxşı 

inkişaf edir. Təbii halda Çin və Yaponiyada yayılmışdır. Naxçıvan şəhərinin 

park və bağlarının yaşıllaşdırılmasında istifadə olunur. Mezokserofitdir.  

S. viciifolia L. (Sophora viciifolia L.) Noxudyarpaq stifnolobium. 2- 4  

m hündürlüyündə çox budaqlanmış, tikanlı koldur. Təbii halda Mərkəzi və Qərbi 

Çində yayılmışdır. Azərbaycanda Bakı Nəbatat bağında və Mərdəkan dendroloji 

bağında becərilir. Dekorativ kol kimi yaşıllıqlarda istifadə oluna bilər. 

Beləliklə, paxlalılar fəsiləsi floramızda cins və növlərinin sayına görə ən 

böyük fəsilələrdən biri olmaqla yanaşı, faydalı növlərinin çoxluğu ilə də 

fərqlənir. Cinslərə daxil olan növlərin çoxu fitosenozların başlıca dominant və ya 

subdominant bitkilərindən biri kimi formalaşaraq, qiymətli yem bitkiləridir, eyni 

zamanda, bir çoxu nadir və ya endemik bitkilərdir. Akademik T.H.Talıbov və 

prof. Ə.Ş.İbrahimov tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində paxlakimilər 

fəsiləsinə daxil olan kol bitkilərindən 8 (Astragalus aurea (Willd.) Podlech 

(NT), A. flavirubens Podlech (VUC2a(i)), A. karjaginii (Boriss.) Podiech 

(VUC2a(i);D2), A. nachitschevanicus Rzazade CR B1ac(i)), A. paradoxus 

Bunge (CR  B1ac(i)), A. szovitsii Fisch. & C.A.Mey. (VUC2a(i),Colutea 

komarovii Takht. (CR B1ac(ii,iv); C2a(i)), Onobrychis cornuta (L.) Desv. (NT) 

növün nadir və məhvolma təhlükəsi altında olduğu nəzərə alınaraq, onların 

yayılma zonaları dəqiqləşdirilmiş, xəritələri tərtib edilmiş, məhv olma səbəbləri 

aydınlaşdırılmış və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabına 

(12)daxil edilmişdir. Bu növlərin mühafizə statusları ilk dəfə olaraq IUCN- nın 

“Red Data Book“ kateqoriyalarına əsasən tərtib edilmişdir. Azərbaycan Respub-

likasının Qırmızı Kitabının ikinci nəşrinə (2) bu fəsilə bitkilərindən muxtar 

respublika ərazisində yayılan Astragalus nachitschevanicus Rzazade (CR 

B1ab(i,ii,iii)с(i)+2ab(i,ii,iii)с(i)), A. paradoxus Bunge (NE)və A. szovitsii Fisch. 

et C.A.Mey. (LC), Azərbaycanın nadir ağac və kolları (7) kitabınaisə A. gudrathi 

(Al. Theod., Fed. & Rzazade) Podlech (CR B1ab(ı,ıı,ııı)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. 

insidiosa (Boriss.) Podlech(CR B1ab(ı,ıı,ııı,)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. barba-carpina 

(Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech (VU C2a(i)), A. vedicus (Takht.) Czer. 

(CR B1ab(ı,ıı,ııı,)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. insidiosa (Boriss.) Podlech (VU C2a(i)), A. 

flavirubens (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech. (VU C2a(i)), Colutea 

komarovii Takht. (CR A1ab; B1b(i,iii,iv)), Caragana grandiflora(M.Bieb.) DC. 

(NT) növləri nadir bitki kimi daxil edilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

АНВАР ИБРАГИМОВ, ГАМИДА СЕЙИДОВА 

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ (FABACEAE 

LINDL.), РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

На основе анализа результатов научно-исследовательских работ и литературных 

сведений установлено, что на территории Нахчыванской АР в состав семейства Fabaceae 

Lindl. (Бобовые) входят 56 видов деревьев и кустарников из 15 родов, из которых 7-

деревьев, 39- кустарников, 5- полукустарников и 5- кустарничков. 45 видов 

распространены в естественных условиях, а 11 видов в культуре.  

Учитывая, что под воздействием изменений климатических условий и 

антропогенных факторов виды Astragalus aurea (Willd.) Podlech (NT), A. flavirubens 

Podlech (VUC2a(i)), A. karjaginii (Boriss.) Podiech (VUC2a(i);D2), A. nachitschevanicus 

Rzazade CR B1ac(i)), A. paradoxus Bunge (CR  B1ac(i)), A. szovitsii Fisch. & C.A.Mey. 

(VUC2a(i),Colutea komarovii Takht. (CR B1ac(ii,iv); C2a(i)), Onobrychis cornuta (L.) Desv. 

(NT) становятся редкими и исчезающими, они внесены в Красную Книгу Нахчыванской 

Автономной Республики.  

А в Красную Книгу Азербайджанской Республики из видов этого семейства флоры 

автономной республики как редкие внесены Astragalus nachitschevanicus Rzazade (CR B1 

ab(i, ii,iii)с(i)+2ab(i,ii,iii)с(i)), A. paradoxus Bunge (NE)və A. szovitsii Fisch. et C.A.Mey. (LC), 

а в книгу редкиедеревья и кустарники АзербайджанаAstragalus gudrathi (Al. Theod., Fed. & 

Rzazade)Podlech (CR B1ab(ı,ıı,ııı)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. insidiosa (Boriss.) Podlech(CR B1ab(ı,ıı,ııı) 

+2ab(ı,ıı,ııı)), A. barba-carpina (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech (VU C2a(i)), A. vedicus 

(Takht.) Czer. (CR B1ab(ı,ıı,ııı)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. insidiosa (Boriss.) Podlech (VU C2a(i)), A. 

flavirubens (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech. (VU C2a(i)), Colutea komarovii Takht. (CR 

A1ab; B1b(i,iii,iv))и Caragana grandiflora (M.Bieb.) DC. (NT) 
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Ключевые слова:Красная книга Нахчыванской Автономной Республики, 

Fabaceae Lindl., деревья, кустарники, полукустарник, кустарничек, видовой состав, редкие 

виды, зоны распространения. 

 

SUMMARY 

ANVAR IBRAHIMOV, HAMIDA SEYIDOVA 

TREES AND BUSHES OF THE FAMILY LEGUMES (FABACEAE LINDL.), 

DISTRIBUTED IN THE TERRITORY OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

On the basis of an analysis of the results of scientific research and literary information, 

that in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic is part of the family Fabaceae 

Lindl. (Legumes) includes 56 species of trees and shrubs from 15 genus, of which 7- trees, 39- 

shrubs, 5- half-shrubs and 5- dwarf shrubs. 45 species are common in nature, and 11 species are 

cultivated. 

Considering that under the influence of changes in climatic conditions and anthropogenic 

factors, speciesAstragalus aurea (Willd.) Podlech (NT), A. flavirubens Podlech (VUC2a(i)), A. 

karjaginii (Boriss.) Podiech (VUC2a(i);D2), A. nachitschevanicus Rzazade CR B1ac(i)), A. 

paradoxus Bunge (CR  B1ac(i)), A. szovitsii Fisch. & C.A.Mey. (VUC2a(i),Colutea komarovii 

Takht. (CR  B1ac(ii,iv); C2a(i)), Onobrychis cornuta (L.) Desv. (NT) become rare and 

disappearing, they are included to the Red Book of the Nakhchivan Autonomous Republic. 

And to the Red Book of the Republic of Azerbaijan from the species of this family, of the 

flora of the autonomous republic as rare species Astragalus nachitschevanicus Rzazade (CR 

B1ab(i, ii,iii)с(i)+2ab(i,ii,iii)с(i)), A. paradoxus Bunge (NE)və A. szovitsii Fisch. et C.A.Mey. 

(LC)are included, and to the book rare trees and shrubs of AzerbaijanAstragalus gudrathi (Al. 

Theod., Fed. & Rzazade) Podlech (CR B1ab(ı,ıı,ııı,)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. insidiosa (Boriss.) 

Podlech(CR B1ab(ı,ıı,ııı,)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. barba-carpina (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech 

(VU C2a(i)), A. vedicus (Takht.) Czer. (CR B1ab(ı,ıı,ııı)+2ab(ı,ıı,ııı)), A. insidiosa (Boriss.) 

Podlech (VU C2a(i)), A. flavirubens (Al.Theod., Fed. & Rzazade) Podlech. (VU C2a(i)), 

Colutea komarovii Takht. (CR A1ab; B1b (i,iii,iv)) and Caragana grandiflora (M.Bieb.) DC. 

(NT) 

Keywords:Red book of Nakhchivan Autonomous Republic,Fabaceae Lindl., trees, 

shrubs, semi-bush, low shrub, species composition, rare species, distribution zones. 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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NAXÇIVAN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİNƏ 

DAİR 

 

Nuh peyğəmbərin diyarı olan Naxçıvan Azərbaycanın qədim elm və mədəniyyət 

mərkəzlərindən biridir.Naxçıvan elm və maarif sahəsində  yalnız qonşu ölkələrdə deyil, hətta 

dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkələrində də şöhrət qazanmışdır. Heç təsadüfi deyil ki, buradakı 

ali təhsil müəssisələrində dünyanın əksər ölkələrindən gəlmiş tələbələr təhsil alır. Məqalədə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ali təhsil müəssisələri, onların yaranma və inkişaf 

tarixi, o cümlədən beynəlxalq əlaqələri barədə məlumat verilmişdir. Həmçinin məqalədə 

universitetlər arasında yaradılmış əlaqələrin tarixi, məqsədi açıqlanmış, təhsil ocaqlarının 

qoşulduqları proqramlar qeyd olunmuşdur.  

Açar sözlər: Təhsil, ali təhsil müəssisələri, institut, universitet, beynəlxalq əlaqələr 

 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan diyarı müxtəlif sivilizasiya-

ların, mədəniyyətlərin kəsişdiyi geostrateji baxımdan çox əhəmiyyətli bir böl-

gədə yerləşir. Beş min illik şəhər mədəniyyətinə malik olan, milli dəyərlərimizin 

yaşadıldığı Naxçıvan bu gün mədəniyyətlərarası dialoqun formalaşmasında 

önəmli rola malikdir. Blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, böyük 

nailiyyətlərə imza atan muxtar respublikanın sürətli sosial-iqtisadi, mədəni 

inkişafı, burada yüksək səviyyədə nəhəng infrastrukturun qurulması onu həm də 

beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirildiyi məkana çevirib. Muxtar respublika-

mızda bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində, o cümlədən ali təhsilin 

inkişafı yönündə böyük nailiyyətlər əldə olunmuş və bunun üçün müxtəlif 

islahatlar həyata keçirilmişdir. Naxçıvanda yerləşən üç ali təhsil müəssisələrinin 

hər birində savadlı kadr patensialını artırmaq üçün müxtəlif xarici ölkərin 

qabaqcıl təcrübəyə malik ali təhsil ocaqları ilə əlaqələr yaradılır, tələbə və 

müəllim mübadiləsi aparılan  müxtəlif proqramlar həyata keçirilir.  

Naxçıvanda ali təhsil strukturunun əsası ilk dəfəolaraq Muxtar Respublika 

Xalq Komissarlığı Sovetinin 14 avqust 1939-cu il tarixli qərarı ilə yaradılmış 

ikiillik C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun 

həmin ilin 15 sentyabrda fəaliyyətə başlaması ilə qoyuldu. 1939-1954-cü illərdə 

fəaliyyət göstərən C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər 

İnstitutunun 1159 nəfər məzunu olmuşdur ki, onlardan 381 nəfəri qadın idi (1, s. 

54). Lakin zamanla institut dövrün tələbinə cavab verə bilmədi və bununla da 

yeni ali təhsil strukturunun yaranmasına ehtiyac duyuldu. Beləliklə də 21 may 

1963-cü ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 339 saylı  qərarına əsasən 1 

iyun 1963-cü il tarixdən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvanda, 

Naxçıvan MSSR Maarif Nazirliyinin metod-kabineti bazası nəzdində  filialı açıl- 
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dı (2, s. 58). Filial mövcud ehtiyacı tam ödəmədiyi üçün filial əsasında müstəqil 

institut yaradılması məsələsi ortaya çıxdı. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 

08 aprel 1965-ci il 229 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Müəllimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutunun  Naxçıvan filialının müstəqil instituta çevrilməsini 

nəzərə alan Naxçıvan MSSR Maarif Nazirliyi 3 may 1965-ci il 149 saylı əmri ilə 

Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun  Naxçıvan filialının ştat 

vahidlərini saxlamaqla müstəqil olaraq Naxçıvan Müəllimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutuna çevrilməsi rəsmiləşdirildi  (2, s. 58). 1967-ci ildə isə Naxçıvan 

şəhərində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı fəaliyyətə 

başladı. Beş il sonra yəni 1972-ci ildə  Naxçıvanda kadr ehtiyacının təmin 

olunması məqsədi ilə Naxçıvan filialının bazası əsasında Y.Məmmədəliyev 

adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu təşkil olundu.1990-cı ildə Azərbaycan 

SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan Dövlət Universitetinə çevrilməsi ilə Naxçıvanda 

təhsil sahəsində ən böyük addım atılmış oldu (2, s. 124). Yarandığı gündən 

beynəlxalq tərəfdaşlığa önəm verən Naxçıvan Dövlət Universiteti hazırda 

doxsandan çox xarici təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq edir. Əməkdaş olduğu ali 

təhsil ocaqlarına misal olaraq həm qonşu ölkələrin, həm də inkişaf etmiş 

müxtəlif ölkələrin tanınmış ali təhsil müəssisələrini göstərmək olar. Bunlardan 

Zəncan Universiteti (İran)- 1991-ci ildə müqavilə bağlanmışdır, Ərzurum 

Atatürk Universiteti ilə (Türkiyə)-28 aprel 1992-ci ildə müqavilə bağlanmışdır, 

Perdu Kalumet İndiana Universiteti ilə (ABŞ)-2003-cü ildə müqavilə 

bağlanmışdır, Strasburq Universiteti ilə(Fransa)-26 mart 1999-cu ildə müqavilə 

bağlanmışdır, Hilvan Universiteti (Misir)-2005-ci ildə müqavilə 

bağlanmışdır.Geniş əlaqələrə malik olan Naxçıvan Dövlət Universitetinin bir 

neçə istiqamət üzrə davam və inkişafetdirdiyi, sıx beynəlxalq əlaqələri və 

əməkdaşlığı olan ali təhsil müəssisələrinin sayı günü-gündən daha da artır. 

Adları çəkilən ali təhsil müəssisələri ilk müqavilə bağlanılan universitetlərdir. 

Hazırda Naxçıvan Dövlət Universiteti Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Çin, 

Rusiya, Fransa, Almaniya, İspaniya, Cənubi Koreya, Rusiya, Türkiyə, Misir 

Ərəb Respublikası, Pakistan, İran, Özbəkistan və digər ölkələrin ali məktəbləri 

ilə geniş əlaqələrə malikdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti 2013-cü ilin may 

ayından Mövlanə Mübadilə Proqramına qoşulmuşdur. Mübadilə çərçivəsində 

universitet müəllimləri bir həftədən 3 ay müddətinədək, tələbələr isə 6 aydan (bir 

semestr)-12 ayadək (2 semestr) mübadilə proqramında iştirak edir başqa 

ölkələrin qabaqcıl təcrübələrini mənimsəyərək öz fəaliyyət sahələrində tətbiq 

edirlər. "Mövlana" proqramı çərçivəsində müəllim və tələbələr əsasən 

Türkiyənin - Erzincan Fırat Universiteti, Muş Alparslan Universiteti, Erciyes 

Universiteti, Cumhuriyyet Universiteti, Sakarya Universiteti, Ardahan 

Universiteti, Gümüşhane Universiteti, Trakya Universiteti, Kars Kafkas 

Universiteti, Balıkesir Universiteti, Giresun Universiteti, Ağrı İbrahim Çeçen 

Universiteti, Akdeniz Universiteti, Gazi Universiteti, Dicle Universiteti və s. 

kimi bir çox tanınmış ali təhsil müəssisələrində təcrübə qazana bilərlər. 

"Mövlana" proqramından başqa  "Tempus", "Erasmus+", "Erasmus Mundus", 

"Key Action" proqramlarının da uğurlu icrası universitetin beynəlxalq arenada 

tanıdılması və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Asiya 

Universitetləri Cəmiyyətinin, Avropa Rektorlar Klubunun, Avrasiya 
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Universitetlər Birliyinin (EURAS) üzvü olan, “Minilliyin universiteti” adını 

daşıyan bu ali təhsil ocağını Şərqdə və Qərbdə nəinki tanıyır, həm də dünya 

universitetləri ailəsinin layiqli üzvü kimi qəbul edirlər. 

