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AZƏRBAYCANDA DAVAMLI ĠNKĠġAFIN TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ MƏRKƏZĠ 

BANKIN ROLUNUN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Məqalədə davamlı inkiĢafın xarakteristikası verilir, onun mahiyyəti, məzmunu, əhəmiyyəti 

açılır. Ölkədə davamlı inkiĢafın təmin edilməsində Mərkəzi Bankın rolu əsaslandırılır. Bu 

istiqamətdə Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan siyasətin əsas istiqamətləri və faktorları təhlilə 

cəlb edilir. Bu təĢkilat tərəfindən həyata keçirilən pul siyasətinin, məzənnə və faiz siyasətinin 

vasitəsilə iqtisadiyyata təsir məsələləri diqqət mərkəzinə çəkilir. Mövcud vəziyyətdə istehlakçı 

qiymətlər indeksinin, məhsullar üzrə qiymət indeksinin və s. səviyyəsi təhlil edilir. Sadalanan 

göstəricilərin davamlı inkiĢafa təsiri izah olunur. 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının iqtisadiyyatın idarə edilməsindəki rolunun artırılması, 

maliyyə və qiymət sabitliyinin təmin edilməsindəki təsir gücünün yüksəldilməsi üçün istifadə 

edilən bir sıra vasitə və üsullar təhlil edilir və onların iqtisadi inkiĢafa təsiri əsaslandırılır. 

Maliyyə sistemində sabitliyin qorunması üçün Mərkəzi Bankın rolunun gücləndirilməsi 

məqsədilə son vaxtlar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının ləğv edilməsi və onun 

səlahiyyətlərinin Mərkəzi Banka verilməsi praktiki əhəmiyyətinə görə əsaslandırılır və bu 

istiqamətdə təkliflər verilir. 

Açar sözlər: davamlı inkiĢaf, Mərkəzi Bank, istehlakın qiymətlər indeksi, məhsullar üzrə 

qiymət indeksi, məzənnə siyasəti, faiz siyasəti, ehtiyat normaları. 

 

İqtisadi inkişafın müasir mərhələsində Mərkəzi Bankların ən əsas vəzifələ-

rindən biri dövlətin iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq davamlı inkişafın 

təmin edilməsində əsaslı rol oynamasından ibarətdir. Davamlı inkişafın təmin 

edilməsi bir çox iqtisadi göstəricilərin dinamika səviyyəsindən və kompleks hal-

da zəruri parametrlərin reallaşdırılmasından ibarətdir. İqtisadiyyatın hərtərəfli in-

kişaf etdirilməsi, makroiqtisadi göstəricilərin dinamikasının mütəmadi olaraq ar-

tırılması istiqamətində ən zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi davamlı inkişafın 

təmin edilməsinin vacib şərtidir. Davamlı inkişaf vəziyyəti ölkə iqtisadiyyatında 

elə bir vəziyyətin təmin edilməsidir ki, bu vəziyyətdə iqtisadiyyat özü-özünü ən 

zəruri olan maddi və maliyyə resursları ilə tam təmin edə bilir, mövcud və zəruri 

resursları kiyafət dərəcədə konsentrasiya edərək iqtisadiyyatın sektorları arasın-

da onun səmərəli bölgüsünü reallaşdıra bilir, vacib makroiqtisadi göstəricilərin 

dinamikasını davamlı surətdə, mütəmadi olaraq təmin edir və onun gələcəkdə də 

artırılması üçün etibarlı baza yaradır. Deyilənlərə nail olmaq üçün ölkədə bütün 

istiqamətlərdə, daha doğrusu sosial, iqtisadi və ekoloji istiqamətlərdə sabitlik və 

dinamik inkişaf təmin olunmalıdır (2, s. 146). 

Davamlı inkiafın təmin edilməsində Mərkəzi Bankın rolundan danışarkən, 

onun iqtisadi sahədə fəaliyyəti daha qabarıq olaraq nəzərə çarpır. Bu istiqamətdə 

Mərkəzi  Bank  qanunla nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyalarını yerinə yetirərək  
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davamlı inkişafı şərtləndirən bir çox vəzifələri də icra edir. Bu vəzifələrə maliy-

yə bank sisteminin baş verə biləcək şoklara dayanıqlığının təmin edilməsini, ma-

liyyə sisteminin bütün seqmentləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi əsa-

sında sistemin əsas funksiyalarını yerinə yetirilməsinin təmin edilməsini, bazar-

da maliyyə resurslarının səmərəli bölüşdürülməsi və yerləşdirilməsi vasitəsilə 

maliyyə vasitəçiliyi funksiyasını uğurla idarə etməsini, maliyyə sisteminin ele-

mentləri arasında operativ və dinamik qarşılıqlı əlaqənin yaradılmasını, real iqti-

sadiyyata təsirinin gücləndirilməsini, pul alətlərindən istifadə etməklə yaranmış 

vəziyyətə uyğun olaraq manevrlər həyata keçirərək dövlətin iqtisadi siyasətini 

reallaşdırılmasını və s. aid etmək olar (10, s.12). 

Ölkədə davamlı inkişafın təmin edilməsi  istənilən ölkənin iqtisadi siyasəti-

nin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu baxımdan da peoblemin həlli ilə bağlı həm 

akademik araşdırmalara, həm gündəlik təhlillərə, həm də ki, daimi diskusiyalara 

həm mətbuatda, həm də ki, tətqiqatlarda rast gəlinir. Qeyd edilən problem çox 

şaxəli olduğundan, çox saylı amillərin təsiri altında formalaşdığından ona yanaş-

malar da müxtəlif mövqe və prizmalardan həyata keçirilir. Elə bu səbəbdən də 

demək olar davamlı inkişafın təmin edilməsində mühüm rola malik olan 

Mərkəzi Bankın fəaliyyətidə tətqiq olunmalı mühüm məsələlərdəndir.  

Dünya təcrübəsi və müasir araşdırmalar göstərir ki, Mərkəzi Banklar bank 

sisteminin əsas və tənzimləyici həlqəsi olmaqla iqtisadiyyatda çox mühüm olan, 

həm dinamik inkişafı, həm də ki, davamlı inkişafı şərtləndirən aşağıdakı 

əməliyyatları icra edirlər: ölkədə pul dövriyyəsinin möhkəmləndirilməsi; milli 

pul vahidinin möhkəmləndirilməsi; milli pul vahidinin müdafiəsi, dayanıqlığının 

qorunması; milli pul vahidinin digər xarici valyutalara nisbətən kursunun təmin 

edilməsi; uğurlu, səmərəli pul-kredit siyasəti aparılması vasitəsi ilə bank 

sisteminin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi; hesablaşmaların fasiləsiz 

və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi və s. (3, s. 78). 

Qeyd edilən bu əməliyyatların hər biri iqtisadi inkişafın dinamikasına, 

davamlı inkişafın təmin edilməsinə, ölkədə aparılan çoxşaxəli iqtisadi siyasətin 

uğurla reallaşdırılmasına öz təsirini göstərir. 2005-ci ildən başlamış olan ölkə 

iqtisadiyyatına küllü miqdarda neft gəlirlərinin daxil olması, pula olan tələbin 

artması, dünya ərzaq bazarında baş verən qiymət dəyişiklikləri inflasiyaya təziqi 

artırsa da illik orta inflasiya 2014-cü ilə qədər tək rəqəmli səviyyədə qalmışdır. 

Həmin dövrdə Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilmiş tətbirlər nəticəsində 

ölkəmizdə istehlakçı qiymətlərinin indeksi Avropa İttifaqı dövlətlərində  

olduğundan aşağı səviyyədə olmuşdur. ( Cədvəl 1). 
 

2011-2019-cu illərdə Azərbaycanda və Avropa Ġttifaqında  

istehlakçı qiymətlər indeksinin dinamikası 

(faizlə) 

Cədvəl 1. 
№ Ölkələr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Avropa 

İttifaqı 

2,1 1,1 2 0,8 -0,4 0,1 2 2,1 2,0 

2 Azərbaycan 7,9 2,7 2,4 1,4 4 14,7 13,4 12,6 12,5 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsi və İqtisadi Əmək-

daşlıq və İnkişaf Təşkilatının statistik məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 
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 Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, 2011-ci ildə bu göstərici Azərbay-

canda Avropa İttifaqında olduğundan 3,72 dəfə çox olsa da, sonrakı illərdə 

2015-ci il də daxil olmaqla kəskin səviyyədə aşağı düşmüşdür. 2011-ci ildə bu 

göstərici Azərbaycan üzrə 7,9 % olmuşdursa, 2012-ci ildə 2,7%, 2013-cü ildə 

2,4%, 2014-cü ildə 1,4%, 2015-ci ildə isə 4% səviyyəsində formalaşmışdır. 

Sonrakı illərdə isə əksinə proses baş vermişdir. 2016-cı ildə Azərbaycanda bu 

göstərici 14,7%, 2017-ci ildə 13,4%, 2018-ci ildə 12,6%, 2019-cu ildə isə 12,5% 

olmuşdur. 2014-cü ildən başlayan iqtisadi böhran, devalvasiyanın baş verməsi, 

ərzaq bazarının idxaldan asılılığı belə bir vəziyyət yaratmışdır. Təhlil edilən son 

illərdə istehlakçı qiymətlər indeksinin yuxarı olması əsasən xarici təsirlərin, 

xüsüsən də beynəlxalq bazarda ərzaq qiymətlərinin artmasının nəticəsidir.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına 

əsaslansaq deyə bilərik ki, 2011-ci ildən başlayaraq istehlak qiymətləri indeksinə 

daxili amillər də təsir etmişdir. Bu amillərdən ən əsası məhsullar üzrə qiymət 

indeksinin dəyişməsi olmuşdur. Belə ki, 2011-ci ildə orta illik inflyasiya 

səviyyəsi 5,7 faiz ərzaq məhsullarının, 0,7 faiz qeyri-ərzaq mallarının, 1,5 faiz 

xidmətlərin bahalaşması hesabına formalaşmışdır (11, s. 88). Ölkə iqtisadiy-

yatında inflyasiya artımının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən 

tədbirlər inflyasiya səviyyəsinin formalaşmasına daxili təsirlərinin səviyyəsini 

minimuma endirmişdir. 2012-ci ildə xarici təsirlərin azalması və istehlak 

qiymətləri indeksinin formalaşmasında yalnız daxili təsirlərin rol oynaması 

nəticəsində həmin indeksin səviyyəsinin kəskin azalmasına imkan yaratmışdır. 

Məlumatlara əsasən 2012-ci ildə ərzaq məhsulları üzrə qiymət indeksi 0,8%, 

xidmətlər üzrə 1%, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə isə 1,1% olmuşdur (11, s. 88). 

Təhlillər göstərir ki, görülmüş tədbirlər nəticəsində 2014-cü il də daxil 

olmaqla məhsullar üzrə qiymət indeksləri aşağı səviyyədə saxlanılmışdır. 2015-

ci ildə baş vermiş devalvasiya nəticəsində idxalın bahalaşması istehlak 

qiymətləri indeksini artırsa da, Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən 

qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində həmin indeks 4% səviyyəsində olmuşdur. 

İdxalın bahalaşması özünü daha çox ərzaq məhsullarında göstərmişdir. 2015-ci 

ildə ərzaq məhsullarının qiyməti 6,1%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti 3,8%, 

xidmətlərin qiyməti isə 1,2% bahalaşmışdır (11, s. 89). Xarici təzyiqlərin daha 

da artması nəticəsində 2016-cı ildə təhlil edilən səviyyə daha da güclənmişdir. 

Həmin ilin sonuna ərzaq məhsullarının qiyməti əvvəlki il ilə müqayisədə 12,7%, 

qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti 15,9%, xidmətlərin dəyəri isə 5,2% artmışdır. 

Həmin dövrdə yaranmış meyl sonrakı illərdə, yəni 2017,2018 və 2019-cu illərdə 

də davam etmişdir. 

Təhlillər göstərir ki, son 9 il ərzində qiymətlərdə baş verən dəyişikliklərə 

ölkədə aparılan pul siyasəti nəticəsində formalaşan daxili monetar təsirlərin payı 

az olmuşdur. Burada əsas təsir, yəni qiymət artımının baş verməsi dünya 

bazarında əmtəə qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində olmuşdur. Lakin buna 

baxmayaraq Mərkəzi Bank xarici valyuta ehtiyatları hesabına orta illik 

inflyasiyanın kəskin artmasının qarşısını ala bilmişdir. 

Davamlı inkişafın təmin edilməsində Mərkəzi Bankın rolunun qiymətlən-

dirilməsində nəzərdən keçirilməli mühüm göstəricilərdən biri də məzənnə siya-

sətidir. Davamlı inkişaf iqtisadi siyasətin prioritetlərindən birinə çevrildiyi vaxt-

dan Mərkəzi Bankın pul aləti olaraq istifadə etdiyi məzənnə siyasəti daha yüksək 
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əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Ölkəmizin iqtisadiyyatına küllü miqdarda 

neft gəlirlərinin daxil olması və cari hesabın yüksək profisitinin mövcudluğu 

məzənnə siyasətinin əhəmiyyətı daha da artırmışdır. Bu baxımdan milli valyyu-

taya olan təzyiqin və izafi pul kütləsinin neqativ təsirlərinin səmərəli idarə edil-

məsi üçün müəyyən edilmiş dəhliz daxilində manat və ABŞ dollarının ikitərəfli 

məzənnəsinin hədəflənməsinin tətbiq edilməsi səmərəli olmuş və iqtisadi aktivli-

yin yüksəlməsinə şərait yaratmışdır (1, s. 27). Belə bir rejimin yaradılması para-

lel olaraq gələcəkdə üzən məzənnə rejiminə keçid üçün uyğun, səmərəli şərait 

yaradır.  

Mərkəzi Bank məzənnə sabitliyini qorumaq üçün bazarda intensiv olaraq 

valyuta alqı-satqısı həyata keçirmiş və bu əməliyyatlar özlərini valyuta məzənnə-

sində əks etdirmişdir. Bazara Mərkəzi Bank tərəfindən vaxtında müdaxilə edildi-

yindən 2011-2014-cü illər ərzində məzənnə sabitliyi qorunub saxlanmışdır. Nəti-

cədə manata olan inam təmin edilmiş, inflyasiya gözləntiləri azalmış, ümumilik-

də maliyyə sabitliyi təmin olunmuşdur. Bu dövrdə diqqəti cəlb edən ən vacib 

məsələ ondan ibarət olmuşdur ki, 2011-ci ildə tədiyyə balansı son iyirmi ildə 

özünün ən yüksək profisitinə çatmış,  bu vasitə ilə valyuta sterilizasiyası əməliy-

yatlarının həcminə təsir etmişdir. Nəticədə son illərdə ən böyük valyuta alışı 

2011-ci ildə olmuşdur. (Qrafik 1). 
 

 
 

Qrafik 1. Mərkəzi Bankın valyuta müdaxiləsi və ABġ dollarının AZN-ə 

məzənnəsi 

Mənbə: Qrafik Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının məlumatları əsasında 

müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır 
 

Həmin ildə valyuta alışının həcmi 4,1 mlrd manat təşkil etmişdir. Mərkəzi 

Bankın bu müdaxiləsi nəticəsində 2010-cu il ilə müqayisədə 2011-ci ildə 

manatin məzənnəsi ABŞ dollarına qarşı 2,1% bahalaşmışdır. Sonraki 2012-

2014-cü illər ərzində tədiyyə balansının yüksək profisiti müşahidə edilsə də 

aparılan uğurlu məzənnə siyasəti nəticəsində manatın ucuzlaşmasının qarşısı 

alınmış və manatın məzənnəsi demək olar ki, dəyişməmişdir. (qrafik 1) 

2014-cü ildə dünya neft bazarında kəskin qiymət dəyişmələri və tərəfdaş 

ölkələrdə baş verən iqtisadi geriləmələr, həmçinin əhali arasında psixoloji amil-

lərin təsiri altında dollara olan tələb artmışdır. Mərkəzi Bank vəziyyəti nəzərə 
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alaraq 2015-ci il ərzində 2 dəfə devalvasiya keçirmişdir. Manatın kəskin ucuz-

laşmasının qarşısını almaq üçün Mərkəzi Bank 2015-ci ildə 8,4 milyard manat 

həcmində valyuta satışı həyata keçirmişdir. Həmçinin digər əhəmiyyətli tədbirlər 

nəticəsində valyuta ehtiyatlarının qorunmasına nail olunmuşdur. 2014-cü ildə 

cari hesabın 10 milyard manat profisitə, 2015-ci ildə isə 222 milyon manat defi-

sitə malik olmasına baxmayaraq aparılan məzənnə siyasətinin səmərəliliyi belə 

böyük fərqin maliyyə sisteminə kəskin zərər vura bilməsinin qarşısını almışdır 

(11, s. 91). Sonrakı, 2016 və 2017,2018,2019 cu illərdə aparılan məzənnə siyasə-

tində sabitləşmə meydana gəlmiş və bu gün də həmin vəziyyət davam etməkdə-

dir.  

Davamlı inkişafın təmin edilməsində Mərkəzi Bankın rolunun qiymətlən-

dirilməsində nəzərdən keçirilməli göstəricilərdən biri də faiz siyasətidir. Təda-

vüldə olan izafi pul kütləsinin sterilizasiyası məqsədi ilə həyata keçirilən faiz 

siyasətinin ölkə iqtisadiyyatında əhəmiyyəti böyükdür (4, s. 127). Uçot-faiz 

dərəcələrini səmərəli şəkildə idarə etməklə Mərkəzi Bank iqtisadiyyata öz 

təsirini daimi olaraq göstərir, zamanın çağırışları kontekstində real dəyişiklikləri 

idarə etmək üçün vaxtında qərarlar qəbul edir.  

Dünya təcrübəsi də göstərir ki, ölkədə aparılan uğurlu faiz siyasəti 

iqtisadiyyatın bütün sektorlarının dəstəklənməsi üçün, real sektorda aktivliyin 

artırılması üçün, həm də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün istifadə edilən 

səmərəli iqtisadi, maliyyə alətidir (9, s. 317). 

Bunlarla yanaşı Mərkəzi Bank öz fəaliyyətində qiymət artımını məğbul 

səviyyədə saxlamaqla, eyni zamanda aşağı inflyasiya səviyyəsini təmin etməklə 

uçot-faiz dərəcələrini aşağı səviyyədə saxlanmasına şərait yaradır ki, bu da 

nəticədə kommersiya banklarının vasitəçilik əməliyyatlarının cəlbediciliyini 

artırır (8, s. 46). Eyni proseslər 2011-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın bank sis-

temində getmişdir. Mərkəzi Bank 2011-2015-ci illərdə uçot-faiz dərəcələrinin 

aşağı səviyyədə saxlanmasına nail olaraq bank sisteminin davamlı inkişafını tə-

min etmiş, sahibkarların, xüsusən də  kiçik və orta biznes strukturlarının kapital 

əldə etmək imkanlarını genişləndirmiş, nəticədə iqtisadi aktivliyi məqsədyönlü 

və səmərəli şəkildə idarə edə bilmişdir.  

Azərbaycanın bank sistemində faiz dərəcələrinin dinamikasının təhlili 

göstərir ki, 2011-ci ildən başlayaraq uçot faiz dərəcələrinin 2015-ci ilə qədər 

tədriclə azaldılması özünü kredit faizlərində də göstərmişdir. (Cədvəl 2) 
 

2011-2019-cu illərdə Azərbaycan bank sistemində uçot-faiz dərəcələrinin və  

kredit faizlərinin dinamikası (%-lə) 

Cədvəl 2. 
№ Göstəricilər 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 uçot-faiz 

dərəcələri 

5,25 5 4,75 3,5 3 15 15 12 7,5 

2 manatla kredit 

faizləri 

16,3 15,2 14,1 13,8 13,6 12,5 13,1 12,0 11,5 

3 valyutada 

kredit faizləri 

16,8 15,8 14,4 14,1 12,5 10,8 10,4 10,0 9,7 

Mənbə (12): Cədvəl Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının məlumatları 

əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
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Göründüyü kimi 2011-2015-ci illər ərzində uçot faiz dərəcələri 5,25%-dən 

3%-ə enərək 43%, manatla kredit faizləri 16,3%-dən 13,6%-ə enərək 16,5%, 

valyutada kredit faizləri 16,8%-dən 12,5%-ə enərək 25,6% azalmışdır.  

2015-ci ildə baş vermiş devalvasiyalar nəticəsində idxalın bahalaşması 

inflyasiyanın artmasına şərait yaratmışdır. Belə olduğu halda Mərkəzi Bank 

qiymətin kəskin artımının qarşısını almaq məqsədi ilə uçot faiz dərəcələrini 

tədricən qaldırmağa başlamışdır. Bu proses nəticəsində 2016-cı ilin ilk yarısında 

uçot-faiz dərəcələri 7%, ilin sonunda isə 15% səviyyəsinə qalxmışdır. 2017-ci il 

ərzində bu səviyyə saxlanılmış, 2018-2019-cu illərdə isə aşağı salınmışdır. Uçot-

faiz dərəcələrinin yuxarı səviyyədə olması iqtisadi aktivliyə mənfi təsir etsə də, 

xarici təsirlərin artması və milli valyutaya olan təziqlərin yüksək olması 

şəraitində səmərəli addım olmuşdur. 

Cədvəl 2-nin məlumatlarından görünür ki, 2011-2019-cu illər ərzində uçot-

faiz dərəcələri çox müxtəlif diapazonda dəyişərək 2011-ci ildəki 5,25%-dən 

enərək 2015-ci ildə 3%-ə çatmış, sonra isə yüksələrək 2017-ci ildə özünün son 

yüksək həddinə 15%-ə qalxmışdır. Həmin dövr ərzində manatla kredit faizləri 

2011-ci ildəki ən yüksək səviyyədə 16,3%-dən azalaraq 2019-cu ildə 11,5%-ə 

enmişdir. Həmin dövr ərzində xarici valyutada kredit faizləri 16,8%-dən 9,7%-ə 

dək azalmışdır. Uçot-faiz dərəcələri təhlil edilən dövr ərzində Mərkəzi Bank 

tərəfindən səmərəli alət kimi istifadə olunmuşdur.  

Davamlı inkişafın təmin edilməsində Mərkəzi Bankın rolunun qiymətlən-

dirilməsində təhlil edilməli vacib göstəricilərdən biri də ehtiyat normalarıdır. 

Beynəlxalq bank işi təcrübəsi göstərir ki, Mərkəzi Banklar hər bir dövrün 

iqtisadi mühitinin xarekterinə uyğun olaraq mühüm iqtisadi göstəricilər olan 

inflyasiya, pul kütləsi və həmçinin iqtisadi subyektlərin aktivliyi kimi amilləri 

nəzərə alaraq ehtiyat normaları müəyyən edirlər (5, s. 96). Təhlili aparılan illər 

ərzində Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən də eyni siyasət aparılmış və pul 

kütləsinin, pul axınlarının tənzimlənməsi üçün mühüm addımlar atılmışdır.  

Təcrübə göstərir ki, Mərkəzi Banklar tərəfindən tətbiq edilən ehtiyat 

normalarının səviyyəsi daimi olaraq iqtisadi artım templəri ilə adekvatlıq təşkil 

edir və həmin dövrün iqtisadi tələblərinə cavab verir. Bunu məcburi ehtiyat 

normaları və infliyasiyanın dinamikası arasındakı əlaqəni təhlili sübut edir. 

(Сədvəl 3).  

 

2011-2019-cu illər ərzində Azərbaycanda bank sistemində məcburi ehtiyat 

normaları və inflyasiyanın dinamikası 

(faizlə) 

Cədvəl 3 
№ Göstəricilər 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Yerli valyutada 

ehtiyat normaları 

0,5 3,0 3,0 3,0 2,0 1,3 1,3 1,3 1,3 

2 Xarici valyutada 

ehtiyat normaları 

0,5 3,0 3,0 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 İnflyasiya 8,8 1,1 2,2 2,8 10,8 12,4 13,7 8,7 3,7 

Mənbə (12): Cədvəl Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının məlumatları 

əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
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Cədvəl 3-ün göstəricilrindən aydın olur ki, 2011-2012-ci illər ərzində 

ehtiyat normaları 0,5%-dən 3%-ə qədər qalxmış, buna uyğun olaraq infliyasiya 

səviyyəsi 8,8%-dən 1,1%-ə enmişdir.  

Bank fəaliyyətini təhlil edərkən dünya təcübəsindən rast gəlindiyi kimi və 

klasssik iqtisadi ədəbiyyatlarda əks olunduğu kimi bank sistemində olan vəsait-

lərin həcmi ilə qiymət artımı arasındakı birbaşa əlaqə vəsaitlərin idarə edilməsi 

ilə maliyyə sabitliyi və iqtisadi aktivliyi təmin etməyə imkan yaradır (6, s. 146). 

Bu baxımdan da cədvəl 3-ün göstəricilərini təhlil edərək deyə bilərik ki, təhlil 

edilən illər ərzində ehtiyat normaları ilə infliyasiya arasındakı tərs mütənasib 

əlaqə formalaşdığından Mərkəzi Bank ehtiyat normalarını səmərəli formada 

idarə etmiş və iqtisadiyyatı izafi pul kütləsinin mənfi təsirlərindən qoruya 

bilmişdir.  2013-2014-cü illərdə maliyyə sabitliyinin davam etməsi nəticəsində 

həm infliyasiya, həm də ehtiyat normaları sabit səviyyədə qalmışdır.  

Lakin sonrakı illərdə, yəni 2015-ci ildən başlayaraq  ölkə iqtisadiyyatına 

olan təzyiqlərin kəskinləşməsi və infliyasiya idxalının artması şəraitində 

Mərkəzi Bankın apardığı siyasət ehtiyat normalarını qaldıraraq infliyasiyanı 

azaltmağa deyil, əksinə ehtiyat normalarının aşağı salınmasına yönəlmişdir. 

Nəticədə 2015-ci ildən başlayaraq sonrakı illərdə, yəni 2016,2017,2018-ci illərdə 

infliyasiya uyğun olaraq 12,4%, 13,7%, 8,7% təşkil etməsinə baxmayaraq 

Mərkəzi Bank yerli valyutada ehtiyat normalarını 1,3%, xarici valyuta da isə 

1,5% səviyyəsində müəyyən etmişdir. Klassik iqtisadi ədəbiyyatların məlum 

olduğu kimi bu siyasət ehtiyat normalarını idarə edilməsi ənənələrinə uyğun 

deyildir (7, s. 46). Lakin ölkədə iqtisadi vəziyyətin təhlili göstərir ki, bu şəraitdə 

ehtiyat normalarının aşağı səviyyədə saxlanması səmərəli addımdır. Ölkə 

iqtisadiyyatında baş verən böhran göstərir ki, həmin illərdə yüksək infliyasiyanın 

yaranma səbəbləri qeyri-monetar amillərdən olduğuna görə daha çox dünya 

bazarlarında əmtəə qiymətlərinin aşağı olması və tərəfdaş ölkələrdən infliyasiya 

idxalıdır. Belə bir vəziyyətdə ehtiyat normalarının qaldırılması iqtisadiyyata, real 

sektora neqativ təsir edərək böhran dövründə kapitallaşma səviyyəsinin artırıl-

masına ehtiyac olduğu zaman bankların mənfəətinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Bu isə ümumilikdə iqtisadi aktivliyin kəskin zəifləməsinə səbəb olur. (11, s. 95). 

Fikrimizcə belə bir vəziyyətdə ehtiyat normalarının 0,5% səviyyəsində müəyyən 

edilməsi iqtisadiyyatın dəstəklənməsi üçün zəruri addımdır. Bu vasitə ilə 

Mərkəzi Bank bu pul alətindən səmərəli istifadə edərək böhran dövründə belə 

iqtisadiyyatda müsbət meyillər yarada bilər.  

Mərkəzi Bankın iqtisadiyyatdakı rolunu, davamlı inkişafın təmin edilmə-

sindəki fəaliyyətini qiymətləndirərək demək olar ki, bu təşkilat qanunla müəy-

yənləşdirilmiş funksiyalarını yerinə yetirərək müəyyən edilmiş məqsədlərinə nail 

olmuş və hökümət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasətə zəruri dəstək ve-

rərək maliyyə sabitliyini qorumuş, ən əsası isə iqtisadiyyatın gələcək inkişafına 

lazımi maliyyə bazası yarada bilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

МУБАРИЗ БАГИРОВ 

ОЦЕНКА РОЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В статье описаны характеристики устойчивого развития, раскрыты его сущность, 

содержание и значение. Обоснована роль Центрального банка в обеспечении устойчивого 

развития страны. Анализируются основные направления и факторы политики, 

проводимой ЦБ в этом направлении. Денежно-кредитная политика, политика обменных 

курсов и процентных ставок, проводимая этой организацией, сосредоточена на влиянии на 

экономику. В текущей ситуации анализируется уровень индекса потребительских цен, 

индекса цен на продукцию и т.д. Объясняется влияние этих показателей на устойчивое 

развитие. 

Проанализирован ряд инструментов и методов, используемых для повышения роли 

Центрального банка Азербайджана в управлении экономикой, повышения его влияния в 

обеспечении финансовой и ценовой стабильности, и обосновано их влияние на 

экономическое развитие. 

В целях усиления роли Центрального банка в поддержании стабильности 

финансовой системы недавняя упразднение Палаты по контролю над финансовыми 

рынками и передача ее полномочий Центральному банку оправданы своей практической 

значимостью, и в этом направлении вносятся предложения. 

Ключевые слова: продолжительное развитие, Центральный Банк, индекс 

потребительских цен, индекс цен по товарам, курсовая политика, процентная политика, 

нормы резервов. 

 
SUMMARY 

MUBARIZ BAGIROV 

ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN PROVIDING THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN 

The article describes the characteristics of sustainable development, reveals its essence, 

content and significance. The role of the central bank in ensuring sustainable development of the 

country has been substantiated. The main directions and factors of the policy pursued by the 

central bank in this direction are analyzed. Monetary policy, exchange rate and interest rate 

policies pursued by this organization are focused on the impact on the economy. In the current 

situation, the level of consumer price index, product price index, etc. is analyzed. The impact of 

these indicators on sustainable development is explained. 
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A number of tools and methods used to enhance the role of the central bank of azerbaijan 

in economic management, increase its influence in ensuring financial and price stability are 

analyzed, and their influence on economic development is substantiated. 

In order to strengthen the role of the central bank in maintaining the stability of the 

financial system, the recent abolition of the chamber for control over financial markets and the 

transfer of its powers to the central bank are justified by their practical importance, and proposals 

are being made in this direction. 

Key words: continuous development, Central Bank, consumer price index, commodity 

price index, exchange rate policy, interest rate policy, reserve norms. 
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AZƏRBAYCANDA  SAHĠBKARLIĞIN  ĠNKĠġAFI  VƏ MƏġĞULLUĞUN  

TƏMĠN  EDĠLMƏSĠNĠN REGĠONAL PROBLEMLƏRĠ 

                                                 

Bazar iqtisadiyyatına keçid Azərbaycanda və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında özəl sektorun, kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafına təkan vermiĢdir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, sahibkarlığa göstərilən dövlət yardımı nəticəsində 

muxtar respublikada 2010-cu ildən baĢlayaraq iĢsizlik aradan qaldırılmıĢ və tam məĢğulluq 

təmin edilmiĢdir. 

Məqalədə habelə məĢğulluq strategiyasının və qəbul olunmuĢ Dövlət Proqramlarının 

iĢsizliyin tamamilə aradan qaldırılmasındakı rolundan söhbət açılır. 

Açar sözlər: sahibkarlıq, dövlət yardımı, özəl sektor, məĢğulluq, iĢsizlik, məĢğul əhali 
 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə 

hakimiyyətə qayıdışından sonra aparılan məqsədyönlü siyasət, həyata keçirilən 

sistemli tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda siyasi və makroiqtisadi sabitliyə nail 

olunması məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması üçün həm hüquqi 

baza yaradıldı, həm də dövlət tərəfindən özəl sektora hərtərəfli dəstək nümayiş 

etdirildi. 

Qeyd edilməlidir ki, sahibkarlığın inkişafı hər bir ölkə üçün prioritet 

sahələrdən sayılır. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu sahəni inkişaf 

etdirmədən heç bir tərəqqidən, yeniliklərin tətbiqindən, ümumilikdə isə hərtərəfli 

inkişafdan danışmaq mümkün deyil. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev çıxışlarının birində deyirdi: 

―Sahibkarların səmərəli işləməsi Azərbaycanın iqtisadi inkişafını təmin edən 

amildir. Ona görə də biz sahibkarlığın inkişafına dövlət siyasətimiz kimi baxırıq. 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə 

bağlayırıq‖. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin sahibkarlığa bu cür yanaşması ötən dövrdə 

həyata keçirilən dövlət siyasətinin ana xəttinin təşkil etmiş, ölkəmizdə özəl 

sektorun formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. 

Məlumdur ki, sərbəst iqtisadiyyatın inkişaf etdiyi bütün ölkələrdə aparıcı 

yeri kiçik və orta sahibkarlıq tutur. Bu sahədə çalışan sahibkarlar bazarın 

dəyişkənliyinə daha tez uyğunlaşır, həm özlərini, həm də başqalarını işlə təmin 

edir, üstəlik dövlətə vergi ödəyirlər. İdarəetmə mexanizmi asan olduğu üçün 

kiçik və orta biznes çoxlarını özünə cəlb edir. 

Ölkəmizdə də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına daim dəstək verilir. 

Hələ 1997-ci il iyunun 24-də prezident Heydər Əliyevin imzaladığı ―Azərbaycan 

Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa Dövlət Köməyi Proqramı (1997-

2000-ci illər üçün)‖ bu məqsədə xidmət edirdi. Proqramın qəbulunun əsas 

məqsədi kiçik və orta sahibkarlığın rolunun müəyyən edilməsi, bu istiqamətdə  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 04.09.2020, qəbul edilib: 15.09.2020 
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qanunvericiliyin möhkəmləndirilməsi, sahibkarlar üçün münbit maliyyə-kredit 

sisteminin formalaşdırılması idi. Yeni şərait sahibkarların hüquqlarının qorun-

masını və təkmilləşdirilməsini, bu sahədəki boşluqların aradan qaldırılması üçün 

əlavə qanunların qəbul edilməsini də tələb edirdi. Buna görə də ulu öndər 1999-

cu il yanvar ayının 7-də  ―Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahib-

karlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında‖, 2002-

ci il sentyabrın 28-də  ―Sahibkarlığın inkişafına mane olan müəssisələrin qarşısı-

nın alınması haqqında‖ fərmanlar imzaladı. Həmin sənədlərdə dövlət qurumları 

ilə sahibkarlıq subyektləri arasında olan münasibətlərin sərhədləri, mövcud 

nöqsanların aradan qaldırılması dəqiq müəyyən edildi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ümummilli lider ölkənin inkişafında özəl sekto-

run və sahibkarlığın önəmini yüksək qiymətləndirdiyi üçün iş adamlarının qarşı-

laşdıqları problemləri bilavasitə onların özlərindən öyrənməyə üstünlük verirdi. 

Ulu öndər 2002-ci ilin aprel və may aylarında yerli və xarici sahibkarlarla görüş-

müşdür. Həmin tədbirlərdə hər bir sahibkara onu rahatsız edən problemləri yazılı 

və ya şifahi qaydada bildirməsi üçün şərait yaradıldı. Dövlət başçısı ilə birbaşa 

təmas sahibkarı  əmin etdi ki,  Prezident onlara dəstək verməklə sahib durur. Hə-

min görüşlərin nəticəsi olaraq ulu öndər bir sıra fərman və sarəncamlar imzala-

yaraq ölkədə sahibkarlığın inkişafına mane olan problemlərin həlli üçün konkret 

addımlar atıldı. 

Sonralar isə Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu böyük 

uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev respublikamızda özəl sektorun, 

kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dair xüsusi diqqət göstərmişdir. 