2000-2001-ci tədris ilindən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun filialı 

kimi fəaliyyətə başlamış, 2003-cü ildən Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbo-

vun səyi nəticəsində müstəqil ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərən 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu az bir müddət ərzində beynəlxalq əlaqələr 

qurmağa başlasa da artıq buruda 7 xarici tələbə təhsil alır. Onlardan beşi 

nigeriyalı, ikisi isə türk tələbədir ki, yaxın zamanda inistitut bu sayı daha da 

artırmaq məqsədi ilə “Mövlana” Mübadilə Proqramına və Erasmus proqramına 

qoşulmuşdur. 

Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl ali təhsil 

müəssisələri də yarandı və tez bir zamanda inkişaf etməyə başladı. Naxçıvan 

Özəl Universiteti Bakıda fəaliyyətə başlayan “Naxçıvan” Universitetinin filialı 

kimi 1994-cü ildə təşkil olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyi 05 iyul 1999-cu il tarixli 33 saylı şəhadətnamə ilə müəssisəni Naxçıvan 

Özəl Universiteti adı ilə dövlət qeydiyyatına almışdı. 1999-2000-ci tədris ilindən 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 

qayğısı sayəsində müstəqil ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 

Naxçıvan Özəl Universiteti Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən kənarda 

yerləşən yeganə özəl ali təhsil ocağıdır. Azərbaycan Respublikasında xüsusi 

icazə tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısına uyğun olaraq Naxçıvan Özəl 

Universitetinə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin AB seriyalı 019008 

qeydiyyat nömrəsi, 08, 11 noyabr 1999-cu il tarixli lisenziya verilmişdir (2.140). 

Naxçıvan Özəl Universiteti 2015-ci ildən “Naxçıvan” Universiteti kimi 

fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda universitetdə 4 fakultə, 10 kafedra, 6 şöbə 

fəaliyyət göstərir. Şöbələrdən biri də 2012-ci ildə yaradılmış Beynəlxalq 

Əlaqələr Şöbəsidir ki, “Naxçıvan” Universitetinin Beynəlxalq mühitə inteqrasi-

yasına, müxtəlif universitetlərlə əlaqələrin yaradılmasına, beynəlxalq təlim və 

proqramlarda iştirakına şərait yaradır. Missiyası yeni beynəlxalq əlaqələrinin 

qurulması və universitetin dünya standartlarına uyğun beynəlxalq profilinin 

yaradılmasıdır. Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi hər bir fakültə və kafedranı 

universitet səviyyəsində elm, təhsil, mədəni sahələr üzrə müvafiq universitet və 

beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr və məqsədyönlü əməkdaşlıq yaratmaları 

məqsədi ilə koordinasiya edir, beynəlxalq əməkdaşlığın gələcək töhfələrinə dair 

danışıqlar aparır. Hazırda Universitetin Avropanın və eyni zamanda Türkiyənin 

bir sıra Universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. 2012-ci ildən 

“Mövlana” Mübadilə Proqramına qoşulan Universitet proqram çərşivəsində 

Türkiyə Respublikasının 20-dən çox Universitetləri iləəməkdaşlıq edir. Bu 

proqram əsasında 2013-2014-cü tədris ilində İstanbul Aydın Universitetinə-3 

tələbə, 2016-2017-ci tədris ilində Bozok Universitetinə-1 tələbə, 2017-2018-ci 

tədris ilində Beykent Universitetinə-1 tələbə bir semestirlik təhsil almaq üçün 

göndərilmişdir. Həmçinin “Erasmus+” mübadilə proqramına qoşulan “Naxçı-

van” Universitetinin 3 tələbəsi proqram çərçivəsində İspaniyanınValladolid 

universitetində bir semestirlik (2018-2019-cu tədris ilində) təhsil almaq şansı 

qazanmışdırlar. 2015-ci ildə “Naxçıvan” Universitetində Çin Xalq Respublikası-

nın “Huawei” firmasının mərkəzi yaradılıb. Mərkəzin yaradılmasının əsəs 
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məqsədi İKT sahəsində kadrların yetişməsidir. Çin Xalq Respublikasının 

“Huawei” şirkəti və Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologi-

yalar Nazirliyi tərəfindən muxtar respublikada “Gələcəyin İKT sahəsindəki 

toxumları” adlı proqram-layihə çərçivəsində “Naxçıvan” Universiteti-

nin  tələbələri seçim turlarında iştirak etmiş və 7 tələbə qalib gələrək 2016-cı və  

2017-ci illərdə  Çin Xalq Respublikasına istehsalat təcrübəsinə göndərilmişdir. 

Həmçinin  “Naxçıvan” Universitetində  xarici tələbələrin təhsil alması üçün də 

yüksək səviyyədə şərait yaradılmışdır. 2017-2018-ci tədris ili üzrə  “Naxçıvan” 

Universitetində bakalavr, magistratura və doktorantura üzrə 10 türk, 4 

banqladeşli, 2 nigeriyalı, 2 misirli xarici tələbə təhsil almışdır. 2018-2019-cu 

tədris ilində isə bakalavr pilləsi üzrə 5, magistratura pilləsi üzrə 5, doktorantura 

pilləsi üzrə isə 2 xarici tələbə təhsil alır. O cümlədən hazırlıq kursunda da 31 

xarici tələbə təhsil alır. “Naxçıvan” Universitetinin verdiyi diplomlar 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tanındığı bütün dövlətlərdə tanınır. 

“Naxçıvan” Universiteti  EURAS- Avrasiya və  KUNİB-Qafqaz Universitet 

Birliklərinin də  üzvüdür və Avropa Birliyinin Comolte və AESOP layihələrində 

iştirak edir. 

Naxçıvan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələri bu müəssisələrdə 

təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, onun struktur quruluşunun, idarəetmə 

metodlarının, müəllimlik dərəcəsinin, tədris proqramlarının məzmununun, 

texniki təchizatının və təhsil prosesinin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə 

qurulmasına və inkişafına yönəldilmişdir. Müasir təhsil infrastrukturunun, 

möhkəm maddi-texniki bazanın və güclü kadr potensialının yaradılması xarici 

tələbələrin diqqətinin  ali təhsil ocağına yönəlməsində başlıca amildir. Təbii ki, 

bu işdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının, burada 

təhlükəsiz həyatın təmin olunmasının, multikulturalizm ənənələrinin layiqincə 

qorunub saxlanılmasının da mühüm rolu vardır. Bu gün Azərbaycanın ali təhsil 

müəssisələrində 6 min əcnəbi təhsil alır ki, onun da 1000-ə yaxını  Naxçıvan ali 

təhsil müəssisələrinin tələbəsidir. Əcnəbi tələbələrin Naxçıvanda yaşaması və 

təhsil alması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Beləki, 2018-ci ilin sentyabr 

ayından etibarən əcnəbi tələbələrin müvəqqəti yaşayışı üçün qeydiyyatı artıq 

universitetlərin Xarici əlaqələr bölməsində aparılır. Əcnəbi tələbələr olduqları 

yer üzrə qeydiyyat və müvəqqəti yaşama icazələrinin verilməsi üçün muxtar 

respublikanın Dövlət Miqrasiya Xidmətinə elektron qaydada müraciət etmək 

imkanına malikdirlər. Həmçinin xarici tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli 

təşkili də diqqətdə saxlanılır, bu məqsədlə müxtəlif intellektual oyunlar, 

müsabiqələr, idman yarışları, viktorinalar, Beynəlxalq Tələbə-Gənclər Həftəsi 

təşkil olunur. Vaxtaşırı keçirilən “Azərbaycanı tanı” intellektual oyununda, 

futbol, şahmat, stolüstü tennis, badminton və digər idman növləri üzrə yarışlarda 

əcnəbi tələbələr fəallıq göstərirlər. Beş minillik tarixə şahidlik edən, dünya 

sivilizasiyasının beşiyi olan Naxçıvanın tarixi və mədəni abidələrinə, 

muzeylərinə, turizm obyektlərinə turların təşkili də tələbələrin muxtar respublika 

ilə daha yaxından tanış olmasına imkan verir. 

 Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbovun Naxçıvan ali təhsil 

müəssisələrinin inkişafına ardıcıl olaraq qayğı göstərməsi, geniş dünyagörüşə 

malik, vətənpərvər Azərbaycan gəncliyinin formalaşdırılmasına güclü təkan 
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verir, o cümlədən xarici tələbələri də Naxçıvandakı ali təhsil müəssisələrinə cəlb 

edir. 
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РЕЗЮМЕ 

НЮБАР САФАРЛИ 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  НАХЧЫВАНСКИХ ВУЗОВ. 

Нахчыван, земля Ноя является одним из древних центров науки и культуры в 

Азербайджане. Нахчыван приобрел известность в области науки и образования не только 

в соседних странах, но и во многих развитых странах мира. Не случайно, что студенты из 

большинства стран мира учатся здесь в университетах. В статье Нахчыванской 

Автономной высшие учебные заведения, расположенные в республике, их создание и 

информация об истории развития, в том числе данный международных отнашениях. 

Также создан между университетами в статье история отнашений, цель объявляется, 

учебные заведения объединяются программы были отмечены.  

Ключевые слова: образование, высшие учебные заведения, институты, 

университеты, международные связи. 

 

SUMMARY 

NUBAR SAFARLİ 

INTERNATIONAL RELATIONS OF NAKHCHIVAN HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

Nakhchivan, founded by the Prophet Noah, is one of the ancient centers of science and 

culture in Azerbaijan.  Nakhchivan has gained fame in the field of science and education not 

only in neighboring countries, but also in the Middle Eis. İt is no coincidence that students from 

most countries of the world study here in higher education institutions. The article provides 

information about higher education institutions located in the Nakhchivan Autonomous 

Republic, the history of their establishment and development, as well as international relations. 

The article also explains the history and purpose of the relations between the universities, and the 

programs to which the educational institutions are connected. 

Key words: education, higher education institutions, institute, university, international 

communications 
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"AZƏRBAYCAN ETNOPEDAQOGİKASI" ADLI ƏSƏRİN ETNOPEDAQOGİKA 

ELMİNİN İNKİŞAFINDA ROLU 
 

Cəmiyyətdə, həyatda hər şey daim inkişafda olduğu kimi, elm də inkişafdadır. Bu inkişafın 

axarı ilə gedən pedaqoji elmlər doktoru İsmаyıl Əliyevin çap olunmuş "Azərbaycan 

etnopedaqogikası" adlı maraqlı və dəyərli kitabı pedaqogika elminə yeni bir töhfədir. Məqalədə 

"Azərbaycan etnopedaqogikası"adlı kitabın etnopedaqogika elminin inkişafında göstərdiyi 

xidmətlərdən bəhs olunur. Məqalədə kitabın müxtəlif fəsillərində bəhs edilən milli və pedaqoji 

mədəniyyət, xalq tərbiyəsinin üsul və vəsitələri atalar sözləri, xalq oyunları və nəğmələrinin 

pedaqoji mahiyyəti haqqında ətraflı məlumatlar və münunələr verilmişdir. 

Açar sözləri: İsmayıl Əliyev, etnopedaqogika, atalar sözləri, xalq oyunları, pedaqoji 

mədəniyyət. 

 

Bildiyimiz kimi, Etnopedaqogika - yeni elm sahəsidir. Onun ümumi 

pedaqogikadan ayrılması, təxminən XX əsrin 70-ci illərinə  təsadüf edir. 

Azərbaycanda ilk etnopedaqoji tədqiqatlar professor Əliheydər Həşimovun adı 

ilə bağlıdır. Bu gün professor İsmayıl Əliyevin "Azərbaycan etnopedaqogikası" 

kitabı da öz dəyəri ilə seçilir. 2009 – cu ildə çap olunan kitab 223 səhifə 

həcmində olub, girişdən, dörd fəsildən və əlavə hissədən ibarətdir. Кitabda 

etnopedaqogikanın mövzusu, məqsədi, əsas kateqoriyaları, vəzifələri, tədqiqat 

üsulları və vasitələri öz əksini tapmışdır. "Etnopedaqogika bir elm kimi" adlanan 

I fəsildə ilk öncə etnopedaqogikanın inkişaf mərhələlərindən bəhs olunur. 

İsmаyıl Əliyev etnopedaqogikanın tədqiqi tarixinə dair dünya miqyasında qəbul 

olunmuş ənənəyə uyğun olaraq, bu tarixin 3 dövrə bölündüyünü hesab edir: 

      1. XIX əsrin II yarısından XX əsrin əvvəllərinədək 

      2. XX əsrin əvvəllərindən 60-cı illərə qədər 

      3. XX əsrin 60-cı illərindən müasir günlərədək.(2, s. 8) 

Birinci dövr  etnopedaqoji fikrin meydana çıxması, təlim - tərbiyə 

prosesində xalq pedaqogikası materiallarının geniş imkanlara malik olmasının 

pedaqoji aləm tərəfindən qəbul olunması dövrüdür. Müəllif bu tezisi görkəmli 

pedaqoq D.Uşinskinin aşağıdakı fikirləri ilə əsaslandırır: "Hamı üçün ümumi 

olan təkcə bir fitri meyil var ki, tərbiyə ona həmişə arxalana bilər". Biz onu 

xəlqilik adlandırırıq. Böyük pedaqoqa görə xəlqiliyin ən yaxşı ifadəsi ana dilidir. 

Müəllif həmçinin Azərbaycanda da yeni yaranan müasir məktəblərdə ilk 

mərhələdə xalq pedaqogikası materiallarından nümunələr verildiyini göstərir. 

1918-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan-

da tədrisin ana dilində aparılması təlim-tərbiyə prosesində xalq pedaqogikasının 

rolunu da tədricən yüksəldir. 1950-ci illərdə xalq pedaqogikasının öyrənilməsi-

nin III mərhələsi başlamışdır. İsmayıl Əliyev müxtəlif xalqların pedaqoq alimlə-

rinin  bu  sahədə  apardıqları  tədqiqatları   yüksək  qiymətləndirmişdir.  Müəllif  
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Azərbaycan alimi Əliheydər Həşimovun hələ 1953-cü ildən bu işlə məşğul oldu-

ğunu, "Azərbaycan xalq nağıllarında və atalar sözlərində əqli və əxlaqi tərbiyəyə 

aid fikirlər" mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində axtarışlar aparmağa 

başladığını qeyd edir. Alim bu mövzuda bir neçə sanballı məqalə çap etdirmiş, 

1970-ci ildə "Azərbaycan xalq pedaqogikası" mövzusunda doktorluq işini 

müdafiə etmiş, tədqiqatlarını "Azərbaycan xalq pedaqogikasının bəzi məsələləri" 

adlı monoqrafiyasında  çap etdirmişdir. Sonrakı illərdə də alim bu mövzuda bir 

neçə məqalə və kitab nəşr etdirmişdir. 

Kitabın "Xalqın pedaqoji mədəniyyəti" adlanan II fəslində milli mədəniy-

yətin formalaşma tarixi, pedaqoji mədəniyyətin mahiyyəti, bəşəri və etnik 

xarakteri, pedaqoji mədəniyyətin inkişafında ənənələrin rolu və sаir mühüm mə-

sələlər ətraflı şərh olunmuşdur. Müəllif bu əsasda Azərbaycan xalqının formalaş-

ma tarixi haqqında elmin son nailiyyətlərinə əsaslanaraq  dolğun məlumat verir.  

II fəslin "Azərbaycan milli mədəniyyətinin formalaşma tarixi haqqında 

qısa xülasə" adlanan birinci yarımfəsildə müəllif mədəniyyət və onun etnoqrafik 

formaları, milli mədəniyyət, onun maddi və mənəvi növlərinə toxunmuş, 

Azərbaycan xalqının təşəkkül mərhələlərini şərh etmişdir. Belə ki, insan həyatı 

boyu müəyyən qrup insanlarla əhatə olunur, əlaqədə olur, onun güvəndiyi, 

köməklik etdiyi adamlar olur. Nəticədə qruplar formalaşır. Belə qrupların 

mədəniyyəti keçmiş nəsillərə və ənənələrə əsaslanan mədəniyyətdir. Müəllif 

dünya təcrübəsini əsas tutaraq bu cür qrupların mədəniyyətini  postfiqurativ 

mədəniyyət adlandırır. Bu mədəniyyətin səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, burda dəyişiklər yavaş və hissedilməz dərəcədə gedir. Belə ki,  babalar 

qucaqlarında tutduqları yeni doğulmuş nəvələrinə öz keçmişlərindən fərqlənən 

bir gələcək təsəvvür edə bilmirlər. Müəllif bəzi əsərlərdən sitatlar gətirməklə 

məsələyə obyektiv yanaşmış, elmi şəkildə izahına nail ola bilmişdir.  