Bu gün ölkəmizdə həyata keçirilən layihələrin uğur qazanmasında sahib-

karların böyük rolu vardır. Belə ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 

dövlət proqramlarının icrası ilə əlaqədar özəl sektor qarşısında qoyulmuş vəzifə-

lərin yerinə yetirilməsi bir sıra istiqamətlərdə rəqabətqabiliyyətli istehsal və 

xidmət sahələrinin yaradılmasına imkan vermişdir. Bu inkişaf strategiyasının 

muxtar respublikamızda da uğurla davam etdirilməsi müasir və güclü infrastruk-

turun qurulmasına, özəl sektorun inkişafına, yeni müəssisələrin qurulmasına və 

iş yerlərinin açılmasına zəmin yaratmışdır. Bunu aşağıda verilən 1 saylı cədvəl 

məlumatlarından daha aydın görmək olar. 

                                                                                                  Cədvəl 1. 

2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 

yeni açılmıĢ iĢ yerləri (6) 
Açılmış iş yerləri 2019-cu il 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə açılmış iş yerlərinin sayı, cəmi 3250 

O cümlədən şəhər və rayonlar üzrə:  

1.Naxçıvan şəhəri üzrə 1338 

2.Şərur rayonu üzrə 571 

3.Babək rayonu üzrə 397 

4.Ordubad rayonu üzrə 301 

5.Culfa rayonu üzrə 247 

6.Kəngərli rayonu üzrə 163 

7.Şahbuz rayonu üzrə 141 

8.Sədərək rayonu 86 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Cədvəl Naxçıvan MR Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəl-

lif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə sahibkarlı-

ğın inkişafı istiqamətində ardıcıl və sistemli tədbirlər görülmüş, sahibkarlıq sub-

yektlərinə səmərəli maliyyə dəstəyinin göstərilməsi mexanizmi formalaşdırıl-

mışdır. 

Sahibkarlığın inkişafı biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin 

yaradılmasının göstəricisi olmaqla, bu sahədə həyata keçirilən uzunmüddətli 

işlərin nəticəsidir. Sahibkarlara maliyyə dəstəyi göstərmək məqsədilə muxtar 

respublikanın İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində Sahibkarlığın İnkişaf Fondu 

yaradılmışdır. Fond tərəfindən bu günə qədər 1971 layihənin maliyyələşdirilmə-

sinə güzəştli şərtlərlə 142,3 milyon manatdan çox kreditlər ayrılmışdır. Bu və-

saitlər sənaye, xidmət və kənd təsərrüfatı təyinatlı müəssisələrin yaradılmasında 

istifadə olunmuşdur (4). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın 

fəaliyət istiqamətləri kifayət qədər çoxşaxəlidir. Hazırda muxtar respublikada 

məşğul əhalinin 83 faizdən çoxu özəl sektorda çalışır. Sənaye sahəsində məhsul 

istehsalının 94 faizi, tikintidə görülən işlərin və nəqliyyat xidmətinin 78 faizi, ra-

bitə xidmətinin 82 faizi, kənd təsərrüfatı, ticarət və ictimai iaşə xidmətlərinin isə 

100 faizi özəl bölmənin payına düşür. Təkcə son beş ildə muxtar respublikada 

yüngül, yeyinti, mebel, metallurgiya, kimya, tikinti olmaqla 84 sənaye təyinatlı 

müəssisənin istifadəyə verilməsi, 270 heyvandarlıq, 84 ətlik və yumurtalıq isti-

qamətində quşçuluq, 111 arıçılıq, 74 bağçılıq və 14 balıqçılıq təsərrüfatının yara-

dılması nəticəsində məşğulluq səviyyəsi yüksəlmişdir. Bütün bunlar isə Azər-

baycanda və onun regionlarında məşğulluq probleminin həllinə yönəldilmişdir. 

Müstəqillik illərində məşğulluq probleminin həllindən söhbət gedərkən 

qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə məşğulluq siyasəti ümummilli lider Heydər 

Əliyev tərəfindən əsası qoyulan iqtisadi inkişaf strategiyasının ən mühüm tərkib 

hissələrindən biridir. 2001-ci il 2 iyul tarixli  ―Məşğulluq haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu bu istiqamətdə dövlət siyasətini müəyyən etmişdir. Da-

ha sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 26 oktyabr 

2005-ci il tarixli   Sərəncamı   ilə   təsdiq  edilmiş  ―Azərbaycan  Respublikasının   

Məşğulluq  

Strategiyası (2006-2015-ci illər)‖, 2007-ci il 15 may tarixli sərəncamla 

təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata 

keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı 2011-2015-ci illər)‖ ölkədə məşğulluq 

siyasətinin yüksəldilməsinə real imkanlar yaratmışdır. 

Ümumiyyətlə, yuxarıda adı çəkilən məşğulluq strategiyasını bir az da 

genişləndirsək demək olar ki, ―2006-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasın-

da məşğulluq strategiyasının əsas məqsədi əmək ehtiyatlarından daha dolğun 

istifadə etməklə əhalinin səmərəli məşğulluğunu təmin etməkdən ibarətdir.  Bu 

məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur: işaxtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsini gücləndirmək, 

qeyri-formal əmək münasibətlərinin leqallaşdırılması istiqamətində tədbirlər 

həyata keçirmək‖. Məşğulluqla bağlı yanaşmanın özünə də münasibətin dəyişdi-

rilməsinə ciddi zərurət yaranmışdır. Məsələn, əvvəllərdə tam məşğulluq anlayışı 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

əmək qabiliyyətli  bütün insanların işləməsi kimi başa düşülürdü. Hətta Sovet 

qanunvericiliyində işləməməyə görə məsuliyyət də nəzərdə tutulurdu. 

 Hazırda əmək qabiliyyətli bütün insanların ictimai əmək zonasına cəlb 

olunması konsepsiyasını rasional konsepsiya əvəz etmişdir. Bu o deməkdir ki, 

bazar münasibətləri şəraitində tam məşğulluğu belə qəbul etmək lazımdır ki, 

əmək qabiliyyətli olan və işləmək istəyən hər bir kəs özünün professional 

qabiliyyətinə uyğun olaraq ödənişli əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Ümumiy-

yətlə, ölkə konstitusiyasının müvafiq maddələrini təhlil edərkən məşğulluqla 

bağlı dövlətin pozitsiyasının aşağıdakılardan ibarət olduğu müəyyən olunur. Hər 

kəs özünün istehsal və yaradıcılıq potensialı üzərində müstəqil sərəncam vermək 

hüququna malikdir. Hər kəs bu potensialından könüllü surətdə istifadə edə bilər. 

Heç kəs məcburi əməyə cəlb edilə bilməz. Əməyə məcburi cəlb edilmə yalnız 

qanunvericilikdə müəyyən edilən hallarda yol verilə bilər. Dövlət hər kəsin əmək 

hüquqlarının təmin edilməsini özünün pozitiv öhdəliyi kimi bəyan edir. Hər 

kəsin öz istehsal və yaradıcılıq potensialından istifadə etməsi üçün dövlət səyləri 

həyata keçirilməlidir. Əgər dövlət belə bir şəraiti tam yarada bilmirsə, onda 

ölkədəki sosial-iqtisadi şərait nəzərə alınmaqla işsizlərə müavinət verilməlidir. 

Bütövlükdə ölkəmizdə və muxtar respublikamızda əhalinin məşğulluğunun 

təmin edilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər zamanı bir sıra amillərin nəzərə 

alınması da zəruridir. Bunun üçün məşğul əhalinin təsnifatı və demoqrafik 

proqnozlar olduqca vacibdir. Respublikada əhalinin inkişafı, adətlər, ənənələr, 

müvafiq dini sistemlərdə müqəddəs sayılan bütün həyat tərzi formasında həyata 

keçirilmişdir. Ölkəmizdə müasir demoqrafik vəziyyət bütövlükdə belə xarak-

terizə olunur: 

- doğumun yüksək səviyyəsi ilə; 

- əmək qabiliyyətli əhalinin sayının artması ilə; 

- əhalinin strukturunun cavan yaşı ilə; 

- miqrasiya proseslərinin fəallaşması ilə; 

- əmək qabiliyyətli əhalinin sayının artması ilə və s. 

Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd edilən ―Azərbaycan Respublikasının Məş-

ğulluq Strategiyasına (2006-2015-ci illər)‖ uyğun olaraq qəbul olunmuş iki 

Dövlət Proqramı (2007-2010 və 2011-2015-ci illər) və 2004-2008, 2009-2010, 

2014-2018, habelə 2019-2023-cü illəri əhatə edən dörd regional Dövlət 

Proqramları onu deməyə əsas verir ki, 2004-cü ildən bu günə kimi keçən dövr 

ərzində iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı təmin edilmiş, sahibkarlıq inkişaf etmiş 

və məşğulluq demək olar ki, tam təmin edilmişdir (bunu 1 saylı cədvəlin 

məlumatları da təsdiq edir). 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və respublika hökumətinin 

əhalinin məşğulluğunun təmin olunması və yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi 

istiqamətində gördükləri işlər öz bəhrəsini vermişdir. Artıq bu gün demək olar 

ki, muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında həyata keçirilən məqsədyönlü 

tədbirlər öz müsbət nəticələrini vermiş, iqtisadiyyatda dinamik inkişaf meylləri 

güclənmiş və iqtisadi fəal əhalinin sayı artmışdır. Bunu aşağıda verilən cədvəl 

məlumatlarından da aydın görmək olar. 
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   Cədvəl 2. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi fəal əhali (6) 
                              İllər 

Göstəricilər 

 

2000 

 

2005 

 

2010 

 

2015 

 

2019 

İqtisadi fəal əhali, min nəfər 173,8 180,3 211,8 231,0 249,1 

İqtisadi fəal əhalinin ümumi sayından 

məşğul olanlar, min nəfər 
168,0 172,4 211,7 231,0 249,0 

Məşğulluq xidmətində rəsmi status alan 

işsizlər, nəfər 
5812 7904 52 - 78 

Kişilər 2099 2779 19 - 54 

Qadınlar 3713 5125 33 - 22 

 Cədvəl Naxçıvan MR Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında 

müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.  

 

Cədvəl məlumatlarının təhlili göstərir ki, XXI əsrin əvvəllərində, o cümlə-

dən 2000-ci ildə iqtisadi fəal əhalinin sayı 173800 nəfər olmuş, ondan 168000 

nəfər işlə təmin olunaraq məşğul əhali sırasına daxil olmuşdur. 2000-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının məşğulluq xidmətində rəsmi status alan işsiz-

lərin sayı isə 5812 nəfər təşkil etmişdir. 2005-ci ildə muxtar respublikada 

iqtisadi fəal əhalinin sayı 180300 nəfərə çatmış, onun ümumi sayından 172400 

nəfər məşğul əhali sırasına daxil olmuş, məşğulluq xidmətində rəsmi status alan 

işsizlər isə 7904 nəfər təşkil edərək 2000-ci ilə nisbətən 2012 nəfər artmışdır. 

Lakin 2000-ci ildən başlayaraq qəbul olunmuş məşğulluq strategiyalarının, 

Dövlət Proqramlarının həyata keçirilməsi, habelə dövlət dəstəyi nəticəsində 

sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerlərinin açılması demək olar ki, 2010-cu ildən 

başlayaraq 2020-ci ilə kimi muxtar respublikada əhalinin tam məşğulluğu təmin 

edilmişdir. Cədvəldə verilmiş 2010, 2015 və 2019-cu ilin rəqəmləri bunu 

deməyə əsas verir. 

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

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

Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramının‖ 

icrası muxtar respublikada işaxtaranların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, 

səmərəli məşğulluğunun və özünü məşğulluğun təmin edilməsinə, əmək 

bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə geniş imkanlar yaratmışdır. 

Beləliklə, demək olar ki,  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin birbaşa rəhbərliyi altında iqtisadiyyatın sürətli inkişafı təmin edilmiş, 

yeni müəssisələr tikilib istifadəyə verilmiş, iş yerləri açılmış, işsizlik tədricən 

aradan qaldırılmış, əhalinin tam məşğulluğu təmin olunmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗИМ АХМЕДОВ, ЗАУР АЛИЕВ  

РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Переход к рыночной экономике дал толчок развитию частного сектора и малого и 

среднего предпринимательства в Азербайджане и в неотъемлемой  его части - 

Нахчыванской Автономной Республике. По итогам исследования установлено, что в 

результате государственной поддержки предпринимательству в автономной республике, 

начиная с 2010-го года, ликвидирована безработица и обеспечена полная занятость. 

В статье говорится о роли стратегии занятости и Государственных Программ в 

ликвидации безработицы и обеспечении полной занятости. 

Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка, частный 

сектор, занятость, безработица, занятое население. 

 

SUMMARY 

NAZIM AHMADOV, ZAUR ALĠYEV  

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHĠP ĠN AZERBAĠJAN AND REGĠONAL 

PROBLEMS OF PROVĠDĠNG EMPLOYMENT 

Transition to market economy stimulated development of private sector, small and 

middle-sized enterprises in Azerbaijan and in its inseparable part Nakhchivan Autonomous 

Republic. During the study it was determined that, as a result of state aid to entrepreneurship 

started from 2010, unemployment has been eliminated and full employment has been provided in 

the autonomous republic.  

The role of employment strategy and state programs in eliminating unemployment 

completely are also mentioned in the article.  

Key words: entrepreneurship, state aid, private sector, employment, unemployment, 

employed population  
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AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARINDA МАLĠYYƏ  

HESABATLARININ MƏQSƏDLƏRĠ, TARĠXĠ ĠNKĠġAFI VƏ  

KONSEPTUAL ƏSASLARININ  FORMALAġMASI 

 

Elmi məqalədə ABġ-da maliyyə hesabatının tarixi formalaĢmasından, ümumi qaydaların-

dan, konseptual əsaslarından və bu ölkədə tətbiq olunan mühasibat uçotunun milli stan-

dartlarından bəhs olunur. Eyni zamanda uçot sahəsində mühüm əhəmiyyətə malik olan Trublad 

layihəsi haqqında məlumat verilir. Məqalədə maliyyə hesabatları əsas obyekt kimi seçilmiĢdir. 

Onun ilk növbədə məzmununun açıqlanmasını ifadə edən yanaĢmada məqsədlərinə, tarixi inkiĢaf 

mərhələlərinə, alət və vasitələrinə, konseptual əsaslarının formalaĢmasına xüsusisi diqqət ayrıl-

mıĢdır.   

Açar sözlər: maliyyə hesabatlarının məzmunu, maliyyə hesabatının məqsədləri, maliyyə 

hesabatlarının tarixi inkiĢafı mərhələləri, maliyyə hesabatlarının konseptual əsasları, Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları 
 

Маliyyə hesabatının məqsədləri dedikdə onun funksiyaları başa düşülməli-

dir. ABŞ-da bu funksiyaların tərkibinə idarə mülkiyyətindən ayrılmış hissənin, 

mülkiyyətindən ayrılmış hissənin nümayişi, qərarların qəbulu prosesinin informa-

siya təminatı və bir şəxslərin digər qrup qarşısında hesabatlılığının təzahürü da-

xildir. Мülkiyyətdən ayrılmış idarəetmənin nümayişi maliyyə hesabatlılığının 

qədim funksiyalarından biridir və onun yaranışı müasir dövrün hüdudlarından 

kənara təsadüf edir. Başqasının mülkiyyəti üzərində idarəetmə ilə əlaqəli uçot 

təcrübədə qədim vaxtlardan tətbiq olunub və feodal uçotu dövründə xüsusi əhə-

miyyət əldə etmişdir. ХIХ əsrin ortalarından mühasibat uçotunda hesabatlı idarə-

etmə nəzəriyyəsini mülkiyyətin və idarəetmənin bölünməsi ilə əlaqələndirirlər ki, 

bu da müəssisələrin təşkilinin səhmdar formasının yaranması ilə əlaqədardır. 

Beləliklə, hesabatlı idarəetmənin müasir anlayışı idarəetmə heyəti (menecer) ilə 

mülkiyyətçilər (səhmdarlar) arasındakı münasibətlərlə əlaqədardır. Deməli, ma-

liyyə hesabatlılığının funksiyasını idarəetmə heyətinə etibar, həvalə  edilmiş 

vəsaitlərin lazımi qaydada istifadəsini təşkil edir. Хаrici hesabatlarda idarə-

etmənin mülkiyyətdən ayrılması prinsipinə uyğun olaraq əsas vurğu ona edilir ki, 

təşkilatın nizamnamə kapitalına müvafiq olaraq vəsaitlərin istehsal aktivlərinə 

mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə qoyuluşu göstərilsin. Bunun üçün mühasibat 

balansı və mənfəət və zərərlər haqda hesabat zəruridir. Həmin sənədlər əsasında 

mülkiyyətçilər hesabat dövrü ərzində maliyyə göstəricilərinin artımının dəyişil-

məsini izləyə bilərlər. 

Qərarların qəbulu prosesində informasiya ilə təminolunma. Mülkiyyətdən 

ayrılmış idarəetmənin nümayişi ilə əlaqədar olan maliyyə hesabatlılığının 

funksiyasını klassik yanaĢma adlandırırlar. Bununla yanaşı qərarların qəbulu 

üçün faydalılığı müəyyən edən klassik yanaşma da mövcuddur. İkinci yanaşma 

növünə əsasən qərarların  qəbulu  prosesində  müxtəlif  tərəflərə köməkliyin göstə 
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rilməsi mühasibat uçotunun funksiyasını təşkil edir. Хüsusilə də qərarları qəbul 

edən şəxslərə həm real, həm də potensial səhmdarlar və kreditorlar aiddir. Belə 

fikir mövcuddur ki, əgər aktiv və passivləri cari qiymətlərlə ifadə olunsaydı, 

gələcək pul axınlarının proqnozlaşdırılmasına kömək edə biləcək məlumatlar 

təqdim olunsaydı, uçot məlumatının qərarların qəbulu üçün faydalılığı daha da 

artardı. Digər bir fikir də söylənir ki, şirkətlərin fəaliyyətinin ictimai tərəfini 

izləmək və ona nəzarət etmək məqsədi ilə qərarların qəbulu üçün faydalılıq 

prinsipini genişləndirmək də mümkündür. Araşdırmalar göstərir ki, ilk öncə 

hesabatlılıq mülkiyyətdən ayrılmış idarəetmənin nəzəriyyəsi çərçivəsində nüma-

yiş olunurdu. Biz bilərəkdən mülkiyyətdən ayrılmış idarəetməni və hesabatlılığı 

ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirir və bununla da göstərmək istəyirik ki, hesabdarlıq 

adı altında daha geniş və çoxşaxəli nəzəriyyə durmaqdadır. Zamanla maliyyə 

hesabatının təsir göstərə biləcəyi şəxslərin dairəsi genişlənirdi və indi o, təkcə 

səhmdarları və kreditorları deyil, həm də muzdlu işçiləri, malalan və malsatanları, 

dövlət orqanlarını və ümumiyyətlə cəmiyyəti əhatə edir. Eyni zamanda nəzərə 

alinmalıdır ki, mühasibat uçotu sosial amillərin təsiri ilə formalaşır və müxtəlif 

ictimai qruplar tərəfindən tələb olunan məsuliyyət sərhədlərinin genişlənməsi ilə 

mühasibat hesabatları da dəyişir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, məlumatın təqdim olunması maraqların toqquşması 

ilə müşayət olunur, maliyyə hesabatlılığının məqsədlərini isə mülkiyyətdən 

ayrılmış idarəetmənin nümayişi, qərarların qəbulu üçün faydalılıq və 

hesabatlılığın təzahürü təşkil edir. Bir sıra ölkələrdə formalaşan konseptual 

əsaslarda (ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya və s.) bu funksiyalar və müxtəlif 

tərəflərin maraqlarının rəngarəng toqquşması diqqətə alınmışdır. FASB-ın 

(Financial Аccountinq Standard Board – Mühasibat Uçotu Standartları üzrə Şura, 

ABŞ) tərifinə görə konseptual əsas – qarşılıqlı əlaqəli məqsəd və prinsiplərin elə 

razılaşdırılmış sistemidir ki, onun əsasında ziddiyətsiz standartların hazırlanması 

mümkündür və o, maliyyə uçotu və hesabatının təbiətini, funksiyalarını və 

sərhədlərini müəy-yən edir.          

Konseptual əsasların araşdırılmasını Amerika Birləşmiş Ştatlarının sistemi 

üzərində qurmaq məqsədəuyğun olardı. Mühasibat uçotunun predmetinin 

müəyyən edilməsi üzrə kollektiv cəhdlərin başlanğıcı 1936-cı ilə təsadüf edir 

(AAA-nın (Аmerican Аccоuntinq Аssosiation – Amerika Mühasiblər Assosiasi-

yası) ―Mühasibat uçotu prinsipləri haqda Nümunəvi Qaydalar‖). Sonralar AİCPA 

(American Ġnstitute of Certified Publik Accountants – Аmerikanın And İçmiş 

Mühasiblər İnstitutu) 1№-li (1961) və 3№-li (1962) Мühasibat uçotu 

Tədqiqatlarının, 4№-li (1970) mühasibat uçotu prinsiplərinin işlənməsi üzrə Şura 

Qərarlarının (―Коmmersiya müəssisələrinin maliyyə hesabatlarının əsasını təşkil 

edən Baza nəzəriyyələri və prinsipləri‖), Тrublad məruzəsinin (1973) 

hazırlanması üzrə təşəbbüs göstərmişdir. Sonralar ААА tərəfindən 1966-ci ildə 

―Uçotun əsas nəzəriyyəsi haqda Qaydalar‖ və 1977-ci ildə ―Мühasibat uçotu 

nəzəriyyəsi və onun tətbiqi haqda Qaydalar‖ dərc olunmuşdur. 

1974-cü ildə АPB-ni (Accountinq Principle Board – Mühasibat uçotu 

prinsiplərinin hazırlanması üzrə Şura) FASB əvəz etdi. FASB konseptual 

əsasların iddialı layihəsinin təşəbbüskarı kimi çıxış etdi. Мəhs bu layihə əsasında 

maliyyə uçotu konsepsiyaları haqda Qaydalar hazırlanmışdır. Birinci qayda kom-
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mersiya müəssisələrinin maliyyə he-sabatlarının məqsədlərinə həsr olunmuşdur 

və о, 1978-cu ildə işıq üzü gördü. 

Fikirlərin aydınlığı və təkrarlanmaların ixtisarı üçün iki mühüm sənədi: 

Trublad məruzəsini və SFAC 1-i nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olar. Onların 

əsas qaydalarına elə baxmalıyıq ki, həmin konsepsiyanı müdafiə etmək mümkün 

olsun və onların digər konseptual əsaslara təsiri izlənə bilsin. AİCPA tərəfindən 

maliyyə hesabatının məqsədləri haqda məruzənin hazırlanması ilə bağlı tədqiqat 

qrupuna Robert Trublad rəhbərlik edirdi (məhs buna görə məruzə onun adını 

daşıyır). 1973-cü ildə dərc olunan tədqiqatların nəticələri mühasibat uçotunun 

funksiyalarına ənənəvi baxışı əks etdirir. Bu yanaşmanın mahiyyəti hesabat dövrü 

ərzində əldə olunmuş mənfəətin həcmi və şirkətin maliyyə vəziyyəti haqda səhm-

darlara və kreditorlara məlumat verməkdən ibarətdir. Bundan başqa, səlahiyyətli 

şəxslərin gələcək pul axınlarını proqnozlaşdırmaq məqsədi ilə əldə olunan 

informasiyanın tələbləri qərarların qəbulu prosesində faydalılıq konsepsiyasının 

güclü təsirinə şahidlik edir. Məruzədə qeyd olunurdu ki, həmin məqsəd həm 

xüsusi, həm də ictimai sektora aiddir, mühasibat hesabatı ehtiyatların daha 

səmərəli yerləşdirilməsini təmin edir, qlobal ictimai məqsədlərin nail olunmasına 

xidmət edir. Маliyyə hesabatının əsas məqsədlərini aşağıdakılar təşkil edir: 

 iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış qərarların qəbulu üçün faydalı olan 

informasiyanın təqdim olunması; 

 ilk növbədə о qrup şəxslərin tələbatı ödənməlidir ki, onların səlahiyyətləri, 

imkanları və informasiyanın alınması üsulları məhduddur, maliyyə hesabatı 

onlar üçün müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti haqda əsas məlumat məmbəyidir; 

 proqnozlaşdırmada, potensial pul axınlarının müqayisəsi və 

qiymətləndirilməsində investorlar və kreditorlar üçün faydalı informasiyanın 

təqdim edilməsi; 

 müəssisənin birinci dərəcəli məqsədlərinə nail olmaq üçün оnun resurslarından 

rəhbərliyin səmərəli istifadə edilməsinin qiymətləndirilməsi və bunun üçün 

zəruri informasiya təminatı və s. 

Маliyyə hesabatının məzmunu ilə bağlı məsələ haqqında məruzədə çox 

ənənəvi təklif – Maliyyə Fəaliyyəti haqda Hesabatın (Statemеnt оf Financial 

Activities) təqdim olunması irəli sürülür. Мəqsəd elə maliyyə vəziyyəti haqda 

hesabatın təqdim edilməsindən ibarətdir ki, onu müəssisənin gəlir gətirmək qabi-

liyyətinin proqnozlaşdırılması, müqayisəsi və qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

etmək mümkün olsun. Bu hesabatda müəssisənin əməliyyatları və bitməmiş 

istehsal tsikllərinin hissəsi olan digər hadisələr haqqında məlumatlar olmalıdır. 

Hesabata həmçinin cari dəyər haqqında məlumatlar da daxil edilməlidir (əgər o 

maya dəyərindən xeyli fərqlənərsə). Аktiv və passivləri nəzərdə tutulan satışın və 

ya ləğvinin məbləğləri və müddətləri baxımından müqayisəli qeyri-müəyyənlik 

əlaməti üzrə qruplaşdırılmaq və ya ayırmaq lazımdır. Burada məqsəd - 

müəssisənin gəlir gətirmə qabiliyyətinin proqnozlaşdırılması, müqayisəsi və 

qiymətləndirilməsi üçün faydalı olan dövrlər üzrə pul daxilolmaları haqqında 

hesabatı hazırlamaqdır. Hesabata həmçinin bitməmiş istehsal tsikllərinin xalis 

nəticəsi haqda və firmanın maliyyə cəhətdən uğurlu tədbirləri haqda məlumatlar 

ayrı-ayriliqda daxil edilməlidir. Мəruzədə maliyyə hesabatını elə qurmaq təklif 

olunur ki, onu tərtib edən şəxsə məlumatları yenidən qiymətləndirmək və ya 

istifadəçilərə yenidən izah etmək lazım olmasın. Əgər maliyyə hesabatının qərar 
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qəbul edən istifadəçiləri üçün müəssisə rəhbərliyi tərəfindən kömək məqsədi ilə 

proqnozlar hazırlanarsa, оnlar elə tərtib olunmalıdır ki, həmin proqnozların 

etibarlılığına şərait yaransın. 

Nəhayət, Тrublad məruzəsində iki məqsəd qeyd olunurdu ki, оnlar, 

fikrimizcə, yuxarıda nəzərdən keçirilənlərlə tam uyğun gəlmir. Оnlar qeyri-

kommersiya təşkilatlarında uçotla və müəssisənin cəmiyyətdəki rolu ilə 

əlaqəlidir. Hökümət və qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən maliyyə hesabat-

larının hazırlanmasında müvafiq təşkilatların məqsədlərini diqqətə almaq təklif 

olunur. 

Hökümət və qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının 

məqsədi ondan ibarətdir ki, təşkilatın məqsədlərinə nail olma prosesində 

resursların səmərəli idarə edilməsinin qiymətləndirilməsi üçün zəruri informasiya 

təminatı olsun. Fəaliyyət göstəricilərini qarşıya qoyulan məqsədlər nəzərə alın-

maqla ölçmək lazımdır. Lakin fəaliyyətin belə göstəriciləri təcrübədə istifadə 

olunan uçotun ənənəvi metodları çərçivəsində müəyyən edilməmişdir. Burada 

istisnanı maliyyə hesabatı əsasında hesablanan uçotun adi əmsalları təşkil edir. 

Hökümət və qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətinin bütün göstəricilər 

sferası konseptual əsasların layihələrindən kənarda, ayrıca inkişaf etmişdir.  

Тrublad məruzəsində müəyyən olunmuş sonuncu məqsəddə xüsusi və 

ictimai məqsədlər üçün mühasibat uçotunun qarşılıqlı əlaqələndirilməsi cəhdi 

edilmişdir. Оnun əsasını aşağıdakı fərziyyə təşkil edir: xüsusi istifadəçilər üçün 

sərfəli olan maliyyə hesabatlılığı həmçinin ictimai həyat Ģəraitinin yüksəlməsinə 

gətirib çıxaracaq. Lakin maliyyə hesabatlılığına görə sosial şərtlərin ümumi 

yaxşılaşdırılmasını avtomatik təmin edə biləcək mexanizm yoxdur. Тrublad 

məruzəsində olan bir çox fikirlər FASB layihəsinə keçirilmiş və SFAC 

qaydalarında öz əksini tapmışdır. Biz ilk növbədə kommersiya müəssisələrinin 

maliyyə hesabatlılığının məqsədlərinə aid birinci qaydaya (SFAC 1) müraciət 

edəcəyik, lakin keyfiyyət xarakteristikalarına həsr olunmuş SFAC 2-yə də 

toxunacağıq. Qaydalarda verilmiş nəticələrin əsasını bir neçə vacib məqam təşkil 

edir: 

 informasiya pulsuz deyil və, deməli, оnun istifadəsindən gələn səmərə onun 

əldə olunması ilə bağlı məsrəfləri üstələməlidir; 

 digər tərəfdən, mühasibat hesabatı investorlar üçün müəssisə haqqında yeganə 

informasiya mənbəyi deyil; 

 məsrəflər (аccrual аccоuntinq) prinsipi əsasında uçot müəssisənin 

gəlirliliyinin və pul axınlarının proqnozlaşdırılması və qiymətləndirilməsi 

üçün xüsusilə faydalıdır; 

 baxmayaraq ki, təqdim olunan informasiya faydalı olmalıdır, lakin istifadəçilər 

onun əsasında müstəqil proqnozlarını və qiymətlərini verirlər. 

 

SFAC 1-də müəyyən edilimiş məqsədləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək 

olar: 

1. Маliyyə hesabatı qərarların qəbulu üçün faydalılığa əsaslanmalıdır; 

2. Маliyyə hesabatının məqsədləri iqtisadi, qanunvericilik, siyasi və 

sosial mühitin dəyişməsi nəticəsində zaman keçdikcə dəyişir; 

3. Маliyyə hesabatında təqdim olunan informasiya bəlli mənada öz 

təbiəti etibarı ilə məhduddur, çünki mikroiqtisadi subyektlərə aiddir, 
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təqribi qiymətlərin tətbiqi nəticəsində yaranır, tarixi məlumatlara isti-

qamətlənib, istifadəçilər üçün yeganə əlçatan məlumat mənbəyidir, 

pulludur; 

4. SFAC 1 ilk öncə kommersiya müəssisələrinin ümumi məqsədli xarici 

hesabatını nəzərdən keçirir və ancaq o, xarici istifadəçilər üçün nəzər-

də tutulur, оnlar isə (səlahiyyətlərindən asılı olaraq) təqdim olunandan 

daha çox informasiya əldə etmək istəyirlər. Bundan başqa, məqsədlər 

geniş müəyyən edilmiş, pul axınlarının qiymətləndirilməsinə istiqa-

mətləndirilmişdir. 

5. SFAC 1 maliyyə hesabatının tərkib hissələrinin deyil, ümumiyyətlə 

təqdimatına əsr olunmuşdur 

6. Маliyyə hesabatı elə informasiyaya malik olmalıdır ki, real və potensi-

al investorlara, kreditor və digər istifadəçilərə investisiyalar haqqında 

rasional qərarlar qəbul etməyə imkan versin (о halda ki, istifadəçilər 

biznesdən bixəbər deyil və təqdim olunan informasiyanın tədqiqi üçün 

kifayət qədər hazırlıqlıdırlar); 

7. Маliyyə hesabatı istifadəçilərə gələcək pul axınlarının məbləği məb-

ləğləri, müddətləri və qeyri-müəyyənliyini qiymətləndirmək imkanı 

verməlidir;    

8. Маliyyə hesabatı iqtisadi resurslar və onlarla bağlı iddialar haqda 

informasiyaya malik olmalıdır; 

9. Fəaliyyətin gələcək göstəriciləri ilə bağlı gözləntilər, ən azı hissələrlə, 

keçmişdəki fəaliyyətin göstəricilərinə əsaslanmalıdır; 

10. Маliyyə hesabatında ümumi maliyyə vəziyyətindən çox mənfəətə 

diqqət yetirilməlidir; 

11. Маliyyə hesabatı məsrəflər prinsipinə əsaslanmalıdır, çünki bu 

yanaşma adətən keçmiş pul axınları haqda informasiyadan daha yaxşı 

pul axınlarının proqnozunu təmin edir; 

12. Маliyyə hesabatı təkcə cari dövr üçün fəaliyyət göstəricilərinə əsas-

lanmır, həm də istifadəçiyə müəssisənin idarə edilməsinin nə dərəcədə 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildiyini qiymətləndirməyə imkan verir; 

13. Маliyyə hesabatında biznesin ancaq dolayı qiyməti verilir; 

14. Pul axınlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması maliyyə 

hesabatı informasiyasının istifadəçiləri tərəfindən həyata keçirilir; 

15. Rəhbərlik müəssisə üçün ən əhəmiyyətli hadisələrin və şərtlərin 

detallarını açıqlayaraq , istifadəçilərə köməklik etməlidir. 

 

SFAC2 qaydası uçot məlumatlarının keyfiyyət xarakteristikalarına həsr 

olunmuşdur. Ümumilikdə, maliyyə hesabatı sistemində tələb olunan birinci 

dərəcəli keyfiyyəti qərarların qəbulu üçün faydalılıq (decision usefulness) təşkil 

edir. Qərarların qəbulu üçün faydalılıq öz növbəsində relevantlıq (relevance) və 

etibarlılığından (reliability) asılıdır. Relevantlıq o halda mövcuddur ki, təqdim 

olunan informasiya qərara təsir edə bilsin. Ġnformasiyanın etibarlılığı o deməkdir 

ki, istifadəçi iqtisadi hadisələr və şərtlər haqqında təsəvvür yaradarkən onlara 

əsaslana bilər. Аydındır ki, Тrublad məruzəsinin və SFAC 1-in xeyli ümumi 

cəhəti vardır. Baxmayaraq ki, bəzi bəndlər üzrə əhəmiyyətsiz fərqlər müşahidə 

olunsa da, istifadəçilərdən hansı təhlili gözləmək məsələsində həmfikirlilik 
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nöqtələri xeyli çoxdur. Həmin konseptual əsasda mühasibat uçotu ilə bağlı nəzər-

də tutulan baxış qərarların qəbulu üçün məlumatların faydalılığına istiqamət-

lənmişdir. Bu zaman istifadəçilər kimi, pul axınlarının hərəkərini proqnozlaşdıran 

bazar münasibətlərinin iştirakçıları çıxış edir. 

Маliyyə vəiyyəti haqda hesabatın hazırlanması üçün əsası tarixi dəyər 

(maya dəyəri)  təşkil edir, lakin maliyyə vəziyyəti haqda məlumatlar hesabat döv-

rünün məlumatları ilə müqayisədə ikinci dərəcəlidir. Fərz edilir ki, rəhbərliyin 

məhdud informasiyasından istifadə edənləri ümumi məqsədli mühasibat hesabat-

ları qane edir. Мüəssisə fəaliyyətinin sosial nəticələri haqda demək olar ki, bəhs 

olunmur. Yeganə istisnanı aşağıdakı məsələ təşkil edir: Тrublad məruzəsində 

məqsədlərdən biri kimi mühasibat uçotunun resursların səmərəli bölüşdurulmə-

sinə şərait yaratması və ictimai həyat səviyyəsinə müsbət təsir göstərməsi nəzərdə 

tutulur. Мuzdlu işçilərin, həmçinin ümumilikdə cəmiyyətin informasiyaya olan 

tələbatı diqqətə alınmır. 
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РЕЗЮМЕ 

MEХТИ БАГИРОВ 

ЦЕЛИ, ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

В научной статье повествуется об историческом формировании, общих правилах, 

концептуальных основах финансовых отчетов в США, о применении национальных 

стандартов бухгалтерского учета в этой стране. Также дается информация об имеющемся 

в сфере учета важное значение проекте Трублада. В статье финансовые отчеты выбраны 

основным исследовательским объектом. В подходе, посвященном в первую очередь 

расслрытию сущности отчетности особое внимание уделено их целям, стадиям 

исторического развития, инструментам и средствам, формированию их концептуальных 

основ. 

Ключевые слова: сущность финансовой отчетности, цели финансовой отчет ности, 

исторические стадии развития финансовой отчетности, концептуальные основы 

финансовой отчетности, Соединенные Штаты Америки.  
 

SUMMARY 

MEHDI BAGIROV 

FINANCE IN THE UNITED STATES OF AMERICA OBJECTIVES, HISTORICAL 

DEVELOPMENT AND FORMATION OF CONCEPTUAL FUNDAMENTALS 

The scientific article discusses the historical formation of financial reporting in the 
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United States, general rules, conceptual framework and national accounting standards applied in 

this country. At the same time, information is provided on the Trublad project, which is 

important in the field of accounting. The main object of the article is financial statements. Its 

approach, which primarily expresses its content, focuses on its goals, stages of historical 

development, tools and means, and the formation of its conceptual framework. 

Key word: content of financial statements, objectives of financial statements, stages of 

historical development of financial statements, conceptual basis of financial statements, United 

States. 

 
 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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SƏNAYE 4.0  VƏ ONUN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFA TƏSĠRĠ 

 

Məqalədə cəmiyyətin inkiĢaf mərhələləri geniĢ Ģəkildə izah edilmiĢ, dördüncü sənaye 

inqilabı ilə bütün sahələrin avtomatlaĢdırılmasına nail  olunacağı müəyyənləĢdirilmiĢdir. Sənaye 

4.0 inkiĢafına təkan verən amillər və onun konteksində istifadə olunan texnologiyaların mahiyəti 

araĢdırılmıĢ, bu sistemin  daha sürətli məhsul axınının təmin edilməsində, sıx xarici ticarət 

əlaqələrinin, təhsilin və insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsində hərəkətverici qüvvə olacağı qeyd 

edilmiĢdir. BildirilmiĢdir ki, Sənaye 4.0 beynəlxalq iqtisadiyyata töhfələrə versə də, insan 

əməyinin süni intellektlə əvəz olunması iĢsizliyin və qlobal böhranın dərinləĢməsinə səbəb 

olcaqdır. Buna görə də cəmiyyətdə  hər bir istiqmətdə  Sənaye 4. 0 sisteminə hazırlıq mühüm 

məsələ olmalıdır. 

Açar sözlər: big data, bulud texnologiyası, kiber – fiziki sistemlər, 3D, süni intellekt  

 

Müasir dövrdə ümumi sosial iqtisadi inkişafın mühüm  şərtini innovasiya-

ların tətbiqi və idarə olunması təşkil edir. Inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal olunan 

ÜDM-in 75-80% qədəri inovasiyaların payına düşür və  bu ölkələrdə yaranan 

əlavə dəyərin əsasını elmtutumlu məhsullar təşkil edir (8, s. 65).  Digər ölkələrdə 

isə bu dəyər daha çox təbii ehtiyatlar hesabına yaranır. Sənaye müəssisələrinin  

kəskin rəqabət dövründə fəaliyyət göstərə bilməsi, dayanıqlı inkişafının təmin 

edilməsi üçün innovasiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bəşəriyyət daim hərəkətdədir və  kainatda hər şey dinamik olaraq inkişaf 

edir. Daş dövrünün sonu hesab olunan neolit dövründə insanlar kənd təsərrüfatı 

cəmiyyətinə keçərək ilk sıçrayışı edirlər. Kənd təsərrüfatında yaşamağa başlayan 

cəmiyyət, istehsalını evdə və əl dəzgahlarında həyata keçirir və beləliklə, "Neolit 

inqilabı" baş verdi. Bu dövrdə  insanların məşğuliyyət sahələri içərisində əsas 

yeri istehsal təsərrüfatına daxil olan əkinçilik və maldarlıq tuturdu. İnsanların 

kənd təsərrüfatı cəmiyyətindən sənaye cəmiyyətinə keçməsindən sonra ticarət 

həyatının və pul dövriyyəsinin artması cəmiyyətə texnologiya, sənaye yenilikləri 

gətirdi. ―Sənaye inqilabı‖ ilk dəfə İngiltərədə başlamış və 18-ci əsrin son 

rübündən 19-cu əsrin sonuna qədər olan dövrü əhatə edir. 1765-ci ildə Ceyms 

Vatt tərəfindən hazırlanan buxar maşınının inkişafı texnologiya baxımından 

dünyanı fərqli inkişaflara yönəltdi. Buxar maşınları, elektrik  xəttləri və dəmir 

yolları ilə ölkələrdə mexaniki istehsal başladı. Bəşəriyyətin inkişafına töhfə 

verən digər bir inqilab, sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçidi 

təmin edən inqilabdır. Burada cəmiyyətin rifah halını artıran hərəkətverici qüvvə 

informasiya istehsalıdır. İnformasiya cəmiyyətinə keçid dövrünü ―Kompüter 

dövrü‖ adlandıranlar da oldu. Çünki informasiya cəmiyyətinə keçid kompüter, 

proqram təminatı, mikroçip texnologiyası və internet sisteminin təhlilidir və bu 

üsullar informasiya cəmiyyətinin əsas bünövrəsini təşkil edir. Kompüter əsrində,  
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xüsusən Yaponiya və Cənubi Koreyada innovativ məhsullar istehsal olunmağa 

başladı (10, s. 38).  

Dövlət və transmilli şirkətlər rəqabətə davam gətirmək üçün  qlobal miq-

yasda baş verən texnoloji, iqtisadi və ekoloji  inkişafa uyğunlaşmağa məcbur 

oldular. Bəşəriyyətin inkişafına töhfə verən və bunların sistematik birləşməsinə 

səbəb olan bu üç proses nəticəsində yeni bir inqilab inkişaf etdi. Bu dalğalardan 

ən əhəmiyyətlisi Almaniyada gündəmə gətirilən, dünyaya yeni texnologiya və 

sənaye simasını bəxş edən "Sənaye 4.0" oldu. 1969-cu ildə İnformasiya Cəmiy-

yəti tərəfindən istehsal olunan elektron və informasiya texnologiyaları ilə Sənaye 

4.0 inkişaf etdiyi müşahidə olundu. Sənayede İKT-nin imkanlarının geniş 

miqyaslı tətbiqi ―4-cü sənaye inqilabı‖ konsepsiyasını da öz bərabərində gətirdi. 

Bu inkişafla əlaqədar olaraq bir sıra ədəbiyyatlarda da ―4-cü sənaye inqilabı‖ 

konsepsiyası barəsində bəhs edilməyə başlandı (4, s. 54) . 2013-cü ildə inkişaf 

edən internet şəbəkəsi, inteqrasiya edilmiş sistem və kiber fiziki sistemlər 

sayəsində qlobal dünyada baş verən ağıllı fabriklərin sürəti və gücü artdı. 

Almaniyanın Hannover Sərgisində ilk dəfə Sənaye 4.0 gündəmə gəldi və 

rəqəmsal sistemlərlə inkişafı davam etməkdədir. Davos Dünya İqtisadi 

Forumunun banisi və icraçı direktoru  Klaus Şvab  ―Sənaye 4.0‖ texnologiyası-

nın tətbiqini dördüncü sənaye inqilabı olaraq adlandırıb. Tarixə nəzər salsaq, bu 

günə qədər bir neçə sənaye inqilabının baş verdiyini müşahidə edərik. Belə ki, 

birinci sənaye inqilabı  buxar maşınının icadı ilə istehsalı müəyyən qədər 

mexanikiləşdirdi. İkinci sənaye inqilabı zamanı elektrikləşmə yayıldı və kütləvi 

istehsala başlandı. Üçüncü sənaye inqilabında elektronika və texnologiya 

sayəsində istehsal avtomatlaşdırıldı. Nəhayət, dördüncü sənaye inqilabı ilə ağıllı 

texnologiyaları tətbiq etməklə bütün sahələrin avtomatlaşdırılmasına nail  

olunacaq (9, s. 121). 

Qeyd edək ki, inqilabların baş vermə aralığı getdikcə daha da sürətlənir. 

Əvvəlki inqilablar ədədi silsilə ilə inkişaf edirdirsə, növbəti inqilabın həndəsi 

silsilə ilə yayılacağına heç bir şübhə yoxdur. Bu inqilabların hər biri digərinin 

meydana gəlməsinə zəmin yaratdı. Əslində, Sənaye 4.0 ilə istifadə olunan 

proqram və ya rəqəmsal texnologiyalar yenidən istehsal olunmadı.  Bu proqram 

və rəqəmsal texnologiyalar sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə 

keçid dövrünün məhsuludur və onlar daha da təkmilləşdirilərək qlobal dünyaya 

təqdim edilmişdir. Sənaye 4.0-ın əsas məqsədi daha sürətli olmaq və istehsalın 

səmərəliliyini artırmaqdır. 

Sənaye 4.0 daha aktiv və daha geniş yayılmış mobil internet, daha güclü 

sensorlar və süni intellekt ilə maşın öyrənməsini xarakterizə edən məlumatların 

dinamik emalına əsaslanan bir sistemdir. Bu termin yalnız rəqəmsal texnologiya, 

ağıllı  maşın sistemlərindən ibarət deyil və onun sahəsi olduqca genişdir. Sənaye 

4.0 kvant fizikası, yüksək səviyyəli nanotexnologiya, Big Data, bulud 

texnologiyası, həmçinin  bir çox enerji mənbəyi ilə əlaqələndirilir və ağıllı bir 

fabrik sistemi xüsusiyyətinə malikdir.        

Sənaye 4.0 inkişafına təkan verən əsas amilləri aşağıdakı kimi qeyd etmək 

olar : 
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SƏNAYE 4.0

Süni intellekt

İKT
Şəbəkə texnologiyaları

Kiber-fiziki sistemlər

Biq data və bulud 
texnologiyaları

Modelləşdirmə,

Virtualizasiya, 

Simulyasiya

İnsan-kompüter 
əməkdaşlığı üçün 

vasitələr

                
Şəkil1.Sənaye 4.0 inkişafına təkan verən əsas amillər 

 

Sənaye 4.0 İnqilabının meydana gəlməsi əşyaların İnterneti (Internet of 

Things - IoT), süni intellekt (Sİ), kiber-fiziki sistem (KFS) texnologiyalarının 

inkişafı ilə baglıdır və onların müxtəlif sahələrə tətbiqi də öz növbəsində 

verilənlərin müxtəlif mənbəli və formatlı olması potensialını artırır. Əşyaların 

İnterneti mahiyyətcə İnternetə qoşulan obyekt, maşın və qurğulardan verilənlərin 

toplanması, saxlanması, emalı və analizi texnologiyasıdır (8, s. 63).  (big dat. 

Big datanın tətbiq olunduğu sahələrdən asılı olmayaraq ümumi xarakteristikaları 

var. Big data konsepsiyasına böyük ölçülü verilənlər və informasiya texnologi-

yalarının yeni bir növü kimi  yanaşmaq olar. Big data konsepsiyası böyük məlu-

matların toplanması və emalı üçün paylanmış hesablama resurslarının imkanla-

rından istifadə edən yeni texnologiyadır. Böyük məlumatlar, şübhəsiz ki, Sənaye 

4.0-də tətbiq olunan ən vacib texnologiyalardan biridir. Buna səbəb ağıllı alqo-

ritmlərdən istifadə edərək strukturlaşdırılmış və strukturlaşdırılmamış verilənlə-

rin geniş şəkildə toplanması, emal edilməsi və analiz edilməsidir (6, s. 111). Di-

gər vacib bir texnologiya açıq sistemlərdə çox böyük həcmli verilənləri idarə et-

məyə və real vaxt rejimində əlaqəni təmin etməyə imkan verən bulud hesabla-

malarıdır. Bulud hesablamalar dünyanın istənilən yerindən istənilən vaxtda mə-

lumat əldə etmək imkanı verir, bu da rahatlığı artırır. Bulud, duman texnologiya-

ları əsasında yeni nəsil şəbəkə texnologiyaları, biokompüterlər, paralel, kvantum 

hesablamalar, super kompüterlər çox sürətlə inkişaf edəcəkdir (4, s. 63).  

Süni intellekt və maşın təliminin təsiri tezliklə evlərdə, müəssisələrdə, 

sosial-iqtisadi proseslərdə, idarəetmədə hiss ediləcəkdir. Yaxın gələcəkdə 

robototexnikanın inkişafı nəticəsində müxtəlif robotlar nəqliyyat sistemində, 

logistikada, ambarlama fəaliyyətində, daşımalarda, məişət işlərinin, sənaye 

əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində çox böyük işlər görəcəkdir.  

Sənaye 4.0 kontekstində istifadə olunan əsas texnologiya kiber-fiziki sis-

temlərdir. Kiber- fiziki sistemlər müxtəlif fiziki obyektlər, süni altsistemlərdən 

ibarət olan və müxtəlif sensorlardan gələn əks əlaqələrdən istifadə etməklə idarə 

edilən sistemlərdir. Bu sistemlərin işləməsi hesablama və fiziki proseslərin 

inteqrasiyası prinsipinə əsaslanır, yəni fiziki obyektlər sistemin bir hissəsini 
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təşkil edir. Kiber- fiziki sistemlər fərqli,  fiziki cəhətdən uzaq olan subyektlər 

arasında inteqrasiyanı asanlaşdıran və müxtəlif imkanlar yaradan texnologiyala-

rın toplusudur. Bu sistem məlumatların generasiyası və əldə edilməsi, əvvəllər 

əldə edilmiş məlumatların hesablanması,  birləşdirilməsi və qərar dəstəyi kimi üç 

ardıcıl prosesi həyata keçirdir (5, s. 216). 

Sənaye 4.0 sisteminə  3D proqram texnologiyası da daxildir.  3D proqram 

texnologiyası ilk dəfə 1984-cü ildə informasiya cəmiyyəti ilə qlobal dünyaya  

təqdim edildi və Sənaye 4.0 ilə daha da inkişaf etdirilməyə davam edir. Dördün-

cü sənaye inqilabı ilə 3D proqram texnologiyasının inkişaf etdirərək obyektlərin 

əllə tutulacaq şəklə çevirrilməsi və onların həqiqi xüsusiyyətlərinə sahib olması-

nın saxlanılması qarşıya məqsəd qoyulub.  

Sənaye 4.0 konsepsiyası səmərəlik, maya dəyəri, sürət və faydalı yeniliklər 

ilə işləməklə istehsal və marketinq yanaşmasını, sürətlə inkişaf edən texnoloji 

imkanları ilə iqtisadiyyatda, sənayedə və istehsalda ən son səviyyəni göstərir. 

Sənaye 4.0 ilə istehsal proseslərindəki bütün bölmələrin bir-birləri ilə tez bir za-

manda əlaqə qura bilməsi, bütün məlumatlara real vaxt rejimində daxil olma və 

nəticədə gözləntilərin ən yüksək səviyyəsinə cavab verməklə nəticələr əldə edi-

ləcəyi gözlənilir. Bu sistem ağıllı fabriklərin istifadəsi ilə daha sürətli məhsul 

axınının təmin edilməsində və beləliklə, sıx xarici ticarət əlaqələrinin inkişafında 

hərəkətverici qüvvə olacaqdır. Bununla birlikdə planlaşdırılan texnoloji inkişaf-

lar şirkətlərə platforma texnologiyalarını inkişaf etdirmək imkanı verəcəkdir. Sə-

naye 4.0 sisteminin  başqa bir üstünlüyü səmərəlilikdə olacaq. Qlobal şirkətlər 

və ictimaiyyət daha səmərəli işləyəcək,  ağıllı bir maşın beş insan əməyinə uy-

ğun məhsulu daha tez istehsal edə biləcək. Sənaye 4.0 ilə insan əməyinin fabrik-

lərdə süni intellektlə əvəz ediləcəyi və transmilli şirkətlərin sürətli məhsul 

istehsalına başlayacağı düşünülür. Sənaye 4.0 istehsalın çox yüksək bir rahatlığa 

sahib olmasına imkan yaradacaq və istehlakçıya xüsusi məhsullar hazırlamağa 

imkan verəcəkdir. Yüksək texnologiyaların istehsalı ilə şirkətlərin enerji 

xərclərinin azalması da baş verəcəkdir. Sənaye 4.0 sisteminin qlobal dünyaya 

verdiyi başqa bir töhfə təhsildə olacaqdır. Bəşəriyyətin informasiya cəmiyyətinə 

keçməsi və texnoloji inkişaf  insan kapitalının təhsil aspektini önə çəkir. 

İnformasiya cəmiyyətinə keçiddə keyfiyyətli işçi qüvvəsi və texnoloji inkişaf  

bir-birini tamamlayır. Dördüncü inqilabla inkişaf edən texnologiya və ağıllı 

fabriklərin cəmiyyətə daha keyfiyyətli bir təhsil sistemi gətirəcəyi gözlənilir. 

Sənaye 4.0 beynəlxalq iqtisadiyyata töhfələrə versə də, bəzi çatışmazlıqları 

da ola bilər. Mənfi cəhətlər üzərində təhlillər aparıldıqda, ən böyük problemi 

yaradan amil kimi təbii işsizlik nisbətinin struktur işsizlik artımından asılı olaraq 

yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Belə ki, qabaqcıl  texnologiyadan istifadə edə 

bilməyən və ya yeni istehsal sahəsinə uyğun olmayan işçilərə ehtiyac 

qalmayacaq. Dünya iqtisadiyyatının 30 faizini sənaye, əmək qabiliyyətli əhalinin 

12 faizini sənayedə çalışan işçilər təşkil edir. Son 15 ildə sənayedə çalışanların 

sayı 200 milyon nəfər artmışdır ki, insan əməyinin süni intellektlə əvəz olunması 

ilk növbədə bu işçi qrupuna təsir edəcək. Daha bir zərbə xidmət sahəsinə 

dəyməklə, indiki peşə bacarıqlarının 35 %-nə təsir edəcəkdir. 

Deməli, dünyanın bütün ölkələrində geniş müzakirə olunan Sənaye 4.0  

iqtisadi və sosial sahələrdə baş verən mühüm inkişafların bir xəbərçisi olaraq 
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başa düşülür. Buna görə də cəmiyyətdə  hər bir istiqmətdə Sənaye 4. 0 sisteminə 

hazırlıq mühüm məsələ olmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕХРИБАН ИМАНОВА 

ИНДУСТРИЯ 4.0 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В статье подробно объясняются этапы развития общества, а также выявляется 

достижение автоматизации во всех областях  с четвертой промышленной революцией. 

Были изучены факторы, влияющие на развитие «Индустрии 4.0», и характер технологий, 

используемых в ее контексте, и было отмечено, что эта система станет движущей силой в 

обеспечении более быстрого потока продукции, тесных внешнеторговых связей, 

образования и развития человеческого капитала. Было отмечено, что, хотя индустрия 4.0 

вносит вклад в международную экономику, замена человеческого труда искусственным 

интеллектом приведет к углублению безработицы и глобальному кризису. Поэтому 

подготовка к системе «Индустрия 4.0» должна стать важной проблемой во всех сферах 

жизни общества. 

Ключевые слова: большие данные, облачные технологии, киберфизические 

системы, 3D, искусственный интеллект 

 

RESUME 

MEHRIBAN IMANOVA 

INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article explains in detail the development stages of society, and predicts the 

automation of all areas with the fourth industrial revolution. Also the factors driving the 

development of Industry 4.0 and the nature of the technologies used in its context have been 

investigated in it, and noted that this system will be a driving force in ensuring the development 

of faster product flow, close foreign trade relations, education and human capital. It has also 

been stated that although Industry 4.0 mostly contributes to the international economy, the 
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replacement of human labor with artificial intelligence will deepen unemployment and the global 

crisis consequently. Therefore, preparation for the Industry 4.0 system should be an important 

priority in all fields of society. 

Keywords: big data, cloud technology, cyber-physical systems, 3D, artificial intelligence 
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BEYNƏLXALQ MALĠYYƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN MALĠYYƏ RESURSLARINDAN 

ĠSTĠFADƏYƏ TƏSĠRĠ VƏ SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN ARTIRILMASI YOLLARI 

 

Bu məqalədə beynəlxalq maliyyə sisteminin mahiyyəti, maliyyə mənbələri nəzərdən 

keçirilmiĢdir. Eyni zamanda beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin formalaĢması və beynəlxalq 

maliyyənin vacib formaları araĢdırılmıĢdır. Beynəlxalq maliyyənin vacib formaları olan 

beynəlxalq kredit və beynəlxalq valyuta münasibətlərinin inkiĢaf səbəbləri araĢdırılmıĢdır.               

Həmçinin, beynəlxalq maliyə münasibətlərinin bu resurslardan istifadəyə təsiri müəyyən edilmiĢ, 

səmərəliliyinin artırılması üçün beynəlxalq təcrübədən istifadənin vacibliyi vurğulanmıĢdır. 

Açar sözlər: maliyyə sistemi, beynəlxalq maliyyə münasibətləri, maliyyə resursları, 

maliyyə siyasəti, münasibətlərin rasionallığı. 

       

Beynəlxalq münasibətlər sistemi uzun bir yol keçmişdir və bütün ölkələr 

bu sistem vasitəsilə maliyyə və iqtisadi münasibətlər qururlar. Siyasi və iqtisadi 

qloballaşma şəraitində beynəlxalq maliyyənin genişlənməsi prosesi 

sürətlənmişdir. Maliyyə mənbələrinin hərəkəti üçün müxtəlif maneələr tədricən 

aradan qaldırılır. Bu münasibətlər ümumiyyətlə bir çox formada olur. Bunlara 

valyuta, kredit və investisiya münasibətlərini aid etmək olar. Valyuta bütün 

iqtisadi münasibətlərdə əsas ödəmə vasitəsidir. Beynəlxalq maliyyə 

münasibətlərini çox vaxt valyuta münasibətləri kimi xarakterizə edirlər. 

Maliyyə sistemini maliyyə mahiyyəti baxımından nəzərdən keçirərkən ən 

az öyrənilən maliyyə mənbələri və onlara bərabər tutulan aktivlərin dövlətin 

iqtisadi inkişafına təsir imkanlarını anlamaq olduğunu görmək olar. Maliyyə 

mənbələri və bunlara bərabər olan vəsaitlər geri qaytarılmayacaq şəkildə, ya da 

ölkədə çoxalma proseslərinin həyata keçirilməsi üçün ödənmə və 

məqsədyönlülük əsasında təmin edilə bilər. Bu, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına, 

maliyyə sisteminin vəziyyətinə və onun daha da yaxşılaşdırılması imkanlarına 

tamamilə fərqli təsir göstərir. Buna görə də idarəetmənin bazar metodları nəzərə 

alınmadan müasir maliyyə sisteminin inkişafı çox çətindir və müasir milli 

iqtisadiyyatda maliyyə münasibətlərinin zəruri inteqrasiya səviyyəsini təmin 

etməyə imkan vermir (3, s. 57). 

İnteqrasiya prosesinin inkişafı beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin 

formalaşmasına, inkişafına və tədricən yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. 

Beynəlxalq maliyyə, idxal-ixrac əməliyyatlarının ödənməsi, beynəlxalq 

kreditlərin verilməsi və alınması, investisiyalar, beynəlxalq sosial müdafiənin 

qorunması və s. milli valyutalar və bu sahələrdəki hərəkətlərlə əlaqəli maliyyə 

münasibətlərinin məcmusudur. Bir sözlə, beynəlxalq maliyyə, milli valyutanın 

ehtiyatlarının səfərbər edilməsi, xarici valyutada fondların yaradılması və 

paylanması nəticəsində yaranan maliyyə münasibətlərinin məcmusudur. Bu 

əlaqələr dünya ölkələri ilə beynəlxalq maliyyə qurumları arasında inkişaf edir. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 01.09.2020, qəbul edilib: 16.09.2020 
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Maliyyə siyasəti iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan beynəlxalq təsir 

miqyasını nəzərə almalıdır. Maliyyə yalnız ölkə daxilində deyil, həm də 

beynəlxalq səviyyədə iqtisadi proseslərin ən vacib tərəfidir. Maliyyə siyasəti bir 

dövlətlə məhdudlaşdıqda, bir çox amillər maliyyə rolunu çətinləşdirir və həyata 

keçirilən siyasət istənilən nəticəni vermir. Hal hazırda çox sayda regional və 

beynəlxalq maliyyə institutu var. Beynəlxalq Valyuta Fondu beynəlxalq maliyyə 

siyasətinin həyata keçirilməsində əsas rol oynayır. Mahiyyət etibarilə fondların 

beynəlxalq hərəkəti və milli valyutaların beynəlxalq nüfuzunun təmin edil-

məsinə xidmət edən bu siyasət, beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər tərəfindən 

maliyyə və pul münasibətləri sahəsində həyata keçirilən maliyyə və pul siyasəti 

kimi qiymətləndirilir. Bu vəziyyətdə valyuta siyasəti milli valyuta sistemi, dünya 

valyuta sistemi və beynəlxalq valyuta sistemi çərçivəsində həyata keçirilir. 

Beynəlxalq maliyyənin atributlarından biri qlobal maliyyə mühitidir. Qlo-

bal maliyyə mühiti, qlobal maliyyə bazarlarının inkişafına və bankların, maliyyə 

şirkətlərinin və investorların qərarlarına təsir göstərən qlobal və regional şərtlərə 

aiddir. Beynəlxalq maliyyə sistemlərinin yaxşılaşması, ayrı-ayrı ölkələrin tədiy-

yə balansının artması və dünya ölkələrinin və bölgələrinin inkişaf modellərinin 

təsiri artdıqca qlobal maliyyə mühiti əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır. 

Qlobal maliyyə mühitinə aşağıdakılar daxildir (1, s. 6): 

1. Beynəlxalq maliyyə bazarlarının mövcud vəziyyəti; 

2. Beynəlxalq bankçılığın mövcud vəziyyəti; 

3. Beynəlxalq maliyyə korporasiyaları, qurumları və beynəlxalq portfel inves-

tisiyalarındakı şərtlər. 

Beynəlxalq maliyyənin ən vacib formalarından biri beynəlxalq kreditdir. 

Beynəlxalq kredit kreditin bir formasıdır və müxtəlif ölkələr üzrə- kreditorlar 

arasında müəyyən prinsiplərə əsaslanan kredit kapitalının hərəkəti ilə bağlı bey-

nəlxalq iqtisadi münasibətlərin məcmusudur. Beynəlxalq kredit münasibətlərinin 

subyektləri bunlardır-kreditor kredit kapitalının satıcısı, borcalan isə kredit ka-

pitalının alıcısıdır. Beynəlxalq kredit kapitalının kreditorları qeyri-rezidentlərdir 

və beynəlxalq kredit kapital bazarlarında kredit əməliyyatları həyata keçirirlər. 

Beynəlxalq kredit münasibətləri və subyektlərinin təməl milli maraqları yoxdur. 

Beynəlxalq kredit münasibətləri dövlətə (kreditor və ya borcalan kimi döv-

lətin iştirakı ilə) və qeyri-dövlətə (banklara və bank olmayan təşkilatlara) bölünə 

bilər. Dövlət həm borc verən, həm də borcalan kimi çıxış edə bilər (4, s. 26). 

 Beynəlxalq kredit üçün kreditorlar özəl müəssisələr, dövlət qurumları, 

dövlətlər, beynəlxalq və regional pul və maliyyə təşkilatlardır. Kreditin funksi-

yaları aşağıdakılardır: 

1. Genişləndirilmiş istehsalın ehtiyaclarını ödəmək üçün kredit kapitalının 

ölkələr, bölgələr, sənaye sahələri arasında yenidən bölüşdürülməsi; 

2. Həqiqi pulun kreditlə əvəzlənməsi, habelə nağdsız ödənişlərin inkişafı və 

sürətləndirilməsi, nağd valyuta dövriyyəsinin beynəlxalq kredit əməliy-

yatları ilə əvəzlənməsi yolu ilə beynəlxalq hesablaşmalar sahəsində 

dövriyyə xərclərinə qənaət edilməsi; 

3. Xarici kreditlərdən istifadə etməklə kapitalın konsentrasiyasının və 

mərkəzləşdirilməsinin sürətləndirilməsi.  
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Beynəlxalq kredit formaları müxtəlif meyarlara görə təsnif edilir (Cədvəl 1) 

Cədvəl 1. Beynəlxalq kreditin formaları 

Təsnifat Beynəlxalq kreditin formaları 

1. Mənbələrə görə 

 daxili kredit; 

 xarici kapitaldan kredit; 

 qarışıq kredit; 

2. Təyinatına görə 

 kommersiya krediti; 

 maliyyə krediti; 

 aralıq kredit; 

3. Növlərə görə 
 əmtəə krediti; 

 xarici valyuta krediti; 

4. Kredit obyektləri üzrə 
 investisiya krediti; 

 qeyri-investisiya krediti; 

5. Kredit valyutası ilə 

 borclu ölkənin valyutasında kredit; 

 kreditor ölkənin valyutasında kredit; 

 üçüncü ölkənin valyutasında kredit; 

 valyuta səbətindəki kredit 

6. Şərtlərə görə 

 Çox qısamüddətli (gün, həftə, 3 aya qədər); 

 qısamüddətli (1 ilə qədər, bəzən 1,5 ilə qədər); 

 orta müddətli (1 ildən 5 ilə qədər); 

 uzunmüddətli (5 ildən çox) 

7. Təmin etməklə 
 təmin edilmiş; 

 təminatsız (boş) 

8. Çatdırılma texnikası ilə 

 klassik maliyyə krediti; 

 qəbul; 

 depozit sertifikatı şəklində; 

 borc krediti; 

 sindikatlaşdırılmış kredit 

9. Kreditor 

kateqoriyasından asılı 

olaraq 

 kommersiya krediti; 

 bank beynəlxalq krediti; 

 vasitəçilik krediti; 

 dövlət krediti; 

 qarışıq kredit; 

 beynəlxalq və ya regional kredit 

 pul və maliyyə təşkilatları 

              Mənbə:  Лукьянов С. А.  (и др.) 2015: с.253 

 

Tarixdə ilk dəfə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ayrılmaz sistemi olaraq 

milli valyuta sistemi yaradılmışdır. Bu sistem beynəlxalq hüquq normalarına uy-

ğun olaraq iqtisadi münasibətlərin və milli qanunvericiliyin möhkəmləndirilmə-

sinə əsaslanan valyuta münasibətlərinin hüquqi bir formasıdır.  

Beynəlхalq valyula münasibətlərinin inkişafı səbəblərinə aşağıdakıları aid 

etmək olar: 

 Məhsuldar qüvvələrin inkişafı; 

 Dünya bazarının yaranması; 

 Beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi; 

 Təsərrüfat əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi. 
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 Milli valyuta sistemi pul-kredit sisteminin ayrılmaz hissəsi olsa da, fəa-

liyyətinin xüsusiyyətinə görə ölkədən kənarda da yayılır. Bu sistemin xarakterik 

xüsusiyyəti ölkənin milli iqtisadiyyatının və ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin 

inkişaf səviyyəsidir. 

Valyuta münasibətləri pulun dünya valyutası rolunu oynadığı iqtisadi mü-

nasibətlər məcmusundan ibarətdir. Dünya valyutası olan pul xarici ticarət və xid-

mətlərə, kapitalın hərəkətinə və mənfəətin investisiyaya çevrilməsinə xidmət 

edir. Kreditlər, maliyyə yardımı, elmi və texniki mübadilə, turizm və bütün növ 

pul köçürmələrini təmin edir. Valyuta münasibətləri beynəlxalq səviyyədə həya-

ta keçirilir. Milli səviyyədə bu münasibətlər yalnız milli pul sistemini əhatə edir. 

Milli valyuta sistemi hər bir ölkənin valyuta münasibətlərinin təşkili formasıdır 

və valyuta qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Ölkənin əsas xüsusiyyəti hər bir 

ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsində və xarakterində əks olunur. Bu, digər 

ölkələrlə iqtisadi münasibətlərdə də özünü göstərir (7). 

Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin inkişafı məhsuldar qüvvələrin artma-

sı, dünya bazarının yaradılması, beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi, dün-

ya iqtisadi sisteminin formalaşması, iqtisadi əlaqələrin beynəlmiləlləşməsi və 

qloballaşması ilə əlaqədardır. Beynəlxalq valyuta münasibətləri beynəlxalq iqti-

sadi münasibətlərə vasitəçilik edir. Valyuta münasibətləri ilə təkrar istehsal ara-

sında birbaşa və əks əlaqə mövcuddur. Onların obyektiv əsasları beynəlxalq mal, 

kapital, xidmətlər mübadiləsinə səbəb olan sosial təkrar istehsal prosesidir. Val-

yuta münasibətlərinin vəziyyəti milli və qlobal iqtisadiyyatın inkişafından, siyasi 

vəziyyətdən, ölkələr arasındakı qüvvələr nisbətindən və beynəlxalq münasibət-

lərə xas olan iki tendensiyadan - tərəfdaşlıq və ziddiyyətlərdən asılıdır (5, s. 27). 

Milli valyuta sistemi dünya valyuta sistemi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır - 

dövlətlərarası müqavilələrdə təsbit olunmuş beynəlxalq valyuta münasibətlərinin 

təşkili formasıdır. Dünya valyuta sistemi 19-cu əsrin ortalarında formalaşmışdır. 

Dünya valyuta sisteminin işləməsi və sabitliyinin xarakteri, onun prinsiplərinin 

dünya iqtisadiyyatının quruluşuna, qüvvələrin uyğunlaşmasına və aparıcı ölkələ-

rin maraqlarına uyğunluq dərəcəsindən asılıdır. Bu şərtlər dəyişdikdə, vaxtaşırı 

böhran yaranır ki, bu da köhnənin çökməsi və yeni valyuta sisteminin yaradılma-

sı ilə başa çatır. 