Eyni zamanda, müəllif qeyd edir ki, müasir dünyanın mədəni həyatında 

baş verən dəyişiklikləri daha aydın dərk etmək üçün, "milli mədəniyyət", 

"pedaqoji mədəniyyət" anlayışlarının mahiyyətini bilmək lazımdır. Mədəniyyət 

anlayışının şərhi zamanı mədəniyyətə verilən tərif də diqqətdə saxlanılmışdır. 

"Mədəniyyət - cəmiyyətin bütün tarixi boyu əldə etdiyi maddi və mənəvi 

sərvətlərin məcmusudur, həmçinin onların yaradılması qabiliyyəti və bəşəriyyə-

tin tərəqqisi üçün onlardan istifadə etmək və onları nəsillərə vermək bacarığıdır" 

(2, s. 56). 

"Milli mədəniyyət isə hər bir millətin, xalqın, etnik qrupun öz tarixi boyu 

yaratmış olduğu maddi və mənəvi sərvətlərin məcmusu, həmçinin onların 

yaradıcılıqla inkişaf etdirilərək, xalqın tərəqqisi üçün nəsildən-nəsilə çatdırmaq 

qabiliyyətidir." 

Müəllif həmçinin maddi və mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələrinə də 

toxunmuş, hər birini ayrı-ayrılıqda şərh etmişdir. Belə ki, maddi mədəniyyətə 

milli geyim, bəzək və zinət əşyalarını, nəqliyyat vasitələrini, milli kulinariya, 

əsas məskunlaşma tipi, əmək növləri, əmək alətlərini və s. aid etmişdir. Mənəvi 

mədəniyyətə isə şifahi xalq yaradıcılığı, dil, xalqın adət və ənənələri, milli 

bayramlar, əxlaqi normalar kimi anlayışları aid etmişdir. 

"Pedaqoji mədəniyyət" adlanan yarımfəsildə isə pedaqoji mədəniyyətin 

mahiyyəti, pedaqoji mədəniyyətin xarakteri, etnik pedaqoji mədəniyyət və insa-

nın etnomədəniyyəti anlayışları məsələlərinə toxunulmuşdur. Pedaqoji mədəniy-
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yət ümumbəşəri mədəniyyətin bir hissəsi kimi təqdim edilir. Bu  mədəniyyət 

təhsil və tərbiyənin maddi və mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirir. Pedaqoji 

mədəniyyətə  ideyalar, təlim – tərbiyə vasitələri, metodları, priyomları, dünyagö-

rüşü, təhsilin səviyyəsi və s. daxildir. Pedaqoji mədəniyyətin cəmiyyətin ümumi 

inkişafında yeri və rolu haqqında geniş bəhs edilmişdir.  

"Pedaqoji mədəniyyətin bəşəri və etnik xarakteri" adlanan yarımfəsildə   

göstərilir ki, pedaqoji mədəniyyətlər milli xüsusiyyətlərinə görə təkrarolunmaz 

cəhətlərə malik olsalar da bütövlükdə pedaqoji mədəniyyətlər arasında ümumilik 

var. 

           Müəllif onu da əsaslandırır ki, ayrı-ayrı xalqların ümumi inkişaf tarixinə 

malik ilkası, mənəvi əxlaqi dəyərlərin ümumbəşəri olması, coğrafi şəraitin, təbii 

amillərin  oxşarlığı pedaqoji mədəniyyətlərin də bir-birinə təsir etməsinə, oxşar 

ümumi xüsusiyyətlərin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Yalan və həqiqət 

haqqında bütün xalqların atalar sözlərində deyimlərə rast gəlmək mümkündür. 

 Doğruya zaval yoxdur (Azərbaycan) 

 Ancaq təlxəklər həqiqəti danırlar (yəhudi) 

 Şirin yalandansa, acı həqiqət yaxşıdır (rus) 

 Yalanla yaşamaqdansa, həqiqətlə ölmək yaxşıdır (özbək)                               

"Pedaqoji mədəniyyətin formalaşmasına təsir edən amillər" yarımfəslində 

pedaqoji mədəniyyətin formalaşmasında ənənələrin rolu önə çəkilmişdir. Qeyd 

edilmişdir ki, xalqın pedaqoji mədəniyyəti cəmiyyət həyatının bütün sahələri ilə 

sıx əlaqəlidir və o, sintetik xarakter daşıyır.  Burda nəsillərin varisliyi pedaqoji 

mədəniyyətin inkişaf amili kimi səciyyələndirilir. Varislik - fasiləsiz inkişafın 

şərtidir. Nəsillərin varisliyi şəxsiyyətin sosial  inkişafının və xalqın mənəvi 

tərəqqisinin əsas amili olan tərbiyə vasitəsilə həyata keçirilir. Müəllif qeyd edir 

ki, varislik əxlaqi mühitə aid olub, bəzən ailənin kiçikyaşlı üzvlərində mənfi 

keyfiyyətlər yaranmasına da səbəb ola bilər. Hər bir xalq öz təkrarolunmaz 

orjinal  həyat tərzi ilə ümumbəşəri xəzinəyə öz töhfəsini verə bilər. Müəllif 

dediklərini sübut etmək üçün "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından və "Divani- 

lüğatit-Türk"dən atalar sözləri gətirməklə fikrini əsaslandırmışdır. 

1. Kül təpəcik olmaz 

2. Qara eşşək başına yüyən vursan, qatır olmaz 

3. Qaravaşa don geydirsən, qadın olmaz  
                                                                 "Kitaqbi-Dədə Qorqud" 

1. Qazan deyər: "dibim qızıldandır",  çömçı deyər:  "bəs mən haradayam?"  

2.  Qaz uçub gedərsə, ördək gölə sahib olar 

                                                                   "Divani- lüğatit-Türk"(2, s. 77). 

Kitabın III fəsli "Xalq tərbiyəsinin əsas üsulları" na həsr olunmuşdur. Xalq 

tərəfindən tətbiq edilən tərbiyə üsulları 4 bənd üzrə təsnif olunur: 

      1. Əxlaqi şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət edən üsullar 

      2. Davranış təcrübəsinin formalaşmasına xidmət edən üsulla 

      3. Xalq tərbiyəsində stimullaşdırma üsulları 

      4. Tərbiyədə nümunədən istifadə  

 Əxlaqi şüur - əxlaqi bilik və təsəvvürləri baxış və anlayışları əhatə edir. 

Əxlaqi şüurun formalaşmasına xidmət edən üsullar bunlardır: Öyüd-nəsihət, 

izahetmə-başasalma, məsləhət tövsiyyə, vəsiyyət, göstəriş, dilətutma. 
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Öyüd-nəsihət əxlaqi şüurun və  əqidənin formalaşmasında başlıca amil kimi də-

yərləndirilir. Öyüd-nəsihət üsulunun tətbiqi vasitələrindən biri kimi ustadnamə-

lər əsas götürülür. Ustadnamə - ustadın, təcrübəli, müdrik adamın öyüd - 

nəsihətidir. 

"Davranış təcrübəsinin formalaşdırılmasına xidmət edən üsullar " adlanan 

yarımfəsildə üsullardan bəhs edilmiş, məşq, oyun, sınaq, tələb əxlaqi hərəkətin 

dəfələrlə təkrar olunan üsulları kimi qeyd edilmişdir.  

 Xalq pedaqojikasında stimullaşdırıcı üsullar kimi rəğbətləndirmə və 

cəzalandırma üsullarından da bəhs edilmiş, geniş şərhi  verilmişdir. Müəllif 

rəğbətləndirmədən bəhs edərkən insanın hərəkət və davranışlarını bəyənmə - 

təqdiretmə önə çəkilmişdir. Hətta müəllif "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından 

nümunə verməklə fikrini asalandırmışdır: 

Oğuz bəyləri gəlib oğlanın üstünə yığnaq oldular. Dədəm Qorqud gəlsin, 

bu oğlana ad qoysun, alıb babasına varsin. Babasından oğlana bəylik istəsin, taxt 

alıb versinlər – dedilər. Dədə Qorqud oğlanı alıb başına vardı. Dədə Qorqud 

babasına söyləmiş: 

                                            Hey Dirsə Xan, 

                                           Oğluna bəylik vergil, 

                                           Taxt vergil-ərdəmlidir! 

                                           Boynu uzun bədöy at vergil 

                                           Minər olsun-hünərlidir!.... 

                                           Altun başlu ban ev vergil bu oğlana 

                                           Kölgə olsun -ərdəmlidir!....   

          Azərbaycan xalq pedaqogikasında cəzalandırma üsullarından da geniş 

istifadə olunmuşdur. Cəzalandırma davranışın, əxlaqi hərəkətin mənfi qiymət-

ləndirilməsi və bu yolla da həmin hərəkətin təkrar olunmasının qarşısını almaq 

üçün istifadə olunan tərbiyə üsuludur. Xəbərdarlıq, məzəmmətetmə, danlaq, 

qadağanetmə, hədə-qorxu, irad tutmaq, məhrum etmək və s. cəzalandırma üsul-

larıdır. 

Kitabın  IV fəslində xalq tərbiyəsinin vasitələri şərh olunmuşdur. Laylalar, 

düzgülər, əzizləmələr - bəsləmələr, sicilləmələr, mahnılar, sanamalar, yanıltmac-

lar, acıtmalar, mənzumələr, nağıllar, dastanlar, əfsanələr, lətifələr, tapmacalar, 

atalar sözləri, məsəllər, nəsihətnamələr, ustadnamələr və sair haqqında geniş 

söhbət açılmışdır. 

         "Atalar sözləri müdriklik xəzinəsidir" bölməsində xalq yaradıcılığında  ən 

çox yayılmış nümunələr kimi  atalar sözləri haqqında ətraflı məlumat və 

nümunələr verir. 

         Bu bölmədə "Kitabi - Dədə Qorqud" dastanlarında atalar sözlərinin müəy-

yən sistemli düzülüşü diqqəti cəlb edir.  

           Dastanda atalar sözləri müqəddimədən başlayaraq  müəyyən sistemlə 

düzülmüşdür. Əvvəlcə insanın taleyinə, qismətinə, hər bir işin Allahın əlində 

olduğuna aid atalar sözləri verilmişdir: 

 Allah-Allah deməyincə işlər düzəlməz 

 Qadir Allah verməyincə kişi varlanmaz 

Bundan sonrakı atalar sözləri həyatın çox mürəkkəb olmasına, qoca 

dünyanın gedişini dəyişməyə hətta ən qüdrətli, coşub-daşan insanların belə güclə 

çatmayacağına işarə edir: 
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                 Qovuşaraq sular daşsa, dəniz dolmaz 

                 Təkəbbürlük eyləyəni Tanrı sevməz 

                 Könlünü uca tutan adamda ağıl olmaz  (2, s. 115). 

Göründüyü kimi, müəllif fikrini elmi əsaslar üzərində izah etməyə çalışmış 

və buna nail də ola bilmişdir.      

Daha sonra Mahmud Kaşqarinin 1072-1074-cü illərdə yazdığı "Divani-

lüğəti-it-türk"  əsərindən nümunələr verilir.  Müəllif  bu nümunələrin  izahında 

yeri gəldikcə müqəddəs "Qurani-Кərim"dən gətirdiyi kəlamlara da söykənir. 

Kitabda XVIII əsr abidəsi "Əmsali Türkanə"dən də seçmələr verilmiş və həmin 

seçmələrin bugünkü  deyimi ilə fərqli olmadığını qeyd etmişdir. Bəzi qaynaqlara 

istinad edən  müəllif atalar sözlərinin pedaqoji imkanları haqqında  fikirlərini 

belə ümumiləşdirmişdir: "Atalar sözləri xalqın əxlaqi pedaqoji kodeksidir”. 

İsmayıl Əliyev atalar sözlərində ailə tərbiyəsinin istifadə imkanlarını da 

nəzərdən qaçırmamışdır. Atalar sözləri həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Bu 

baxımdan аğıl və əqli tərbiyəyə dair atalar sözləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Müəllifin bununla əlaqədar ulu peyğəmbərin müdrik kəlamlarına müraciət 

etməsi yerinə düşür. O yazır: "Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s) buyurub ki, insanın 

dini onun ağlıdır, ağlı olmayanın dini də yoxdur:  adamın ağlı dolğunlaşmadıq-

ca  imanı kamil olmur; yetkin insan olmaq üçün dolğun ağıl gərəkdir " və 

sair.  İsmayıl Əliyev belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, mədəniyyət əvvəlcə oynanı-

lır, sonra formalaşır. Xalq oyunları mənəvi zənginliyi, əxlaqi saflığı və fiziki 

kamilliyi özündə birləşdirən fəal şəxsiyyət formalaşdırılmasının ilkin mərhələsi-

nin əsas vasitələrindəndir. 

"Tapmacalar, onların etnopedaqoji mahiyyəti və əhəmiyyəti"  adlanan 

yarımfəsildə tapmacaların tərbiyəvi əhəmiyyəti önə çəkilmiş, yeni nəticələr əldə 

edilmişdir. 

Tapmacalar uşaqların müşahidə qabiliyyətlərinin inkişafı üçündə mühüm 

rol oynayır. Kitabda bu fikrin təsdiqlənməsi üçün istənilən qədər nümunələrə 

təsadüf edilir.  

"Xalq nəğmələri"  yarımfəslində xalq pedaqojikasının vasitələrindən biri kimi 

nəğmələrdən bəhs edilmişdir. Bu nəğmələr belə təsnif edilir: beşik nəğmələri, 

peşə nəğmələri, mərasim nəğmələri, mövsüm nəğmələri. 

Müəllif bu nəğmələrin hər birindən ayrı-ayrılıqda bəhsa etmiş, hər birinin 

tərbiyəvi əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. 

Müəllif qeyd edir ki, bu cür sadə xalq dili ilə,  həzin nəğmə ilə beşik 

başında olan uşağa bir növ "vətənşünaslıq" dərsi verir. 

Sonrakı yarımfəsillərdə xalq oyunları, bu oyunların pedaqoji mahiyyəti 

haqqında məlumat verilir. Müəllif oyunu belə şərh edir: oyun bəşəri inkişafın ən 

qədim və mühüm vasitələrindən biridir. Oyunun fəlsəfi, psixoloji, pedaqoji, 

bioloji baxımdan öyrənilməsi gösrərir ki, o, möcüzələr möcüzəsidir. 

Müəllif kitabı IV fəslə aid əlavə ilə bitirir: "Unudulmağa layiq olmayan 

oyun" başlığı ilə verilmiş bu əlavədə xalq arasında uşaqların böyük əksəriyyəti-

nin oynadığı "aşıq-aşıq" oyunlarının qaydaları, bu oyunun gedişi, əhəmiyyəti, 

tərbiyəvi rolu çox maraqlı təhkiyə ilə nəql olunur. 

Hər fəslin sonunda verilən sual və tapşırıqlar, fəslə aid ədəbiyyatın 

göstərilməsinin seçilməsində də müəllifin xidməti qeyd olunmalıdır. Bir sözlə, 

İsmayıl Əliyevin "Azərbaycan etnopedaqogikası" kitabı lazımlı bir dərs vəsaiti 
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kimi oxuculara, pedaqoji fikir tariximizə, bütövlükdə, layiqli ərməğan, pedaqo-

gika elminə dəyərli bir töhfədir. 

Övlad böyüdülməsi və tərbiyə edilməsi bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bəzən övladların düzgün tərbiyə edilməsində xalq hikmətindən, xalq 

təcrübəsindən istifadə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.   