Cədvəl 2. Milli və beynəlxalq valyuta sistemlərinin əsas elementləri 

Milli valyuta sistemi Beynəlxalq valyuta sistemi 

 Milli valyuta 

 Konvertasiya şərtləri 

 Milli valyutanın pariteti 

 Milli valyuta məzənnəsi rejimi 

 Valyuta məhdudiyyətlərinin olması 

və olmaması, valyuta nəzarəti 

 Ölkənin beynəlxalq valyuta 

likvidliyinin milli tənzimlənməsi 

 Beynəlxalq kredit dövriyyə 

vasitələrindən istifadənin 

tənzimlənməsi 

 Ölkənin beynəlxalq 

məskunlaşmalarının tənzimlənməsi 

 Beynəlxalq valyutanın funksional 

formaları 

 Valyutaların qarşılıqlı konvertasiya 

olunması şərtləri 

 Vahid məzənnə rejimi 

 Valyuta məzənnəsi rejimlərinin 

tənzimlənməsi 

 Valyuta məhdudiyyətlərinin 

dövlətlərarası tənzimlənməsi 

 Beynəlxalq valyuta likvidliyinin 

dövlətlərarası tənzimlənməsi 

 Beynəlxalq kredit dövriyyə 

vasitələrindən istifadə qaydalarının 
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 Milli valyuta bazarının və qızıl 

bazarının rejimi 

 İdarə edən və tənzimləyən milli 

səlahiyyətlər 

 ölkənin valyuta münasibətləri 

birləşdirilməsi 

 Beynəlxalq hesablaşmaların əsas 

formalarının qaydalarının 

birləşdirilməsi 

 Beynəlxalq valyuta və qızıl bazarlarının 

rejimi 

 Dövlətlərarası valyuta tənzimləməsini 

həyata keçirən beynəlxalq təşkilatlar 

            Mənbə: Авдокушин Е.Ф. Аникеева Л.О. 2015: c.9 

 

Müasir praktikada inteqrasiya kontekstində bir neçə valyuta tənzimlənməsi 

metodundan istifadə olunur. Valyuta tənzimləməsinin liberallaşdırılması zamanı 

valyutanın bir hissəsi ixracatçıların sərəncamında qalır, qalan hissəsi Mərkəzi 

Bank tərəfindən satılır. Qeyri-rəsmi valyuta tənzimlənməsi halında, Milli Bank 

ixracatçılar tərəfindən alınan xarici valyutanı məcburi və bazar qiyməti ilə və ya 

dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətə alır. Valyuta məhdudiyyəti olduqda 

hesab sahibinin razılığı ilə bu hesablara məhdudiyyətlər tətbiq olunur və onlar 

xüsusi təyinatlı hesablara verilir. Ölkə daxilindəki hüquqi və fiziki şəxslər bu 

rejimin tələblərinə uyğun olaraq xarici valyutadan istifadə edirlər. Bundan əlavə, 

bu hesablardakı faiz dərəcələri, məzənnə və kapital hərəkətlərinə təsir göstərmək 

üçün müxtəlif səviyyələrdə saxlanılır. 

Valyuta məhdudiyyətləri ümumiyyətlə maliyyə və gömrük orqanları 

tərəfindən tənzimlənir. Pul siyasətini və valyuta məhdudiyyətlərini həyata 

keçirən əsas dövlət qurumlarından biri də gömrük orqanıdır. Bu qurum ümumi 

iqtisadi tənzimləmə və iqtisadi inkişaf üçün əsas vasitə kimi çıxış edir. 

Ümumiyyətlə valyuta və bazar münasibətlərinin tənzimlənməsində mühüm 

rol oynayan valyuta siyasəti, ölkənin mövcud və strateji hədəflərinə uyğun 

olaraq beynəlxalq valyuta və digər iqtisadi münasibətlər sahəsində həyata 

keçirilən tədbirlər məcmusudur. Valyuta siyasəti dövlətlərarası valyuta 

münasibətlərinin tənzimlənməsinə yönəlmiş tədbirlər kompleksi olaraq iqtisadi 

siyasətin ayrılmaz hissəsidir. Buna görə əsas məqsədləri iqtisadi inkişafı təmin 

etmək, işsizliyin və inflyasiyanın qarşısını almaq və tədiyyə balansını təmin 

etməkdir. 

Valyuta böhranının aradan qaldırılması və valyuta sabitliyinin təmin 

edilməsi, valyuta məhdudiyyətlərinin tətbiqi, valyuta dönərliliyinə keçid, valyuta 

əməliyyatlarının liberallaşdırılması kimi istiqamətlər valyuta siyasətinin əsas 

vəzifələrindəndir (1, s. 80). 

Gördüyünüz kimi, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin və milli valyuta 

sisteminin milli iqtisadi inkişafın təmin olunmasında rolu çox böyükdür. Nəticə 

etibarilə, milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün bir model formalaşdırarkən bu amillər 

nəzərə alınmalıdır. Dünya praktikasında milli iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün 

aşağıdakı iqtisadi modellərdən birini seçmək məsləhət görülür: qapalı milli 

iqtisadiyyat, inkişaf etmiş bir dövlətin köməyi ilə qurulan milli iqtisadiyyat və 

bazar prinsiplərinə əsaslanan milli iqtisadiyyat. 

Bu modellərdən hər hansı birini seçməmişdən əvvəl milli qanunlar və 

xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla milli iqtisadiyyatın və milli bazarın müasir 

şəraitə uyğun formalaşmasının daha mükəmməl bir optimal modelini nəzəri 
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cəhətdən inkişaf etdirmək lazımdır. Fikrimizcə, milli iqtisadiyyatın makroiqtisa-

di göstəricilərinin təhlili, iqtisadi problemlərin həlli, iqtisadi proseslərin düzgün 

qiymətləndirilməsi və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən 

istifadə etməklə milli iqtisadi inkişaf modelini müəyyənləşdirmək mümkündür. 

Yəni iqtisadiyyatı dinamik bir sistem kimi qəbul etməklə yanaşı, insan amilinə, 

iqtisadi proseslərə, habelə dövlətin müdaxilə forma və metodlarına da xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır. 

Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatında mövcud olan üç modeldən birini 

seçmək və ya qarışıq bir modeldən istifadə etmək də mümkündür. Bu modellərə 

sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı (Almaniya), liberal model (ABŞ) və sosial 

demokrat modeli (İsveç) daxildir. Bu modellər bir-birindən əsasən dövlətin 

sosial siyasəti, mülkiyyət formaları və dövlət tənzimləmə səviyyəsi baxımından 

fərqlənir. Müasir şəraitdə bazar iqtisadiyyatının digər növləri və modellərinin 

olması barədə fikirlər də mövcuddur. İqtisadiyyatda Amerika, İsveç, Fransız, 

Çin, Yapon və Koreya modellərinin mövcudluğu ilə yanaşı, bu ölkələrin 

iqtisadiyyatları və inkişafları bir-birindən kökündən fərqlənir.  

XXI əsrdə dünyanın aparıcı iqtisadiyyatlarından biri olan Yaponiya, son 

illərdə iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə beynəlxalq əhəmiyyətli bir maliyyə 

mərkəzinə çevrilmişdir. Hal-hazırda Yaponiyanın ümumi xalis aktivləri 129 

milyard dollara çatmışdır. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, yəni makroiqtisadi 

səviyyədə iqtisadi tənzimləmə metodlarının istifadəsi daha təsirli olur. Bunlara 

pul və kredit, büdcə və vergilər, maliyyə, valyuta və investisiya daxildir. 

Məsələn, ABŞ-da tənzimləmə maliyyə sistemi vasitəsi ilə həyata keçirilir. İsveç 

modeli sosial-iqtisadi siyasət və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə seçilir. 

Burada əsasən üstünlük məşğulluq, kadrların hazırlanmsı və əmək bazarına 

yönəldilmişdir. 

İstehsal nəticəsində sərbəst bazarda bir məhsulun satışından əldə olunan 

gəlir, tələb və təklifi tarazlaşdırmaqla yanaşı, tələbi və təklifi təmin edə və 

inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Bu yalnız sağlam rəqabətli bazar mühitində 

mümkündür. Bu vəziyyətdə qiymətlər uzun müddət dəyişməz qala bilər. Sərbəst 

bazarlarda hazır məhsulun bazardakı dəyəri pul kütləsi ilə əvəzləşdirilir. 

Fikrimizcə, milli iqtisadi model istehsalın sürətli inkişafına əsaslanmalıdır. Bu 

hədəfə çatmaq üçün dövlətin maliyyə resurslarını artırmaq, dövlət büdcəsinin 

böyük hissəsini istehsal yönümlü müəssisələrə və investisiyalara yönəltmək 

lazımdır. 

Ümumilikdə, bütün sadalanan məsələlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, 

iqtisadi inkişaf səviyyəsi və bazar prinsiplərinə əsaslanan iqtisadiyyatın 

formalaşması, ilk növbədə, beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin vəziyyətindən 

asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУЛЬТЕКИН АХМЕДОВА 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЛИЯНИЯ 

 МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

            В данной статье исследуется сущность международной финансовой системы, 

источники финансирования. В то же время были изучены формирование международных 

финансовых отношений и важные формы международных финансов. Исследованы 

причины развития международного кредита и международных валютных отношений, 

которые являются важными формами международного финансирования. Также было 

выявлено влияние международных финансовых отношений на использование этих 

ресурсов и подчеркнута важность использования международного опыта для повышения 

эффективности. 

          Ключевые слова: финансовая система, международные финансовые отношения, 

финансовые ресурсы, финансовая политика, рациональность отношений 

 

SUMMARY 

GULTAKIN AHMADOVA 

THE IMPACT OF INTERNATIONAL FINANCIAL RELATIONS ON THE USE OF 

FINANCIAL RESOURCES AND WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY 

 This article examines the essence of the international financial system, financial 

sources. At the same time, the formation of international financial relations and important forms 

of international finance were studied. The reasons for the development of international credit and 

international currency relations, which are important forms of international finance, have been 

investigated. The impact of international financial relations on the use of these resources was 

also identified, and the importance of using international experience to increase efficiency was 

emphasized. 

            Key words: financial system, international financial relations, financial resources, 

financial policy, rationality of relations. 
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AZƏRBAYCANDA KĠÇĠK VƏ ORTA BĠZNES SAHƏSĠNDƏ BANKIN  

KREDĠT SĠYASƏTĠNĠN  METODOLOGĠYASI 

 

Məqalədə bankın kredit siyasətinin mahiyyəti açılmıĢ, onun bank siyasəti ilə oxĢar və 

fərqli cəhətləri izah olunmuĢdur. Son illərdə baĢ verən iqtisadi böhran nəticəsində ölkəmizin 

kredit bazarında yaranmıĢ vəziyyət Ģərh olunmuĢdur. Devalvasiya nəticəsində bank sistemində 

yaranmıĢ mənfi meyllərin izahı verilmiĢ, kiçik və orta biznesin kreditləĢdirilməsində bankın 

kredit siyasətinin məqsədləri açıqlanmıĢdır.  

Kiçik və orta biznes sahəsində bankın kredit siyasətinin önəm daĢımasının səbəbləri izah 

olunmuĢ, strateji baxımdan onun təĢkil olunmasının metodoloji əsasları müəyyən edilmiĢdir. 

Kiçik və orta biznes sahəsində bankın kredit siyasətinə təsir edən amillər təsnifatlaĢdırılmıĢ, 

onların izahı verilmiĢdir.  

Açar sözlər: bank, kredit siyasəti, kiçik və orta biznes, kredit siyasətinin parametrləri, 

bank siyasəti, kredit siyasətinin məqsədləri 

 

2014-cü ildə dünya neft bazarında baş vermiş olan qiymət dəyişkənliyi 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında böhran vəziyyəti yaratdı. İqtisadiy-

yatın bütün sahələrində geriləmələr baş vermişdir. Neft gəlirlərinin azalması nə-

ticəsində ölkəyə daxil olan xarici valyuta inersiyon tələbin valyuta təklifini üstə-

ləməsi manatın məzənnəsinə olan təzyiqi yüksəltmişdir. Valyuta bazarında və-

ziyyətin tarazlaşdırılması, idxal və ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi, tədiyyə 

balansının və ölkənin beynəlxalq ödəmə qabiliyyətinin strateji dayanıqlığının 

təmin edilməsi üçün hökümət tərəfindən 2015-ci il ərzində iki dəfə devalvasiya 

keçirilmişdir. Birinci devalvasiyadan sonra depozit və kredit portfelində 

dollarlaşma baş vermiş, ikinci devalvasiyadan sonra isə maliyyə vəsaitlərinin 

bank sistemindən kənarlaşması prosesi güclənmişdir. (1, s. 9). 

Baş vermiş bu mənfi proseslər nəticəsində ölkədə ümumi iqtisadi artım 

zəifləmiş və bu fonda bank sektorunda 2003-ü ildən başlayan və uzun müddət 

müşahidə edilən aktivlik azalmışdır. 2014-cü il ilə müqayisədə 2016-cı ilin I 

rübündə kredit bazarında ümumi kredit qoyuluşları milli valyutada 3,4 mlrd 

manat və 25,1% azalaraq 13,5 mlrd manatdan 10,1 mlrd manata enmişdir. 

Həmin dövr ərzində depozitlərin həcmi milli valyutada 3,5 mlrd manat və ya 

46% azalaraq 7,7 mlrd manatdan 4,2 mlrd manata enmişdir. Nəticədə həmin 

dövr ərzində kreditlərdə dollarlaşma 27 faizdən 50 faizə, depozitlərdə isə 50 

faizdən 80%-ə yüksəlmişdir. (1, s. 17). 

Kredit bazarında baş vermiş olan volotillik orta və kiçik biznesin kreditləş-

məsinə birbaşa təsir etmişdir. Çünki bu bazarda bankların əsas müştəriləri real 

sektorun əsas iştirakçıları olmaqla kiçik və orta biznesin daşıyıcarı olan struk-

durlardırlar. Yaranmış vəziyyət bu strukturlara münasibətdə kredit siyasətinin 

yeni  parametrlər  əsasında qurulmasını tələb edirdi.  Real sektoru normal inkişaf  
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etdirmək, iqtisadiyyatda əvvəlki dinamikanı təmi etmək üçün kiçik və orta biz-

nesin inkişafına hərtərəfli yardım göstərmək zəruri vəzifə kimi ortaya çıxmışdır. 

Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün ən mühüm istiqamətlərdən biri kiçik və orta 

biznesin kreditləşdirilməsindən ibarət idi. 

Qeyd edilən istiqamətdə əsaslı məsələləri həll etmək üçün mühüm vəzifə-

lərdən biri kiçik və orta biznesin kreditləşdirilməsinin mahiyyətini açmaqdan, bu 

sahədə kreditin vəzifələrini aydınlaşdırmaqdan və ən əsası isə kreditin siyasəti-

nin metodologiyasını müəyyən etməkdən ibarətdir. Bunun üçün əvvəlcə kredit 

siyasətinin rolunu nəzərdən keçirək. Banklar tərəfindən həyata keçirilən kredit 

siyasəti bu strukturların, yəni kredit təşkilatlarının normal fəaliyyətini təşkil edən 

ən mühüm fəaliyyət istiqamətidir. Kredit əməliyyatları banklara daha çox 

mənfəət gətirən əməliyyatlardır. Daha doğrusu bankların əldə etdikləri mənfəətin 

strukturundan xüsusi çəki etibarilə kredit əməliyyatları üstünlük təşkil edirlər. 

Belə ki, 2015-ci ilin məlumatlarına əsasən ABŞ-da bankların əldə etdikləri 

gəlirlərin 70%-ə qədəri kredit və lizinq, Almaniya banklarının gəlirlərinin 65%-ə 

qədəri kredit və lizinq, Yaponiya banklarının gəlirlərinin 50%-ə qədəri kredit, 

Fransa banklarının gəlirlərinin 48%-ə qədəri kredit əməliyyatları hesabına əldə 

edilir 4, s. 22) 

Banklar tərəfindən reallaşdırılan kredit əməliyyatları kredit siyasəti 

əsasında həyata keçirilir. Rus alimi Qalina Nikolayevna Beloqlazova yazırdı ki, 

―Kredit siyasəti bankın müştərilərinin kreditləşdirilməsi sahəsində müəyyən dövr 

ərzində, nəzərdə tutulmuş strategiya və taktikanın reallaşdırılması üçün həyata 

keçirdiyi tədbirlər sistemidir‖ (2, s. 49). 

Təcrübə göstərir ki, kredit əməliyyatları banklar tərəfindən müxtəlif 

mənbələr hesabına formalaşdırılan və bir hissəsi müvəqqəti olaraq onların 

sərəncamında olan kredit resurslarının müxtəlif mərhələlərdə hərəkətini əks 

etdirərək mürəkkəb bir iqtisadi prosesi əhatə edir. Bu proses özündə vəsaitlərin 

həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərdən, digər banklardan, maliyyə və təsərrüfat 

orqanlarından, Mərkəzi Bankdan, eləcə də digər mənbələrdən cəlb olunmasından 

başlayaraq, həmin resursların müxtəlif aktiv əməliyyatlar vasitəsilə ayrı-ayrı 

məqsədlərə və istiqamətlərə yerləşdiriləsi yolu ilə mənfəət əldə olunmasını 

özündə əks etdirir. Bu proses banklar tərəfindən əvvəlcədən düşünülən, bütün 

parametrləri mövcud qanunvericiliyə və normativ aktların tələblərinə 

uyğunlaşdırılan kredit siyasəti vasitəsilə həyata keçirilir. Bu səbəbdən də kredit 

siyasəti və onun reallaşdırılması metodologiyası bankların səmərəli işləməsi 

üçün çox vacibdir. 

İqtisadi ədəbiyyatlardan məlum olduğu kimi kredit siyasəti özündə iqtisadi 

prosesin çox saylı parametrlərini birləşdirir. Bu parametrlərə kredit siyasətinin 

məqsədləri, prinsipləri, prioritetləri, vəzifələri, funksiyaları, taktikası, 

strategiyası və s. aid edilə bilər. Konkret bankın kredit taktikası özündə fəaliyyət 

üçün istifadə edilən kreditləşmə prosesinin qaydalarını, prinsiplərini, proses 

üçün tətbiq edilən alətləri və s. özündə əks etdirir. Rus alimi V.S.Volınskinin 

mövqeyinə əsaslansaq demək olar ki, kredit siyasəti bankın kredit bölməsinin 

personalının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün zəmin yaradır, personalın 

gücünü, bacarıq, bilik və qabiliyyətini səfərbər edir, səhvlərə yol verilməsi 

ehtimalını azaldır, səmərəli, optimal qərarlar qəbul etməyə, düzgün fəaliyyət 

istiqaməti seçməyə şərait yaradır. (3, s. 121). 
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Bazar yönümlü iqtisadi sistemlərə malik olan ölkələrdə kredit siyasəti 

makrosəviyyədə, yəni dövlətin özünün ümumi iqtisadi siyasəti kontekstində, 

onun əsas prioritet və istiqamətləri nəzərə alınmaqla dövlətin maraqlarının 

qorunması şərtilə həyata keçirilir. Mikrosəviyyədə isə kredit siyasəti konkret 

bankın və müştərinin hər birinin maraqları çərçivəsində reallaşdırılır. Bu proses-

də ən vacib şərtlərdən biri metodoloji baxımdan kredit münasibətlərinin iqtisadi, 

obyektiv formaları ilə, onun təşkilati, subyektiv formalarının fərqləndirilməsidir. 

İqtisadi, obyektiv formalar dedikdə ölkədə aparılan ümumi makro iqtisadi 

siyasətin əsas istiqaməti məqsəd və parametrləri, təşkilati, subyektiv formaları 

dedikdə isə kredit əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə şərait yaradan bank 

təşkilatları, normalar, qaydalar, tələblər başa düşülür. 

Kiçik və orta biznesin kreditləşdirilməsində bankların istifadə etdiyi kredit 

siyasəti ümumi bank siyasətinin tərkib hissəsidir. Deməli bu siyasət bir tərəfdən 

kreditləşdirmə sisteminin, digər tərəfdən isə bank sisteminin fəaliyyətinin əsas 

istiqamətinə çevrilir. Əgər nəzərə alsaq ki, kiçik və orta biznes hal-hazırda öl-

kədə ümumi daxili məhsulun formalaşmasında mühüm bir çəkiyə malikdir, bu 

halda demək olar ki, kiçik və orta biznes sahəsində bankın kredit siyasəti onun 

fəaliyyətinin ən zəruri hissəsinə çevrilmişdir.  

Bank siyasəti özündə çoxsaylı elementləri, o cümlədən depozit, kredit, 

investisiya, valyuta, faiz, gəlirlər, rentabellik, personalın idarə edilməsi və s. 

siyasətləri birləşdirir. Qeyd edilən hər bir siyasət ayrılıqda mühüm parametrlərə 

malik olmaqla, eyni zamanda ümumi cəhətlərə də malikdirlər. 

Kredit siyasəti bank siyasətinin əsas, aparıcı hissəsi olmaqla baza rolunu 

oynayır və bu parametrinə görə o digər siyasət istiqamətlərindən fərqlənir. Di-

gərlərindən fərqli olaraq kredit siyasəti ssuda kapitalının hərəkəti ilə bağlı 

olduğundan özündə onun mühüm parametrlərini əks etdirir. Elə bu baxımdan da 

kredit siyasəti bank siyasətindən fərqli olaraq spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. 

Müxtəlif iqtisadi ədəbiyyatlara əsaslansaq demək olar ki, kredit siyasəti bank 

siyasətinin strateji məqsədləri ilə üzvi surətdə əlaqədardır və onun bütün 

istiqamətləri ümumi bank siyasətinin məqsədlərinə uyğunlaşdırılır. 

Bankların kiçik və orta biznes sahəsində apardığı kredit siyasətinin əsas iki 

məqsədi vardır. Birincisi mənfəət əəldə edilməsi, ikincisi isə kiçik və orta biz-

nesə inkişaf  üçün şəraitin yaradılmasıdır. İkinci məqsədin reallaşdırılması üçün 

banklar kredit siyasəti vasitəsilə kiçik və orta biznes strukturlarında dövriyyə 

vəsaitlərinin çatışmazlığını aradan qaldırır, onların fəaliyyətinin davamlılığını 

təmin edir, onların öz kontragentləri qarşısındakı öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında 

yerinə yetirməyə imkan yaradır, onların rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilmə-

sinə kömək edir, uyğun bazarda fəaliyyətlərini davam etdirməyə şərait yaradır, 

mənfəət əldə etmələrinə yardımçı olur və s.  

Azərbaycan Respublikasında, həmçinin digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

bankların, ümumiyyətlə kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin geniş təhlili göstərir 

ki, bunlar üçün vahid kredit siyasəti mövcud deyildir. Düzdür ümumi, oxşar 

cəhətlər olsa da, fərqli cəhətlər də çoxdur. Ölkəmizdə hal-hazırda fəaliyyət 

göstərən 30 bank, 50-yə yaxın bank olmayan kredit təşkilatının, 70-dən artıq 

kredit ittifaqının həyata keçirdiyi kredit siyasəti fərqli cəhətlərə malikdir. Səbəb 

ondan ibarətdir ki, bu təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən kredit siyasətinə təsir 

edən amillər onlara fərqli səviyyədə təsir göstərirlər. Bunu təhlil etmək üçün 
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həmin amillərə nəzər salmaq lazımdır: əvvəlcə qeyd edək ki, həmin amilləri 3 

qrupa ayırmaq olar: siyasi amillər; iqtisadi amillər; təşkilati amillər. 

Siyasi amillərə beynəlxalq aləmdə, regionda baş verən siyasi dəyişikliklər 

və onların nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına və siyasi həyatına təsir edə biləcək 

amilləri, eləcə də ölkə daxilində siyasi hakimiyyət uğrunda dəyişikliklər nəticə-

sində baş verən, yaranan mənfi və müsbət amilləri aid etmək olar. Belə dəyişik-

liklər dərhal ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin bütün parametrlərinə təsir edir, bu 

və ya digər istiqamətdə dəyişikliklər yaradırlar. 

İqtisadi amillərə ölkədə iqtisadi inkişafın səviyyəsi, onun prioritetləri, əsas 

istiqamətləri, ümumi daxili məhsulun artım tempi, inflyasiya səviyyəsi, məşğul-

luq səviyyəsi, mərkəzi bank tərəfindən aparılan pul-kredit siyasətinin səviyyəsi, 

Mərkəzi Bankın uçot dərəcələri, məcburi ehtiyat normalarının səviyyəsi, kredit 

təşkilatlarına mərkəzləşdirilmiş qaydada verilən kreditlərin həcmi, ölkədə aparı-

lan valyuta siyasətinin parametrləri, valyuta ehtiyatlarının həcmi, fiskal siyasətin 

parametrləri, açıq bazarda əməliyyatların səviyyəsi, konkret bankın kredit poten-

sialı, kiçik və orta biznes müəssisələrinin kredit tələbatı, onların kredit qabiliy-

yətliliyi, onların bazardakı mövqeyi, bankın bazardakı mövqeyi və sairə aid edilə 

bilər. Qeyd edilən amillərin hər biri bankın kiçik və orta biznes sahəsində 

apardığı kredit siyasətinə dərhal təsir edir.  

Kiçik və orta biznes sahəsində bankın kredit siyasətinə təsir edən təşkilati 

amillərə bankın kredit siyasətini təşkil edə və idarə edə bilmək qabiliyyəti, bank 

personalının bacarıq və qabiliyyəti, konkret idarəetmə səriştələri, kreditləşmədə 

yarana biləcək riskləri minimuma endirə bilmək qabiliyyətləri, müştərilərlə, 

konkret olaraq kiçik və orta biznes strukturları ilə qarşılıqlı vəhdətdə iş qura 

bilmək bacarıqları, verilmiş kreditlər üzrə prinsiplərin qoruna bilməsinə nəzarət 

etmək mexanizminin səviyyəsi və s. aid edilə bilər.  

Banklar tərəfindən kiçik və orta biznesin kreditləşdirilməsi prosesində me-

todoloji baxımdan yuxarıda qeyd edilən siyasi, iqtisadi, təşkilati amillərin nəzərə 

alınması kredit siyasətinin reallaşdırılması məsələsinə xüsusi yanaşma tələb edir. 

Belə yanaşma kredit siyasətinin ümumi prinsiplərini özündə əks etdirməlidir. 

Tanınmış rus alimi Panova Q.S. bu barədə yazırdı: "Kredit siyasətinin ümumi 

prinsipləri dedikdə biz makrosəviyyədə dövlətin məqsədləri naminə Mərkəzi 

Bankın, mikrosəviyyədə isə konkret kommersiya bankının apardığı siyasəti başa 

düşürük. Hər iki səviyyədə aparılan kredit siyasətinin ümumi prinsipləri onun 

elmi cəhətdən əsaslandırılması, optimallığı, səmərəliliyi və həmçinin kredit 

siyasətinin elementlərinin ayrılmaz əlaqəsinin olmasıdır‖ (5, s. 314) 

Kiçik və orta biznes sahəsində bankın kredit siyasətinin metodoloji 

baxımdan düzgün təşkil olunması və sonda səmərəli nəticələrlə yekunlaşması 

üçün bank hər bir təsiredici amil üzrə optimal variantın seçilib tətbiq olunmasını 

təmin etməlidir. Əks halda konkret kreditləşmə əməliyyatından nə bank, nə də ki 

borcalan səmərə əldə edə bilməz. 
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РЕЗЮМЕ 

ВАФА АЗИЗОВА 

МЕТОДОЛОГИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА В МАЛОМ И 

СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье раскрывается сущность кредитной политики банка, разъясняются ее 

сходства и различия с банковской политикой. Прокомментирована ситуация на кредитном 

рынке нашей страны в результате экономического кризиса последних лет. Объяснены 

негативные тенденции в банковской системе в результате девальвации и озвучены цели 

кредитной политики банка в области кредитования малого и среднего бизнеса. 

Объяснены причины важности кредитной политики банка в сфере малого и 

среднего бизнеса, определены методологические основы его организации со 

стратегической точки зрения. Классифицированы и разъяснены факторы, влияющие на 

кредитную политику банка в сфере малого и среднего бизнеса.  

Ключевые слова: банк, кредитная политика, малый и средний бизнес, параметры 

кредитной политики, банковская политика, цели кредитной политики 

 

SUMMARY 

VAFA AZIZOVA 

METHODOLOGY OF THE BANK'S CREDIT POLICY IN SMALL AND 

MEDIUM BUSINESSES IN AZERBAIJAN 

The article reveals the essence of the bank's credit policy, explains its similarities and 

differences with banking policy. The situation on the credit market of our country as a result of 

the economic crisis of recent years was commented. The negative trends in the banking system 

as a result of devaluation are explained and the goals of the bank's credit policy in the field of 

lending to small and medium-sized businesses are announced. 

The reasons for the importance of the bank's credit policy in the field of small and 

medium-sized businesses are explained, the methodological foundations of its organization from 

a strategic point of view are determined. The factors influencing the credit policy of the bank in 

the sphere of small and medium-sized businesses are classified and explained. 

Key words: bank, credit policy, small and medium business, parameters of credit policy, 

banking policy, objectives of credit policy 
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BANKLARLA  ĠQTĠSADĠYYATIN REAL SEKTORU ARASINDAKI  

MÜNASĠBƏTLƏRƏ MÜASĠR YANAġMALAR 

 

Məqalədə iqtisadiyyatın real sektorunun inkiĢaf etdirilməsində bank sektorunun rolu 

əsaslandırılmıĢdır. Bu amil iqtisadiyyatın dayanıqlı və davamlı, həmçinin rəqabətqabiliyyətli 

olması istiqamətində ən zəruri amil kimi qiymətləndirilmiĢdir. Ġqtisadi inkiĢafın müasir 

mərhələsində bankların real sektorla əlaqələrində mütərəqqi üsul kimi tətbiq edilən layihə 

maliyyələĢdirilməsi və onun müxtəlif formalarından istifadə edilməsi müasir yanaĢma tipi kimi 

xarakterizə olmuĢdur. Bu yanaĢmanın müsbət cəhətləri təhlil olunaraq həm bank sektoru üçün, 

həm də real sektor üçün zəruri cəhətdən xarakterizə edilmiĢdir. Ənənəvi kreditləĢmə 

əməliyyatları ilə layihə maliyyələĢdirilməsi əməliyyatları müqayisə olunmuĢ, onların hər birinin 

həm banklar, həm də Ģirkətlər, firmalar üçün əhəmiyyəti vurğulanmıĢdır. Bəzi hallarda layihə 

maliyyələĢdirilməsinin dünya təcrübəsinə müraciət olunmuĢ, mövcud müsbət meyllərin tətbiqi 

mümkünlüyü araĢdırılmıĢdır.  

Açar sözlər: bank sektoru, real sektor, kreditləĢmə, layihə maliyyələĢdirməsi, paralel 

maliyyələĢmə sxemi, ardıcıl maliyyələĢmə sxemi. 

 

I. GiriĢ 
 

İqtisadiyyatın real sektorunun inkişaf etdirilməsi onun daimi olaraq da-

yanıqlı vəziyyətdə olması, sahələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin qorunması bir sıra 

amillərlə bağlıdır. Həmin amillər həm real sektorun, həm də onun inkişafının 

fasiləsizliyini təmin edən bank sektorunun qarşılıqlı üzvi bağlılığını şərtləndirən 

mühüm parametrlərlə əlaqədardır. Real sektorun normal fəaliyyət göstərməsi, öz 

üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməsi, makro və mikro səviyyədə iqtisadi 

problemlərin vaxtında həll edilməsi üçün bu sektorun banklarla əlaqəsinin rolu 

böyükdür. Çünki real sektorun fəaliyyətini təmin etmək və genişləndirmək üçün 

həmişə ehtiyac duyduğu kredit və investisiya resursları bankların sərəncamında 

kifayət dərəcədə olur. Ondan səmərəli istifadə etmək üçün ən yaxşı vasitə real 

sektorla bankların əlaqələrinin yüksək səviyyədə olmasıdır.  

Bu iki sektor arasında olan münasibətlərin mahiyyəti, xarakteri, məzmunu, 

məqsədləri ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin hədəf və prioritetlərindən və həmçi-

nin hər iki sektorun inkişaf səviyyəsindən, eyni zamanda onların fəaliyyət qabi-

liyyətindən asılıdır. Məşhur iqtisadçı alim A.M.Şteyn yazırdı: "Bank sektoru nə 

qədər real sektora, onun problemlərinin həll edilməsinə çox maraq göstərərsə, bu 

həm real sektorun, həm də bank sektorunun sürətli inkişafını təmin edər. Çünki 

real sektor daimi olaraq bankların malik olduqları vəsaitlərə ehtiyac duyur. 

Həmin vəsaitlərdən səmərəli şərtlərlə istifadə edə bildikdə real sektor inkişaf edə 

bilir və qarşılıqlı surətdə bank sektorunun inkişafını şərtləndirir, prosesin 

davamlı olmasına hər iki tərəf üçün zəruri olan şəraiti yarada bilir" (1, s.  47). 

   

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 08.09.2020, qəbul edilib: 17.09.2020 
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II. Banklarla real sektorun qarĢılıqlı münasibətərinin  

müasir formaları 

Banklar gələcək əməliyyatları zamanı real sektorda daha geniş fəaliyyət 

göstərməsi, həmin sektorun fəaliyyətində kredit əməliyyatlarının həm üfüqi, həm 

də şaquli istiqamətdə genişləndirərək və artıraraq uğurlu ekspansiv siyasət yerit-

mək məqsədi istiqamətində əvvəlcə özünün kapital bazasının formalaşdırılma-

sını reallaşdırır. Bank real sektorun vəsaitə olan ehtiyaclarını, onun miqdarını, 

fəaliyyət istiqamətlərini, məqsədlərini bilməklə özünün də strateji planlarını qura 

bilir. Bu həm depozit, həm investisiya, həm qiymətli kağızlarla əməliyyatların 

vəziyyətini dəqiq bilməli, bu bazarların düzgün marketinqini aparmalı və vəziy-

yəti düzgün qiymətləndirməlidir.  

İqtisadi inkişafın müasir mərhələsində, iqtisadi böhranların bu və ya digər 

səbəblərdən tez-tez təkrarlandığı dövrdə banklar real sektorla münasibətində öz 

fəaliyyətində yeni yol tutmalı, yeni yanaşma göstərməlidirlər. Onlar belə bir və-

ziyyəti qəbul etməlidirlər ki, onların biznesinin bu günü və gələcəyi öz müştəri-

lərinin uzunmüddətli inkişafı ilə tam, sıx, üzvi əlaqədədir (2, s. 46). Banklar öz 

müştərilərinin uzunmüddətli sağlam maliyyə vəziyyətini dəstəkləməklə, onlara 

bu yolda zəruri kömək göstərməklə əslində özlərinin maliyyə vəziyyətini möh-

kəmləndirilməsi üçün geniş imkanlar yaratmış olurlar. Banklarla real sektorda 

fəaliyyət göstərən firmalar arasında qarşılıqlı münasibət hər şeydən əvvəl bir-

birinin inkişafını şərtləndirən və mümkün risklərin aktual bölgüsünü təmin edən 

parametrlər əsasında qurulmalıdır. 

Banklarla real sektorda fəaliyyət göstərən firmalar arasında münasibətlərdə 

bu və ya digər səbəbdən yarana bilən problemlər həmin münasibətlərin yenidən 

baxılmasını tələb edirsə, bu öz növbəsində banklarla depozitarların münasibətinə 

də öz təsirini göstərir. Bunu vaxtında görən, hiss edən və bundan nəticə çıxaran 

banklar daha da sürətli inkişaf edərək firmaların dayanıqlı inkişafını təmin edə 

bilir, son nəticədə isə ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafına öz köməyini 

göstərir. Bir çox hallarda bankların və real sektorun subyektləri arasındakı mü-

nasibətlərdə maliyyə vəziyyətinin pozulması böhran vəziyyətinə gətirib çıxarır. 

Məhz 2008-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən böhranın əsas, 

aparıcı səbəbi belə maliyyə münasibətlərinin pozulması olmuşdur (3, s. 10). 

Banklarla real sektorda fəaliyyət göstərən şirkətlər arasındakı münasibətlə-

rin müasir vəziyyətini aydınlaşdırmaq, bu məsələyə yanaşmanı müəyyən etmək 

üçün layihələrin maliyyələşməsini nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu fəaliyyət isti-

qaməti banklarla real sektorun münasibətlərində xüsusi yer tutur. Dünya maliyyə 

bazarının təkamülü və inkişafı, bankların fəallığının yüksəlməsi və öz mənfəətlə-

rini artırmaq istəyi ötən əsrin 70-ci illərində bank fəaliyyətində banklarla şirkət-

lər arasında daha sıx əməkdaşlığın yeni inkişaf formasını, layihə maliyyələşdiril-

məsini meydana gətirdi. Bu iki tərəf arasında, yəni banklarla real sektor 

arasındakı münasibətlərdə yanaşmanın yeni forması olmaq etibarilə investisiya 

layihələrinin uzunmüddətli kreditləşdirilməsinin mütərəqqi, müasir formasıdır 

(4, s. 23). Layihə maliyyələşirilməsi dedikdə bank tərəfindən şirkətin layihəsinin 

müddətli maliyyələşdirilməsi başa düşülür. Bu halda bankın çəkmiş olduğu 

xərclərin qayıtması mənbəyi və gəlirlərinin təminatı kimi layihə üzrə gələcək pul 

axınları çıxış edir. 
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Layihə maliyyələşdirilməsi banklarla real sektorun münasibətlərində 

müasir və mütərəqqi yanaşma üsulu kimi ona görə uğurla tətbiq edilir ki, onun 

üstün cəhətləri çoxdur. Bankların bu əməliyyatlara böyük maraq göstərməsini 

şərtləndirən əsas səbəb bankın öz vəsaitlərini yerləşdirmək üçün səmərəli sahə 

axtarması ilə bağlıdır. Layihə maliyyələşdirilməsi üzrə tətbiq edilən yüksək 

marja yüksək risklərlə başlıdır. Lakin ənənəvi kreditləşmədən fərqli olaraq 

layihə maliyyələşdirilməsində bank riskləri öz üzərinə götürür. Bu tip 

əməliyyatlar üzrə digər mühüm bir amil onunla bağlıdır ki, getdikcə şirkətlərin 

bu əməliyyatlara tələbatı artır. Ona görə ki, ənənəvi kreditləşmədən fərqli olaraq 

bu əməliyyatlar zamanı şirkətlər kreditlər üzrə defolt riski ilə üzləşirlər. Banklar 

və real sektor arasında qeyd edilən münasibətlərdə geniş tətbiq olunan layihə 

maliyyələşməsinin digər bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bir çox hallarda 

şirkətlər çox kredit aldıqları və ya borclar üzrə limiti ötdükləri səbəbindən malik 

olduqları yeni layihələri üçün kredit əldə edə bilmirlər. Bu halda banklar 

tərəfindən qeyd edilən üsulla real sektorun kreditləşdirilməsi tərəflər üçün çox 

səmərəli bir vasitə kimi istifadə edilir.  

Firmaların həddindən artıq kredit ala bildikləri halda, alınan yeni kreditlər 

investisiyalara deyil, köhnə borcların ödənilməsinə yönəldilir. Bu isə maliyyə-

ləşmənin baha başa gəlməsinə səbəb olur və verilən kreditlərin azalmasına 

gətirib çıxarır. Kreditlərin çox alındığı hallarda yeni kreditin cəlb edilməsi 

prosesi çətinliklə baş tuta bilər. Çünki belə halda şirkətlərin bütün əmlakı artıq 

girovda olur, yeni kreditlər üçün isə təminat formasında girovlar təqdim etmək 

çətinləşir. Ona görə də şirkətlər layihə maliyyələşdirilməsinə daha çox üstünlük 

verirlər (5, s. 146). 

Layihənin maliyyələşdirilməsi prosesində banklar şirkətlərin həm aktivlə-

rində, həm də kapitalında iştirak etməklə bunu iki üsulla icra edirlər. Birinci 

halda, yəni şirkətin aktivlərində iştirak etmək bank tərəfindən tam həcmdə 

kreditləşmə aparmaq deməkdir, bu halda kreditlərin ödənişi mənbəyi kimi 

layihənin aktivlərindən istifadə edilir. İkinci halda, yəni şirkətin kapitalında 

iştirak etmək bank tərəfindən şirkətin səhmlərinin alınmasından və bankın 

şirkətin layihəsinin gəlir və zərərlərində iştirak etməkdən ibarətdir (7, s. 201). 

Layihə maliyyələşdirilməsinin mühüm, xarakterik cəhətlərindən biri də 

ondan ibarətdir ki, tərəflər mənfəətin bölüşdürülməsində paylarından asılı olaraq 

iştirak edə bilərlər. Digər bir halda isə bank imtiyazlı səhm sahibi kimi 

mənfəətin əvvəlcədən müəyyən edilmiş, fiksə edilmiş (qeyd olunmuş) hissəsinə 

sahib ola bilər. Bu halların mövcudluğu fonunda banklar layihədə şirkətlə birgə 

idarəertmədə həm iştirak edə bilər, həm də idarəetmədən imtina edə bilərlər (6, 

s. 123). 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, hal-hazırda banklar layihə maliyyələşdirilmə-

sində ixtisaslaşaraq daha çox telekommunikasiya, dağ mədən sənayesi, emal 

sənayesi, tikinti, turizm sektorlarında və s. fəaliyyət göstərirlər. Ümumiyyətlə 

dünya ölkələri içərisində layihə maliyyələşdirilməsi üsulundan daha geniş 

istifadə edən ölkələr aşağıdakılardır: Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, 

Almaniya, Fransa, İtaliya, İngiltərə, Yaponiya, Koreya, Sinqapur və s. (6, s. 27). 

2007-2008-ci illərə qədər, yəni qlobal dünya böhranının baş verdiyi dövrə 

qədər hər il layihə maliyyələşdirilməsində artımla müşahidə edilən dinamika 

mövcud olmuşdur. Təkcə 2008-ci ildə dünyada layihə maliyyələşdirilməsinin 
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həcmi rekord məbləğə 247 mlrd ABŞ dollarına çatmışdır. Lakin qlobal maliyyə 

böhranı nəticəsində bu sahədə də geriləmələr baş vermiş, 2014-cü ilin əvvəlinə 

bu göstərici 204 mlrd dollara enmişdir. Bu isə dünyada sindikatlaşdırılmış 

kreditlərin ümumi həcminin 5%-i deməkdir (8, s. 123-139). 

Layihə maliyyələşdirilməsinin daha bir fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir 

ki, bu əməliyyat ənənəvi kreditləşmə əməliyyatında olduğu kimi borcalanla 

münasibət kimi deyil, layihə adı ilə icra olunur. Bu cür kreditləşmədə vəsaitlərin 

ödənilməsi mənbəyi kimi layihənin özünün fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər və 

həmçinin investisiya layihəsinə aid olan aktivlər çıxış edir (9, s. 97). Məhz bu 

parametr layihələşdirilməsini həm kommersiya, həm də investisiya kreditləş-

məsindən fərqləndirir. Çünki bu forma kreditləşmədə kreditin ödənmə mənbəyi 

borcalanın ümumi fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olur. Eyni zamanda kreditin 

qaytarılması layihənin `istismara verilməsindən əvvəl də həyata keçirilə bilər.  

Təcrübə göstərir ki, layihə maliyyələşdirilməsində kreditin təmintı kimi 

layihənin reallaşdırılmasından əldə edilən səmərə, yəni perspektivdə firmanın 

əldə edə biləcəyi gəlirlər çıxış edir (10, s. 36). Buna görə də bank layihələrə 

vəsait qoyarkən hər şeydən əvvəl onun gəlirliyini nəzərə alır. 

Araşdırmalardan və qabaqcıl ölkələrin bank sistemlərinin təcrübəsindən 

aydın olur ki, layihə maliyyələşdirilməsində kreditlərin ödənişini təmin edən 

əlavə təminatlar da mövcuddur. Onlara aşağıdakıları aid etmək olar: 1) ödəmə 

təminatı; 2) layihənin tamamlanması təminatı; 3) layihənin və bütövlükdə 

prosesin zəruri resurslarla təchizatının təmin olunması; 4) layihəni reallaşdıran 

bank-kreditora sponsorun və ya firmanın depozit qoyuluşları və s. mənbələr 

(11). 

Qeyd edilənlər əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, layihə maliyyə-

ləşdirilməsi zamanı bankın layihəyə münasibəti dəyişir. Belə ki, borcalanın və-

ziyyətinin qiymətləndirdiyi ənənəvi kreditləşmədən fərqli olaraq, layihə 

maliyyələşdirilməsində layihənin özü qiymətləndirilir. Nəticədə prosesin gedi-

şində banklarla layihə sahibləri olan firma və ya şirkət arasındakı münasibətin 

xarakteri dəyişir. Bu özünü aşağıdakı əlamətlərdə göstərir: əgər ənənəvi 

kreditləşmə prosesində bankların rolu kredit fuksiyası ilə məhdudlaşırsa, layihə 

maliyyələşməsində banklar mövcud investisiya strategiyasının inkişafında 

həlledici, ən zəruri həlqəyə çevrilir; kredit maliyyələşdirilməsini həyata keçi-

rərkən banklar layihə üzərində bilavasitə öz maraqları çərçivəsində kredit üzrə 

faizlərin təmin olunmasına və kreditin qaytarılmasına nəzarət edirlər. Lakin 

layihə maliyyələşdirməsi zamanı banklar nəinki təkcə vəsait qoymaq imkan-

larına malik olurlar, onlar həmçinin qarşı tərəfin bütün öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsinə qədər prosesə nəzarət edir və həmçinin layihənin sonrakı taleyinə 

təsir göstərə bilirlər; əgər ənənəvi kreditləşmədə kredit risklərini tam şəkildə 

borcalan öz üzərinə götürürsə, layihə maliyyələşdirilməsində risklər tərəflər 

arasında, yəni bankla firma arasında bölüşdürülür (9, s. 97). 

Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsindən bəllidir ki, layihə maliyyələşməsinin 

həyata keçirilməsinin iki sxemi mövcuddur. Bunlardan birincisi paralel və ya 

birgə maliyyələşmə, ikincisi isə ardıcıl maliyyələşmə adlanır (12, s. 49). Paralel 

maliyyələşmə sxemi tətbiq edilərkən investisiya layihəsinin reallaşdırılması üçün 

vəsaitlər bir neçə bank tərəfindən və prosesin təşəbbüskarı olan tanınmış bank və 

ya beynəlxalq maliyyə institutu tərəfindən ayrılır. Öz növbəsində paralel 
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maliyyələşmənin də iki forması tətbiq edilir: 1) Birinci halda hər bir bank 

şirkətlə və ya firma ilə kredit razılaşması bağlayır və investisiya layihəsinin 

özünə aid olan hissəsini maliyyələşdirir. Bu eyni zamanda sublayihə də adlanır. 

2) İkinci halda banklar həmmaliyyələşmə orqanları kimi çıxış edərək 

konsorsium və ya sindikat yaradaraq bir mövqedən çıxış edirlər.  

Layihə maliyyələşməsində tətbiq edilən ardıcıl maliyyələşmə forması 

tətəbiq edilərkən bank investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsindən və şirkətə 

kreditləri verdikdən sonra müqavilə üzrə şirkətə olan tələblərini digər şəxsə 

verir. Bu halda investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsinə, kredit 

müqaviləsinin işlənməsinə və kreditin verilməsinə görə bank müqavilə əsasında 

komission mükafatını alır. 

Qeyd edilən üstünlüklərinə malik olduğuna görə bankların və real sektorun 

münasibətlərində layihə maliyyələşdirilməsinin rolu və əhəmiyyəti artır və hər 

iki sektorun daha da inkişaf etdirilməsi üçün multiplikativ xarakterə malik bir 

amilə çevrilir.   

III. Nəticə 

Zaman ötdükcə real sektorla banklar arasındakı münasibətlər bütün 

parametrləri ilə həm genişlənir, həm dərinləşir, həm də yeni xarakter alır. Bu 

münasibətlərdə yeni xarakterin meydana gəlməsi həm iqtisadi siyasətin hədəf və 

prioritetlərindən, eləcə də bankların və real sektorun iştirakçıları olan şirkətlərin, 

firmaların, holdinqlərin imkanlarından və davranışlarından asılı olur. Sözügedən 

layihə maliyyələşdirilməsinin meydana gəlməsinin və tədbiq edilməsinin səbəbi 

real sektorda vəsaitlərin çatışmaması və iqtisadi subyektlərin öz fəaliyyətlərini 

genişləndirmək üçün etibarlı tərəfdaş axtarışında olmasındadır. Layihə 

maliyyələşdirilməsinin tərəflərin razılığı ilə tədbiq edilməsi onların maraqlarının 

təmin olunması üçün çox zəruri və müasir bir formadır. Onun hər iki 

maliyyələşmə sxeminin, yəni həm paralel, həm də ardıcıl maliyyələşmə 

sxemlərinin zəruri hallarda tədbiq edilməsi ölkəmizin həm bank sektoru, həm də 

real sektoru üçün əlverişli şərait yarada bilər. Bu baxımdan da bu yeni yanaşma 

növünə iqtisadiyyatda üstünlük verilməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

АНАР АЛЛАХВЕРДИЕВ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОТНОШЕНИЯМ БАНКОВ С РЕАЛЬНЫМ 

СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

В статье обоснована роль банковского сектора в развитии реального сектора 

экономики. Этот фактор был оценен как наиболее важный фактор в обеспечении 

устойчивости и устойчивости, а также конкурентоспособности экономики. На 

современном этапе экономического развития проектное финансирование, которое 

используется как прогрессивный метод во взаимоотношениях банков с реальным 

сектором, и использование его различных форм охарактеризовано как современный 

подход. Положительные стороны этого подхода были проанализированы и признаны 

необходимыми как для банковского сектора, так и для реального сектора. Операции 

проектного финансирования сравнивались с традиционными операциями кредитования, и 

подчеркивалась важность каждой из них для банков, компаний и фирм. В некоторых 

случаях использовался мировой опыт проектного финансирования и изучалась 

возможность применения существующих положительных тенденций. 

Ключевые слова: банковский сектор, реальный сектор, кредитование, проектное 

финансирование, схем паралельного финансирования, схем последовательного 

финансирования. 

 
SUMMARY 

ANAR ALLAKHVERDIEV 

MODERN APPROACHES TO THE RELATIONS OF BANKS WITH THE REAL 

SECTOR OF THE ECONOMY 

The article substantiates the role of the banking sector in the development of the real 

sector of the economy. This factor was rated as the most important factor in ensuring the 

sustainability and sustainability, as well as the competitiveness of the economy. At the present 

stage of economic development, project financing, which is used as a progressive method in the 

relationship of banks with the real sector, and the use of its various forms, is characterized as a 

modern approach. The positive aspects of this approach were analyzed and considered necessary 

for both the banking sector and the real sector. Project finance transactions were compared with 

traditional lending transactions, and the importance of each for banks, companies and firms was 

emphasized. In some cases, the international experience of project financing was used and the 

possibility of applying existing positive trends was studied. 

Key words: banking sector, real sector, lending, project financing, parallel financing 

schemes, sequential financing schemes. 
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ĠQTĠSADĠ DĠVERSĠFĠKASĠYANIN TƏġKĠL EDĠLMƏSĠNDƏ 

NEFT SEKTORUNUN ROLU 

 

Məqalədə Azərbaycanın müstəqillik əldə edərək yeni iqtisadi sistemə qədəm qoyması, qısa 

müddətdə neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi sayəsində böhran vəziyyətindən çıxaraq dinamik 

inkiĢafı təmin etməsi prosesi öz əksini tapmıĢdır. Ġqtisadiyyatın sonrakı inkiĢaf mərhələsində 

hədəf və prioritetlərin dəyiĢməsi nəticəsində iqtisadi diversifikasiya iqtisadi siyasətin əsas 

prioritetinə çevrilmiĢdir. 2012-ci ildə qəbul edilmiĢ "Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxıĢ" ĠnkiĢaf 

konsepsiyası və 2016-cı ildə qəbul edilmiĢ "Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat 

perspektivi üzrə "Strateji Yol Xəritəsi" əsasında reallaĢdırılan diversifikasiya siyasətinin əsas 

məqsədləri və istiqamətləri məqalədə geniĢ yer almıĢdır. Bu siyasətin həyata keçirilməsində ən 

əhəmiyyətli rol neft sektoruna və bu sektordan əldə edilən gəlirlərə aiddir. Bu gün də ölkədə 

uğurla həyata keçirilən diversifikasiya siyasətinin əsasını, maliyyə bazasını neft gəlirləri təĢkil 

edir. Bu məsələnin ən mühüm parametrləri məqalədə öz əksini tapmıĢdır.  

Açar sözlər: diversifikasiya, neft sektoru, "Qızıl qayda", inkiĢaf konsepsiyası, "Yol 

Xəritəsi", qeyri-neft sektoru. 

 

I. GiriĢ 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı zaman ötdükcə 

iqtisadi siyasətdə yeni-yeni manevrlərin həyata keçirilməsi, prioritetlərin dəyişil-

məsi vasitəsilə dinamik inkişafı təmin etmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvəllə-

rindən başlayaraq ölkə iqtisadiyyatı qarşısında duran ən mühüm vəzifə iqtisadiy-

yatın yeni sistemə, yəni bazar, liberal iqtisadiyyata transformasiya olunmasın-

dan, istehsal proseslərinin təmin edilməsindən, dinamik inkişafın təmin edilmə-

sindən, beynəlxalq münasibətlərin nizama qoyulmasından və s. ibarət olmuşdur. 

Bu vəzifələr o dövrün ən zəruri məsələləri idi. Zaman ötdükcə, yəni 

vəzifələr yerinə yetirildikcə yeni dövr yeni-yeni vəzifələri zəruri edirdi. Ölkə 

iqtisadiyyatını böhran vəziyyətindən çıxarılmasında 20 sentyabr 1994-cü il 

tarixdə Bakı şəhərində başlanmış olan "Əsrin müqaviləsi" müstəsna, əvəzsiz rol 

oynadı. Bu müqavilənin tələblərinin reallaşması əsasında ölkənin neft-qaz 

sektoru tərəqqi etmiş, iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına təkan vermiş, 

makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, iqtisadiyyatda sürətli islahatlar reallaşdırıl-

mış, iqtisadi müstəqillik təmin edilmiş, davamlı inkişafda yeni mərhələ açılmış-

dır (1, s. 11). 

 

 II. Ġqtisadi diversifikasiyanın məqsədləri və reallaĢdırılması 

istiqamətləri 

1995-ci ildən başlayaraq ölkəmizə cəlb edilən xarici investisiyaların həcmi 

ilbəil artmağa başlamış, 2006-cı il də daxil olmaqla həyata keçirilən investisiya-

ların 70-75%-i beynəlxalq kapitalın hesabına reallaşdırılmışdır. Məhz bu vəziy-

yətdə  neft sektorunun hesabına ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran ən mühüm 
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vəzifələr mərhələlərlə yerinə yetirilmişdir. Neft sektorunun sürətli və hərtərəfli 

inkişafı nəticəsində əldə olunmuş valyuta ehtiyatları hesabına ölkəmizdə daxili 

investisiya siyasəti formalaşmağa başlamışdır. Bu 1999-cu ildə neft gəlirlərindən 

daha da səmərəli surətdə istifadə etmək məqsədilə "Neft fondu"nun yaradılması 

vasitəsilə mümkün olmuşdur.  

Ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində neftdən asılılğın azaldıl-

ması meyli ortaya çıxmış, sahələrin bir-biri ilə əlaqələrinin sürətli inkişaf etdiril-

məsi və sonda səmərəliliyin daha da yüksəldilməsi məqsəd kimi, əsas prioritet 

kimi müəyyən edilmişdi. Bu proses isə yalnız iqtisadiyyatın diversifikasiyası 

vasitəsilə mümkün ola bilərdi.  

Müstəqillik dövründə ölkəmizdə iqtisadi diversifikasiya ilə əlaqədar olaraq 

ilk sənəd 2012-ci ildə qəbul olunmuşdur. Bu sənəd "Azərbaycan 2020: Gələcəyə 

Baxış" İnkişaf konsepsiyası adlanırdı. Bu sənəd özündə 2020-ci ilə qədər səkkiz 

əsas istiqamət üzrə strateji baxış və üstün inkişaf prioritetlərini əks etdirən 

konsepsiyadan ibarət idi. Mövcud, nəzərdə tutulan istiqamətlərin hər biri iqtisadi 

diversifikasiya ilə birbaşa əlaqəli olmasalar da onların hər biri ayrı-ayrılıqda 

diversifikasiyanın inkişafına və onun səmərəliliyini şərtləndirən, ona şərait 

yaradan amillər kimi çıxış edirdilər. Həmin istiqamətlərin hər biri neft sek-

torunun fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən vəsaitlər hesabına inkişaf etdirilməli və 

yetkin bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelin formalaşmasını təmin 

etməli idilər. Məhz bu şərtlər ölkədə uğurlu diversifikasiya siyasəti aparmaq 

üçün zəruri şərtləri təmin edirdi. Bu məqsədin şərhi konsepsiyada öz əksini belə 

tapmışdır: "Konsepsiya çərçivəsində qarşıya qoyulan sosial-iqtisadi hədəflər 

yüksək səmərə ilə fəaliyyət göstərən, dünya miqyasında rəqabətə qadir olan 

iqtisadi sistemin formalaşmasını şərtləndiri. Tarixi və müasir təcrübə göstərir ki, 

belə bir sistem yalnız sahibkar təşəbbüsünə və sərbəst rəqabətə əsaslanan bazar 

münasibətləri şəraitində yer ala bilər (2, s. 13). 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, rəqabətə davamlı azad bazar münasibətlərinin 

formalaşdırılması iqtisadiyyatda diversifikasiya siyasətinin aparılması üçün 

mənbə, bazar rolunu oynayır. Çünki belə bazar mövcud olmadıqda iqtisadiyyatın 

ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı nəticəsində istehsal edilən məhsulların satışı tam 

həcmdə həyata keçirilə bilmir və ayri-ayrl subyektlər öz fəaliyyətlərinin davamlı 

olmasında maraqlı olurlar. Bu baxımdan da ölkədə uğurlu diversifikasiyanın 

aparılması siyasəti hər şeydən əvvəl azad bazar, liberal bazar prinsiplərinə 

söykənən rəqabət mühitinin olmasını tələb edir.  

Konsepsiyanın mühüm maddələrindən birində əsas istiqamət iqtisadiyyatın 

strukturunun təkmilləşdirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı məsələlərinə 

yönəldilmişdir. Bu məsələ birbaşa neft gəlirləri hesabına iqtisadiyyatın digər 

sahələrinin inkişaf etdirilməsi vasitəsilə diversifikasiyanın sürətləndirilməsi və 

genişləndirilməsini əks etdirir. Bu istiqamətin əsas tələblərinə uyğun olaraq qey-

ri-neft sənayesinin inkiaşfı təmin edilmiş, ölkənin malik olduğu təbii və iqtisadi 

resurslar iqtisadi, istehsal, təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilərək onların səmərəli-

liyi maksimum dərəcədə artırılmışdır. Neft gəlirləri hesabına həmin konsepsi-

yada nəzərdə tutulduğu kimi qeyri-neft sektoruna xidmət edən istehsal, sosial və 

geniş struktur şəbəkəsi yaradılmış, regionlarda yerli xammala əsaslanan istehsal 

sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış, 

qeyri-neft sənayesinin ənənəvi sahələri inkişaf etdirilmiş, bu sahələrdə ixracın 
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imkanları artırılmış, regionların inkişaf etdirilməsi üçün investisiya prosesləri 

sürətləndirilmiş, aqrar sektorda məhsul istehsalı və emalı prosesində müasir, qa-

baqcıl texnologiyaların tətbiqi genişləndirilmiş və bu kimi digər mühüm çoxsaylı 

vəzifələr yerinə yetirilmişdir (3, s. 47). 

Neft sektorunun fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən vəsaitlər hesabına ölkədə 

həyata keçirilən iqtisadi diversifikasiyanın ən mühüm vəzifələrindən biri də iqti-

sadiyyatın bütün sektorlarının beynəlxalq standartlara cavab verən üsulda inkişaf 

etdirilməsi əsasında ölkə iqtisaidyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin qlobal 

səviyyədə təmin edilməsindən ibarətdir. Çünki diversifikasiya nəticəsində isteh-

sal edilən məhsulun artan həcminin dünya bazarında reallaşdırılması üçün bu 

vacib şərtlərdən biridir.  

İqtisadiyyatın diversifikasiyasının uğurla aparılması üçün nəqliyyat, tranzit 

və logistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda bölgələrin tarazlı 

inkişafı zəruri şərtlərdən biridir. Məhz bu problemin həlli təhlil edilən 

konsepsiyanın ən mühüm məsələlərindən birini təşkil edir. Qeyd olunmalıdır ki, 

bu maddədə icrası nəzərdə tutulan tədbirlərin hər biri neft fondunun və həmçinin 

neft gəlirlərinin hesabına, həmçinin neft sektorunun inkişafı ilə paralel investisi-

ya cəlb edilməsi vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Həmin tədbirlər sırasında Azər-

baycanın sərfəli strateji coğrafi mövqeyindən istifadə edərək ölkəni beynəlxalq 

tranzit və nəqliyyat xidmətləri göstərən beynəlxalq ticarət mərkəzinə çevrilməsi, 

regionlarda logistika mərkəzlərinin yaradılması, beynəlxalq kapitalın cəlb 

edildiyi iri poliqon kimi ölkənin cəlbediciliyinin artırılması, həmçinin respublika 

ərazisinin hər yerində yeni biznes və məşğulluq mərkəzlərinin yaradılması kimi 

çox vacib məsələlər öz həllini tapmışdır. Qeyd edilən tədbirlərin hamısı 

diversifikasiyanın üfüqi şəkildə, bəzən əlaqəli, bəzən də əlaqəsiz formada həyata 

keçirilməsini təmin etmişdir.  

Nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun inkişafı nəticəsində ölkə-

miz nəqliyyat mərkəzinə çevrilərək, Avropa və Asiya qitələri arasında ticarət 

körpüsü rolunu oynayaraq neft sənayesindən əldə edilən gəlirlərin müəyyən 

hissəsinin əvəz olunmasına imkan yaratmışdır. Qeyd olunanlarla yanaşı 

ölkəmizin nəqliyyat dəhlizinə çevrilməsi nəticəsində ölkəmizdə istehsal edilən 

məhsullar beynəlxalq bazarlara daha sürətlə etibarlı vasitələrlə, təhlükəsiz olaraq 

çatdırılır. Bu səbəbdən də iqtisadiyyatda şaxələnmə genişlənir və sürətlə yayılır.  

Təhli edilən konsepsiyada yuxarıda qeyd edilən tədbirlərlə yanaşı 

iqtisadiyyatın diversifikasiyasını sürətləndirə bilən daha bir neçə problemin həlli 

yolları öz əksini tapmış və həmin istiqamətlərdə mühüm nəticələr əldə 

olunmuşdur. Bu problemlərə yenə də neft gəlirləri hesabına reallaşdırılan 

vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişaf etdirilməsini, ətraf mühitin və 

ekologiyanın mümkün dərəcədə qorunmasını, insan kapitalının beynəlxalq 

nümunələr əsasında inkişaf etdirilməsini, əhalinin səmərəli sosial müdafiə 

sisteminin təşkil edilərək daimi təkmilləşdirilməsini, informasiya kommunukasi-

ya sisteminin, texnologiyaların tətbiqi və daimi inkişaf etdirilməsini və s. aid 

etmək olar. Konsepsiyanın tələblərini və onun yerinə yetirilmə səviyyəsini təhlil 

edərək demək olar ki, burada nəzərdə tutulan məsələlər hesabına ölkədə iqtisadi 

diversifikasiyanın səviyyəsi yüksəlmiş və onun maliyyə səmərəliliyi artmışdır.  

"Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" İnkişaf konsepsiyası neft qiymətləri-

nin yüksək olduğu bir dövrdə qəbul olunmuş və iqtisadi diversifikasiyanın 
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reallaşdırılnmasında mühüm əhəmiyyətə malik ilk sənəd kimi tarixə düşmşdür. 

2014-cü ildə neft qiymətlərinin kəskin surətdə aşağı düşməsi dünyada dərin 

maliyyə böhranı yaratdı. Bu böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi mənfi 

təsir göstərdi. Bu böhran ölkəmizdə diversifikasiya prosesinin daha da dərindən 

və sürətlə aparılmasına zərurət yaratdı. Böhranla əlaqədar olaraq yeni iqtisadi 

siyasətə keçidi reallaşdırmaq, qeyri-neft sektorunun sürətli və hərtərəfli inkişafı-

nı təmin etmək və həmçinin iqtisadi diversifikasiyanın bütün parametrlər üzrə 

genişləndirmək məqsədilə 2016-cı ilin dekabr ayında "Azərbaycan Respubli-

kasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi" qəbul edildi. Bu 

sənəddə ölkə iqtisadiyyatının qısa və uzunmüddətli dövr üçün inkişaf hədəfləri 

və məqsədləri müəyyən edilmiş, həmçinin iqtisadiyyatın şaxələndirilməi və iqti-

sadi inkişafın davamlığının həlli istiqamətləri əks olunmuşdur (4, s. 5). 

Qeyd edilən sənəddə iqtisadiyyatın inkişafı üçün ən zəruri olan hədəf və 

prioritetlər hər bir sahəyə aid olan Yol Xəritələrində öz əksini tapmışdır. Ölkədə 

aparılan iqtisadi diversifikasiyanın yüksək əhəmiyyəti nəzərə alınaraq müəyyən 

edilən ilk hədəf fiskal dayanıqlığın gücləndirilməsi və davamlı monetar 

siyasətin  aparılmasıdır (6, s. 3). Bu hədəfdə öz əksini tapan ən mühüm 

məslələrdən biri neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə transferini tənzimləməli olan 

"Qızıl Qayda"nın qəbul olunmasıdır. Bu qaydanın qəbul olunmasında məqsəd 

neft gəlirlərindən asılılığın aradan qaldırılması yolu ilə diversifikasiyanın sürət-

ləndirilməsindən ibarətdir. Dünya təcrübəsinin göstərdiyi kimi qızıl qaydanın 

ölkəmizdə tətbiq edilməsi kənar şokların təsiri ilə mümkün ola biləcək risklərin 

minimuma endirilməsi, neft gəlirlərindən gələcək nəsillərin rifahı üçün ehtiyatla-

rın formalaşdırılması və fiskal siyasətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi kimi vacib 

məqsədləri güdür (4, s. 60). 

Diversifikasiyanın həyata keçirilməsində neft sektorunun rolunu və əhə-

miyyətini əsaslandıran mühüm amillərdən biri də neft gəlirlərinin dövlət büdcə-

sinə köçürülməsi prosesində büdcə ili ərzində neftin qiymətlərində baş verə 

biləcək dəyişikliklərdən asılı olmayaraq köçürmənin sabit qalması qaydasının 

mövcud olmasıdır. Bu qaydanın reallaşdırılması prosesi isə mahiyyətcə bu cür-

dür: dövlətin büdcə xərclərinin əsas hissəsi qeyri-neft gəlirləri hesabına həyata 

keçirilməli, bu zaman yaranan kəsr isə neft gəlirləri hesabına örtülməlidir. Neft 

fondunun gəlirlərinin qalan hissəsi isə xaricdə investisiyalara yönəldilməli olan 

xüsusi fonda istiqamətləndirilməlidir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, neft qiymətlə-

ri müəyyən həddən aşağı düşdükdə həmin fondun vəsaitlərindən dövlət büdcə-

sində zəruri olan çatışmazlıq ödənməli və baş vermiş azalmaya qarşı təhlükəsiz-

lik buferi yaradılmalıdır. 

Şərh edilən qaydanın mövcud olması ikili xarakter daşıyır. Bu bir tərəfdən 

iqtisadiyyatın inkişafı prosesində qeyri-neft sektorunun payını artırır, digər tərəf-

dən isə neft gəlirlərindən daha səmərəli istifadə olunması vasitəsilə diversifikasi-

yanın genişlənməsini və sürətlənməsini təmin edir.  

Strateji Yol Xəritəsində zəruri sayılan hədəflərdən biri də neft gəlirləri 

hesabına inkişafı nəzərdə tutulan və eyni zamanda diversifikasiya siyasətinin ən 

mühüm elementlərindən biri olan əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi-

dir. Bu hədəfin reallaşdırılması üçün iki mühüm prioritet müəyyən edilmiş və 

uğurla həyata keçirilməkdədir. Onlardan birincisi əlverişli biznes mühitinin təş-

kil olunmasında hökümətin iştirakının gücləndirilməsindən, ikincisi isə təşviq-
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edici mühitin yaxşılaşdırılması vasitəsi ilə biznesin davamlığının möhkəmlən-

dirilməsinin təmin edilməsidir. Sənəddə qeyd olunduğu kimi, bu məsələyə yeni 

yanaşmaın əsas səbəbi özəl sektor tərəfindən qeyri-neft sektoruna investisiya 

qoyuluşlarına marağın olması ilə, bu prosesin stimullaşdırılması zərurəti ilə və 

biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsi ehtiyacları ilə bağlıdır.  

III. Nəticə 

Tərəfimizdən aparılan araşdırmalar göstərir ki, diversifikasiya prosesinin 

həyata keçirilməsində dövlətin rolu əvəzsizdir. Bu xüsusən də özünü prosesin 

ilkin mərhələsində daha da qabarıq göstərir. Dövlətin məqsədyönlü və genişmiq-

yaslı müdaxiləsi vasitəsilə islahatlar aparmadan sahibkarlığın inkişafına, biznes 

mühitinin yaxşılaşmasına nail olmaq mümkün deyildir. Belə olan halda isə 

diversifikasiyanı təmin etmək qeyri-mümkün olur. Buna görə də iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində, eyni zamanda ticarət, logistika, nəqliyyat və c. sahələrdə də 

dövlətin iştirakı vasitəsilə diversifikasiyanın səmərəliliyinə nail olmaq üçün 

məqsədli müdaxilələr zəruri vaxtlara qədər tətbiq olunmalıdı (5, s. 27). 

Qeyd etdiyimiz sənəddə nəzərdə tutulan hədəf və prioritetlərə nail 

olunması üçün həlli nəzərdə tutulan tədbirlərin icra olunması diversifikasiya 

siyasəti vasitəsilə daha da güclənəcək, sürətlənəcək, genişlənəcək ölkə 

iqtisadiyyatı qarçşısında duran həm makro, həm də mikro səviyyəli vəzifələrin 

yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЕЛЬШАН ПАНАХОВ 

РОЛЬ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

В статье отражен процесс обретения Азербайджаном независимости и вступления в 

новую экономическую систему, преодоления кризиса и обеспечения динамичного 

развития в короткие сроки за счет развития нефтяного сектора. В результате изменения 

целей и приоритетов на следующем этапе экономического развития диверсификация 

экономики стала ключевым приоритетом экономической политики. В статье широко 

освещены основные цели и направления политики диверсификации, реализуемой на 

основе принятой в 2012 году Концепции развития «Азербайджан 2020: видение 

будущего» и принятой в 2016 году «Стратегической дорожной карты» национальной 

экономики Азербайджанской Республики. Важнейшая роль принадлежит нефтяному 
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сектору и доходам от этого сектора. Сегодня в основе успешной политики 

диверсификации в стране, финансовая база - нефтяные доходы. В статье отражены 

наиболее важные параметры этого вопроса. 

Ключевые слова: диверсификация, нефтяной сектор, "Золотая правила", 

концепция развития, "Дорожная карта", нефтяной сектор. 

 

SUMMARY 

ELSHAN PANAKHOV 

ROLE OF THE OIL INDUSTRY IN ORGANIZATION OF ECONOMIC 

DIVERSIFICATION 

The article reflects the process of gaining independence by Azerbaijan and joining a new 

economic system, overcoming the crisis and ensuring dynamic development in a short time due 

to the development of the oil sector. As a result of changing goals and priorities at the next stage 

of economic development, diversification of the economy has become a key priority of economic 

policy. The article broadly highlights the main goals and directions of the diversification policy, 

implemented on the basis of the Development Concept "Azerbaijan 2020: Vision of the Future" 

adopted in 2012 and the "Strategic Road Map" of the national economy of the Republic of 

Azerbaijan adopted in 2016. The most important role belongs to the oil sector and the revenues 

from this sector. Today, a successful diversification policy in the country is based on oil 

revenues. The article reflects the most important parameters of this issue. 