Bu mənada İsmayıl Əliyevin "Azərbaycan etnopedaqogikası" dərsliyi 

olduqca əhəmiyyətlidir.  Bu dərslikdə irəli sürülən fikirlər öz aktuallığı ilə 

seçilir. Xalqın təlim-tərbiyə sahəsindəki empirik fikirlərini və tərbiyəvi təcrü-

bəsini məhz bu kitab vasitəsilə öyrənib gələcək nəsillərin tərbiyəsində tətbiq 

etmək olduqca faydalı ola bilər.   
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РЕЗЮМЕ 

РУБАБА ГАСАНОВА 

РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ "АЗЕРБАЙДЖАНСКЯ ЭТНОПЕДАГОГИКА" В    

РАЗВИТИИ НАУКИ ЕТНОПЕДАГОГИКА 

В обществе, в жизни все развивается.  Интересный и  ценный  вклад в 

педагогическую науку вносит книга доктора педагогических наук Исмаила  Алиева 

"етнопедагогика Азербайджана". В статье рассказывается о вкладе книги под названием 

етнопедагогика Азербайджана в развитие етнопедагогической науки. В статье 

представлена подробная информация и примеры о национальной и педагогической 

культуре, методах и средствах народного воспитания, пословицах, педагогической 

сущности народных игр и песен, изложенных в различных главах книги. 

Ключевые слова:Исмаил Алиев, етнопедагогика, пословицы, народные игры, 

педагогическая культура 

 

SUMMARY 

RUBABA HASANOVA 

THE ROL OF WORK "AZERBAIJAN ETNOPEDAGOGY"  IN ETNOPEDAGOGY 

SCIENCE DEVELOPMENT 

Everthing is developing in society and life. Interesting and voluable book named 

"Azerbaijan etnopedagogy" by Ismayil Aliyev doctor of pedagogical sciences who follows. This 

development is new gift for pedagogy science. The article deals with the rol of Azerbaijan 

etnopedagogy book in etnopedagogy science development . In the article detailed information 

and samples about pedagogical essence of national and pedagogical culture, methods and means 

of folk upbringing proverbs, folk game and songs stated in different chapters of the book were 

given in the article. 

Key words: Ismayil Aliyev, etnopedagogy, proverbs, folk games, pedagogical culture. 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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MÜASİR DÖVRDƏ HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİNİN 

ƏHƏMİYYƏTİ VƏ    XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  

Müasir dövrdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas vəzifəsi gənclərin Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrində xidmətə hazırlaşdırmaqdan Azərbaycan ordusuna məhəbbət ruhunda 

tərbiyə etməkdən onlarda öz vətəninə mənsubiyyətdən irəli gələn yüksək iftixar hissi və vətənin 

müdafiəsinə daim hazır olmaq əzmi formalaşdırmaqdan ibarətdir. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin 

mühüm əlamətlərindən biri olan hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi məktəblilərə doğma vətəni dərin 

məhəbbətlə sevməyi, onun keşiyində mətanətlə durmağı aşılayır. Eyni zamanda, məktəblilərdə 

vətən torpaqlarına göz dikənlərə qarşı amansız olmaq, onların qəsbkarlıq hərəkətlərinə nifrət 

hissi ilə yanaşmaq, vətən uğrunda son damla qanına kimi döyüşmək kimi keyfiyyətləri tərbiyə 

edir. Suverenliyimizin toxunulmazlığı, sərhədlərimizin etibarlı şəkildə qorunması, 

torpaqlarımızın bütövlüyünün təmin edilməsi, hər şeydən əvvəl, gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin gücləndirilməsindən başlanır. 

Açar sözlər. Vətənpərvərlik tərbiyəsi, orta məktəb, ordu  quruculuğu, ulu öndər, Heydər 

Əliyev, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi, gənc nəsil, Azərbaycan xalqı, məktəbyaşlı uşaqlar, vətən, 

torpaq, xalq, milli şüur, ümumbəşər, hərbi texnika, ümumtəhsil müəsisələri   

  

Müasir dövrdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas vəzifəsi gənclərin 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətə hazırlaşdırmaqdan Azərbaycan ordu-

suna məhəbbət ruhunda tərbiyə etməkdən onlarda öz vətəninə mənsubiyyətden 

irəli gələn yüksək iftixar hissi ve vətənin müdafiəsinə daim hazır olmaq əzmi 

formalaşdırmaqdan ibarətdir.Vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm əlamətlərindən 

biri olan hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi məktəblilərə doğma vətəni dərin məhəb-

bətlə sevməyi, onun keşiyində mətanətlə durmağı aşılayır. Eyni zamanda, mək-

təblilərdə vətən torpaqlarına göz dikənlərə qarşı amansız olmaq, onların qəsbkar-

lıq hərəkətlərinə nifrət hissi ilə yanaşmaq, vətən uğrunda son damla qanına kimi 

döyüşmək kimi keyfiyyətləri tərbiyə edir. Suverenliyimizin toxunulmazlığı, 

sərhədlərimizin etibarlı şəkildə qorunması, torpaqlarımızın bütövlüyünün təmin 

edilməsi, hər şeydən əvvəl, gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin güclən-

dirilməsindən başlanır. ( 1, s. 76) 

XX əsrin sonlarında müstəqilliyini bərpa etmiş və yeni ictimai-siyasi 

sistemin təşəkkülü prosesini yaşayan Azərbaycan dövlətçiliyi geridə qalan illər 

ərzində müxtəlif çətinliklərlə üzləşib, mürəkkəb yol keçir. Azadlıq ideyalarına 

sadiq olan xalqımız və dövlətimiz ölkədə qarşıya çıxan çətinlikləri milli ideyala-

rın gücü ilə dəf edərək, demakratik və dünyəvi dövlət quruculuğu, vətəndaş 

cəmiyyətinin formalaşması yolunda qətiyyətlə irəliləyir. 80-ci illərin sonu-90-cı 

illərin əvvəllərində respublikamızda hökm sürən qeyri-sabitlik şəraitində Azər-

baycanın gənc nəsli sanki unudulmuşdu(2, s. 68). 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan XX əsrdə ikinci dəfə dövlət müstə-

qilliyini  elan  etdikdən  sonra  müstəqilliyinin  ilk  illərində  dövlətin  idarəçilik   
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sükanı arxasında xalqın qüvvələrini bir yerə cəmləşdirə biləcək və müasir 

dövrün  vətənpərvərlik tərbiyəsini xalqa aşılayan bir lider yox idi. Həmin dövrdə 

Azərbaycan ərazilərinin davamlı işğalı  getdikcə gərginləşən  siyasi vəziyyət  

əhalinin  günbəgün  ağırlaşan siyasi durumu  ölkəni  bu bəlalardan  xilas edə 

biləcək, xalqı öz arxasınca aparmağa qadir liderə ehtiyac olduğunu  

şərtləndirirdi. Amma bunlara baxmayaraq Azərbaycan vətəndaşının 

vətənpərvərlik tərbiyəsinin o cümlədən hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təməli  

ulu əcdadlarımız elə möhkəm qoymuşdurlar ki, Azərbaycan xalqının başına 

dəyişik vaxdlarda açılan  müsibətlərə baxmayaraq XX əsrin yaddan çıxmayan 20 

Yanvar  hadisələrində  xalqımızın  oğlan  və qızlarının küçələrə çıxması, odlu 

silahların və tankların qarşısına keçib mərmilərin öldürücü zərbəsinə sinə 

gərərək bu torpaqların azadlığını və insanların azad firavan  yaşaması üçün 

səslərini ucaltmaları  Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığından söz açmış oldu. Bu  

hadisələrdə ölməz qəhrəmanların  şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsi bizim 

keçmişimizin və gələcəkdə müstəqilliyimizin təməlinin qoyulması müasir 

Azərbaycanın hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin  vətənpərvərlik ideologiyalarının 

xalq içərisində nə qədər yüksək hissə malik olmasını bir daha sübut etmiş oldu. 

Bu dövrlərdə Azərbaycanda  daxili çəkişmələrin olması və bundan istifadə edən 

yadelli işğalçıların Azərbaycan torpaqlarına yenidən soxulmaları, Azərbaycanın 

nüfuzunu kiçiltmələri Azərbaycan xalqının vətənpərvərlik hisslərini öldürmək və 

sındırmaq üçün fitnə-fəsad istəklərindən əl çəkmirdilər. Bunların baş verməsi 

Azərbaycanın gələcək taleyində onun ordusunun qüvvətlənməsinin xalq 

arasında, ordu arasında hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin zəifləməsinə gətirib 

çıxara bilərdi. Bunları görən və yaşayan cəmiyyətin bütün təbəqələri əmin idi ki, 

yenicə müstəqillik qazanmış ölkənin düşmüş olduğu ağır və dözülməz 

vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevdir. Əslində bu 

bütün xalqın ürəyinin səsi idi. Xalqımızın H.Əliyevin ətrafında sıx birləşməsində 

öz gələcək taleyini və vətənpərvərlik məsələlərinin təməlinin 

möhkəmləndirilməsinin həlli öz əllərində olmuş olacaqdı. (3, s. 134) 

         Azərbaycan xalqının istək və tələbi sayəsində ikinci dəfə H.Əliyevin haki-

miyyətə qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyində, ordu quruculuğunun inkişafın-

da, mədəniyyətində və iqtisadiyyatında vətənpərlik tərbiyəsinin inkişaf etdiril-

məsinə səbəb oldu. Necə ki, keçmişdə Azərbaycan xalqının içərisindən çıxmış 

olan ulu sərkərdələrimiz tərəfindən təməli qoyulan Azərbaycanda vətəndaşlıq 

tərbiyəsi, Azərbaycanda hərbi vətənpərlik tərbiyəsinin bünövrəsini məhz Heydər 

Əliyev ucaltmış oldu. 

         Azərbaycan Respublikasında müasir hərbi vətənpərlik tərbiyəsinin təməli 

qoyulmağa başladı. O, Azərbaycan tarixinə yenidən baxılmasını və Azərbayca-

nın keçmiş ulu sərkərdələrinin tarixi ölməz Cavanşir,  Babək kimi qəhrəmanların 

Azərbaycanın tarixində əvəzsiz xidmətlərinin olduğunu, onların bu dövlətin 

torpaqları üçün etdikləri hərbi vətənpərvərlik, rəşadətlik və cəsurluq hisslərinin 

əvəzolunmazlığını Azərbaycan tarixində və ədəbiyyatında yenidən işıq üzünə 

çıxartdı. Bunun kimi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından öz yazılarında və çıxış-

larında Azərbaycanın nə qədər qədim tarixə mənsub olması və bu qəhrəmanlıq 

eposlarında Azərbaycan döyüşçülərinin qəhrəmanlarının, vətəndaşının nə qədər 

vətənpərvər olub bu günümüzə qədər gəlib parladıqlarını demişdir. Bunları 

görən, eşidən hər bir azərbaycanlı istər-istəməz  xalqının, torpağının keşiyində 
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durmağa, onu göz bəbəyi kimi qorumağa çalışan hisslərlə addımlamağa başlayır 

və Azərbaycanda müasir hərbi vətənpərlik tərbiyəsini göy üzünə çıxarıdı. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında bu gün müasir hərbi vətənpərlik tərbiyə-

sinin əhəmiyyət kəsb edən xüsusiyyərindən birini doğuran məsələnin həllini hələ 

70-ci illərin əvvəllərində Bakıda Ümummilli liderimiz tərəfindən əsası qoyulan 

hərbi məktəbinin (Cəmşid Naxçıvanski adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi) 

kursantlarının hər biri hərbi gücümüzün şanını, şöhrətini bütün dünya 

miqyasında bildirirlər. O dövr üçün çətin olan bu məktəbin əsasının qoyulması 

təhsil alan bitirən zabit kadrlarının bizim hərbi hissələrdə xidmət edən əsgər və 

gizirlərə, gənc zabitlərə, eləcə də orta və ali məktəblərdə təhsil alan məktəbli və 

gənclərimizdə yüksək vətənpərvərlik, hərbi sənətinə, peşəsinə yüksək etiqatlılıq 

və güvənc qazanmalarında vaxtaşırı köməklik göstərirlər. Bu məktəbin təməli 

70-ci illərdə qoyulsa da Müstəqil Azərbaycan Respublikasında müasir hərbi 

vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafına təsir edən amillərdəndir (3, s. 199). 

 Müasir dövrün  hərbi vətənpərvərlik  tərbiyəsinin inkişafında Azərbaycan 

Respublikasının hərbi təhsil sistemi mühüm yer tutur. Hərbi təhsil dünyəvi  və 

fasiləsiz xarakter daşımaqla milli-mənəvi  dəyərlərə köklənən, Silahlı Qüvvələri-

mizin, xalqımızın və ölkəmizin maraqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətli fəa-

liyyət sahəsidir. 

Müasir dövrdə gənçlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir.Vətənə məhəbbət hissi və Vətənin müdafiəsi bu günlər həmişəkindən 

çox ön planda durur. Görkəmli ictimai xadim şair və dramaturq Şixəli Qurbanov 

qeyd edir ki, gənç nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi ana südündən 

ana laylasında başlanır. 

 

                                Nəyim var sənindir bu baş bu bədən 

                                Əcəl aman vərə ömür bitməyə 

                                Sənə qurban olum demirəm Vətən 

                                Hazıram yolunda qurban gətməyə 

Buna görə də hər bir azərbaycanlı öz sayıqlığını artırmalı ölkəmizin 

müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi üçün çalışmalıdır. Xüsusən orta 

məktəb şagirdlərinin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsi, ordu 

sıralarında xidmətə nümunəvi hazırlanması hər bir gəncə zəngin mənəvi siyasi 

keyfiyyətlər aşılanmalı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş ənənələrinin 

təbliğ edilməsi sahəsində mühüm tədbirlər həyata kəçirilməlidir. Orta məktəb 

şagirdləri qarşısında hərbi vətənpərvərlik mövzularının oxunması, söhbətlərin 

aparılması, müharibə veteranları ilə görüşlərin kəçirilməsi, viktorinalar, 

disputlar, konfranslar, hərbi vətənpərvərlik mövzusunda kinofilmlərin və bədii 

əsərlərin müzakirəsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. (4, s. 89). 

 Bu gün vətənimizin, ürəyimizin bir parçası olan müqəddəs torpaqlarımızın 

20 faizi işğal edildiyi, bir milyondan artıq qaçqın və köçkünlərimizin olduğu bu 

dövrdə Azərbaycan gəncliyinin düşmənə qarşı mübarizə əzminin artırılması 

onun hərbi vətənpərvərlik ruhunun gücləndirilməsi günümüzün ən aktual 

mövzusudur. Tarix boyu xalqımız Vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hissi ilə 

doğma yerlərə və adamlara bağlılıqdan başlayaraq bütün qüvvə və qabilliyətrini 

Vətənin, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizəyə qədər yüksəlmişdir 
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Məktəblərdə şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin müxtəlif fomaları 

mövcuddur:  

Döyüş və əmək ənənələri, müharibə və sülh, hərbi ixtisaslar haqqında 

mühazirələr, məruzələr, söhbətlər, nəzəri konfransların keçirilməsi; 

İnqilabi, döyüş və əmək şöhrəti yerlərinə gəzintilər; 

Qəhrəmanların, o cümlədən məktəbin adını daşıdığı şəxsin həyatı və 

qəhrəmanlığı salnaməsindən istifadə edərək şagirdlərin tərbiyəsinə təsir edir. 

Müharibə işitrakçıları, əmək qabaqcılları, Azərbaycan ordusunun hərbi 

qulluqçuları ilə maraqlı görüşlərin keçirilməsi: 

Əlillərə, müharibə veteranlarına, şəhid olmuş əsgərlərin ailələrinə 

şagirdlərin qayğı göstərməsi; 

Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda ən yaxşı inşa, hekayə, rəsm fotoşəkil 

üçün müsabiqələr keçirmək; 

"Cəsurlar”, "Şahinlər” hərbi idman oyunlarının keçirilməsi hərb işinin və 

hərbi texnikanın öyrənilməsi üzrə dərnəklər və klublar yaratmaq. 

         Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətə şagirdlərin daha yaxşı 

hazırlaşması üçün onların hərbi-tətbiqi idman növlərinə cəlb edilməsi. Rayon, 

şəhər, respublika miqyasında keçirilən hərbi-vətənpərvərlik işinin ən yaxşı 

təşkili üzrə baxış müsabiqələrində şagirdlərin iştirakını təmin etmək (4, s. 45-

46). 

Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas məqsədi insanlarda müstəqillik, birlik, 

demokratiya uğrunda mübarizliyi inkişaf etdirir.  
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РЕЗЮМЕ 

ПАРВИЗ АЛЛАХВЕРДИЕВ 

ВОЕННО-ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ: 

ВАЖНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

Основная задача военно-патриотического воспитания в современном мире - 

обучить молодых людей служить в Вооруженных силах Азербайджана, привить им 

чувство гордости за свою страну и сильное чувство собственного достоинства. Одним из 

важнейших элементов патриотического воспитания является военно-патриотическое 

воспитание, которое помогает ученикам с большой заботой и терпением любить свою 

родину. Он вселяет в любовь глубокую любовь и мужество своей охраны. В то же время 

он учит школьников быть жестокими на родине, ненавидеть акты агрессии, бороться за 

родину как последнюю каплю крови. - укрепление патриотического воспитания.  

Ключевые слова. Патриотическое воспитание, вуз, армейское строительство, 

великий лидер, Гейдар Алиев, военно-патриотическое воспитание, молодое поколение, 

азербайджанский народ, дети школьного возраста, родина, земля, народ, национальное 

самосознание, универсал, военная техника, учебные заведения 
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SUMMARY 

PARVIZ ALLAHVERDIYEV 

MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN MODERN PERIOD 

IMPORTANCE AND FEATURES 

The main task of military-patriotic education in the modern world is to train young people 

to serve in the Armed Forces of Azerbaijan, to instill in them a sense of pride in their country 

and a strong sense of dignity. One of the most important elements of patriotic education is 

military-patriotic education, which helps students with great care and patience to love their 

homeland. He instills in love the deep love and courage of his guard. At the same time, he 

teaches schoolchildren to be cruel in their homeland, to hate acts of aggression, to fight for their 

homeland as the last drop of blood. - strengthening patriotic education. 

Key words. Patriotic education, university, army building, great leader, Heydar Aliyev, 

military-patriotic education, young generation, Azerbaijani people, school children, homeland, 

land, people, national identity, universal, military equipment, educational institutions 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

256 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ / ELMİ ƏSƏRLƏR/ 2020, № 2 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2020, № 2 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2020, № 2 

 

 

UOT 37.01.                                                                              RAZİYYƏ ALLAHVERDİYEVA  

XƏYALƏ KAZIMOVA  

Gəncə Dövlət Universiteti 

xayala.kazimova.83@mail.ru 

 

 “MİLLİ GEYİMLƏR” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRDƏ MİLLİ 

HİSSLƏRİN FORMALAŞMASI 

 

Orta məktəblərdə təsviri incəsənətin tədrisi zamanı şagirdləri milli ruhda tərbiyyə etməyə 

böyük önəm verilir. Bu baxımdan tədris olunan mövzular elə təşkil olunmalıdır ki, gənc nəslin 

milli - ənənəvi dəyərlər vasitəsilə bədii estetik hisslərinin formalaşmasına zəmin yaratsın. 

Azərbaycan milli geyimləri xalqın maddi – mənəvi mədəniyyətinin çox əsirlik və mürəkkəb 

inkişafı prosesində yarandığından xalqın tarixi ilə sıx bağlı olan geyimlər milli xüsusiyyətləri 

daha mükəmməl əks etdirir. Milli geyimlərdə tikmə, toxuma və zərif işləmələrlə yanaşı xalq 

yaradıcıllığının bir sıra etnoqrafik, tarixi və estetik xüsusiyyətləri də ifadə olunmuşdur. Bu 

baxımdan milli geyimlərin tədris prosesində daha dərindən öyrədilməsi zəruridir. 

Açar sözlər: milli geyim, ipək , parça , çiyinüstü,  üst geyimi 

 

Müasir dövrdə respublikamızın müstəqillik əldə etdiyi bir şəraitdə tədris 

sistemində yeni milli təhsil konsepsiyasının həyata keçirilməsi, orta ümumtəhsil 

məktəblərində tədris olunan bütün fənlərin yeni məzmun və forma  daşımasını, 

təlim-tərbiyyə işinin müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən qurulmasını aktual 

bir problem kimi qarşıya çıxarmışlar. Gənc nəslin hərtərəfli təlim-tərbiyəsinin 

əsasını milli-ənənəvi dəyərlər vasitəsi ilə bədii-estetik hisslərin formalaşması, 

yaradıcı əmək və yüksək vətənpərvərlik tərbiyəsini elmi əsaslar üzərində inkişaf 

etdirilməsi təşkil edir. 

Bu vəzifə orta ümumtəhsil məktəblərinin müxtəlif siniflərində tədris olu-

nan müxtəlif təlim fənləri vasitəsi ilə həyata keçirilsə də əsas ağırlıq incəsənətlə 

bu vəya digər şəkildə bağlı olan fənlər üzərinə düşür. Orta ümumtəhsil 

məktəblərində tədris olunan belə fənlərdən biridə təsviri incəsənətdir. 

Bildiyimiz kimi dünya xalqlarının mədəni inkişafı müxtəlif dövrlərdə 

yaradılmış sənət əsərləri, tarixi memarlıq abidələri, əlyazmalar, tarixi sənədlər, 

bədii və şifahi ədəbiyyat müxtəlif millətlərin, xalqların adət-ənənələri və s. 

əsasında öyrənilir. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı çox qədim və zəngin tarixi 

keçmişə, milli mədəniyyət abidələrinə malikdir. Nəsildən-nəslə keçən milli 

ənənələri özündə birləşdirən nadir incəsənət nümunələri min illər boyu 

insanların bədii-estetik zövqünü formalaşdırmış, onların mədəni inkişafına təkan 

vermiş və dünyagörüşünü istiqamətləndirmişdir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin tədris proqramında təsviri incəsənət fənninin 

estetik xüsusiyyətləri belə verilmişdir: “Təsviri incəsənət dərsləri şagirdlərdə 

bədii yaradıcılığa, xalq bədii sənətinə maraq tərbiyə edir, rənglər və ondan 

düzgün istifadə haqqında təsəvvür yaradır, estetik qabiliyyətlərin ahəngdar 

inkişafına imkan açır, gözəlliyi duymaq , düzgün qiymətləndirmək və onu əlləri 

ilə yaradıb qorumağa can atmaq keyfiyyətlərini tərbiyə edir”. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 11.05.2020, qəbul edilib: 18.05.2020 
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Hal-hazırda milli dekorativ – tətbiqi sənət nümunələri vasitəsilə şagirdlərin 

estetik tərbiyəsində müəyyən dönüş yaratmaq üçün real imkanlar vardır. Bu 

məqsədlə məşğələlərin təşkilində elmi ardıcıllıqla, məzmun və xarakterə ciddi 

ehtiyac duyulur. Beləliklə, orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin estetik 

tərbiyəsini düzgün formalaşdırmaq üçün dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri və 

milli dekorativ sənət növləri ilə bağlı olan məşğələlərin keyfiyyətini yüksəltmək 

üçün səmərəli yollar axtarıb tapmaq, elmi metodik sistem yaratmaq, onu 

təcrübədə sınaqdan keçirərək müşahidələr aparmaq. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan milli dekorativ-tətbiqi sənət növlərinə xalça-

çılıq, bədii tikmə və hörmə, bədii metal emalı, milli geyimlərin hazırlanması, bə-

dii ağac emalı və s. bu kimi nəsildən-nəslə keçən milli adət-ənənələri özündə bir-

ləşdirən sahələr daxildir ki, müasir dövrdə iqtisadi problemlərin meydana gəldiyi  

şəraitdə, bu cür  sənətkarlıq növlərinin böyüməkdə olan gənc nəslin  təlim-

tərbiyə işinin yenidən və milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla qurulmasında çox 

mühüm əhəmiyyəti vardır.  

Şagirdlərin dekorativ xalq sənətinə göstərdikləri marağın əsasını, həmin 

sənət nümunələrinin ümumbəşəri dəyəri, bədii-estetik mahiyyəti ilə  sıx bağla-

maq olardı. Şagirdlərdə dekorativ-tətbiqi sənətə qarşı olan marağı daha da inki-

şaf etdirmək üçün problemin həlli yolları qaldırılmalı, qabaqcıl metod və üsul-

lardan istifadə olunmalıdır. 

Hər bir təsviri incəsənət müəllimi Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nü-

munələri ilə tanış olmalı, müxtəlif sənətkarlıq nümunələrindəki milli xüsusiy-

yətləri dərindən dərk etməli və tədris prosesində bu vasitələrdən istifadə etməklə 

şagirdlərin bədii-estetik zövqlərinin inkişafına müsbət təsir göstərməlidir.  

Azərbaycan milli geyimləri- Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi 

mədəniyyətinin çox çətin və uzun çəkən inkişaf gedişi nəticəsində yaranmışdır. 

Azərbaycan milli geyimləri azərbaycanlıların maddi mədəniyyətini, onlara 

xas olan xüsusiyyətləri əks etdirir  və xalqın sarsılmaz etnik nişanələrinə aiddir. 

Xalqın etnik, tarixi, xalq yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri, onların müxtəlif 

halda formalaşmaları, bədii bəzək naxışları, toxuculuq xalq geyimində öz əksini 

tapmışdır. Azərbaycan XVII əsrdə yaxın Şərqin ən böyük ipəkçilik ölkəsi kimi 

tanınırdı və Şirvan əyaləti Azərbaycanda ən iri ipəkçilik rayonu idi. Bundan 

başqa Azərbaycanın Şamaxı, Basqal, Gəncə, Şəki, Şuşa rayonlarında da ipəkçi-

lik istehsalı çox inkişaf etmişdir. Bu rayonlarda ipəkdən çox qəşəng, bəzəkli, 

naxışlı, zərif qadın baş örpəkləri istehsal olunurdu. Geyimin stil yiyəsinin ailə 

vəziyyətini və yaşını əks etdirirdi. Subay qızların geyimləri evli qadınların 

geyimlərindən fərqlənirdi. Cavan qızlar daha parlaq  və qəşəng geyinərdilər. Kişi 

və qadın geyimləri Azərbaycanın bütün etnik, tarixi zonalarında eyni idi. 

Bununla belə kişi geyimləri geyimin yiyəsinin sinfini  əks etdirirdi. Uşaq geyimi 

öz forması ilə böyük geyimi ilə eyni idi və onlardan yalnız bəzi xüsusiyyətləri və 

ölçüsü ilə fərqlənirdi. 

Azərbaycan qadın geyimi XIX-cü əsrdə XX – ci əsrin 

əvvələrində alt və üst geyimlərdən  ibarət idi. Üst geyimi isə öz 

növbəsində çiynüstü və bel üst geyimindən ibarət idi. Qadın çiyinüstü 

geyimi üst köynəyindən, arxalıqdan, çəpkəndən ibarət idi.  

Üst köynəyi-çiynüstü, düz biçimi, çiyini tikişsiz və rəngbərəng qoltuqaltından 

ibarət geyimdir. Bu köynəklər əsasən qanovuz və fay ipək parçalarından tikilirdi 
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Çəpkən– çiynüstü, astarlı və yalançı qolları malik olan üst geyimdir.  

Bu geyim tirmədən, məxmərdən və bir neçə növ ipək parçalarından 

tikilirdi. 

Ləbbadə - çiynüstü üst gödəkçəsidir. Bu geyim sırıqlı astarda olur, 

tirmədən, məxmərdən və başqa parçalardan tikilirdi. 

 
 

Küləcə - qadın çiynüstü üst geyimidir. Bu geyim astarlı olur və 

tirmədən, məxmərdən tikilirdi. 

 

 

Baharı – sırıqlı astarda qadın çiynüstü üst geyimdir. Əsasən 

məxmərdən tikilirdi. 

 

 

Kürdü – qadın üst geyimdir. Bu geyim tirmədən, məxmərdən 

tikilirdi, xəz dəri və sıx naxışlarla bəzənilirdi. 

 

 

 

Eşmək – qadın sırıqlı üst geyimdir, tirmədən və məxmərdən 

tikilirdi. Bu geyimin yaxası, ətəyi və qolları safsar xəz 

dərisiylə, qızılı şəbəkə torla və şəridlə bəzənilirdi. Qadın bel 

üst geyimi – bir neçə tumandan, cütbalaqdan və çaxçurdan 

ibarət idi. Şəhərlərdə qadın evdən çıxanda     tumanın üstündən 

çaxçur geyərdilər.  

Qadın bel üst geyimi – bir neçə tumandan cütbalaqdan  və 

çaxçurdan ibarət idi. Şəhərlərdə qadınlar evdən çıxanda tumanın 

üstündən çaxçur geyərdilər.  

 

 

 

Kişi milli üst geyimi -  üst köynək, arxalıq, qaba və çuxadan 

(çiynüstü) ibarət idi. 

 

 

Arxalıq – çiyinüstü, uzun, beli ensiz gödəkçədir. Bir və ya 

ikiyanlı arxalıqlar ipək, atlaz, kişmir, mahud, satin və başqa 

parçalardan tikilirdi. 

 

 

Qaba – kişi çiyinüstü üst geyimidir və əsasən tirmədən tikilirdi. 
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Qeyd olunan məlumatların şagirdlərə çatdırılması VII sinifdə tədris olunan 

“Milli geyimlər” mövzusunun keçirilməsi zamanı şagirdlərə lazımi məlumatları 

çatdırmaq üçün geniş imkan yaranır. Aşağıdakı mövzular VII sinifdə təsviri 

sənət haqqında söhbət dərslərində tədris olunur. 

1. Memarlıq üslubları 

2. Geyimin cəmiyyətdə rolu 

3. Əsirlərin xəzinəsi. Azərbaycanın milli geyimləri. 
4. Mebeldə dizayn və dekor. 

5. Dünya muzeyləri. 
 “Milli geyimlər” mövzusunun nümunəvi tədrisini aşağıdakı kimi tədris 

etmək olar. 

Mövzu:  Əsrlərin xəzinəsi. Azərbaycan milli geyimləri. 

Məşğələnin növü: Təsviri sənət haqqında söhbət. 

Alt standartlar: 1.1.1,  1.2.1,  1.2.2,  2.1.1 

Fənlərarası  inteqrasiya: Az.d.-1.1.2, 2.1.3; Az.-1.3.1, Ə.-2.2.1;Tex. -

1.3.3, 4.2.1 

Dərsin məqsədi: 
1. Azərbaycan milli geyimlərinin cəmiyyət  həyatında rolunu və 

əhəmiyyətini nümunələr əsasında şərh etmək.   

2. Məişət janrını xarakterik xüsusiyyətlərinə görə şərh etmək.  

3. Azərbaycan milli geyimlərini xarakterik xüsusiyyətlərinə görə şərh 
etmək.  

4. Azərbaycan milli geyimlərini, insanların məişətini  real təsvir etmək. 
Dərsin tipi: Deduktiv 

İstifadə olunan iş formaları: Fərdi iş, qrup işi 

İstifadə olunan üsullar: Müzakirə, krossvord, suallar, kublaşdırma  

Resurslar:  

Müəllim üçün : Azərbaycan milli geyimlərinə  aid nümunələr (slayd və  ya 

şəkillər). 

Praktik işin ardıcıllığını əks etdirən nümunə, rubrik (sxem) 

Şagird üçün: Dərslik, boyalar, flomasterlər, rəngli karandaşlar.  

Dərsin planı. 
1.     Dərsin təşkili – 3 – 4 dəqiqə 

2. Motivasiya – 3 dəqiqə 

3. Tədqiqatın aparılması – 5 dəqiqə 

4. Məlumatın mübadiləsi, müzakirəsi və təşkili – 8 dəqiqə 

5. Yaradıcı tətbiqetmə - 18 dəqiqə  
6. Ümumiləşdirmə və nəticə - 4 dəqiqə 

7. Qiymətləndirmə - 4 dəqiqə 
  Cəmi: 45 saat 

Dərsin gedişi:Şagirdlərlə salamlaşdıqdan sonra sinif  jurnalında 

davamiyyəti qeyd edirəm.  

Təlim məşğələrinin reallaşdırılmasına dair tövsiyyələr. 
Mövzuda şagirdlər Azərbaycanın milli geyimlərinin müxtəlif tarixi-

etnoqrafik bölgələrinə görə ayrıldığını, onların müəyyən əlamətlərinə görə 

insanın yaşı peşəsi və sosial vəziyyəti müəyyən olunduğu haqqında məlumat 
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alır. Xalq yaradıcılığının tarixi, etnoqrafik və bədii xüsusiyyətləri öz əksini 

geyimlərdə tapır. 

Geyimin üslubu onun yiyəsinin ailə vəziyyətini və yaşını əks etdiriridi . 

Subay qızların geyimləri evli qadınların geyimlərindən fərqlənirdi. Cavan qızlar 

daha parlaq və qəşəng geyinnirdilər. Kişi və qadın geyimləri Azərbaycanın 

bütün etnik, tarixi zonalarında, demək olar ki, eyni idi. Uşaq geyimi öz forması 

ilə böyük geyimi ilə eyni idi və onlardan yalnız bəzi xüsusiyyətləri və ölçüsü ilə 

fərqlənirdi. 