Key words: diversification, oil sector, "Golden rules", development concept, "Road 

map", oil sector. 
 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA REGĠONAL TURĠZMĠN ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Aparılan tədqiqatın məqsədi Azərbaycan regional turizm sektorunun inkiĢafına təsir edən 

daxili və xarici amillərin aĢkar və təhlil edilməsindən ibarətdir. Azərbaycanın bölgələrinin 

turizm ehtiyatları araĢdırılmıĢdır, regional turizmin inkiĢafına maneə yarada səbəblər 

göstərilmiĢ və onların həlli yolları haqqında məlumat verilmiĢdir. Azərbaycanın hər bir regionun 

ayrı-ayrılıqda turizm potensialı haqqında məlumat verilmiĢdir. Turizmdə Azərbaycanın rəqabət 

imkanları çox yüksəkdir. Təbii sərvətlərimiz, rəngarəng iqlimimiz, zəngin tarixi-mədəni irsimiz 

cəlbedici turizm məhsulu yaratmaq üçün mühüm zəmindir. Bununla bərabər, Azərbaycan dövləti 

turizm sahəsinin inkiĢafını iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet istiqamət elan edib. 

Son 10 il ərzində ölkədə turizmin təĢviqi ilə bağlı görülən iĢlər, aparılan islahatlar, qəbul edilən 

dövlət proqramları, normativ-hüquqi bazanın təkmilləĢdirilməsi bunu bir daha sübut edir. Bu 

tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda turizm sənayesi yeni mərhələyə qədəm qoyub, ölkəmiz 

dünyada yeni turizm istiqaməti kimi tanınmağa baĢlayıb, beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya 

ilbəil daha geniĢ Ģəkildə təmin olunur. Azərbaycanda turizmin inkiĢafı sahəsində qarĢıya 

qoyulan əsas məqsədlər sırasında turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların geniĢləndirilməsi, 

turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin, ekskursiya və 

digər mədəni tədbirlərin çeĢidinin geniĢləndirilməsi və müasir standartlara uyğunlaĢdırılması, 

sanatoriya-kurort sərvətlərinin öyrənilməsi və davamlı istismarı, mehmanxanaların və digər 

turizm obyektlərinin tikintisinin geniĢləndirilməsi, turizm marĢrutlarının artırılması, turizm 

növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi mədəni turizm, ekoloji turizm və kənd 

turizmi, rekreasiya turizmi sahəsində dövlət tənzimlənməsinin gücləndirilməsi, milli adət-

ənənələrimizi, Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsini, ayrı-ayrı regionların və Ģəhərlərin 

tarixini əks etdirən materialların nəĢr etdirilməsi və yayılması, milli sənətkarlıq və suvenir 

məhsullarının istehsalının, həmçinin, satıĢının geniĢləndirilməsi kimi istiqamətləri qeyd etmək 

olar. 

Açar sözlər: turizm və inkiĢaf, inkiĢaf perspektivləri, turizm ehtiyyatları, dövlət dəstəyi 

  

Turizm istirahət, din, müalicə, iş məqsədləri üçün qısa müddətliyinə 

səyahətdir. Qloballaşan dünyada turizm insanların həyatlarının bir hissəsi 

olmağa başlamışdır. Azərbaycanda turizm qədim tarixə malikdir. Qədim ticarət 

yolları, tranzit layihələr Azərbaycanın tanınmasına imkan yaratmışdır. Lakin 

Azərbaycanda turizmin əsas inkişaf dövrü müstəqillikdən sonraya təsadüf edir. 

Dövlət tərəfindən bu sahə prioritet sahə seçilmiş, bu sahənin inkişafı məqsədilə 

dövlət proqramları həyata keçirilmişdir. Bunların nəticəsi olaraq ölkənin turizm 

sahəsinə yerli və xarici investisiyaların axını başlamışdır. Dünyanın hər bir 

yerində də turizmin inkişaf etdirilməsinə ölkələr və sivilizasiyalar səviyyəsində 

böyük maraq göstərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya ölkələrinin  

əksəriyyətinin əsas gəlir mənbəyi nəzərə alsaq ki, turizmin inkişafındandır, onda 

bu inkişafın təməlində dayanan təcrübənin öyrənilməsi, mənimsənilməsi və 

həmin təcrübənin gələcəkdə  Azərbaycanda tətbiq edilməsi ölkənin maliyyə 

imkanlarını artırmaqla bərabər, dünya miqyasında tanınmasında, ölkənin neftdən  
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asılılığının azaldımasında, kapital idxal edən ölkədən kapital ixrac edən ölkəyə 

çevrilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün bir sıra tədqiqat metodlarından 

istifadə olunacaq ki,bunlarda əsasən sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil, sistemli 

təhlil və müşahidə metodlarıdır. 

Müşahidə metodu əsasında keçmişdən bu günə kimi  turizmin  keçmiş  ol-

duğu  yol, onun  inkişafında  qarşılaşmış  çətinliklər, eləcə  də  bu  çətinliklərin  

aradan  qaldırılması  üçün  görülmüş  və  bu  gün də  görüləcək, həlli  vacib  olan  

məsələlər  öz əksini  tapacaqdır. Müqayisə  metodu  vasitəsilə  bu  sahənin  inki-

şafının  müxtəlif  illər  üzrə  müqayisəsini  aparmaqla bu  sahənin  inkişafının  və  

ya  inkişafına  mane  olan  ünsürlərin  daha  aydın  görülməsi  və  bu  sahədə  qa-

baqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsini əks etdirir.Müqayisə metodunda  Azər-

baycan Dövlət  Statistika Komitəsinin hər il üzrə açıqladığı statistik rəqəmlərdən 

geniş istifadə edilməklə müqayisələr aparılır. Təhlil  metodu  ilə  müşahidə və 

müqayisə  metodlarının  aparılmasından əldə olunan nəticələr ətraflı təhlil 

edilməklə bu sahənin inkişaf etirilməsi üçün yeni formalar, metodlar müəy-

yənləşdirir. Turizmin inkişaf  etdirilməsi  baxımından onun  inkişafına  yol  aça-

caq yeni forma, metod, məqsəd və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi bazar  

itisadiyyatının inkişaf etdiyi  bir vaxtda  çox  vacibdir. Ümumiləşdirmə  metodu  

isə digər  üç  metodun  nəticələrini ümumiləşdirməklə yekun nəticənin əldə  

ediməsinə xidmət etmiş  olur. Bu  metodun  digər  metodlardan  bir  sıra  üstün-

lükləri vardır  ki, bu  ilk  növbədə  digər  metodların  aparılması  nəticəsində  

əldə  olunan  nəticələrin  istifadəsinə  əsaslanır. 

Turizm sisteminin inkişafı, sosial – iqtisadi rolu turizm potensialının 

formalaşması və istifadəsi səmərliliyi ilə ölçülür.Turizm potensialı dedikdə 

turizmin tələblərinə uyğun olaraq istifadə edilə biləcək maliyyə resursları, 

infrastrukturlar, əmək qüvvəsi, təşkilati – idarəetmə təcrübəsi nəzərdə tutulur. 

Bir ölkənin hər hansısa sahədə potensialının öyrənilə bilməsi üçün bu sahənin 

amilləri dəyərləndirilməli və proqnozlaşdırılaraq əsas inkişaf yönümü təyin 

edilməlidir. 

Azərbaycanda turizmin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan əsas məqsədlər 

sırasında turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların genişləndirilməsi, 

turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin, 

ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin çeşidinin genişləndirilməsi və müasir 

standartlara uyğunlaşdırılması, sanatoriya-kurort sərvətlərinin öyrənilməsi və 

davamlı istismarı, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin tikintisinin 

genişləndirilməsi, turizm marşrutlarının artırılması, turizm növlərinin inkişaf 

etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi mədəni turizm, ekoloji turizm və kənd 

yaşıl turizmi, rekreasiya turizmi sahəsində dövlət tənzimlənməsinin 

gücləndirilməsi, milli adət-ənənələrimizi, Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni 

irsini, ayrı-ayrı regionların və şəhərlərin tarixini əks etdirən materialların nəşr 

etdirilməsi və yayılması, milli sənətkarlıq və suvenir məhsullarının istehsalının 

və satışının genişləndirilməsi kimi istiqamətləri qeyd etmək olar. 

Eyni zamanda, Azərbaycanı turizmin inkişafı üçün əlverişli şəraiti olan 

ölkə kimi dünyada tanıtmaq məqsədi ilə yeni Azərbaycan turizm əmtəə nişanının 

(loqosunun) və turizm sahəsində olan Azərbaycan brendlərinin reklam-təbliğat 

və məlumat-sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq proqramlar 
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çərçivəsində regional mədəni turizm marşrutlarının yaradılması və inkişaf 

etdirilməsi və turizm inkişafı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişlən-

dirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir. 

Turizmə aid bir çox ədəbiyyatda turizm ehtiyatları və turizm potensialı 

anlayışları eyniləşdirilir. Turizm ehtiyatı, səyahət edilən ölkənin tarixi, 

sağlamlıq, mədəni və.s. obyektləridir. Turizm ehtiyatları artıq formalaşmış 

potensialdır. Turizm potensialı isə yeni inkişaf edən, daha çox məhsuldar və 

perspekivə malik sahələrdir. Turizm potensialının formalaşmasına və 

dəyişməsinə aşağıdakı mənbələr təsir edir: 

- Təbii amillər - Sosial  

- Mədəni amillər  

- Nəqliyyat sahəsinin vəziyyəti  

- Turizm infrastrukturu  

- Turizmin inkişaf dinamikası  

- Turizm məhsulları  

- Otel sistemi və.s. 

Müasir vəziyyətdə turizm hər bir ölkə üçün iqtisadiyyatın ən sürətlə  

inkişaf edən sahələrindən biri sayılır. Azərbaycanda da bu sahənin inkişafına 

ciddi diqqət göstərilməkdədir. Turizm artıq bütün dünyada ən gəlirli sahələrdən 

birinə, geniş və sürətlə inkişaf edən, ölkələrə böyük kapital axının gətirən 

iqtisadi sektora çevrilib. Turizm sektorunun davamlı olaraq inkişaf etməsi və 

genişlənməsi bu sektoru sosial-iqtisadi tərəqqidə əsas aparıcı qüvvəyə çevirib. 

Bu, özünü yeni iş yerlərinin yaradılması, kiçik və orta sahibkarlığının inkişafı, 

turizmlə bağlı müəssisələrin və infrastrukturun qurulmasında göstərir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, qeyri-neft sektorunun inkişafı, 

regionların inkişafı üçün məhz bu sənaye həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Turizm 

sahəsində Azərbaycanın rəqabət imkanları çox yüksəkdir. Təbii sərvətlərimiz, 

rəngarəng iqlimimiz, zəngin tarixi-mədəni irsimiz cəlbedici turizm məhsulu 

yaratmaq üçün bizə böyük imkanlar verir. Bununla bərabər, Azərbaycan dövləti 

turizm sahəsinin inkişafını iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet 

istiqamət elan edib. Son 10 il ərzində ölkədə turizmin təşviqi ilə bağlı görülən 

işlər, aparılan islahatlar, qəbul edilən dövlət proqramları, normativ-hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün görülən stimullaşdırıcı 

tədbirlər, həyata keçirilən özəlləşdirmələr bunu bir daha sübut edir. Bu tədbirlər 

nəticəsində Azərbaycanda turizm sənayesi yeni mərhələyə qədəm qoyub, 

ölkəmiz dünyada yeni turizm istiqaməti kimi tanınmağa başlayıb, beynəlxalq 

turizm bazarına inteqrasiya ilbəil daha geniş şəkildə təmin olunur. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın tarixi şəhər xarabalıqları, qədim sənət 

nümunələri, çox qiymətli əsərləri, rəngarəng folkloru və dünyaca məşhur 

yeməkləri nümayiş etdirilən nadir hallarda görülə bilən və ya hətta misilsiz bir 

ölkədir. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına yönəldilmiş mühüm 

dövlət qərarlarından biri "2002-2005-ci illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı" və vilayətin 27 avqust 2002-ci il tarixli 1029 nömrəli qərarı ilə bu 

sənəddəki "Tədbirlər Planı" irəli sürülmüşdür. 

Azərbaycanın coğrafi iqlimi bir çox turizm növünün inkişafı üçün əlveriş-

lidir. Qışda dağlarda və dağətəyi zonalarda qış turizmi, müalicəvi resurların 

mövcudluğu, meşə massivinin şimal və cənub-şərq hissədə özünəməxsusluğu, 
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təbii qoruqlar, nadir ağac və heyvan növləri turizmin inkişafı üçün bütün 

imkanları ehtiva edir. Abşeronda Şıx və Dəvəçi, Dəvəçi rayonunda Qalaaltı, 

Culfa rayonunda Turşsu müalicəvi suları, Culfada Duzdağ, Talış dağlarında, 

Böyek Qafqazın cənub və şimal-şərq ətəklərində termal bulaqlar, palçıq 

vulkanları, Naftalanın müalicəvi nefi Azərbaycanda müalicəvi turzmin inkişafı 

üçün geniş imkanlar yaradır. Bu müalicəvi mərkəzlər yerli turistlər tərəfindən 

rəğbətlə qarşılanır. Palçıqdan əsəb sistemi, duz mağaralarında tənəffüs yolu və.s. 

xəstəliklərin müalicəsi üçün insanlar istifadə edirlər. Bu sahələrin beynəlxalq 

aləmdə tanıdılması ölkəyə müalicəvi məqsədlərlə gələn turistlərin sayını 

çoxaldacaqdır. 

Azərbaycanda 6000-dən çox tarixi abidə var. Bu abidələr arasında islam 

dövrünə, xristianlığa, atəşpərəstliyə, qədim dinlərə aid ziyarətgahlar da var ki, 

bunların bərpası və tanıdılması turist sayında artıma səbəb ola bilər. Qobustan 

mağaralarındakı qayaüstü rəsmlər turistlər tərəfindən maraqla qarşılanır və bu 

ölkənin qədimliyinə dəlalət edir. 

Son illərdə turizm sektorunda canlanma var. Azərbaycanda istirahətə 

əsaslanan daxili turizmin üstünlük təşkil etdiyi və sahil-dəniz turizmi və isti yay 

turizminin geniş yayıldığı müşahidə olunur. Bundan əlavə, Azərbaycanın yüksək 

relyefindəki bəzi dağ əraziləri dağ və ovçuluq turizm baxımından yüksək 

potensiala malikdir və yeni sərmayələr gözləyir.  

Tarixi abidələrimizdən ―İçərişəhər‖, Qız Qalası, Şəki Xan Sarayı, Möminə 

Xatun Məqbərəsi UNESCO tərəfindən qorunur. Bu abidələrin dünayada 

tanıdılmasında önəmli bir addımdır.  

Ölkəmizdə mineral suların, müalicə nefti və palçığın olması kurort 

yerlərinin əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, buraya turist axınını da gücləndirir. 

Xəzər dənizi sahilləri, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala, Gəncə-

Qazax iqtisadi rayonları turizmin inkişaf etdirilməsi üçün çox yararlıdır. Məhz 

bu zonalara turist axını daha çoxdur. Bundan əlavə, müxtəlif arxeoloji, tarixi-

memarlıq abidələri, incəsənət obyektləri də xarici turistləri cəlb edir. 

Turizm sahəsində mövsumluk problemini aradan qaldırmaq üçün Azərbay-

canın əlində çox böyük imkanlar var.Beləliklə qış turizmi üçün bölgə-

lərdə  ―Şahdağ‖ Yay-Qış Turizm Kompleksi dünyadakı bu tipli komplekslərdən 

müasirliyi ilə fərqlənir. Kompleks Azərbaycan tarixində ilk dağ-xizək 

kurortudur. Artıq Azərbaycanda iki qış turizm müəssisəsi fəaliyyət göstərir: 

Qusardakı ―Şahdağ‖ Yay-Qış İstirahət Kompleksi və Qəbələ rayonunda 2014-cü 

ilin yanvar ayında açılışı olan ―Tufan‖ Dağ-Xizək Mərkəzi. Bu iri komplekslərin 

inşası göstərir ki, Azərbaycanda təkcə yay turizminə alternativ turizm növlərinin 

də inkişafına və bu sahədə infrastrukturun yaradılmasına xüsusi diqqət 

göstərilir.Yuxarıda adı çəkilən komplekslərdən əlavə  olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Şahbuz rayonunda yeni ―Ağbulaq‖ adlı qış istirahət və xizək 

mərkəzi istifədəyə verilmişdir. 

Azərbaycanın zəng turizm ehtiyatlarını təhlil etdikdə respublikamızda 

müvafiq turizm növlərinin gələcəkdə inkişafının yüksək potensiala sahib 

olduğunu görürük:  

- Qış turizmi (dağ-xizəkçilik)  

- Qolf turizmi  

- Müalicəvi turizm  
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- Elmi turizm  

- Mağara turizmi  

-  Etnoqrafik turizm 

 - Raftinq turizmi  

Azərbaycanda turizm investisyası üçün ən çox potensiala sahib sahələr:  

- dağ idman növlərinin inkişafı,  

- kurort  

- sanatoriya, 

 - turist baza kompeksləri,  

- müalicəvi turizm istirahət mərkəzləri,  

- regionlarda mehmanxanalar  

Turizm potensialının tanıdılması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçiril-

məlidir.  

- Turizm sahəsi haqqında potensial müştərilərə informasiyanın çatıdılması  

- Turistlərin səyahət edə bilməsi üçün təhlükəsizlik və rahat çatıdırılmanın təmin 

edilməsi  

- Turistlərə ölkə ərazisində olarkən yardımın göstərilməsi. 

Turizm sahəsində həyata keçirilən elmi texniki tərəqqi, innovasiya, 

təşkilatı eniliklər, əməyin optimal təşkili, resurslardan istifadə səmərəliliyi bu 

sahədə potensialın artırılmasının əsas yoludur. 

Son dövrlərdə Azərbaycanın turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanın-

ması, xarici turistləri ölkəyə cəlb etmək, turizmin potensial sahələrini inkişaf 

etdirilməsi, turizm infrastrukturlarının müasir tələblərə cavab verməsini təmin 

etmək, yeni infrastrukturların qurulması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. 

Coğrafi mövqeyi, zəngin iqlimi, qədim tarixi abidələri yerli və xarici turistlərin 

diqqətini cəlb edən regionlarda tarixi-mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, köhnə 

turizm marşutlarının bərpası, yeni marşutların yaradılması, otel, mehman-

xanaların dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, regionlarda beynəlxalq turizm 

standartlarına cavab veərn turizm obyektlərinin tikilməsi və.s həyata keçirlir. 

Bütün bu tədbirlər regionlarda yaşayan əhalinin, xüsusilə də gənclərin işlə təmin 

edilməsinə geniş imkanlar yaradır.  

Yuxarıda sadaladığımız tədbirlərdən əlavə olaraq, Bakı, Xaçmaz, Şamaxı, 

Şəki, Quba, Lənkəranda, Dünya Bankının maliyyələşdirilməsi ilə Lahıcda 

―Turizm İnformasiya Mərkəzləri‖in fəaliyyətə başlaması regionlarda turizmin 

inkişafını sürətləndirir.  

Lakin hələ də turizm sahəsinin inkişafında və tanıdılmasında bir sıra ciddi 

problemlər mövcuddur. Məsələn, Şamaxı-Qobustan ərazisində yerləşən və öz 

unikallığı ilə seçilən palçıq vulkanlarına marşutların olmaması; bir çox regionda 

turizmin mövsümi (əsasən yay) olması; kənd turizminə diqqətin az olması; tarixi 

abidələrə laqeyd münasibət və.s.  

Ölkəmizdə turizm xidməti üçün çox əlverişli şərait var. Bu ondan irəli 

gəlir ki, respublikamızın hər cür təbii iqlim, landşaft şəraiti, iqtisadi imkanları və 

turizm  obyektləri mövcuddur. 

Azərbaycana mənzərəli təbii mənzərələr, mədəniyyət abidələri və müasir 

turizm kurortları verilir. Meşələrlə həmsərhəd olan Xudat-Yalama dəniz sahili 

və Abşeron və Lənkəranın dəniz sahilləri istirahət və istirahət üçün gözəl 

məkandır. Bu yerlərdə uzun və uzun bir üzmə mövsümü təmin edən beş və daha 
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çox ay ərzində 22-26 ° C sabit su istiliyi olan incə qumlu çimərliklər var. 

Alpinizm və qış idman növləri üçün ən cəlbedici sahələr Şamaxı və Qusardır. 

Bir çox növ heyvan və quş lisenziyalı ov obyektidir və qoruqlarda onları izləmək 

və fotoşəkil çəkmək çox asandır. Xüsusilə, qış aylarında iki yüz növ keçid 

quşlarından bir milyondan çox insanın toplandığı Qızılağac qoruğu bu məqsəd 

üçün idealdır. 

Azərbaycanın regionlarında turizm potensialı çox böyükdür. Təbiət və 

tarixi zənginliklər turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Lakin 

infrastrukturun yaxşı səviyyədə olmaması səbəbindən turistlərin əksəriyyəti 

günlük turlarla regionlara səfər edirlər, qalmırlar. Buna xidmətlərin səviyyəsinin 

aşağı olması da təsir göstərir. Ölkənin bölgələrinin sosial-iqtisadi inkişafında 

dövlət proqramlarının əhəmiyyəti böyükdür. 2004-cü ildən başlayaraq regionlar 

inkişafı sahəsində dövlət tərəfindən mühim işlər görülür. Ən sonuncu dövlət 

proqramı ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı‖ regionlarda iqtisadiyyatın mühim sahələrinin 

inkişafında, makroiqtisadi stabilliyin təmin edilməsində, sahibkarlıq 

fəaliyyətlərinin genişləndirilməsində, yeni müsəssisələr, iş yerlərinin 

açılmasında, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, bütün 

bu tədbirlər sayəsində regionda əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasında, 

yoxsulluq səviyyəsinin minimuma endidirlməsində mühim rol oynaması 

gözlənilir. 

Ölkədə təbiət abidələrinin yayılması, ərazinin coğrafi şəraitindən asılı 

olaraq dəyişir. Ən çox təbiət abidələri dağlıq və dağətəyi bölgələrdə yayılıb ki, 

onların da əksəriyyəti əsas və əlavə turist marşrutlarında istifadə olunur. Təbiət 

abidələrinin turizm baxımından istifadəyə görə 3 qrupa bölünür: 

1. Turizm və istirahətin təşkili üçün əlverişli olan ekzotik landşaft 

abidələri;  

2. Müəyyən turist marşrutlarında istifadə olunan təbiət abidələri;  

3. Turizm fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olan təbiət abidələri.  

Ölkəmizdə təbiət abidələri geoloji, geomorfoloji, hidroloji, flora və 

faunastik növlərə bölünür. Azərbaycanda geoloji, geomorfoloji abidələr 

Abşeron, Quba, Qazax, Tovuz, Qobustan, Sədərək rayonlarında yayılıb. 

Bu araşdırmada, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarının turizm ehtiyyatları, 

tarixi, mədəni və dini alternativləri baxımından turizm potensialı olan, turizm 

sahəsində xidmət göstərən bölgədə yaşayan yerli əhalidə aşağıdakı məsələlər ön 

plana çıxdı. 

 Turizmin bölgədə yeni iş imkanları yaradacaq və beləliklə bölgədəki 

işsizlik nisbəti azalacaq və bölgələr inkişaf edərək turizm sayəsində yerli 

insanların gəlirləri artacaq, 

 Bölgəyə yeni kapital qoyuluşlarının artacağı, turizm investisiyalarının tez 

bir zamanda tamamlanacağı və turizm sayəsində bölgənin təbii 

gözəlliklərinin qorunub saxlanacağı barədə fikirlər. 

1) İnvestisiyaların turizm sistemində rolu gözardı edilməyəcək qədər önəmlidir. 

Bu səbədən də ölkənin turizm potensialının tanıdılması, invesitisiya sahələrinin 

konkret siyahısını hazırlanması və turizm sahəsinə investisiya yatırmaq istəyən 

iş adamlarına güzəştlər edilməsi məqsədəuyğundur.  
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2) Hal – hazırda ölkə iqtisadiyyatının əsas gəlirləri neft sektorunda gəlir və 

xarici investisiyaların əsas hissəsi məhz bu sahəyə qoyulur. Azərbaycan 

iqtisadiyyatında neftin rolu turizmlə əvəz etdirilə bilər. Turizm sahəsi sosial – 

iqtisadi inkişafın tərkib hissəsi olaraq xarici investisiya və daxili resursların 

səmərəli istifadəsi hesabına ölkə iqtisadiyyatına əlavə gəlir gətirə bilər.  

3) Mövcüd turizm hüquq baza sisteminin beynəlxalq standartlarla 

uyğunlaşdırmaq. Viza rejiminin qarşılıqlı şəkildə asanlaşdırılması üçün bir sıra 

ölkələrlə əməkdaşlığı artırmaq.  

4) Beynəlxalq təşkilatların yaranmasında əsas məqsəd sahələr üzrə problemlərin 

həll edilməsi və əməkdaşlığın artırılmasıdır. Hal – hazırda bir çox beynəlxalq 

təşkilata üzvlük ölkə iqtisadiyyatının inkişafına gətirib çıxarır. O cümlədən 

turizm sahəsin və bu sahə ilə birbaşa və dolayı yolla əlaqədar beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlığı artırmaq, onların təcrübələrindən istifadə etmək.  

5) Regionlar ölkə iqtisadiyyatında ən çox potensiala sahibdirlər. Onların inkişafı 

ümumi vəziyyətin yaxşılaşmasına imkar yaradacaqdır. Bu istiqamətdə 

regionlarda azad iqtisadi zonaların yaradılması istiqamətində təhlillər aparmaq.  

6) Turizm probleminin üzləşdiyi problemlərdən biri məhz kadrlarla bağlı idi. 

Ölkəmizdə də bu problem özünü göstərməkdədir. Xüsusilə turizm regionlarında 

xidmətin istənilən səviyyədə olmaması bu sahəyə mənfi təsir göstərir. Bu 

məqsədlə kadrlara mütəxəssislər tərəfindən seminar və kursların  keçirilməsini 

təmin etmək və kadrların vaxtaşırı sınaqların keçirilməsi vacibdir. 
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РЕЗЮМЕ 

РАХМАН ИСМАИЛОВ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Целью исследования является выявление и анализ внутренних и внешних факторов, 

влияющих на развитие регионального туристического сектора в Азербайджане. Были 

изучены туристические ресурсы регионов Азербайджана, указаны причины, 

сдерживающие развитие регионального туризма, и предоставлена информация об их 

решениях. Была предоставлена информация о туристическом потенциале каждого региона 

Азербайджана. Конкурентоспособность Азербайджана в сфере туризма очень высока. 

Наши природные ресурсы, яркий климат, богатое историческое и культурное наследие 

являются важной основой для создания привлекательного туристического продукта. В то 

же время правительство Азербайджана объявило развитие туризма приоритетным 

направлением в ненефтяном секторе экономики. Проделанная работа по продвижению 

туризма в стране за последние 10 лет, проведенные реформы, принятые государственные 

программы, совершенствование нормативно-правовой базы еще раз подтверждают это. В 

результате этих мер туристическая индустрия в Азербайджане вступила в новый этап, 

наша страна стала узнаваемой как новое туристическое направление в мире, и интеграция 

в международный туристический рынок становится все более распространенной с каждым 

годом. В число основных целей, поставленных для развития туризма в Азербайджане, 

входят изучение и расширение туристических ресурсов, отдых туристов, расширение 

спектра услуг, экскурсий и других культурных мероприятий для удовлетворения их 

потребностей и приведения их в соответствие с современными стандартами, изучение и 

устойчивое функционирование санаториев и курортов. расширение строительства других 

туристических объектов, увеличение туристических маршрутов, развитие видов туризма, 

усиление государственного регулирования в сфере культурного туризма, экологического 

туризма и сельского туризма, рекреационного туризма как приоритетного вида туризма, 

наших национальных традиций, историко-культурного наследия азербайджанского народа 

публиковать и распространять материалы, отражающие историю регионов и городов, 

расширять производство и продажу народных промыслов и сувениров р. 

Ключевые слова:  туризм и развитие, перспективы развития, туристические 

ресурсы, государственная поддержка. 

 

SUMMARY 

RAKHMAN ISMAILOV 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURISM IN 

AZERBAIJAN 

The purpose of the study is to identify and analyze internal and external factors affecting 

the development of the regional tourism sector in Azerbaijan. The tourism resources of the 

regions of Azerbaijan were studied, the reasons hindering the development of regional tourism 

were indicated and information was provided on their solutions. Information was provided on the 

tourism potential of each region of Azerbaijan. Azerbaijan's competitiveness in tourism is very 

high. Our natural resources, colorful climate, rich historical and cultural heritage are an 

important basis for creating an attractive tourism product. At the same time, the Azerbaijani 

government has declared the development of tourism a priority for the non-oil sector of the 

economy. The work done to promote tourism in the country over the past 10 years, the reforms 

carried out, the adopted state programs, the improvement of the regulatory framework prove it 

once again. As a result of these measures, the tourism industry in Azerbaijan has entered a new 

stage, our country has begun to be recognized as a new tourist destination in the world, and 

integration into the international tourism market is becoming more widespread every year. 

Among the main goals set for the development of tourism in Azerbaijan are the study and 

expansion of tourism resources, recreation of tourists, expanding the range of services, 

excursions and other cultural activities to meet their needs and bringing them up to modern 

standards, study and sustainable operation of sanatoriums and resorts. expansion of construction 

of other tourism facilities, increase of tourist routes, development of types of tourism, 

strengthening of state regulation in the field of cultural tourism, ecological tourism and rural 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

tourism, recreational tourism as a priority type of tourism, our national traditions, historical and 

cultural heritage of the Azerbaijani people to publish and disseminate materials reflecting the 

history of regions and cities, to expand the production and sale of national handicrafts and 

souvenirsr. 

Keywords: Tourism and development, development prospects, tourism resources, state 

support. 

  

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA TURĠZMĠN ĠNKĠġAFININ QANUNVERĠCĠLĠK BAZASI VƏ 

DÖVLƏT TƏNZĠMLƏNMƏSĠ MEXANĠZMĠ 

 

Məqalədə turizmin inkiĢafına təsir göstərən dövlətin həll etdiyi problemlər araĢdırılır. 

Turizmin ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına təsirini öyrənməklə, əlavə iĢ yerlərinin açılmasında rolu 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Həmçinin, dövlətin əsas vəzifəsi və turizm sektorunun inkiĢafı üçün 

əlveriĢli Ģərait yaratmaq üçün maliyyə və iqtisadi tədbirlər öyrənilmiĢdir. Məqalədə 

Azərbaycanda həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin turizm sektorunun davamlı inkiĢafına 

səbəb olmasına əsaslanan Strateji Yol Xəritəsinin gözlənilən nəticələri müzakirə olunur. 

Açar sözlər: turizm infrastrukturu, turizm müəssisəsi, davamlı inkiĢaf, turizm fəaliyyəti, 

turizmin dövlət idarəetməsi 
 

Turizm vacib sosial-iqtisadi hadisə olaraq onun nəticələrini həm hər bir 

şəxs, həm də ümumilikdə cəmiyyət hiss edir. Beləliklə, turizm fəaliyyət növü 

kimi həm hər bir dövlətin sosial, mədəni, təhsil və iqtisadi mühitinə, həm də 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinə təsir göstərir. 

Turizm gələcəyə bağlı hadisə kimi cəmiyyətin təkamülü ilə sıx bağlı 

olaraq özünün inkişafına təsir edən bütün yenilikləri qəbul edir. Bu qarşılıqlı 

asılılıq və yeni turizm növlərinin yaranması, inkişaf və insan nailiyyətlərinin 

vacibliyini daha aydın şəkildə göstərir.  

Turizmin özünəməxsus xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun hər bir yeni 

forması əvvəlkinin yerini tam olaraq tutmur. Yeni turizm növləri köhnələrinin 

üstündən xətt çəkmir, əksinə onların mövcudluğuna və mümkün qədər inkişafına 

şərait yaradır. Turizmin müxtəlif növlərinin olması məhz bu amillə əlaqədardır. 

Turizm sosial-iqtisadi struktur kimi cəmiyyətin həm iqtisadi, həm də sosial 

mühitinin tərkib hissəsinə daxildir. Bir tərəfdən turizm insan düşüncəsinin 

sərhədlərinin genişlənməsinə şərait yaradır, digər tərəfdən isə təsərrüfatın bir çox 

sahələrinin inkişafına təsir edərək iqtisadi gəlir gətirir. Bununla əlaqədar olaraq 

əksər dövlətlər turizmin milli iqtisadiyyata müsbət təsirlərini qiymətləndirərək, 

siyasi, iqtisadi və sosial məsələlərin həllində daxili və beynəlxalq turizmin 

inkişafını şərtləndirən xüsusi tədbirlər həyata keçirirlər. Beləliklə, turizmin 

dövlət idarə edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Turizmin dövlət idarə 

edilməsinə yerli və mərkəzi hakimiyyət orqanları arasında idarəetmə 

funksiyasının bölgüsü, turizmin inkişafının planlaşdırılması formaları, turizm 

fəaliyyətinin reallaşmasında qarşılıqlı əlaqə normalarının qurulması aiddir.  

Dövlət öz funksiyalarını reallaşdırarkən turizmin inkişafına təsir göstərir, 

turizm isə öz növbəsində ölkə iqtisadiyyatının inkişafını şərtləndirir. Hər hansı 

bir dövlətin iqtisadiyyat sahəsində əsas funksiyasının effektivlik və stabilliyin 

saxlanılması; vergi mexanizminin yaradılması və milli gəlirin paylanması işində 

düzgünlüyün təminatı olduğunu nəzərə alaraq turizmin iqtisadi  effektivliyi milli  
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iqtisadiyyat üçün turizm fəaliyyətindən maksimum gəliri təmin edəcək dövlət 

siyasətindən asılıdır.  

Turizmin inkişafı ölkədəki iqtisadi stabilliyə olduqca həssasdır. Belə ki, 

ölkədəki iqtisadi stabillikdən turistlərin alıcılıq qabiliyyəti, turizm infrastruk-

turunun inkişafına qoyulan vəsaitin həcmi asılıdır. Həmçinin, milli iqtisadiyyatın 

iqtisadi tsikl fazasındakı yeri (artım və ya eniş) böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Turizmin inkişafına təsir edən amillərə dövlət orqanlarının siyasi yanaş-

ması, ölkədə siyasi vəziyyət və maliyyə-iqtisadi göstəricilər aiddir (4). Böhran, 

siyasi qeyri-stabillik, iqtisadiyyatın militarizasiyası və ya açıq sərhəd siyasəti, 

turizm sahəsində inzibati nəzarətin yumşaldılması, vergi və pul siyasətinin 

unifikasiyası hər hansı bir dövlətə səyahət imkanlarını müəyyənləşdirir (5). 

Dövlətin turizmə, turizmin də öz növbəsində dövlətə təsiri eyni anda baş 

verir. Dövlət turizmin inkişafına təsir edərək aşağıda qeyd olunan məsələləri həll 

edə bilər: 

- iqtisadi siyasətdə turizmin rolunu müəyyən etmək və bu rolu ölkənin 

uzunmüddətli iqtisadi inkişaf planlarının hazırlanması və təsdiq edilməsində 

göstərmək; turizmin inkişafının əsas istiqamətlərini və milli proqramlarını hazır-

lamaq; turist axınlarının artırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 

- dövlət strukturlarının özəl (şəxsi) biznes nümayəndələri və sahibkarlarla 

(həmçinin qeyri-ticarət və ictimai təşkilatlarla) əməkdaşlığı və tərəfdaşlığını 

təmin etmək; turizm sahəsində təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti reallaşdırmaq; 

- turizm müəssisələrinin maliyyə dəstəyinə dair qərar qəbul etmək; vacib 

hallarda isə onların davamlı inkişafı üçün müxtəlif güzəştlər tətbiq etmək; 

- turizm məhsulunun yaradılması, xaricdə ölkənin cəlbedici obrazının 

yüksəldilməsi və mühafizəsi üçün iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin dövlət 

səviyyəsində fəaliyyətini stimullaşdırmaq; 

- turistlərin cəlb edilməsini şərtləndirən və onlara yüksək səviyyədə 

xidmətin göstərilməsini təmin edən infrastrukturun daimi inkişaf (o cümlədən 

maliyyələşdirmə) siyasətinin aparılması; 

- turizm fəaliyyətini reqlamentləşdirən normalar və turizmə dair qanunve-

rici aktların qəbul edilməsi.  