Mövzuya 2 tədris saatı verilmişdir. 1-ci saatda dərslikdə verilən mövzu 

nəzəri cəhətdən mənimsənilir. 2-ci dərsdə isə praktik tapşırıq yerinə yetirilir.  

Motivasiya:1-ci dərs:  
 “Motivasiya” mərhələsində mövzunun adını almaq üçün krossovordan  

 
 

istifadə etmək olar. Müəllim yazı lövhəsində mövzuya aidhazırlanmış krossvor-

du asır.  Şagirdlər krossvordu həll edirlər. 

Krossvordda verilmiş suallar cavablandırılır. 

1. Saxsı qabların materialı (Gil) 
2. Sulu boyalardan biri (Akvarel) 

3. Quaş, akvarel nədir? (Boya) 
4. Toxuculuq sənətində ipliyin hörülən düyünü (İlmə) 
5. Dekorativ-tətbiqi sənətin sahəsi (Mozaika) 

Müəllim soruşur: 

- 1 rəqəmi yazılan üfüqi sütünda hansı söz alındı? (Geyim) 
- Mövzumuz milli geyimlər haqqındadır. 

Tədqiqat sualları:  Azərbaycanın kişi və qadın milli geyimləri tarixi-

etnoqrafik bölgələrdə nə ilə fərqlənir? İnsanların milli geyimlərini, məişətini 

özündə əks etdirənsüjetli kompozisiyalarda nələri  nəzərə almaq lazımdır? 

Şagirdlərin fərziyyələri dinlənilir. 

Tədqiqatın aparılnası:Xatırla blokunda verilən suallar müzakirə edilir. 

Milli geyimlərin hansı hissədən ibarət olduğunu şagirdlər müzakirə edir. 

Şagirdlər yeni mövzu ilə tanış olurlar. Azərbaycan milli geyim məktəbi, 

əsasən, XVI-XVII əsrlərdə yaranmış və xalqımızın  tarixi ilə sıx bağlı olmuşdur. 

O zamanlar insanların iqtisadi  və sosial vəziyyətindən asılı olaraq, milli 

geyimlər fərqli olurdu. Bu vaxt mövzuda olan ayrı-ayrı bloklar da təhlil edilir.  

Tanışol blokunda şagirdlər Azərbaycanın müxtəlif tarixi – etnoqrafik 

bölgələrinin milli geyimləri ilə tanış olurlar. 
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Məlumatın mübadiləsi, müzakirəsi və təşkili: Müəllim şagirlədri 

qruplara ayırır və partalarının üzərinə dərslikdə verilən  bir geyimin surətini 

qoyur. Sonra hərəsinə bir kub verir və onlar kubun tərəflərini təhlil edirlər. 

Kub (kiçik, yaxşı olar ki, tili 15-20 sm olsun) kağızdan hazırlanır. Kubun 

hər üzünə verilən  altı qısa göstəriş olur: 

1.Təsvir edin: Milli geyiminin şəklinə yaxından nəzər salırlar və 

gördüklərini rənglər, formalar, ölçülər və s. də daxil olmaqla təsvir edirlər.  

2. Müqayisə edin: O nəyə oxşayır?  Nədən fərqlinir? 

3. Əlaqələndirin: o, şagirdləri nə barədə düşünməyi vadar edir? Nəyi 

xatırladır? 

4. Təhlil edin:  Onun neçə düzəldiyini söyləyirlər. Dəqiq bilmələri vacib 

deyil, özlərindən fikirləşə bilərlər.  

5. Tətbiq edin: O necə istifadə oluna bilər? 

6. Lehinə, yaxud əleyhinə müqayisə edin:  Əvvəlcədən öz mövqelərini 

müəyyən edirlər. İstədikləri kimi məntiqi dəlillərdən istifadə edirlər. 

 

 
 

Yazı müddəti bitdikdən sonra  şagirdlər kubun  hər üzünə dair bölüşürlər.  

Ümumiləşdirmə və nəticə: 

Sərbəst iş üçün tapşırıqlar. 
1-ci dərsdəMüəyyən etblokundakı 1 (a) və (b) tapşırıqları yerinə yetirilir. 

1.(a). Mövzuda verilmiş şəkillərdə insanların cəmiyyətdə tutduğu mövqe 

və peşəsinin nədən ibarət olduğu soruşur.  

(b). Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin milli geyimləri haqqında əlavə 

məlumatlartoplamaq tapşırılır.  

2-ci dərs: Yaradıcı tətbiqetmə Qədim dövrdə yaşamış insanların milli 

məişətini özündə əks etdirən süjetli rəsm tapşırılır. Şagirdlər 1-ci dərsdə milli 

geyimlər haqqında yetərincə məlumat topladıqları üçün bu süjetli rəsmi çəkmək 

asan olar. Onlar, sadəcə süjet xətti fikirləşməli olacaqlar.   

Kompozisiya haqqında bilikləri yada salmaq vacibdir. Belə ki, yaxında  

kiçik uzaqda isə böyük obğyektləri, mütənasibliyi kontrastlığı nəzərə almağı 

xatırlamaq olar. Rəsmi qruplarda, cütlərdə yerinə yetirmək məqsədəuyğundur. 

Milli geyimlərin xüsusiyyətlərini –rəng, ornament, formanı nəzərə alaraq, müasir 

kişi və qadın geyim dəsti çəkmək tapşırılır.      

Müəllim şagirdlərlə birlikdə dərslikdə  

Özünü yoxla blokunda verilmiş ümumiləöşdirici sualları cavablandırır. 

Qiymətləndirmə:Müəllim qrup fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün 

qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edir. 
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Qiymətləndirmə meyarları:  

 Şərhetmə (milli geyimlərin rolunu və əhəmiyyətini, xarakterik 

xüsusiyyətlərini; məişət janrını); 
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PЕЗЮМЕ 

РАЗИЯ АЛЛАХВЕРДИЕВА, ХАЯЛА КАЗИМОВА 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧУВСТВ У СТУДЕНТОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ 

При обучении изобразительному искусству в старших классах важно воспитывать 

учеников в национальном духе. С этой точки зрения преподаваемые темы должны быть 

организованы таким образом, чтобы способствовать формированию художественно-

эстетических чувств у подрастающего поколения через национальные и традиционные 

ценности. Поскольку национальные наряды Азербайджана зарождаются в процессе 

неволи и сложного развития материальной и духовной культуры людей, одежда, тесно 

связанная с историей народа, более полно отражает национальные особенности. Помимо 

вышивки, текстиля и изящных работ в национальных костюмах, упоминается также ряд 

этнографических, исторических и эстетических особенностей народного искусства. С этой 

точки зрения необходимо более глубоко изучать национальные костюмы в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: национальная одежда, шелк, ткань, топ плечо, верхняя одежда  

 

SUMMARY 

RAZIYA ALLAHVERDIYEVA, KHAYALA KAZIMOVA 

THE FORMATION OF NATIONAL FEELINGS IN STUDENTS WHILE 

TEACHING THE SUBJECT OF NATIONAL COSTUMES 

It is important to study students in the national spirit while teaching of fine arts in high 

schools.From this point of view, the topics should be organized in such a way as to facilitate the 

formation of artistic aesthetic feelings of the younger generation through national and traditional 

values. The clothes closely associated with the history of the people more perfectly reflect the 

national features. Becauset national dresses of Azerbaijan had been originated in the process of 

captivity and complex development of the material and spiritual culture of the people. 

In addition to embroidery, textile and elegant work in national costumes, a number of 

ethnographic, historical and aesthetic features of folklore were expressed. From this point of 

view, it is necessary to study national costumes more deeply in the educational process. 

Key words: national dress, silk, textile, top shoulder, top dress         

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 

 

 

 

 
 

http://history.az/Kitabxana/Kitablar/20120501023818992.html
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FİZİKİ TƏRBİYƏNİN VƏ MÜTƏHƏRRİK OYUNLARIN UŞAQLARIN 

SAĞLAMLIĞINDA VƏ PSİXOLOJİ TƏRBİYƏSİNDƏ ROLU 

 

Məqalədə idman və mütəhərrik oyunların uşaqların fiziki və psixoloji inkişafında 

rolundan, onların tərbiyəsində, təhsilindəki təsirindən ətraflı şəkildə bəhs olunmuşdur. Qeyd 

olunur ki, idman və mütəhərrik oyunları uşaqlarda həm sağlam fiziki inkişafın getməsində,  həm 

də onlarda psixoloji inkişafın, kollektivçiliyin, ictimai-mədəni, əxlaqi-mənəvi düşüncənin 

formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır və tərbiyəçilər, pedaqoqlar uşaqların normal 

inkişafında oyunların rolunu nəzərə almalıdır.  

Açar sözlər: idman və mütəhərrik oyunlar, uşaq, oyun, psixologiya, pedaqogika 

 

İdman oyunları insanın mənəvi və intellektual həyatında çox böyük rol 

oynamış və öz hərəkət prinsipləri ilə fərqlənmişdir. Dünyada olduğu kimi Azər-

baycanda da qədim dövrlərdən bu günə kimi gənc nəslin sağlam böyüməsinə 

ciddi yanaşılmış və həmişə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Fiziki sağlamlığı 

hər işdən üstün tutan xalqımız insan sağlamlığının əvəzolunmayan bir sərvət 

olduğunu ifadə etmişdir. Ata-babalarımızın “Sağlamlıq ən böyük nemətdir”, 

“Sağlam bədəndə sağlam ruh olar” kimi deyimləri fikirlərimizin əyani sübutu-

dur. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev qeyd edir ki, “Sağ-

lam və fiziki cəhətdən hazırlıqlı insan yaşadığı cəmiyyətə daha çox fayda ver-

mək imkanına malikdir” (6). Bu nöqteyi nəzərdən fiziki cəhətdən sağlam olan 

hər bir şəxs vətənin müdafiəsində, çalışdığı peşədə daha məhsuldar fəaliyyət 

göstərə bilər. Fiziki tərbiyə və idmanla kiçik yaşlarından məşğul olan şəxslər fi-

ziki cəhətdən sağlam, dözümlü, iradəli, psixoloji cəhətdən emosional fikirli olur-

lar. Fiziki cəhətdən sağlam olan hər bir şəxsin zehni qabiliyyəti də güclü olar.  

Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində mütəhərrik və idman oyun-

larının əhəmiyyətini danmaq ən azından özünü aldatmaq olar. Oyunlar böyü-

məkdə olan kiçik yaşlı uşaqların məşğul olduğu fiziki tərbiyənin ayrılmaz qolla-

rından biridir. Oyunların hər birində qarşıya hər hansı bir məqsəd qoyulur. Bütün 

oyunların demək olar ki, hamısı uşaqların gələcəkdəki müstəqil həyatında lazım 

olan vərdişlərə yiyələnməsinə psixoloji cəhətdən köməklik göstərir ki, bu da 

uşaqların psixoloji, fəlsəfi düşüncələrini genişləndirməklə yanaşı hafizəsini güc-

ləndirir, intellektual etibarlılığını artırır. Tarixi keçmişə nəzər saldıqda bu dedik-

lərimizin bir daha təsdiqini görə bilərik. Antik dövrdə, ibtidai icma quruluşunda 

ovçuluq, vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün istifadə edilən daşlar, nizə, ox kimi 

vasitələr sonradan insanlarda özünümüdafiə instinkti formalaşdırmış, müxtəlif 

oyunlarda mərasimlərdə bu kimi vasitələrdən istifadə olunmuşdur. Bu nöqteyi 

nəzərdən daha aktiv hərəkətlərdən ibarət olan oyunlar inkişaf etməkdə olan gənc 

nəslin həyatı üçün daha mühüm olan vərdişlərin yaddaşına həkk olunmasına 

xidmət edir.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 13.05.2020, qəbul edilib: 25.05.2020 
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Digər tərəfdən də bu tipli idman oyunları  zərərli vərdişlərlə mübarizədə ən 

güclü silahdır. İdman oyunlarının başlıca məqsədlərindən biri, bəlkə də birincisi 

günümüzdə yetişən nəslin düzgün tərbiyəsi, sağlam böyüməsi, zərərli vərdişlər-

dən uzaq durmasına şərait yaratmasıdır desək yanılmarıq. Burada psixoloji və 

pedaqoji yanaşmanın da rolunu unutmaq olmaz. Bu gün bu tipli oyunları keçən 

müəllimlər psixoloji və pedaqoji yanaşmanı unutmamalı, hər yeniyetmənin fərdi 

psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Belə ki, diqqət yetiriləsi məqamlar-

dan biri də uşağın diqqəti, hafizəsi, iradəsi, yoldaşlarına münasibəti, onlarla 

ünsiyyətdə səmimiyyəti, davranış normaları və s. kimi fərdi xüsusiyyətləri müşa-

hidə edən müəllim şagird haqqındakı qənaətlərini öndə tutaraq uşağa münasibət 

formalaşdırmalı, oyunların təşkili zamanı bu məqamlara diqqət yetirməlidir. 

Çünki hər bir uşağın həyati həqiqəti necə dərk etməsi oynadığı oyunlarda özünü 

aşkar şəkildə birüzə verir. Çex jurnalisti Yusis Fuçik məqalələrinin birində qeyd 

edir: “Mən bizdən çox-çox uzaqlarda Qərbdə oynanılan uşaq oyunlarında çoxlu 

əsgər oyunları görmüşəm ki, bu da ən zəif uşağın düşünmək, təsir etmək, 

düşmənə nifrət bəsləmək kimi psixoloji monitiqasiyalarına böyük köməklik edir. 

Digər tərəfdən oyunlar uşaqlarda şən əhval-ruhiyə yaratmaqla yanaşı əməklə 

məşğul olmağa xidmət edir” (7, s. 132). Elə isə oyunlara birlikdə qısa nəzər 

yetirək. Bağça yaşlı balaca fidanlar plastilindən, qumdan fiqurlar düzəldir, 

oyuncaqlardakı parçaları quraşdırmaqla zehni cəhətdən özlərini inkişaf etdirirlər. 

Bu da psixoloji terminlə desək uşaqların əşyavi manipulyativ fəaliyyətinin 

inkişafıdır. Digər bir məqama da diqqət yetirək. Uşaqlara baba, nənə, 

valideynləri, yaxınları tərəfindən deyilən nağıllar, baxdıqları cizgi filmləri onla-

rın nağıllardakı, filmlərdəki qəhrəmanları fikirlərində canlandırması psixoloji 

cəhətdən maddi təfəkkürdən əqli təfəkkürə istiqamətlənməsində əvəzsiz rol 

oynayır. Mütəhərrik və idman oyunları uşaqların hərtərəfli fiziki inkişafı, həmçi-

nin sağlamlığın möhməkləndirilməsinə xidmət edir. Qeyd olunan oyunlar 

uşaqların təbii hərəkətlərinə-yerişlərinə, qaçışlarına, tullanmalarına, görünmədən 

gizlənmə instinktlərinə və s. bu kimi hərəkətlərinə, psixi-iradi xüsusiyyətlərinin 

möhkəmlənməsinə zəmin yaradır. Oyunda uşaq hansısa bir amala, məqsədə nail 

olmaq üçün psixoloji düşüncə və fiziki gücün sayəsində qalib gəlir. Bu da öz 

növbəsində uşağın hərtərəfli inkişafına öz təsirini göstərmiş olur. Bir məqamı da 

diqqətə almaq lazımdır ki, mütəhərrik oyunlar həm sadə həm də mürəkkəb olur. 

Oyunun növünə görə də uşağın psixoloji və fizioloji inkişafına yön vermək vacib 

amillərdəndir.  

Mütəhərrik oyunları idman oyunlarından ayıran xüsusiyyətlər də vardır ki, 

bu da uşağın ümumi və fiziki hazırlığına hesablanmışdır. İdman oyunları 

uşaqlarda yüksək fiziki güc, əzm, iradə, məqsədə nail olmaq üçün möhkəmlik 

aşıladığı kimi onlarda cəldlik, çeviklik kimi fiziki xüsusiyyətlər formalaşdırdığı 

kimi onlarda psixoloji hazırlıq, səbirlə məqsədə nail olmaq instiktlərini də 

gücləndirir (3, s. 187). Nəticə olaraq mütəhərrik oyunlar uşaqlarda fiziki gücü, 

dözümlülüyü artırdığı kimi onların sağlam psixologiyasının formalaşmasına da 

bilavasitə təsir edir.  

Oyun zamanı hər bir tərbiyəçi, müəllim diqqət mərkəzində saxlamalıdır ki, 

uşaqlar oyunda qalib gəlmək üçün güclü iradə ortaya qoysunlar. Lazım gələrsə 

müəllim onları motivasiya etməli, ruhlandırmalıdır, amma diqqət yetirilməlidir 

ki, bu motivasiya ifrat şəkil almasın. Çünki yarış ruhu, rəqabətlilik ifrat hal 
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aldıqda yoldaşlıq, oyundan əvvəlki və sonrakı münasibətlərə zərər vura bilər. 

Tövsiyə olunur ki, oyunun ortasında uşaqlara istirahət verilməsi həm onların 

dincəlməsinə xidmət edir, həm də onlarda yarış hissinin ifrat hal almamasına 

gətirib çıxarır.  

Pedaqoji cəhətdən təhsilin artırılmasında da oyunların əhəmiyyəti böyük-

dür. Oyunlar vasitəsi ilə uşaqlar ətraf aləmi tanıyır, təbiət haqqında anlayışlara 

yiyələnir, biliklərini artırır və möhkəmləndirir. Bu zaman uşaqlarda fikri 

əməliyyatlar sürətli inkişaf edir. Görkəmli rus yazıçısı Maksim Qorki oyunları 

“uşaqların yaşadıqları və onu dəyişməli olduqları dünyanı dərk etmək üçün ən 

təsirli vasitə olduğunu” diqqətə çatdırırdı (5). Belə ki, kollektiv oyunlarda tərəf-

lərin biri-birinə, eləcə də komanda üzvlərinin biri-birinə münasibəti, davranışı 

uşaqlarda yoldaşlıq, tərəfdaşlıq hislərini formalaşdırır və oyunu təşkil edən 

tərbiyəçi, müəllim uşaqlarda bu kimi hislərin gücləndirilməsinə də diqqət yetir-

məlidir. Kollektiv oyunlarda uşaqların biri-birini başa düşməsi, istənilən psixo-

motor gərginliyin aradan qaldırılması, onları müsbət emosional, optimal psixo-

loji şəraitin yaradılmasına istiqamətləndirmək diqqət yetiriləsi məqamlardandır. 

Çünki yeniyetmələrin davranış motivlərinin öyrənilməsi, onların fərdi yanaşması 

və kollektivlə ictimai münasibətlərinin müəyyənləşməsində verbal və real 

davranış normaları önəmli olduğu kimi əxlaqi biliklər, davranışların da forma-

laşmasına müsbət təsir göstərir. Hər bir uşaq bağça, məktəb yaşlarında oynadığı 

oyunların, bu oyunlardan aldığı təsirin nəticəsində formalaşır. İctimai münasi-

bətləri, kollektivçiliyi, davranış normalarını, əxlaqi, mənəvi görüşləri məhz bu 

illərdə mənimsədiyi kimi, alt şüurunda formalaşmış kodlarla gələcək həyatında 

yaşadır, bu bilgilər əsasında ictimai münasibətlərini tənzimləyir. Professor Yusif 

Talıbov mövzu ilə əlaqədar psixoloji yanaşmasını respublikamızın iki böyük 

çayı-Kür və Araz çayları ilə müqayisə edir və bu çayların birləşdikdən sonrakı 

gücü ilə müqayisə edir. Məhz bu birliyi önə çəkərək professor qeyd edir ki, 

uşaqlar oyunlar zamanı da kollektivçiliyi, “birləşib güclü olmağı” bu şəkildə 

öyrənir (8). Tərbiyəçi müəllimlər də məhz bu aspektdən məsələyə yanaşmalı, 

uşaqlarda oyunların icrası zamanı psixoloji-pedaqoji-fiziki vəhdətin formalaş-

dırılmasının zəruriliyini diqqət mərkəzinə çəkməlidir. Doğrudan da gələcəkdə 

layiqli vətəndaş, sağlam düşüncəli, gözəl ailə başçısı, ailə fərdi olmanın kökündə 

uşaqlıq dövründə oyunların icrası zamanı formalaşan motivlərin böyük rolu 

danılmazdır. Uşaqların tərbiyəsi, təhsili ilə məşğul olan tərbiyəçilər, müəllimlər 

bu məqamlara xüsusilə diqqət yetirməli, gələcəyimiz olan uşaqların sağlam 

fiziki və psixoloji gücə malik, milli düşüncəli, intellektli böyüməsi, formalaşma-

sına diqqət yetirməlidirlər. Çünki bu günün uşaqları gələcəyin peşə sahibləridir, 

dövlətimizin qüdrətli, inkişaf etmiş dünya dövləti kimi çiçəklənməsinin 

təminatçılarıdır. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev də uşaq-

lara, yeniyetmələrə xüsusi həssaslıqla yanaşır, onların sağlam, xoşbəxt böyümə-

sinin daim qayğısına qalırdı. Ulu öndər qeyd edirdi ki, “Uşaqlar bizim gələcəyi-

mizdir, gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, ölkəmizin, millətimizin, döv-

lətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır”. 
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РЕЗЮМЕ 

МИРЗА ГАШИМОВ 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОБИЛЬНЫХ ИГР В ЗДОРОВЬИ 

ДЕТЕЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье подробно обсуждается роль спортивных и моторных игр в физическом и 

психологическом развитии детей, их влияние на их воспитание и образование. Отмечено, 

что спортивные и моторные игры имеют особое значение для развития здорового 

физического развития детей, а также для формирования их психологического развития, 

коллективизма, социокультурного, нравственного и духовного мышления, и педагоги 

должны учитывать роль игр в нормальном развитии детей. 

Ключевые слова: спортивные и моторные игры, дети, игры, психология, 

педагогика 

 

SUMMARY 

MIRZA HASHIMOV 

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND MOBILE GAMES IN CHILDREN'S 

HEALTH AND PSYCHOLOGICAL EDUCATION 

The article discusses in detail the role of sports and motor games in the physical and 

psychological development of children, their impact on their upbringing and education. It is 

noted that sports and motor games are of special importance in the development of healthy 

physical development in children, as well as in the formation of their psychological 

development, collectivism, socio-cultural, moral and spiritual thinking, and educators should 

take into account the role of games in children's normal development. 

Key words: sports and motor games, children, games, psychology, pedagogy 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ İNKİŞAFI 

 

Bu gün dünyada insanların böyük əksəriyyəti müxtəlif məqsədlər üçün kompüterdən geniş 

istifadə edirlər. Xüsusən gənc nəsil üçün kompüterdən istifadə onun gündəlik fəaliyyətinin adi 

həyat tərzinə çevrilib. Kompüterlərin təhsil sahəsinə inteqrasiyası da bu tenden-siyaları əks 

etdirir. Kompüterlərin təhsil sahəsində uğurlu tətbiqi yalnız onların əldə edilməsindən deyil, eyni 

zamanda istifadəçilərin onlarla nə dərəcədə tanış olmalarından asılıdır.  

Müasir dövrdə İKT-nin inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin intellektual və elmi 

potensialının vacib göstəricilərindən biridir və bu prosesin zəruriliyi indiki qloballaşma 

dövründə daha çox hiss olunur. Bu texnologiyalarınsürətli inkişafı və yayılması bəşəriyyətin 

inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.  

“Ağıllı” lövhənin bir üstün cəhətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, onun üzərində 

aparılan bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış şablonları, modelləri kompyuterin 

daimi yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək olar.  

Açar sözlər:  İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə, Təhsildə 

informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, Ağıllı lövhələrdən istifadə 

 

Azərbaycan Respublikasında da informasion cəmiyyətin qurulması və 

kompüterləşmə sahəsində ciddi, uğurlu addımlar atılmışdır. Bu sahədə həyata 

keçirilən dövlət siyasətinin ümdə vəzifələrdən biri İKT-nin cəmiyyətin müxtəlif 

sahələrində, xüsusilə də təhsil sistemində geniş tətbiq edilməsi məsələsidir.İKT-

nin təhsildə tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara 

malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli 

məsələdir. Məhz bu səbəbdən son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun 

inkişaf etdirilməsi və təhsildə İKT-nin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə 

çatdırılması ölkəmizdə prioritet istiqamətlərdən biri olub. Bunun üçün son illər 

dövlət tərəfindən təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi sahəsində müxtəlif layihə və 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu müstəvidə icra olunan fəaliyyətlər təhsil 

sahəsində aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən biri hesab edilən təhsil 

ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına yönəlib.Artıq təhsil sisteminin 

informasiyalaşdırılması ilə əlaqədar əsas hədəflər müəyyənləşdirilmiş, nəzərdə 

tutulan tədbirlərin xeyli hissəsi həyata keçirilmişdir. Əlamətdar hadisələrdən biri 

odur ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 2010-cu ili ölkəmizdə 

“Təhsildə İKT ili” elan edib və bu kampaniya çərçivəsində konfranslar, 

seminarlar, müxtəlif stimullaşdırıcı və həvəsləndirici aksiyalar, müsabiqələr 

həyata keçirilir. Təqdirəlayiq haldır ki, bu işlərdə müxtəlif fondlar, şirkətlər, 

firmalar  da  yaxından  iştirak  edirlər.  Məktəblərin  İKT avadanlığı, o cümlədən  
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kompyuter, noutbuk, interaktiv lövhələr ilə təchizatı isə hazırda uğurla davam 

etdirilir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan müasir 

təhsil modeli məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr 

qoyur.Bu gün pedaqoji professi-onallığın informatik keyfiyyətini artırmadan 

İKT-nin təhsil sisteminə səmərəli tətbiqinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Bu 

səbəbdən müəllimlərin tək öz seçdikləri fundamental biliklər, pedaqogika və 

psixologiya sahəsində deyil,həm də informasiya sahəsində yenidən təlim alması 

olduqca aktuallaşır. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən konkret öyrətdikləri 

fənnin struktur məzmununa və məqsədinə uyğun, uşaqların individual xüsusiy-

yətlərini nəzərə alan, şagirdlərin harmonik inkişafını mümkün edən texnologiya-

ları seçib tədrisdə tətbiq etmək tələb olunur. Tədrisdə yeni texnologiyalardan 

müvəffəqiyyətlə istifadə edən müəllimlərin sözlərinə görə, İKT vasitələri öz 

geniş imkanları ilə təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik və çevik edir. 

“Müəllim - şagird - dərslik” tədris modelinə kompyuterin də əlavə edilməsi 

tədris prosesini individual proqram üzrə təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını və 

istəyini stimullaşdırmağa imkan verir. Kompyuterlə aparılan dərslər uşaqlar 

üçün çox cəlbedici və yaddaqalan olur. Multimedia vasitələri, avtomatlaş-

dırılmış öyrədici sistemlər, kompyuter tədris proqramları, animasiya qrafikası, 

rəngarəng illüstrasiyalar uşaqların idrak aktivliyinə müsbət təsir göstərir və 

yekun etibarilə şagirdlərin olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarışmalarda 

göstərdikləri nəticələrin keyfiyyəti xeyli artır. Tədris prosesində interaktiv 

lövhədən istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini 

təmin edir. Elektron lövhənin sensorlu, yəni hissiyyatlı səthinə xüsusi qələmlə və 

ya barmaqla yavaşca toxunmaqla onun üzərində kompyuterdə mümkün olan 

bütün əməliyyatları interaktiv rejimdə aparmaq olar. “Ağıllı” lövhə, həmçinin 

kompyuterə qoşulan mikroskop,skaner, pəqəmli fotoaparat, videokamera və s. 

qurğulardan alınan təsvirləri də proyektor vasitə-silə qəbul edə bilir ki, bu da 

məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Şagirdlər istənilən kimyəvi reaksiyanın, fiziki, bioloji, coğrafi proseslərin izahını 

və video-görüntülərini, müxtəlif cihazların, qurğuların, texniki vasitələrin işləmə 

prinsiplərini “möcüzəli” ekranda izləyə bilərlər. Bu isə şagirdlərin nəzəri-

metodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya etməklə 

tədrisi xeyli canlandırır, uşaqlarda yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, 

tədris materialını dərindən dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır.  

“Ağıllı” lövhənin bir üstün cəhətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 

onun üzərində aparılan bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış 

şablonları, modelləri kompyuterin daimi yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə 

istifadə etmək olar. Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən dərsləri buraxan şagirdlər 

və ya təlimdən geri qalan uşaqlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 

şagird iştirak edə bilmədiyi dərsin elektron variantı ilə sonradan tanış ola bilər və 

ya təlimdən geri qalanlar həmin materialı tam qavrayana kimi təkrar-təkrar 

kompyuterdə izləyə bilərlər. İKT-nin imkanlarından tədrisdə uğurla istifadə edən 

müəllimlər qeyd edirlər ki, interaktiv rejimdə keçilən dərslərdə şagirdlərin 

mərkəzi fiqur olması təmin edilir. Müəllim, əsasən, şagirdin konsultantı, onun 

fərasətini və orijinal bacarığını qiymətləndirən, şagirdi aktivliyə, müstəqilliyə, 

təşəbbüskarlığa həvəsləndirən rolunda çıxış edir. "Şagirdlərdəinformasiya 

mədəniyyətinin formalaşdırıl-ması,onların İKT-dən savadlı istifadə vərdişlərinə 
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əsas-lanır.Bu gün artıq müasir məktəbi yeni informasiya texnologiyaları 

olmadan təsəvvür etmək olmur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə fərdi kompüterlər və 

digər texnologiyalara olan tələbat da artır. Ona görə də müasir şərait şagirdlərin 

kompüter savadlılığının bünövrəsinin məktəbin ibtidai siniflərindən qoyulmasını 

tələb edir. İKT bilik və bacarıqlarına mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu 

onun orta məktəbdən başlanmasıdır. Təhsilin ibtidai siniflərdən İKT əsasında 

qurulması şagirdlərin gələcəkdə savadlı kadr kimi yetişməsində mühüm rol 

oynaya bilər.İbtidai siniflərdə İKT-nin tətbiqi şagirdlərdə ətraf aləmi informasiya 

baxımından təhlil etmək və müvafiq nəticələr çıxarmaq bacarıqlarının 

formalaşdırıl-masına imkan yaradır. İnformasiya ilə işləmək bacarığı müxtəlif 

praktiki üsullara bələd olmağa, həmçinin, müasir texniki vasitələrlə informasiya 

mübadiləsi aparmağa kömək edir”. Təhsil sferasında səmərəlilik və keyfiyyət, 

təlim nəticələrinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş normativlər əsasında şagirdlərin 

mənimsəmə səviyyəsini, ümumi halda təhsil sisteminin durumunu müəyyən 

edən ən vacib göstəricidir. Tədris prosesində təlimin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi,tədris-təlim prosesinin keyfiyyətinin artırılması yeni təlim və 

pedaqoji texnologiyalarının; interaktiv, fəal, kompüter, internet, əməkdaşlıq, 

layihələr, müxtəlif səviyyəli təlim, problemli təlim, inkişafetdirici təlim, 

pedaqoji oyun və modul texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi ilə 

bağlıdır.   

Müasir dövrdə cəmiyyətdə intensiv olaraq dəyişən sosial-iqtisdi və mənəvi 

münasibətlər təhsil sisteminin və onun tərkib hissəsi olan müəllimlərin bu 

prosesə çevik, dinamik adaptasiya olunmasını tələb etdiyindən, ümidvaram ki, 

pedaqoji texnologiyalardan düzgün,yerində və məqamında istifadə müəllimlərin 

prioritetinə çevriləcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

САБИНА МАХМУДОВА, НАЗЛЫ АЖДАРОВА 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Подавляющее большинство людей в мире сегодня используют компьютеры для 

самых разных целей, в частности, использование компьютеров для молодого поколения 
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стало повседневной рутиной его повседневной деятельности. Успешное использование 

компьютеров в сфере образования зависит не только от их приобретения, но и от того, 

насколько хорошо пользователи знакомы с ними. 

Развитие ИКТ в современную эпоху является одним из важнейших показателей 

интеллектуального и научного потенциала каждой страны, и необходимость этого 

процесса ощущается еще больше в современной глобализации. Быстрое развитие и 

внедрение этих технологий откроет огромные возможности для человеческого развития. 

Одним из преимуществ «умной» платы является то, что все выполняемые на ней 

операции, курс, разработанные шаблоны, модели могут храниться в постоянной памяти 

компьютера и использоваться повторно. 

Ключевые слова: использование информационно-коммуникационных технологий, 

применение информационно-коммуникационных технологий в образовании, использова-

ние интеллектуальных плат 

 

SUMMARY 

SABINA MAHMUDOVA, NAZLI AJDAROVA 

DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

The vast majority of people in the world today use computers for a variety of purposes. In 

particular, the use of computers for the younger generation has become a daily routine of its day-

to-day activities. Successful use of computers in the field of education depends not only on their 

acquisition, but also on how well users are familiar with them. 