Turizmin iqtisadiyyatın inkişafına təsiri daha genişdir. Belə ki, turizm 

səyahət edənlərin tələbatlarının təmin edilməsi ilə birbaşa və ya dolayı əlaqədə 

olan iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafının genaratoru kimi həm də əlavə iş 

yerləri yaradır. Turizmin digər bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu sahə yeni 

ərazilərin axtarışı, kəşfi və mənimsənilməsi, yüksək işsizlik səviyyəsi ilə seçilən 

regionların iqtisadi cəhətdən yüksəlişinin, həmçinin sosial-iqtisadi inkişafa görə 

ərazilər arasında olan fərqlərin aradan qaldırılmasının əsas vasitəsi kimi çıxış 

edir. Turizm əsas valyuta mənbəyi kimi kifayət qədər xarici borcu olan və mənfi 

saldoya malik ölkələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən tədiyyə balansının 

vəziyyətinə birbaşa təsir göstərir (3, s. 118).   

Dövlət neytral və ya passiv mövqe tutmayaraq turizmə qarşı istiqamətlə-

nən maneə və hərəkətlərin, dəyən zərərlərin nəticələrinin aradan qaldırılmasında 

aktiv iştirak etməlidir. Lakin, dövlət orqanlarının turizm və qonaqpərvərlik sahə-

sinə qarışması qəddar və avtoritar rejimdə olmamaqla, turizm sahəsinin inkişa-

fına maneə yaradan qurum və şəxslərə məhdudlaşdırıcı tədbir funksiyası yerinə 

yetirməkdir.  
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Turizm sahəsində dövlətin əsas vəzifəsi bu sektorun inkişafı üçün əlverişli 

şəraitin yaradılması, yeni turizm infrastrukturu obyektlərinin tikintisi, elmi-tex-

niki nailiyyətlərin tətbiqi əsasında maddi bazanın texniki cəhətdən təkmilləş-

dirilməsi, regional turizmin kompyuterləşdirilməsi, ölkənin cazibədar obrazının 

formalaşdırılmasından ibarətdir. Dövlətin turizm infrastrukturunun inkişafına 

dair maliyyə-iqtisadi tədbirləri də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin turi-

zmin inkişafına siyasi və maliyyə qeyri-stabilliyi, işsizlik, qiymət artımı və 

istehlak həcminin azalması, turist formallığının çətinləşməsi mənfi təsir göstərir.  

Azəbaycanda turizm sektorunun güclü tərəflərinə qeyri-neft sektorunun 

inkişafında turizmin dövlət tərəfindən prioritet sahələrdən biri kimi müəyyən 

edilməsi və turizmin inkişafına dövlət dəstəyinin olması aiddir.  

Azərbaycanda Dövlət Turizm Agentlyi və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstə-

yi, eləcə də dövlət və özəl sektorun nümayəndələrinin əməkdaşlığı ilə müxtəlif 

ticarət festivalları keçirilir ki, bu tədbirlərdən də turizmin inkişafı baxımından 

yararlanmaq mümkündür. Pərakəndə ticarət, bədii tamaşalar, sənətkarların 

hazırladığı mis məmulatların yer aldığı bu festivallar dövlət bayramları və tətil 

günlərində istər Bakı şəhərində, istərsə də regionlarda təşkil edilir, paytaxtda 

reallaşdığı təqdirdə də ayrı-ayrı regionlardan istehsalçılar dəvət olunurlar.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Beynəlxalq hava limanlarında 

əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza verilməsi prosedurunun təkmil-

ləşdirilməsi haqqında‖ 31 yanvar 2018-ci il tarixində imzalanan və 15 may 

2018-ci ildə qüvvəyə minən fərmanı vardır. Prezident 19 yanvar 2018-ci ildə 

―2018 Formula 1 – Azərbaycan Qran Pri yarışının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı 

ölkəmizə gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedur-

larının sadələşdirilməsi haqqında‖ sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən 

göstərilən sənədlərdən hər hansı birini təqdim edən əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər 2018-ci il martın 15-dən mayın 15-dək Azərbaycan Respublika-

sı Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin Azərbaycan Respublikasının 

beynəlxalq hava limanlarında yerləşən struktur bölmələrində viza ala bilərlər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Elektron vizaların verilməsi proseduru-

nun sadələşdiriləmsi və ―ASAN Viza‖ sisteminin yaradılması haqqında‖ 1 iyun 

2016-cı il tarixli fərmanı vardır. Sistem vasitəsilə əcnəbilər və vətəndaşlığı olma-

yan şəxslər standart elektron vizanı 3 iş günü, sürətləndirilmiş qaydada isə 3 saat 

ərzində 3 addımla (müraciət et, ödəniş et və e-vizanı yüklə) əldə edə bilərlər.  

Azərbaycan vətəndaşları 66 ölkəyə vizasız səfər edə bilərlər. Bəzi ölkələr 

üzrə vizanı elektron qaydada, bəzilərində hava limanlarında almaq olar, bəzilə-

rində isə vizaya ehtiyac yoxdur.  

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf strategiyasının davam etdirilməsi iqtisadiy-

yatın potensial imkanlarının daha da yüksəlməsinə imkan vermiş və nəticədə 

respublikada dayanıqlı və sabit iqtisadi sistem formalaşmış, son illərdə ölkədə 

aparılan səmərəli iqtisadi siyasət nəticəsində isə iqtisadiyyatın bütün sahələrində 

yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir. Аzərbaycan Respublikasının müasir inkişafı 

dövründə sahəvi istehsal qurumları ilə yanaşı, ayrı-ayrı regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı dövlət siyasətinin zəruri tərkib hissəsidir. Regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramları (2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illər) 

ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələdə həllini qarşıda qoydu. Müasir 

inkişaf dövründə, yeni istehsal münasibətləri və mülkiyyət formaları şəraitində 
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regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında proqramların tələbləri səviyyəsində 

milli sərvətlərin, mövcud iqtisadi imkanların mənimsənilməsi, onların bazasında 

təsərrüfat, qeyri-istehsal sahələrinin ərazi istehsal kompleksində iqtisadi-coğrafi 

amillər əsasında inkişafı, yerləşməsi qarşıda durur. Bunun üçün mülkiyyət 

formalarından asılı olmayaraq torpaq, su-enerji ehtiyatlarından və sair təbii 

sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi və regionların əmək potensiallarına 

uyğun sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi zəruri şərtdir (1).  

Son illərdə turizm sektorunun inkişafı istiqamətində bir sıra məqsədyönlü 

tədbirlərin həyata keçirilməsi bu sektorun davamlı inkişafına səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 27 avqust tarixli 1029 nömrəli 

Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı‖nın həyata keçirilməsi nəticəsində turizmin 

inkişafı üçün münbit şərait yaradılmış və ölkəmizin beynəlxalq turizm bazarına 

inteqrasiyasının əsası qoyulmuşdur. Bu siyasətin davamı olaraq Azərbaycanda 

yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm sahəsinin 

formalaşdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf dayaqlarından birinə 

çevrilməsinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2010-cu il 6 aprel tarixli 838 nömrəli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respubli-

kasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı‖ təsdiq 

edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun daha da inkişaf 

etdirilməsi və turizm fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin taradılması zərurətini 

nəzərə alaraq, turizm ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunmaqla zəngin 

coğrafi landşafta malik ölkəmizin təbiət abidələrinin, eləcə də xalqımızın qədim 

mədəni-tarixi irsinin geniş miqyasda tanıdılmasını təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 1320 nömrəli 

Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2011-ci il ―Turizm ili‖ elan edilmiş-

dir. Ölkədə turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq stan-

dartlara cavab verən turizm xidmətlərinin formalaşdırılması bu sahənin qanun-

vericilik bazasının və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmilləşdiril-

məsini, mövcud turizm potensialından istifadə imkanlarının genişləndirilməsini, 

regionlarda turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını, yeni turizm marşrutlarının 

yaradılmasını, habelə rəqabətədavamlı qiymət təklifinin təmin edilməsini zəruri 

edir. Bu məqsədlə ―Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr 

tarixli 2295 nömrəli Sərəncamında müvafiq dövlət qurumlarına bir sıra 

tapşırıqlar verilmişdir (2, s. 11).  

Cədvəl 1  

 

Strateji Yol Xəritəsi çərçivəsində görüləcək tədbirlər üzrə gözlənilən 

nəticələr 
№ Prioritetin adı ÜDM-ə təsiri 

(milyon 

manatla, 

2020) 

MəĢğulluq 

(tam Ģtatlı 

iĢçilər, 2020) 

Ġnvestisiya 

məbləği 

(milyon 

manatla) 

1.1. Milli Turizm Təbliğat Bürosu-

nun yaradılması və ilk olaraq 

Bakı şəhərində fəaliyyətinin 

təmin olunması 

 

10 

 

- 

 

- 
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1.2. Bakı şəhərindəki cəlbedici tu-

rizm məkanlarına dair məlu-

matların və turist xidmət pa-

ketlərinin yenilənməsi 

 

50 

 

8500 

 

15 

1.3. Bakı şəhəri üzrə təbliğat-təşvi-

qat tədbirlərinin keçirilməsi 
230 16000 100 

1.4. Bakı şəhərinin turizm infra-

strukturunun, o cümlədən uy-

ğun qiymətə mehmanxana və 

cəlbedici turizm məkanlarının 

inkişaf etdirilməsi  

 

 

70 

 

 

6200 

 

 

100 

2.4. Viza rəsmiləşdirilməsi proses-

lərinin və sərhəd keçid pro-

sedurlarının sadələşdirilməsi 

və sürətləndirilməsi 

 

30 

 

- 

 

- 

2.5. Əsas tələb bazarları ilə hava 

əlaqəsinin təkmilləşdirilməsi 
30 - - 

3.1. Sağlamlıq turizmi üçün tələba-

tın yenidən formalaşdırılması 
5 150 15 

3.2. Qış turizminin inkişafının dəs-

təklənməsi 
20 300 15 

3.3. Mədəni turizm marşrutlarının 

yaradılması 
20 3700 95 

4.1. Turizm sahəsində təhsil proq-

ramlarına investisiya qoyuluşu 
- 150 10 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaĢmıĢ turizm sənayesinin 

inkiĢafına dair strateji yol xəritəsi. Bakı, 2017, s. 5-6 

 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarına (2004-

2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illər) uyğun olaraq ölkəmizdə turizmin 

inkişafı, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet 

istiqamətlərdən hesab edilir. Perspektivdə turizmi gəlirli sahələrdən birinə 

çevirmək, sosial və ekoloji tələblərə cavab verəcək səmərəli və 

rəqabətqabiliyyətli müasir turizm kompleksləri yaratmaq və bu sahədə yeni iş 

yerlərinin açılmasını təmin etmək qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНАШ АГАКИШИЕВА  

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье исследуются проблемы, решаемые государством при влиянии на развитие 

туризма. Изучая влияние туризма на развитие экономики страны, была определена его 
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роль в создании дополнительных рабочих мест. Также для  создания благоприятных 

условий развития туристической отрасли были изучены основные задачи  и финансово-

экономические меры предприняты государством. В статье основываясь на принятые 

целенаправленные меры ведущие к устойчивому развитию туристического сектора в 

рамках  Стратегической Дорожной Карты были исследованы предполагаемые результаты.  

Ключевые слова: туристская инфраструктура, туристские  предприятие, 

устойчивое развитие, туристская деятельность, государственное управление туризмом. 

 

SUMMARY 

GUNASH AGAKISHIEVA   

LEGISLATIVE BASE AND STATE REGULATION MECHANISM OF 

TOURISM DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN 

The article examines the problems that the state solves when influencing the development 

of tourism. Studying the impact of tourism on the development of the country's economy, its role 

in the creation of additional jobs was determined. Also, the main task of the state and financial 

and economic measures to create favorable conditions for the development of the tourism sector 

were studied. The article discusses the expected results of the Strategic Road Map, based on the 

fact that the targeted measures implemented in Azerbaijan lead to the sustainable development of 

the tourism sector. 

Keywords: tourism infrastructure, tourism enterprise, sustainable development, tourism 

activity, state management of tourism 
 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜNDƏ NAXÇIVANDA BƏDĠĠ ƏDƏBĠYYATIN ĠNKĠġAFI 

MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Gərək hər bir insan və xüsusən gənc nəsil 

müstəqilliyin nə qədər müqəddəs olduğunu bütün varlığı ilə 

dərk etsin. Bunun üçün isə o, azərbaycançılığın, mənsub 

olduğu xalqın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin, 

elminin nə olduğunu dərindən bilməlidir. 

Heydər Əliyev 

 

Hər bir xalqın ədəbiyyatı onun mənəvi ruhunun, mədəniyyətinin, varlığının göstəricilərin-

dən biri və əsasıdır. Ədəbiyyat zaman-zaman Azərbaycan xalqının da çoxcəhətli mədəniyyəti və 

dünyagörüĢünü əks etdirən mötəbər mənbələrdən olmuĢdur. Ədəbiyyat həm də, dövrün, 

cəmiyyətin güzgüsüdür. Xalqımızın tarixi dəyəri, dünya xalqları içərisində yeri, milli-mənəvi 

özəllikləri onun ədəbiyyatında əks olunaraq uzun bir inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Həmin inkiĢaf 

prosesində qazandığı uğurlarla, özəl keyfiyyətlərlə Azərbaycan ədəbiyyatı ġərq, o cümlədən 

dünya ədəbiyyatında öz izini buraxmıĢ, özünə xas yerə və rola malik olmuĢdur. Məqalədə 

Azərbaycan ədəbiyyatının bir qolu olan Naxçıvan ədəbi mühitində müstəqillik ərəfəsində bədii 

ədəbiyyatın inkiĢaf məsələlərinə toxunulmuĢ, sözügedən tarixi dövrdə Naxçıvanda qələmə alınan 

bədii nümunələrlə təhlillər aparılmıĢdır. 

Açar sözlər: ədəbiyyat, müstəqillik, ədəbi mühit, bədii ədəbiyyat, mənəviyyat, mövzu-

ideya 
 

Məlumdur ki, hər bir xalqın mənəviyyatı, mədəniyyəti, varlığı onun ədə-

biyyatında ifadə olunur. Ədəbiyyatın böyük təsir gücü həmişə dəyərləndirilmiş-

dir. Zamanın, cəmiyyətin hadisələrini əks etdirmək baxımından bədii ədəbiyyat 

həmişə qiymətli qaynaqlardan biri hesab olunmuşdur. Bu anlamda, müstəqillik 

dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı əvəzsiz milli-mənəvi sərvətimiz olaraq bədiili-

yin gücünü yetərincə ifadə edə bilən əsərlərlə zənginləşmişdir. Ədəbiyyatşünas 

alimlərimizin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ədəbiyyatı milli tarixi köklərə 

malik olub bəşər ədəbiyyatının tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz qolu olan Naxçıvan ədəbi mühiti də 

xalqımızın tarixi dəyərini əks etdirmək baxımından maraqlı bir inkişaf yolu 

keçmiş, müstəqillik dövründə mövzu-ideya istiqamətində yaddaqalan yeniliklər 

qazanmışdır. Həmin dövrdə analitik düşüncələrin məhsulu olan əsərlərin bollu-

ğu, mövzulara yeni baxış prizmasından yanaşmaq, azad Vətən probleminin este-

tik idealın əsasında dayanması məsələləri diqqəti çəkir. Xüsusilə də yeni şərait 

və zamanın tələbi ilə poetik əsərlərdə canlanma, ictimai-siyasi hadisələrin rolunu 

düzgün müşahidə etmək bacarığı azad şair psixologiyasının formalaşdığını gös-

tərir. Ümumiyyətlə, kommunist ideologiyası, sovet senzurası kimi keçilməz he 
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sab edilən sədləri aşa bilən bədii ədəbiyyatımız da yaşanan sarsıntılarla yanaşı, 

böyük tarixi uğurların təsvir və tərənnümünə geniş yer verilmişdir. Sözügedən 

zamanda sovet dövründə haqqında danışılmayan, ümumiyyətlə, qələmə alınma-

sına ehtiyat edilən bir sıra mövzulara marağın çoxalması diqqəti cəlb edən məsə-

lələrdəndir. Bu mənada, İslam dini dəyərlərinə, müqəddəs ziyarətgahlara müna-

sibəti ifadə edən əsərlərin üzə çıxması müstəqillik dövrünün töhfələrindəndir. 

Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmış nümayəndəsi olan Muxtar Qasımzadənin 

―Əshabi-Kəhf‖, ―Kırnada‖, ―Allah evi‖, ―İmamzadə‖ kimi şeirləri müstəqillik 

dövrünün imkan verdiyi və tələb etdiyi aktual mövzularda qələmə alınmışdır: 

Məlumdur ki, hər bir xalqın mənəviyyatı, mədəniyyəti, varlığı onun ədə-

biyyatında ifadə olunur. Ədəbiyyatın böyük təsir gücü həmişə dəyərləndirilmiş-

dir. Zamanın, cəmiyyətin hadisələrini əks etdirmək baxımından bədii ədəbiyyat 

həmişə qiymətli qaynaqlardan biri hesab olunmuşdur. Bu anlamda, müstəqillik 

dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı əvəzsiz milli-mənəvi sərvətimiz olaraq bədiili-

yin gücünü yetərincə ifadə edə bilən əsərlərlə zənginləşmişdir. ―Azərbaycan 

ədəbiyyatı milli tarixi köklərə malik olub bəşər ədəbiyyatının tərkib hissəsidir‖ 

(4, s. 3). Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz qolu olan Naxçıvan ədəbi mühiti də 

xalqımızın tarixi dəyərini əks etdirmək anlamında maraqlı bir inkişaf yolu 

keçmiş, müstəqillik dövründə mövzu-ideya istiqamətində yaddaqalan yeniliklər 

qazanmışdır. Həmin dövrdə analitik düşüncələrin məhsulu olan əsərlərin 

bolluğu, mövzulara yeni baxış prizmasından yanaşmaq, azad vətən probleminin 

estetik idealın əsasında dayanması məsələləri diqqəti çəkir. Xüsusilə də yeni 

şərait və zamanın tələbi ilə poetik əsərlərdə canlanma, ictimai-siyasi hadisələrin 

rolunu düzgün müşahidə etməyin yüksəkliyi azad şair psixologiyasının 

formalaşdığını göstərir. Ümumiyyətlə, kommunist ideologiyası, sovet senzurası 

kimi keçilməz hesab edilən sədləri keçən bədii ədəbiyyat  yaşanan sarsıntılarla 

yanaşı, böyük tarixi uğurların təsvir və tərənnümünə geniş yer vermişdir. 

Sözügedən dövrdə sovet zamanında haqqında danışılmayan, ümumiyyətlə, 

qələmə alınmasına ehtiyat edilən bir sıra mövzulara marağın çoxalması diqqəti 

cəlb edən məsələlərdəndir. Bu mənada, İslam dini dəyərlərinə, müqəddəs 

ziyarətgahlara münasibəti ifadə edən əsərlərin üzə çıxması müstəqillik dövrünün 

töhfələrindəndir. Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmış nümayəndəsi olan Muxtar 

Qasımzadənin ―Əshabi-Kəhf‖, ―Kırnada ―Allah evi‖, ―İmamzadə‖ və s. kimi 

şeirləri müstəqillik dövrünün imkan verdiyi və tələb etdiyi mövzularda qələmə 

alınmışdır:  

Əl açdı göylərə yeddi kimsənə, 

Bir olan Allaha inam gətirdi. 

Tanrı könül verdi öz bəndəsinə, 

Yeddi kimsənəyə salam yetirdi (3, s. 25). 

Muxtar Qasımzadənin ―Əshabi-Kəhf‖ şerində tarixi hadisələrin nəzmə 

çəkilməsindən başqa, şairin gerçəklikləri xatirlatması məqamları da vardır: 

Ziyarət edirik ―Əshabi-Kəhf‖i, 

İlk inanc yerimiz, qədərimizdi. 

―İncil‖ də, ―Tövrat‖ da, ―Quran‖ da deyir, 

Tanrı ocaqları haqq yerimizdi (3, s. 26). 

Bədii ədəbiyyatın əhəmiyyətli cəhətlərindən biri budur ki, həyatda baş 

verən hadisələri obrazlı şəkildə təqdim etməkdən başqa, onları maraqlı bir 
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mənzərə kimi oxucunun göz önünə gətirir və bu prosesdə nəyin gərəkli olduğunu 

anladır. Müstəqillik dövründə Naxçıvanda yaranan bədii ədəbiyyatda xalqımızın 

maddi-mənəvi mədəniyyət örnəkləri olan tarixi abidələri xüsusi diqqətlə qarşı-

laşmaq mümkündür. Bu mənada, Muxtar Qasımzadənin yaradıcılığı səciyyəvi-

dir. Şairin tarixi mövzularda yazdığı əsərlərin çoxu uzaq zamanların torpağımı-

zın sinəsində izi olan abidələrə həsr olunub. Yəqin buna görədir ki, prof. 

S.Q.Həsənova araşdırmalarının birində Muxtar Qasımzadəni ―Naxçıvanın abi-

dələr şairi‖ adlandırmışdır: ―Vətənə sevgidən, onun keçmişindən, bu günündən, 

gələcəyindən, insanlarından və s.-dən yazanlar çoxdur. Muxtar Qasımzadənin 

fərqli cəhətlərindən biri onun daha çox vətənin tarixi abidələrini ədəbi-bədii 

mövzulara çevirməsidir. Bu xüsusiyyət onun ―Naxçıvanın abidələr şairi‖ kimi 

dəıyərləndirilməsinə haqq verir‖ (2, s. 79). Şairin ―Gəmiqaya‖, ―Fərhad evi‖, 

―‖Oğlan qala, qız qala, ―Duz saray‖, ―Çalxanqala‖, ―Əlincə‖, ―Köhnə qala 

haqqında ballada‖, ―Xaraba Gilan‖, ―Gülüstan‖, ―Xanəgah‖, ―Zorxana‖, ―Bəkir 

oğlu Əcəmi‖, ―Qarabağlar türbəsi‖, ―Babək qalası‖, ―Xan evi-xalq evi‖ və s. 

kimi şeirləri tarixi memarlıq abidələrimizə xüsusi maraq oyadır və onlar haq-

qındakı həqiqətləri yaddaşlara gətirir. Tarix elmləri doktoru, akademik İ.Hacıyev 

Muxtar Qasımzadənin həmin əsərləri haqqında deyir: ―İlk baxışda hiss edirsən 

ki, hər şeir sanki bir poetik bələdçidir. Şeri oxuduqdan sonra sözügedən qala, 

yaxud türbə haqqında səndə böyük təsəvvür və məhəbbət yaranır. Hardan söhbət 

gedirsə, oranı görmək həvəsi oyanır qəlbində. Misralar boyunbağı kimi qatarla-

nan Naxçıvan abidələrinə körpü salır elə bil (3, s. 15). Akademik hər bir şerin 

özünəməxsus vəzifəsinin olduğunu da qeyd edir. Doğrudan da, şairin hər bir 

şerində fərqli məziyyətlər vardır: 

Nuhçıxandan gəlirəm, 

Bura Nuhun öz eli. 

Köhnə qala – məzarı,  

Gəmiqaya – heykəli! (3, s. 17). 

Bir çox əsərlərin meydana çıxmasında müstəqillik dövründə yaranan icti-

mai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitin özünəməxsus rolu vardır. Maraqlıdır ki, həmin 

dövrdə tanınmış simalardan başqa, gənc şairlər dövrün tələbindən irəli gələn 

mövzulara tez-tez müraciət edirlər. ―Аdətən, şеrə gələn şаir, ilk qələm təcrübə-

lərində sеvgi mоtivinə, qаdın-kişi münаsibətlərinin ülvi məqаmlаrının tərən-

nümünə, intim məqаmlаrın pоеziyаsınа dаhа çох üstünlük vеrir‖ (5, s. 465). 

Lakin həmin şairlərin əsərlərində vətən, bayraq, torpaq sevgisi daha güclüdür.  

Müstəqillik illərində Naxçıvan ədəbi mühiti gənc yazarlarla zənginləşmiş-

dir. Onların içərisində xanımların da müəyyən qədər yeri vardır. Kamilə Dön-

məz, Sədaqət Nemət, Təranə Arifqızı, Zeynəb Qasımova, Gülnarə Yusifqızı, 

zeynəb naxçıvanlı, Səbinə Əlincəli, Səadət İsmayıllı, Şəlalə Fərzəliyeva, Məf-

tunə Hüseynbəyli, Güllü Mehdiqızı, Əzizə Həsənova, Gülzadə İbrahimli, Tacirə 

Dünya, Gülşən Azəri, Aytəkin Dərya kimi gənc qələm sahiblərinin yaradıcılığı 

mövzu bolluğu ilə diqqəti çəkir. Həmin mövzular içərisində torpaq, yurd sevgisi, 

mübarizə notları, üçrəngli bayrağımızın tərənnümü, tarixi hadisələrdən irəli 

gələn narahatlıq daha  qabarıqdır. 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı 

ədəbiyyatımıza yeni mövzular gətirdi. 1995-ci ildə müstəqilliyimizin qanuni 

əsasının –  yeni Konstitusiyanın qəbul edilməsi, Azərbaycanın əvvəlki dövrlərlə 

müqayisədə beynəlxalq aləmdə daha çox şöhrətlənməsi, milli müstəqilliyimizin 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

dünya dövlətləri tərəfindən tanınması bədii əsərlərin əsas mövzularına çevrilmiş-

dir. Maraqlıdır ki, Xocalı faciəsi mövzusunda yazılan əsərlərdə daha çox hadisə-

lərin təsviri və təəssüf hislərinin tərənnümü çoxdur. Barmaqla sayılacaq qədər az 

əsərlərdə mübarizə çalarları da vardır ki, onlardan biri də Naxçıvan ədəbi mühi-

tinə xas olan Kamilə Dönməzə məxsusdur:  

Ağlamaq yaraşmır türk övladına, 

Bu, ləkə gətirər türkün adına. 

Yenidən çatmaqçün öz muradına 

Xocalı səsləyir, Laçın səsləyir (6, s. 390). 

Müstəqillik illərində bütöv Azərbaycan bədii ədəbiyyatda tez-tez təlqin 

olunan ideyalardan idi. Bu mövzuda yazılmış əsərlərin bəzilərində Məhəmməd-

hüseyn Şəhriyarın ―Azərbaycan‖ qəzəlinin ruhu duyulur: 

Yağı düşmən zülm elədi, qan-qan dedi illər boyu, 

Bilinmədi millətimin nə sevinci, nə də toyu. 

Az qaldı ki, unudulsun oğuzların kökü, soyu, 

Elə bu an dəniz coşdu, yer titrədi, qopdu tufan, 

Ürəyimdə bir arzum var – Bütövləşsin Azərbaycan! (6, s. 396). 

Müstəqillik dövründə Naxçıvanda yaranan ədəbi örnəklərdə maraqlı 

cəhətlərdən biri də budur ki, torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı hadisələrdən irəli 

gələn qəzəb, nifrət hissindən başqa, qisas və mübarizəyə çağırış notları da 

güclüdür. Sədaqət Nemətin bir sıra şeirləri bu baxımdan səciyyəvidir: 

Köksünə daş atdıq unutqanlığın, 

O gün unudulan olmayacaqdır. 

Eşitsin yer üzü, eşitsin Tanrl, 

Qisas qiyamətə qalmayacaqdır (6, s. 399). 

Sözügedən tarixi dövrdə Naxçıvanda qələmə alınan bədii nümunələr 

içərisində bayatı formalı əsərlər də diqqəti cəlb edir. Məlumdur ki, folklor 

örnəkləri dünya ədəbiyyatıın ən gözəl inciləri hesab olunur. Yüksək sənətkarlıq 

səviyyəsinə malik olan, məxsus olduğu xalqın dil və təfəkkür mədəniyyətinin 

göstəricisi olan ağız ədəbiyyatı zəngin məzmunu və böyük təsir gücü ilə seçilir. 

Təsadüfi deyildir ki, folklor yazılı ədəbiyyatın ―ilk mayak‖ı hesab olunur. Dünya 

xalqlarını heyran edən böyük əsərlər folklordan qaynaqlandığı üçün geniş şöhrət 

tapmışdır. Naxçıvan ədəbi örnəkləri bir daha təsdiq edir ki, folklor yazılı 

ədəbiyyata material verən əsas mənbələrdən biridir. Bundan başqa, yazılı 

ədəbiyyat bir sıra əsərlərin formasını da folklordan alır. Bu baxımdan, Təranə 

Arifqızının aşağıdakı misraları maraqlıdır: 

Öz əlifbam, öz dilim, 

Öz bayrağım, öz gerbim, 

Vətənimdir, Vətənim,  

Mənim müstəqilliyim! (6, s. 405). 

Naxçıvan ədəbi örnəkləri arasında gəraylı şəklində yazılan əsərlərlə də 

qarşılaşmaq olar. Bu mənada Zeynəb Qasımovanın yaradıcılığı səciyyəvidir: 

Günəş yenə doğacaqdır, 

Qaranlığı boğacaqdır. 

Üstünə nur yağacaqdır, 

Ağlama, Vətən, ağlama! (6, s. 411). 
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Araşdırmadan aydın olur ki,  müstəqillik dövründə Naxçıvanda ictimai-si-

yasi mövzular üstünlük təşkil etmişdir. Dövrün şairləri tarixi-siyasi hadisələrə 

diqqətlə yanaşmış, əsərlərində xalqın arzu, istəyi ilə yanaşı, öz hisslərini də ifadə 

etmişlər. Zeynəb Naxçıvanlının poeziyasında da ictimai-siyasi mövzuların bollu-

ğuna rast gəlirik: 

Soluma baxdım, yaralı, 

Sağıma baxdım, yaralı, 

Gül-çiçəkli dərələrə,  

Sağıma baxdım, yaralı. 

Əsier, yesir Qarabağım, 

Kəlbəcərim, Laçınım, 

Sarlar gəzir Şuşamda,  

Hanı tərlan, laçınım?! 

Qubadlım, Cəbrayılım, 

Ağdamım, Zəngilanım, 

Nə vaxtadək, Xocalım, 

Dərdə alışım, yanım?! (6, s. 420). 

Müstəqilik dövründə Naxçıvanda bədii əsərlər bolluğu ilə fərqlənir. Bura-

da lirik, epik və dramatik növlərin hamısına aid nümunələr yaradılsa da, lirik 

əsərlər kəmiyyət çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. Araşdırma göstərir ki, müstəqillik 

dövründə Naxçıvanda ədəbiyyat öz axarında inkişaf etməklə kifayətlənməyib, 

mövzu-ideya baxımından daha da zənginləşərək maraqlı bir istiqamətdə irəlilə-

mişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

ЭТАП РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НАХЧЫВАНА В 

ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ. 

 Литература каждого народа является показатеем ее духовного мира, культуры и 

существования. Время от времени литература была одним из авторитетных источников, 

которые отражают многогранную культуру и мировоззрение азербайджанского народа. 

Литература также является зеркалом своего периода и общества. Историческая ценность 

нашего народа, его место среди народов мира, его национальные и духовные особенности 

нашли отражение в его литературе и прошли долгий путь развития. Благодаря своим 

успехам и особым качествам заслуженным в процессе развития, азербайджанская 

литература заняла особое место и оставила свой след в восточной, а также в мировой 

литературе. В статье рассматриваются периоды развития азербайджанской литературы и 
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анализируются художественные образцы, написанные в Нахчыване в этот исторический 

период. 

Ключевые слова: литература, независимость, литературная среда, художественная 

литература, духовность, тема-идея. 

 

SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

STAGES OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC LITERATURE NAKHCHIVAN 

 DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

The literature of each nation is an indicator of its spiritual world, culture and existence. 

From time to time, literature has been one of the authoritative sources that reflect the 

multifaceted culture and worldoutlook of the Azerbaijan people. Literature is also a mirror of its 

period and seciety. The historical value of our people, its place among the peoples of the world, 

its national and spiritual characteristics are reflected in its literature and have come a long way of 

development. Thanks to its successes and special qualities deserved in the process of 

development, Azerbaijani literature has taken a special place and left its mark not only in the 

East, but also in the world literature. The article examines the periods of development of 

Azerbaijani literature and analyzes art samples written in Nakhchivan during this historical 

period. 

 Key words: literature, independence, literature environment, fiction, spirituality, theme-

idea 
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 GÖRKƏMLĠ ALĠMĠN SON ƏSƏRĠ  

 

Qədim və zəngin tarixə malik Naxçıvanın iyirminci əsrdə yetirdiyi görkəmli ziyalılar 

sırasında yazıçı, tərcüməçi, publisist və ictimai xadim Əli Səbri Qasımovun (1892-1983) 

özünəməxsus yeri vardır. Onun qələmə aldığı roman, povest və hekayələr, sayı yüzlərlə ölçülən 

ədəbi-tənqidi və publisistik məqalələr, müxtəlif xalqların ədəbiyyatlarından etdiyi tərcümələr öz 

dəyərini bu gün də saxlamaqdadır. Vətənpərvər ədibin milli mücadilədə fədəkarlığı da böyük 

tarixi əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: Ə. Səbri, H.Həşimli, Naxçıvan, ədəbi mühit 

 

Görkəmli ziyalının çoxşaxəli fəaliyyətinin, zəngin yaradıcılığının sistemli, 

əhatəli şəkildə öyrənilmədiyini nəzərə alan AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, 

Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, Əməkdar elm 

xadimi, professor mərhum  Hüseyn Həşimli uzun müddətli araşdırmalarının 

nəticəsi olaraq ―Əli Səbri Qasımov: ömür yolu və yaradıcılığı‖ adlı monoqrafiya 

nəşr etdirmişdir. Naxçıvanda ―Əcəmi‖ Nəşriyyat-poliqrafiya Birliyində AMEA 

Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyətinin qərarı ilə çapdan çıxmış 232 səhifəlik bu 

dəyərli kitabın elmi redaktoru AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, Nizami 

Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitunun direktoru, Əməkdar elm xadimi, akademik 

İsa Həbibbəyli, rəyçiləri isə AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, Əməkdar elm 

xadimi, akademik İsmayıl Hacıyev və bu sətirlərin müəllifidir. 

Kitabın giriş hissəsində Əli Səbri Qasımovun ədəbi və ictimai fəaliyyətinin 

əsas mündəricəsindən söz açılarkən Naxçıvan Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

cənab Vasif Talıbovun Naxçıvanın muxtariyyət ststusu qazanmasının doxsan 

illiyinə həsr olunmuş tədbirdəki çıxışında (8 aprel 2014-cü il) Əli Səbrinin tarixi 

xidmətlərinə verdiyi aşağıdakı yüksək  qiymət nəzərə çatdırılır: Naxçıvan 

ziyalıları yaxşı başa düşdülüər ki, mübarizə aparmadan muxtariyyət qazanmaq 

mümkün deyil. Odur ki, əlində qələm tutanlar da siyasi mübarizə cəbhəsində 

vuruşurdular. Onlardan yazıçı-publisist Əli Səbri Qasımovun və Naxşıvanın 

ləyaqətli oğlu Behbud ağa Şahtaxtinskinin adını xüsusi qeyd etmək istəyirik”. 

Vətənpərvər ziyalı Əli Səbri Araz-Türk Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvanın 

erməni basqınlarından qorunması üçün aparılan mübarizələrdə yaxından iştirak 

etmiş, özünün qətiyyətli milli mövqeyini ortaya qoymuşdur. 

Hüseyn Həşimli belə bir görkəmli şəxsiyyətin həyat və yaradıcılığına həsr 

olunmuş kitabı yazmaq üçün arxivlərdən, kitabxanalardan, yüz ildən artıq bir 

dövrün mətbuatından çoxsaylı və  müxtəlif səpkili materiallar toplamış, onları 

ilk dəfə sistemli tədqiqata cəlb etmişdir. 