The development of ICT in the modern era is one of the most important indicators of the 

intellectual and scientific potential of each country, and the need for this process is felt even 

more in today's globalization. The rapid development and deployment of these technologies will 

open up vast opportunities for human development. 

One of the advantages of the “smart” board is that all the operations performed on it, the 

course, the developed templates, models can be stored in the computer`s permanet memory and 

used repeatedly. 

Keywords: Using information and communication technologies, Application of 

information and communication technologies in education, Use of smart boards 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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RİYAZİYYATIN MƏKTƏB KURSUNDA HƏCM ANLAYIŞININ TƏDRİSİ 

 

Məqalədə aşağıdakı məsələlərə izah edilmişdir: 

Cismin həcm ölçüsü elə həqiqi ədəddir ki, həmin cismə uyğun olmaqla, aşağıdakı şərtləri 

ödəməlidir:  

- Həcm ölçüsü vahidə bərabər olan cism vardır.  

- Bərabər cismlərin həcm ölçüləri bərabərdir.  

- Cism bir neçə hissədən ibarətdirsə, onda cismin həcm ölçüsü həmin hissələrin həcm 

ölçüləri cəminə bərabərdir.  

- Cismin həcm ölçüsü – miqyas torunun fəzadakı vəziyyətindən asılı deyil.  

- Düz silindrin həcm ölçüsü : V=S h  

Açar sözləri: cismin həcm ölçüsü, eynitərkibli , miqyas toru,  çoxbucaqlı, til, həcm, sahə, 

ardıcıllıq 

 

Həcmləri ölçmə nəzəriyyəsi ümumi yanaşmaya görə sahələrin ölçülməsi 

nəzəriyyəsinə oxşardır. Qeyd etmək lazımdır ki, eyniböyüklükdə çoxbucaqlılar 

həm də eynitərkiblidir. Lakin eyniböyüklükdə çoxüzlülər, ümumiyyətlə eynitər-

kibli deyillər . 

Həcmləri ölçmək üçün tili uzunluq vahidinə bərabər olan kub qəbul edil-

mişdir. Vahid kubun tilini 10 bərabər hissəyə ayırsaq və bölgü nöqtələrindən 

onun üzlərinə paralel müstəvilər keçirsək, onda vahid kub 1000 bərabər kublara 

ayrılar ki, hər birinin tili vahidin 1/1000-nə bərabərdir. Bu prosesi davam etdir-

mək olar. Nəticədə həcmləri ölçmək üçün biz fəzada kub miqyas torunu qurmuş 

olarıq. Bunun üçün aralarındakı məsafə vahidə bərabər və bir-birinə paralel 

müstəvilər keçirək. Sonra bu müstəvilərə perpendikulyar olan və həmin 

məsafədə müstəvilər keçirək. Daha sonra bu kimi paralel müstəviləri birinci sıra 

müstəvilərinə perpendikulyar olmaqla keçirək. Bunu 2-ci sıra üçün, sonra 1-ci və 

2-ci sıra müstəvisinə perpendikulyar olmaqla, paralel müstəvilər keçirək. 

Nəticədə bütün fəza kub vahidlərinə bölünəcək və kub miqyas torunu alacağıq. 

Hər hansı cismin həcm ölçüsünü müəyyən etmək üçün bu cismi kub torun 

daxilində yerləşdirək. Bütün daxili kubların  sayını V0 ilə işarə edək. İndi heç 

olmasa bir nöqtəsi ilə ölçüləcək cismə aid olan kubların sayını müəyyən edək. 

Aşkardır ki, bu kubların sayı bərabərdir: daxili kubların sayı, cismin səthi ilə 

kəsişən kubların cəmini 𝑉0
1 ilə işarə edək. İndi cismin səthi ilə kəsişən hər bir 

kubu 1000 kiçik kublara ayıraq və onların sayını V0 ədədinə əlavə edək. Cismin 

daxili oblastında və səthi arasında qalan kubların sayını V1 ilə işarə etsək, onda 

bu ədədə cismin səthi ilə kəsişən kubların sayını da əlavə etsək 𝑉1
1  ədədini 

alarıq.Beləliklə, {𝑉𝑛; 𝑉𝑛
1}  ardıcıllığını alarıq. Bu ardıcıllıqlar yığılandırsa, 

onların təyin etdiyi ədəd V ölçülən cismin həcm ölçüsü olacaqdır. Praktik 

ölçmədə həcm ölçüsünün bilavasitə müəyyən  edilməsində  kub miqyas torundan   
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istifadə olunur. Lakin bu tətbiqetmənin bir sıra çətinlikləri vardır. 

Ona görə də həcmlərin ölçülməsi nəzəriyyəsi əsasən vasitəli metoddan  is-

tifadəyə üstünlük verir: bu da həcmin müəyyən edilməsini uzunluğun ölçülməsi-

nə gətirilir. Konkret olaraq, oturacağın sahə ölçüsü S və hündürlüyünün uzunluq 

ölçüsü h olan silindri nəzərdən keçirək. Silindirin doğuranının oturacaq müstəvi-

sinə perpendikulya olduğunu qəbul edək. 

Bu silindri kub miqyas toruna elə yerləşdirək ki, həmin müstəvilərdən biri 

silindrin oturacaq müstəvisi ilə üst-üstə düşsün (şəkil 1). Əvvəlcə daxili oblastı 

dolduran kubların sayını (bütün nöqtələri ilə oturacağa aid olan) tapırıq və fərz 

edək ki, həmin ədəd S0-dir. Yəni S0 oturacağın əksiyi ilə sahə ölçüsüdür. Bu 

kvadratların hər biri üzərində kublar sütunu yüksəlir (şəkildə onlardan biri 

göstərilmişdir). Daxili kubların həmin sütunda sayını əksiyi ilə h0 ilə işarə etsək, 

onda daxili oblastdakı kubların sayı V0=S0h0 düsturu ilə təyin olunur. Eyni 

qayda ilə sərhədlə ortaq nöqtəsi olan kubları da nəzərə alsaq, 𝑉0
1 = 𝑆0

1ℎ0
1  – 

burada  ℎ0
1 - hündürlüyün artığı ilə uzunluğu ölçüsünü göstərir. 𝑆0

1 isə oturacağın 

artığı ilə sahəsi ölçüsünü göstərir. Sərhəd kublarını mində bir hissələrə ayırsaq, 

yeni təqribi qiymətlər alarıq:  V1=S1h1 və 𝑉1
1 = 𝑆1

1ℎ1
1; V2=S2h2; 𝑉2

1 = 𝑆2
1ℎ2

1 və s. 

Bu qayda ilə {𝑉𝑛; 𝑉𝑛
1} ardıcıllığını alarıq, burada Vn=Snhn; 𝑉𝑛

1 = 𝑆𝑛
1ℎ𝑛

1 .{𝑆𝑛; 𝑆𝑛
1} 

ardıcıllıqları S ədədini təyin etdiyindən, həqiqi ədədlərin vurulması qaydasına 

əsasən {𝑆𝑛ℎ𝑛; 𝑆𝑛
1ℎ𝑛

1 } ardıcıllıqları Sh ədədini təyin edir. Məhz düz silindrin həcm 

ölçüsü həmin ədədlə təyin olunur.  

Beləliklə, aşağıdakı təklifi alırıq:  

Düz silindrin həcm ölçüsü onun oturacağının sahə ölçüsünün hündürlüyün 

uzunluq ölçüsü hasilinə bərabərdir: V=Sh. 

Bu təklifdən bir sıra təkliflər alınır:  

1) düz prizmanın həcm ölçüsü oturacağının sahə ölçüsü ilə hündürlüyünün 

uzunluğu ölçüsü hasilinə bərabərdir.  

Burada prizmanı silindrin xüsusi halı kimi qəbul etmək olar, çünki qapalı 

sınıq xətt doğuran rolunu oynayır.  

2) düzbucaqlı paralelepipedin həcm ölçüsü onun üç ölçüsünün hasilinə 

bərabərdir.  

Düzbucaqlı paralelepiped düz prizmanın xüsusi halıdır. Oturacağın 

uzunluğu, a, eni b, hündürlüyü c olarsa, onda S=ab və h=c olduğundan, V=abc 

olar 
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3) Fırlanma silindrinin həcm ölçüsü hRV 2  düsturu ilə ifadə olunur. 

Burada R – oturacaq dairəsinin radiusunun uzunluğu ölçüsü, h – isə hündürlüyün 

uzunluğu ölçüsüdür.  Düz silindri tor üzrə paralel köçürsək və ya doğurana 

paralel ox ətrafında döndərsək, onun həcm ölçüsü dəyişməz. Bu, onu göstərir ki, 

miqyas torunun tətbiqi üsulundan asılı olmayaraq, onun oturacaq sahəsi ölçüsü 

və hündürlüyün uzunluq ölçüsü dəyişmir. Ona görə də ShV   düsturu silindrin 

miqyas toru üzrə istənilən yerdəyişməsi üçün doğrudur, bu şərtlə ki, silindrin 

doğuranları torun xətlərinə paralel qalsın . 

Fərz edək ki, çoxüzlü kub miqyas toru daxilində yerləşmişdir. Yuxarıda 

qeyd olunan priyoma əsasən  1; nn VV  ardıcıllıqların yığılan olduğunu isbat 

edək. Daxili və sərhəd kubları əsasında alırıq: 

 

 

 
 

fərqini qiymətləndirmək üçün çoxüzlünün hər bir üzünü torun elə müstəvisinə 

proyeksiyalayaq ki, onunla əmələ gətirdiyi ikiüzlü bucaq 450-dən böyük 

olmasın. Bu üzlərdən birini götürək və fərz edək ki, torun üfüqi müstəvilərdən 

birinə proyeksiyalanır. Bu müstəvi üzərinə, verilmiş üzlə kəsişən bütün kubları 

şaquli istiqamətdə köçürək. Nəticədə elə cism alarıq ki, həcm ölçüsü prizmanın 

həcm ölçüsünü aşmır. Bu prizmanın oturacağının sahə ölçüsü uzun 

proyeksiyasının artığı ilə sahə ölçüsünə, hündürlüyü isə - iki kubun 

hündürlüyünə bərabərdir, çünki 450-dən az olan bucaq altında kəsən müstəvi 

eyni zamanda bir-biri üzərində dayanan iki kubdan keçə bilər. Onda alınan 

prizmanın həcmi 
nnS

10

21   burada 1

nS - uzun proyeksiyası sahəsinin artığı ilə 

təqribi qiymətidir. n-nin qeyri-məhdud artırılması nəticəsində bu həcm istənilən 

müsbət 𝜀 - ədədindən kiçik ola bilər. Həqiqətən, 𝑆𝑛
1 artmır və ona görə də 𝑆𝑛

1 <

𝑁, 𝑁 > 0 ədəddir. 
2

10𝑛 ədədi isə həmin şərt daxilində 
𝜀

N
-dən kiçik olur. Buna görə 

də alırıq: 



N
NS

nn
10

21 . Deməli, üzlə kəsişən kubların müəyyən etdiyi 

həcm olduqca kiçikdir. Çoxüzlünün üzləri sayı k – olarsa, n-i elə böyük 

götürmək olar ki, hər üzlə kəsişən kubların həcmi  
𝜀

𝑘
-dan kiçik olar. Onda alarıq: 

𝑉𝑛
1 − 𝑉𝑛 < 𝑘 ∙

𝜀

𝑘
= 𝜀 

Beləliklə, {𝑉𝑛; 𝑉𝑛
1}  ardıcıllıqlarının yığılması üçün bütün şərtlər ödəndi. 

Deməli, çoxüzlünün həcmini təyin edən k ədədi var.  

İndi belə bir məsələni həll edək. Fərz edək ki, verilən çoxüzlu iki 

çoxüzlüdən ibarətdir və onun həcm ölçüsü {𝑊𝑛; 𝑊𝑛
1}  ardıcıllıqları ilə  təyin 

olunur; onun tərkib hissələrinin həcm ölçüləri {𝑉𝑛; 𝑉𝑛
1} və {𝑃𝑛; 𝑃𝑛

1} arıdıcıllıqları 

ilə təyin olunur və uyğun olaraq V və P ədədlərinə bərabərdir. Alınan ədədlər 

aşağıdakı bərabərsizliklərlə əlaqədardır:  

𝑉𝑛 + 𝑃𝑛 < 𝑊𝑛 < 𝑊𝑛
1 < 𝑃𝑛

1+𝑉𝑛
1 (1) 

nn

nnnn

nn

VV

NVVV

VV







1

1

11

1

)3

,)2

 )1
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 Birinci bərabərsizlikdə 𝑉𝑛 + 𝑃𝑛  cəminə tərkib hissələrini əmələ gətirən 

çoxüzlülərin sərhəddi ilə kəsilən kublar daxil deyil, həmin kublar 𝑊𝑛 ədədinə 

daxildir. Axırıncı bərabərsizlik isə onunla şərtlənir ki, sərhəd kubları 𝑊𝑛
1 cəminə 

bir dəfə, 𝑃𝑛
1+𝑉𝑛

1 cəminə isə iki dəfə (sayı) daxil edilir, yəni bir dəfə 𝑉𝑛
1-ə,ikinci 

dəfə 𝑃𝑛
1-ə daxil edilir.  

Beləliklə, əsas teoremə görə aşağıdakı bərabərliyi alırıq:  

V+P=W 

Bu, o deməkdir ki, verilmiş çoxüzlü bir neçə çoxüzlüdən ibarətdirsə, onun 

həcm ölçüsü tərkib hissələrinin həcm ölçüləri cəminə bərabərdir.  

İndi isbat edək ki, çoxüzlünün fəzada ixtiyari qaydada yerini dəyişsək, 

onun həcm ölçüsü dəyişməyəcək.  

Silindrin (prizmanın) həcm ölçüsü paralel köçürmədə, doğurana paralel ox 

ətrafında dönmədə dəyişmir.  

Bu nəticəni vahid kubun həcminə tətbiq etmək olar, yəni həmin kubu onun 

tilinə paralel olan ixtiyari ox ətrafında döndərmək olar. Lakin məlumdur ki, 

fəzada hər hansı  hərəkət – fırlanma və paralel köçürmənin kompozisiyasından 

ibarətdir. Deməli, heç bir hərəkətdə kubun həcm ölçüsü dəyişmir. Ona görə də 

çoxüzlünü kub tora yerləşdirsək və onun V həcm ölçüsünü {𝑉𝑛; 𝑉𝑛
1} 

ardıcıllıqları vasitəsilə tapsaq və bu çoxüzlünü tor ilə birlikdə başqa vəziyyətdə 

yerləşdirsək, onda 𝑉𝑛 𝑣ə 𝑉𝑛
1  ədədlərin qiymətləri dəyişmədiyindən, həcmin V 

ölçüsü də dəyişməyəcəkdir.  

Bu nəticə, həcm ölçüsü təyin oluna bilən ixtiyari cism üçün doğrudur.  
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РЕЗЮМЕ 

РУХИЯДЖАФАРОВА 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОНЯТИЯ ОБЪЕМА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Объем объекта является таким действительным числом, что он должен 

соответствовать следующим условиям в соответствии с этим объектом: 

- Есть объект, объем которого равен единице. 

- Объемные размеры равных объектов равны. 

- Если объект состоит из нескольких частей, то объем объекта равен сумме объемов 

этих частей. 

- Объем объекта не зависит от положения сетки масштаба в пространстве. 

-объем плоского цилиндра : V=Sh 

Ключевые слова: объем объекта, одинакового состава,сетки масштаба 

многоугольник, ребро, объем, площадь, последовательность 
 

SUMMARY 

RUHIYA JAFAROVA 

TEACHING THE CONCEPT OF VOLUME IN THE SCHOOL COURSE OF 

MATHEMATICS 

The volume of an object is such a real number that it must meet the following conditions in 

accordance with that object: 
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- There is an object the volume of which is equal to a unit. 

- The volumetric dimensions of equal objects are equal. 

- If an object consists of several parts, then the volume of the object is equal to the sum of 

the volumes of those parts.  

- The volume of an object does not depend on the position of the scale grid in space. 

-The volume of a flat cylinder: V=Sh 

Key words: volume of an object, of the same composition, scale grid, polygon, edge, 

volume, area, sequence 

 
(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. 

 

 

Editorial address: 

Nakhchivan - Az 7000 

Babek . University 

town NU 

Tel: (+99436) 550 83 41 

E.mail: elmieserler@nu.edu.az 
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