Monoqrafiyanın ―Şərəfli ömür yolu‖ adlanan ilk fəslində yazıçının 1892-ci 

ildə Naxçıvandan başlanıb 1983-cü ildə Bakıda tamamlanan doxsan bir illik 

həyatının əsas  bioqrafik faktları,  mərhələləri,  fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 04.09.2020, qəbul edilib: 21.09.2020 
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ardıcıllıq və dəqiqliklə nəzərə çatdırılmışdır. İlk təhsilini Naxçıvan şəhərində 

alan Əli Səbrinin 1909 -1913-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında 

oxuması, sonra Bakıda müəllimliklə yanaşı, ədəbi-mədəni mühitdə fəallığı, Bi-

rinci Dünya müharibəsi illərində Osmanlı türklərinə yardım hərəkatında yaxın-

dan iştirakı, Araz-Türk Cümhuriyyəti dövründə və sonrakı vaxtlarda Naxçıvanın 

qorunması istiqamətində mübarizələrdə fədakarlığı, sovet dövründəki məşəqqətli 

taleyi, stalinizm dönəmində dəfələrlə həbsə alınması, ömrünün on səkkiz ilini 

həbsdə və sürgündə keçirməsi, 1950-ci illərin ortalarından sonrakı fəaliyyəti və 

digər məsələlərin böyük qismi ilk dəfə aşkara çıxarılan çoxsaylı faktlar və  

materiallar əsasında diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. 

 ―Əli Səbri Qasımovun bədii yaradıcılığı‖ adlanan ikinci fəsildə yazıçının 

müxtəlif  vaxtlarda yazdığı oxunaqlı nəsr əsərləri tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Onun hələ tələbə ikən, 1912-ci ildə çap etdirdiyi ―Şəbi-hicran, yaxud müsibəti-

Şadi‖ povesti hərtərəfli şəkildə araşdırılmışdır. Onu da demək yerinə düşər ki, 

yazıçının sonralar kitablarında yer almayan bu əsərini monoqrafiya müəllifi bir 

neçə il bundan əvvəl nəşr etdirərək ilk dəfə müasir oxuculara çatdırmışdır. Əli 

Səbri yaradıcılığının ən qiymətli nümunələrindən olan ―Solğun çiçək‖ romanı 

1913-cü ildə qələmə alınsa da, indi də maraqla oxunur, ideya-bədii mükəm-

məlliyi ilə diqqəti çəkir. Həmin romanı da ilk dəfə əhatəli araşdırmaya cəlb edən 

ədəbiyyatşünas alim müxtəlif vaxtlarda ədəbi-tənqidi fikrin əsərə münasibəti 

barədə diqqətəlayiq faktları da aşkara çıxararaq dəyərləndirmişdir. Kitabda Əli 

Səbrinin qələmindən çıxmış ―Qaraçılar‖, ―Ümid işıqları‖, ―Himayə‖, ―Firuzun 

kədəri‖ kimi mükəmməl hekayələr də elmi-ədəbi təhlilə cəlb olunmuş, onların 

bir qismi həm də uşaq ədəbiyyatımızın səciyyəvi örnəkləri sırasında nəzərdən 

keçirilmişdir. Bütövlükdə, yazıçının roman, povest və hekayələri Azərbaycan 

sentimentalist ədəbiyyatının təşəkkülü və  inkişafında, nəsrimizdə psixologizmin 

möhkəmlənməsində, ictimai mündəricənin fərdi talelər timsalında təqdimində 

mühüm rol oynayan bədii nümunələr kimi öz elmi qiymətini almışdır. 

1910-cu ildən mətbuata qədəm qoyan Əli Səbri Qasımov fəaliyyəti 

boyunca sosial-siyasi həyatın müxtəlif məsələlərinə, maarif, mədəniyyət, bədii 

yaradıcılıq, ədəbi dil problemlərinə dair dörd yüzdən çox məqalə yazaraq dərc 

etdirmişdir. 1920-ci ilədək ―Səda‖, ―İqbal‖, ―Yeni irşad‖, ―Açıq söz‖, ―Sovqat‖, 

―Al bayraq‖, ―Azərbaycan‖, ―Gənclər yurdu‖ kimi qəzet və jurnallarda çıxış 

edən publisistin sovet dövründə də bir sıra mətbuat orqanlarında məqalələri dərc 

olunmuşdur. Bütün bunlar görkəmli ədibin ədəbi-tənqidi və publisistik irsinin 

tədqiqinə həsr olunan üçüncü fəsildə özünün dolğun elmi qiymətini almışdır. Bu 

fəsildə də araşdırılan çoxsaylı materialların əksəriyyəti ilk dəfə elmi dövriyyəyə 

gətirilmişdir. Yazıçının müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı memuarları, xatirat 

səpkili məqalələri də bir sıra tarixi  hadisələri, sosial-mədəni prosesləri, ədibin 

müasiri olmuş görkəmli ziyalılarla bağlı maraqlı məqamları aydınlaşdırmaq 

baxımından əhəmiyyətli mənbələr kimi təhlilə cəlb olunmuşdur. 

Monoqrafiyanın sonuncu fəsli Əli Səbrinin tərcüməçilik fəaliyyətinə həsr 

olunmuşdur. Tədqiqatçı müəyyənləşdirmişdir ki, Ə.Səbrinin ilk tərcümə kitabı 

1911-ci ildə seminariya tələbəsi ikən rus yazıçısı A.P.Çexovun ―Qız istəmək‖ 

adlı dramatik əsərini tərcümə və nəşr etdirməsidir. Bundan sonra o, məşhur rus 

ədibi L.N.Tolustoyun bir sıra əsərlərini dilimizə çevirmişdir. Istedadlı 

mütərcimin rus yazıçısı V.İ.Dmitriyevadan ―Balaca və Xallı‖ adlı tərcümə-
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təbdili, həmçinin M.F.Çumandrin, P.P.Verşiqora kimi rus yazıçılarının, ingilis 

ədibi V.Şekspirin, hind yazıçısı R.Taqorun bəzi  əsərlərini, gürcü ədəbiyyatından 

müxtəlif hekayələri, həmçinin çoxsaylı ictimai-siyasi, elmi –kütləvi, pedaqoji 

materialları Azərbaycan dilinə çevrilməsi də maraqlı faklardır. Ə.Səbri, 

həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatının və filoloji fikrinin M.S.Ordubadi, 

Y.V.Çəmənzəminli, S.Şamilov, F.Qasımzadə kimi tanınmış nümayəndələrinin 

bəzi əsərlərini rus dilinə tərcümə etmişdir. 

Bütövlükdə, professor Hüseyn HəĢimlinin “Əli Səbri Qasımov: ömür yolu 

və yaradıcılığı” adlı monoqrafiyası həm də çoxĢaxəli yaradıcılığı ilə xalqa, 

Vətənə ləyaqətlə xidmət göstərmiĢ unudulmaz ziyalıya həsr olunan dəyərli 

tədqiqat kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Acı da olsa qeyd edək ki, Azərbaycan elminə ağır itki üz vermişdir. 

Əməkdar elm xadimi,professor Hüseyn Həşimli iyun ayının 20-də 55 yaşında 

vəfat etmşdir.‖Əli Səbri Qasımov:ömür yolu və yaradıcılığı‖ monoqrafiyası 

alimin sağlığında nəşr etdirdiyi sonuncu əsərdir.Onun çapa hazır olan neçə-neçə 

sanballı əsəri vardır. Professor Hüseyn Həşimlinin elmi irsinin dərindən 

öyrənilməsi ədəbiyyatşünaslarımızın qarşısında duran vəzifələrdəndir.  

 
РЕЗЮМЕ 

АБУЛЬФАЗ ГУЛИЕВ 
ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО 

 Писатель, переводчик, публицист и общественный деятель Али Сабри Гасымов 

(1892-1983) занимает особое место среди выдающихся интеллектуалов Нахчывана ХХ 

века, имеющего древнюю и богатую историю. Нвписанные им  романы, повести и 

рассказы, сотни литературно-критических и публицистических статей, 

переводы сделанные им из литературы разных народов по сей день сохраняют свою 

ценность. Самоотверженность писателя-патриота в национальной борьбе также имеет 

большое историческое значение. 
Ключевые слова: А. Сабри, Г. Гашимли, Нахчыван, литературная среда. 

 
SUMMARY 

ABULFAZ QULIYEV 
THE LAST WORK OF A GREAT SCIENTIST 

 Writer, translator, publicist and public figure Ali Sabri Gasimov (1892-1983) occupies a 

special place among the outstanding intellectuals of the 20th century in Nakhchivan, which has 

an ancient and rich history. He wrote novels, narratioves  and stories, hundreds of literary and 

critical as well as  journalistic articles, translations made by him from the literature of different 

peoples to this day retain their value. The selflessness of the patriotic writer in the national 

struggle is also of great historical significance. 
Key words: A. Sabri, H. Hashimli, Nakhchivan, literary environment. 
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NÜSRƏT KƏSƏMƏNLĠ VƏ ƏDƏBĠ DĠLĠMĠZ 

  

Məqalədə Azərbaycanın tanınmıĢ Ģairi Nüsrət Kəsəmənlinin ədəbi dilimizə münasibətin-

dən danıĢılır. Bu baxımdan, onun yaratdığı yeni ifadələr, Ģeirlərindəki mənalı söz və fikirlər 

araĢdırılır. Elmi fikirlərlə Nüsrət Kəsəmənlinin ədəbi dilimizdəki mövqeyi təsdiq edilir və üslub 

keyfiyyətləri müəyyənləĢdirilir. Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər Ģairin yaradıcılığın-

dan alınmıĢ dil faktları ilə əsaslandırılır. 

Açar sözlər: üslub, söz, ifadə, fikir, ədəbi dil 
 

Şirinlik və acılığından, yumşaqlıq və sərtliyindən asılı olmayaraq yerində 

deyilən sözün qüdrəti böyükdür. Nə qədər işlənsə də, gözəlliyi, mənaları, zən-

ginliyi bitib tükənməyən söz insan mənəviyyatının göstəricisi, dilin bəzəyidir. 

Sözü sənətə çevirmək isə əsl sənətkarlıq keyfiyyətidir. Qələm əhli sözü sənətə 

çevirə-çevirə sənətkarlaşır, bu yolda onun mövqeyi müəyyənləşir, dil-üslub 

xüsusiyyətləri meydana çıxır, imzası bəlli olur. İmzalar içində xətti seçilən, söz 

sənətində fərqli izi olanlardan biri də Nüsrət Kəsəmənlidir. ―Nüsrət Kəsəmənli 

Azərbaycan insanının hisslərindən, duyğularından özünəməxsus daxili şıltaqlı-

ğından, təsvirə gəlməyən ehtiraslı fədakarlığından hansısa əxlaqi-ideoloji müla-

hizələrlə uzaqlaşmış Azərbaycan lirikasını təvazökar bir cəsarətlə onun özünə 

qaytardı‖ (1, s. 7). Nüsrət Kəsəmənli sözün zirvəsinə qalxıb dərinliyinə enə bilən 

şairdir: 

İllərin əlçatmaz uzaqlığında 

Nə vaxtsa aldadılmış gözəlin 

                   gözləri dolacaq, 

Ağarmış saçların xatirələri 

Yaddaşda ilişib qalmış 

                   qara saçlarını yolacaq (4, s. 5). 

Uğursuzluq və peşmanlığın bundan kəskin ifadəsini ağıla gətirmək olmur. 

İlləri yola salan, həyatın bərkinə-boşuna düşən insanın həmişəcavan xatirələrinin 

də özü kimi dərd çəkməyi, təəssüf etməyi ağ və qara saçların təzadında poetik-

liyə çatmışdır.  

Girmə bu dəryaya, gəmin batacaq, 

Dərdlərim içində dərdin batacaq. 

Pıçılda adımı, səsin çatacaq, 

Ürəyimlə eşidərəm mən səni (4, s. 108). 

Nüsrət Kəsəmənlinin qismətinə əlinə qələm alandan bəri reklamsız, təqdi-

matsız tanınmaq, sevilmək xoşbəxtliyi düşüb. Oxucular onu uca tutmuş, 

duyğulara ali münasibətini dəyərləndirmiş, orijinal bir məhəbbət şairi kimi qəbul 

etmişlər: ―Nüsrət Kəsəmənli haqqında isə cəsarətlə demək olar ki, o, Azərbayca-

nın ən böyük məhəbbət şairlərindən biridir. Və Azərbaycan insanı onu itirməklə  
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məhəbbətinin ən gözəl tərcümanını itirdi‖ (1, s. 7). 

İlahi bir nemət kimi qiymətləndiurilən poeziya Nüsrət Kəsəmənlinin 

qələmində mənəvi qida qaynağına dönmüş və şairin sözləri dillərdən-dillərə, 

ellərdən-ellərə gəzmişdir. Şairin gəncliyində - məktub və xatirə dəftərlərinin 

dəbə və yüksək mədəniyyət örnəyinə çevrildiyi bir zamanda onun şeirləri həzin 

nəğmələr kimi sözügedən üsluba qatılmış bəzək olmuşdur. Və hələ o zamandan 

bəlli idi ki,  Nüsrət Kəsəmənlinin təkcə dövrünün yox, həm də gələcəyin şairi 

olacaqdır. Məhəbbət qocalmır. Bu mənada, məhəbbət şairi də ölmür. Orijinal 

düşüncə tərzinə malik düz yazan, içdən yazan, ―söz göyərtməyi‖ bacaran şairlər 

həmişə sevilirlər:  

Ölü eşqin ehsanını sevmirəm, 

Nəzir kimi vüsalını sevmirəm, 

Məhəbbətin leysanını sevirəm, 

Yavaşına mən məhəbbət demirəm (4, s. 109). 

Şairin poeziyasında sevginin zəngin epitetləri, çeşid-çeşid rəngləri var: 

utancaq sevda (Orda ürəyimin harayı, ahı, Qəlbimin utancaq sevdası yatır), 

gözləri bağlı sevgi (Hələ bu sevginin gözləri bağlı, ġöhrət zirvəsindən yıxılmağı 

var), ağlayan sevgi (Ona bu ağ dünya qaralı düĢdü, Bir sevda ağlayır içimdə 

mənim), qısa ömürlü sevgi (Bu sevginin ömrü belə qısaymıĢ), ünvanı səhv düşən 

sevgi (Bu sevginin səhvmi düĢdü ünvanı, Ömrünü də elə səhvdə yaĢadı), köhnə 

sevgi (Bu sevgi köhnədir, bu ülfət yeni, Bal bilir sən verən qüssəni, qəmi), dildə 

dastan olan sevgi (Bu sevgini dastan edib həmiĢə DanıĢan sən oldun, mən 

olmadım ki ), ölən sevgi (Bəlkə ölən sevgimin  Sən narahat ruhusan ), gizli sevgi 

(Bir sevgi var ürəyimdə, Bilən yoxdu məndən baĢqa), ümidsiz sevgi (Ümidsiz 

sevginin son ahı kimi, Bir qızın düzəlməz günahı kimi) və s. Bu epitetlərin sayını 

artırmaq üçün Nüsrət Kəsəmənlinin dilində yetərincə maraqlı və orijinal ifadələr 

tapmaq mümkündür. O heç kəsi yamsılamır, onun üslubunda başqalarının 

təsirini hiss etmək olmur. Dilimizin sözləri öz mənalarını böyük bir səxavətlə 

şairin üzünə açır. Onun dilində elə ifadələrlə qarşılaşmaq mümkündür ki, onları 

heç bir başqa qaynaqda görmək olmur: 

Nə sevgi yenidir, nə nifrət yeni, 

Elə tərəddüd də köhnədir, yetər! (4, s. 56). 

Adi vaxtda tərəddüdün köhnəliyi ağlagəlməyən bir əlamətdir. Lakin şair 

onu elə inandırıcı şəkildə təqdim edir ki, bu yeni fikirdə bir gerçəklik özünü 

göstərir. Bu anlamda, aşağıdakı fikir də diqqəti çəkir: 

İradəm sevgimə əsir düşübdür, 

Neyləyim, küsülü qala bilmirəm (4, s. 92). 

―İradənin sevgiyə asir düşməyi‖ ədəbi-bədii dilimizdə təzə-tər və uğurlu 

ifadələrdəndir. Mənəvi aləmini qələm qarşısında açan və heç nəyi gizlətmədən, 

çəkinmədən içindən gələnləri sözə çevirən Nüsrət Kəsəmənlinin qeyri-adi 

sadəlik və təbiiliyi valehedici səviyyəyə qalxır. ―Ümumiyyətlə, Azərbaycan 

poeziyasında böyük Molla Pənah Vaqifdən sonra öz poetik fizionomiyasını bu 

qədər sadəlövh bir cəsarətlə, öz tərcümeyi-halını bu qədər səmimi bir səxavətlə 

təqdim edən ikinci bir şair varsa, o da Nüsrət Kəsəmənlidir‖ (1, s. 4). 

Nüsrət Kəsəmənli ―məhəbbət şairi‖ adlandırılsa da, onun vətəndaşlığı, 

cəmiyyətə münasibəti hər zaman hiss olunur və o, digər mövzulara da həssas 

münasibəti ilə diqqəti cəlb edir: 
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Həqiqəti pıçıltıyla dedilər 

Haylı-küylü yalanların içində. 

Həqiqəti daim başda gördülər, 

Oda düşüb yananların içində (4, s. 174). 

Nüsrət Kəsəmənlinin kədərinin, narahatlığının içində hər zaman bir 

qığılcım var, təsəlli olacaq bir nöqtə var: 

Mən könlümü həqiqətə vermişəm, 

Qapısını açıq görüb girmişəm, 

Həqiqəti mən təzə-tər görmüşəm 

Ömrü, günü solanların içində. 

Həqiqətin bayrağını uca tut 

Yalan deyən nadanların içində (4, s. 175). 

Sözün nizamını gözləyən, məqamını tapan şair dünyanın ağıllı söz deyən-

ləri kimi ondan təkcə faydalanmır, həm də dəyərini bilir. O, sözdən, onun an-

lamlarından çox istifadə edir, haqqında isə az, lakin tutarlı danışır: 

Yol gedəndə izini bil, 

Yorulanda dözümü bil, 

Söz deyəndə sözünü bil, 

Dilin pərişan olmasın (4, s. 135). 

Nüsrət Kəsəmənlinin  ―bəyənmədiyi‖ sözləri də var: 

Neçə yatmışları oyatdı sözüm, 

Hər kolu çinara tay tutdu sözüm. 

Bəzənib üstümə qayıtdı sözüm, 

Sözümü tanıya bilmədim, anam (4, s. 143). 

 ―Dünyaya şair kimi gəlib, dünyadan şair kimi gedən‖ Nüsrət Kəsəmən-

linin işlətdiyi vəzn (heca), söz-ifadə xəzinəsi yüzilliklərdən, minilliklərdən bəri 

ədəbi dilimizə xidmət edir, yəni təzə deyil. Ancaq burada izah edilmək gücündə 

olmayan bir fərqlilik vardır. Bu zəngin xəzinədə fikirlərin təzəliyi, orijinallığı, 

xaslığı çağdaş poetik dilimizi seçkin cəhətlərlə bəzəyir. Dilindəki sözlər uzun 

illərdir ki işlənir, məhəbbətdən, həqiqətdən min illərdir yazılır, əlinə qələm 

alanlar nə isə deyir, öyrədir, təbliğ edir. Lakin Nüsrət Kəsəmənlinin poetik dili 

bilinməyən gerçəkləri tanıdır, fikri diqqət edilməyən məsələlərə yönəldir.  

―Nüsrət Kəsəmənlinin yaradıcılığını müasir ədəbiyyatşünaslıq anlayışları ilə izah 

etmək çətindir; ona görə yox ki, bu anlayışlar, ümumiyyətlə, gücsüzdür, sadəcə 

ona görə ki, Nüsrət Kəsəmənli yaradıcılığının texnologiyasını vermək gücündə 

deyil‖ (1, s. 5). Sözünü həmişə olduğu kimi sərbəstliklə deyən şair heca vəzninin 

qayda-qanunlarından kənara çıxanda, düşündüklərini yeni formada söyləyəndə 

də yenidir, fərqlidir. Ona görə ki, burada fikirlər geniş və təzədir: 

Heç kəs arxayın olmasın 

Dünya belə getməz; 

Yerdəki mələklərin intiqamını 

Göydəki mələklər alacaq (4, s. 5). 

Fikrimizcə, hər kəsin əməlinin bir cavabı olduğunu dini baxımdan və 

poetik cəhətdən bundan artıq tutarlı, gözəl və az sözlə, böyük fikirlə ifadə etmək 

mümkün deyil.  

Poeziyamızda güllərə, çiçəklərə, ağaclara şeir qoşan şairlər, təbiətin 

ecazkar töhfələrini tərənnüm edən çox sayda əsərlər vardır. Aşıq Qurbaninin və 
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Səməd Vurğunun ―Bənövşə‖si, Xurşidbanu Natəvanın ―Qərənfil‖i və s. kimi 

əsərlər təbiəti poetik dilə gətirərək bədii təsiri çoxaldan mövzular kimi seçilir. 

Bu mənada,  Nüsrət Kəsəmənlinin ―Yasəmən‖ şeri səciyyəvidir 

Sənə deyim dərdimi, gül ağacı, 

Kiminə gül, kiminə əl ağacı, 

Sevənlərə eyhamlı dil ağacı, 

Deyəcəkdim o gözələ nəsə mən, 

Küsüb getdi, eşitmədi, yasəmən (4, s. 122). 

Maraqlıdır ki, özündən əvvəl çiçəklərə əsərlər həsr etmiş şairlərdən 

seçilərək Nüsrət Kəsəmənli bəhs etdiyi gülün əlamətlərini saymır və ya ona 

müraciətində hansısa hökmü irəli sürmür, o, yasəmənə dərdini, düşüncələrini, 

qəlbini açır: 

Dayansaydı, əllərim gül açardı, 

Gül dediyin məhəbbətə açardı, 

İstəsəydi, qanad açıb uçardım, 

Qoşulardım işığa mən, səsə mən, 

İstəmədi, istəmədi, yasəmən (4, s. 122). 

Gül haqqında ―məhəbbət açarı‖ ifadəsi Nüsrət Kəsəmənlinin qələminə xas 

olan uğurlu bədii dil faktlarındandır. Şerin bütün misraları estetik zövq 

mənbəyidir və bütün bəndlərdə yeni fikir və münasibətlə qarşılaşmaq olur: 

Sevincimi gözlərində apardı, 

Gözlərimi izlərində apardı, 

İzlərimi yollarından qopardı, 

Yüyürürəm qəmə sarı kəsə mən, 

O qız bilmir, barı sən bil, yasəmən (4, s. 122). 

Ümumiyyətlə, güllər haqqında yazılan şerirləri sıralasaq, Nüsrət Kəsəmən-

linin ―Yasəmən‖ əsəri dilinin gözəlliyi, şirinlik və duzluluğu, lətafəti və poetik 

ahənginə görə seçkin mövqedə dayanacaq. Bu şeir bədii dilimizin yasəmənidir. 

Nüsrət Kəsəmənli adi bir mövzuda yazanda belə ana dilinin təkraredilməz 

bir aləm olduğunu təsdiq edir. Məna qatlarınında yeni yanaşma, mövzulara daha 

dərinlik və yüksəklikdən nəzər salmaq, ədəbi aləmə gəliş fərqi, mətnə daha 

dolğun, daha özəl ifadə qazandırmaq  kimi keyfiyyətlər onun imzasını imzalar 

içərisində tanıda bilir. Çünki bədii informasiya və deyimdə seçim və istifadə 

özəllikləri var. Sözsüz ki, bu məsələdə bədii üslubun da rolu böyükdür, ―bu 

üslubda obrazı – surəti daha canlı rəsm etmək üçün ən əlverişli sözü və ifadəni 

tapıb işlətmək tələb olunur‖ (2, s. 31-32).  

Bədii təfəkkürün təkrarsız  örnəklərini yaratmaqda əvəzsiz olan Azərbay-

can dili  söz sənətkarlarının ən incə məqamları yetərincə tərənnüm etmələri üçün 

bol-bol material verməyə qadirdir. Mükəmməl dil-üslub keyfiyyətləri Nüsrət 

Kəsəmənlini çağdaş poeziyamızın gözəl örnəklərini yaradan şair kimi 

əvvəlcədən təsdiq etmişdir. ―...Dil duyumundan məhrum olanların nümunəvi 

poeziya yaratmaq cəhdləri heç bir səmərə verə bilməz (3, s. 10). Yüksək dil 

duyumu, söz işlətmək bacarığı, düşündüklərini yetərincə ifadə etmək qabiliyyəti 

Nüsrət Kəsəmənlini poeziyasevərlərin ―repertuarından‖ düşməyə qoymur. Çünki 

o, yeni söz deyənlər cərgəsindədir.  
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Əbədi və əzəli mövzu olan məhəbbətə yeni nəfəs verən, onu fərqli şəkildə 

tərənnüm edən Nüsrət Kəsəmənlinin səmimiyyəti, münasibəti də söz deməyi ki-

mi  seçkindir: 

Getmək istəyirsən, bəhanəsiz get, 

Oyatma mürgülü xatirələri (4, s. 54). 

İndi məhəbbətim həsrət dənizi, 

Orda dalğaların yarışı başlar. 

Tutular göylərin mavi bənizi, 

Sonra da son sözün yağışı başlar (4, s. 55-56). 

Nüsrət Kəsəmənlinin məhəbbətlə bağlı mövzuları çağdaş poetik təfəkkü-

rün məhsulu olduğundan səviyyəsini qoruyub saxlayır. Sanki şair məhəbbəti tə-

rənnüm etmir, bu mücərrəd anlayışı konkretləşdirib rəsmini çəkir: 

Burax fikirlərin qoynuna məni, 

Gözləmə əlacsız təbəssümləri (4, s. 61). 

Görüş yerimizdə yaşıl bürünən 

O ağac cildini quştək uçurdu. 

Son iki yarpağı biz idik dünən, 

Bizi də məhəbbət payızı vurdu (4, s. 63). 

Şairin dilinə xas olan yeni ifadələr bu örnəklərdə də özünü göstərir. Belə 

ki, ―əlacsız təbəssüm‖, ―məhəbbət payızı‖ məcazlıq baxımından diqqəti çəkən 

yeni poetik dil vahidləridir.  

Nüsrət Kəsəmənlinin dil-üslub xüsusiyyətlərini elmi-nəzəri təhlilə cəlb 

etmək xeyli rahatdır. Ona görə ki, bu fikir bolluğu ilə sözləri geridə qoyan 

mənbədə material axtarmaq əziyyəti yoxdur, faktlar özü təhlil üçün kifayət qədər 

söz verə bilir. Nüsrət Kəsəmənli öz fərdi üslubunu formalaşdıra bilən, onu 

qəlibləşdirən söz sərraflarındandır:  

Bir azca ümid ver, bir azsa inam 

Tutub dalğaların ağ saçlarından 

Dənizi sahilə çəkim indicə (4, s. 68). 

Şairin dil-üslub xüsusiyyətləri üzərindəki araşdırmalar çağdaş bədii dilimi-

zin fikir-ifadə gözəlliyini təqdim etmək üçün onun poeziyasının yaralı qaynaq 

olduğunu göstərir.  

Nüsrət Kəsəmənli təbiilikdən zövq alan, bəzəksiz-düzəksiz el qızlarına 

nəğmələr qoşan, ―ənliksiz, kirşansız‖ el gözəllərini tərif edən klassiklərin köhnə 

deyimlərinə təzə hava gətirən müasir şairdir: 

De, necə baxırsan sən gülə-gülə? 

Ruhumu yenə bir hicran oxudur. 

Boyadın gözünü qara xətt ilə 

Sandım, ilk eşqimin nekroloqudur (4, s. 66). 

Dilimizin söz-ifadə sərvəti dibi görünməyən bir dərinlik, bitib-tükənməyən 

bir sərvətdir. Bu sərvət qalasına hər bir tarixi mərhələdə yeni daş qoyanlar onu 

möhtəşəm bir qalaya çeviriblər. Dilin yüzilliklərdən üzü bəri gələn sözlərindən 

istifadəni az bilən, özü yeni-yeni söz-ifadə yaradıcılığına xidmət edənlər  bədii 

üslubun digər üslublarla müqayisədə zənginliyini təmin etmişlər. Bu proses yenə 

də davam edir. Bu mənada, Nüsrət Kəsəmənlinin poetik dilinə vurğun olmamaq 

mümkün deyil: 

Ürəyi doludur xatirələrin, 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

90 

Dindirsən, təəssüf  hönkürəcəkdir (4, s. 71). 

Sözlərin məna ehtirası, poetikliyin intonasiyası kimi Nüsrət Kəsəmənlinin 

bənzətmələri də seçilir: 

Baxıram üzünə hirsli anadan  

Təbəssüm gözləyən uşaqlar kimi (4, s. 65). 

Nüsrət Kəsəmənlinin poeziyasında elə gözəl və cazibədar dillə ifadə 

olunan örnəklər vardır ki, onların ruhunda bayatı ovqatı, həzin, qəmli bir nəğmə 

təsiri  duyulur: 

O güvəncli dağlar marala qaldı, 

O məxmər çəmənlər sarala qaldı. 

Vaxtında yağmadı, nur çiləmədi, 

Buludlar qarala-qarala qaldı (4, s. 72). 

Nüsrət Kəsəmənli Azərbaycan ədəbi-bədii dilində yeri görünən sənətkar-

lardandır. Təsadüfi deyildir ki, onun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının mənəvi 

sərvəti hesab edilir.  
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ  ГАСАНОВА 

НУСРАТ КАСАМАНЛИ  И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

В статье рассказывается об отношении известного азербайджанского поэта Нусрата 

Касаманли  к нашему литературному языку. С этой точки зрения анализируются новые 

фразы, значимые слова и мысли, взятые из его стихов. Благодаря научным идеям 

положение Нусрата Касаманли в нашем литературном языке подтверждается и 

определяется его стилевыми характеристиками. Научно-теоретические идеи, выдвинутые 

в статье, основаны на языковых фактах, взятых из творчества поэта. 

Ключевые слова: стиль, слово, фраза, идея, литературный язык. 

 

SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

NUSRAT KASAMANLI AND OUR LITERARY LANGUAGE 

The article reports the attitude of Azerbaijan well - known poet Nusrat Kasamanlı to our 

literary language. From this point of view, new phrases, meaningful words, and thoughts taken 

from his poems are analyzed. Through scientific ideas, the position of Nusrat Kasamanlı in our 

literary language is confirmed and is defined in his style characteristics. The scientific theoretical 

ideas nominated in the article are grounded through language facts taken from the poet's 

creativity.  

Key words: style, word, phrase, idea, literary language 
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AZƏRBAYCAN ƏLĠFBASININ YARANMASINDA VƏ ĠNKĠġAFINDA 

M.A.ABBASZADƏNĠN ROLU 

 

Böyük Azərbaycan ədibləri, alimləri, mütəfəkkirləri islam mədəniyyətinin təĢəkkül tapıb 

inkiĢaf etməsində, Azərbaycan dili və əlifbası sahəsində yorulmadan mübarizə aparmıĢlar. Bu 

istiqamətlərdə islahatlara cəhd edən Azərbaycanın görkəmli Ģəxsiyyətləri əlifbanın inkiĢafı ilə 

bağlı bir çox xidmətlər göstərmiĢlər. 

Məqalədə Mirzə Abbas Abbaszadənin həyatından, yeni dərslik kitabları üzərində 

çalıĢmasından, edilən ciddi təqiblərə, sürgünlərə baxmayaraq bu yolundan dönməməsindən, 

həmçinin maarifçi-pedaqoqun yeni əlifba dərsliyi hazırlaması məsələlərindən danıĢılmıĢdır. 

Açar sözlər: M.A.Abbaszadə, əlifba məsələləri, Azərbaycan dili, maarifçi hərəkatı, 

Qafqaz təhsili, dərslik, əlifba dərsliyi 

 

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan xalqı dünya sivili-

zasiyasına bir çox dəyərli töhfələr vermişdir. Onların ilk nümunələri bəşər tarixi-

nin böyük kəşfi olan yazı vasitəsilə Qobustan və Gəmiqaya təsvirləri, həmçinin 

epiqrafik abidələr şəklində daşların yaddaşına həkk olunaraq günümüzədək gəlib 

çıxmışdır. Tarixi faktlar sübut edir ki, bu qiymətli əsərləri yaradarkən Azərbay-

can xalqı müxtəlif əlifbalardan istifadə etmişdir. İslamın qəbuluna qədər olan 

dövrün yazıları ilə yaradılan bu qiymətli xəzinənin böyük bir qismi məhv edil-

miş, zaman keçdikcə həmin abidələrin qələmə alındığı yazı şəkilləri unudulmuş 

və ya ərəb qrafikasına keçirilmişdir. İslamın yayıldığı dövrlərdən isə xalqımız 

ərəb əlifbasından istifadə yolu ilə min ildən artıq bir zaman ərzində tariximizin 

ən yeni mərhələsinədək zəngin, mədəni irs yaratmışdır. Buna görə də Ərəb əlif-

bası yüz illər boyu geniş məkanda müsəlman Şərqi xalqlarının ümumi yazı siste-

mi kimi formalaşmışdır. 

Azərbaycan əhalisi türk xalqları qrupunun oğuz boyuna aid olduğundan 

onun əlifba və yazı tarixi qədim dövrlərə təsadüf edir. Azərbaycan dili XI əsrin 

ortalarında oğuz tayfaları dilinin güclü təsiri altında tam formalaşmışdır. XII 

əsrdə Azərbaycan ədəbi dili təşəkkül tapmışdır. Bu dövrdə şairlər fars, ərəb 

dilləri ilə yanaşı türk dilində, doğma ana dilində də əsərlər yazırdılar. 

Böyük Azərbaycan ədibləri, alimləri, mütəfəkkirləri islam mədəniyyətinin 

təşəkkül tapıb inkişaf etməsində, Azərbaycan dili və əlifbası sahəsində yorulma-

dan mübarizə aparmışlar. Bu istiqamətlərdə islahatlara cəhd edən Azərbaycanın 

görkəmli şəxsiyyətləri əlifbanın inkişafı ilə bağlı bir çox xidmətlər göstərmişlər. 

XIX əsrdən başlayaraq Azərbaycanda əlifba məsələləri ilə bağlı çox ciddi ad-

dımlar atıldı. Bu sahədə böyük xidmətləri olan Ö.F.Nemanzadə, M.A.Abbasov, 

M.Şahtaxtinski, S.M.Qənizadə, C.Məmmədquluzadə, Ə.Ağaoğlu, M.F.Axund-

zadə, R.Əfəndiyev kimi pedaqoq-maarifçilər dayanmadan çalışır, xalqı maarif-

ləndirmək yolunda əllərindən gələni əsirgəmirdilər. 
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Onların yazdıqları əsərlər ana dilimizin, əlifbamızın inkişafına xidmət 

edirdi. Məsələn, tanınmış pedaqoq Ö.F.Nemanzadə -Türkiyədə təhsil alan bu 

maarifçinin əsas qayələrindən biri ana dili və latın əlifbası məsələləri olmuşdur. 

Publisist, maarifçi, pedaqoq ―Dilimiz və imlamız‖ adlı məqalə çap etdirmiş, ana 

dilini, əlifbanı öyrənmənin vacib olduğunu göstərmişdir. 

M.Şahtaxtinski - Azərbaycanın ilk professoru olan bu maarif xadimi mət-

buat, təhsil və ictimai sahələrlə yanaşı, dil və əlifba sistemində də müstəsna rol 

oynamışdır. 1879-cu ildə ―Təkmilləşdirilmiş müsəlman əlifbası‖ layihəsini ha-

zırlayıb nəşr etdirmişdir.  

Əhməd bəy Ağaoğlu – O, ərəb əlifbasının mətbuata zərbə vurduğunu qeyd 

edir və yazırdı ki, ... əsasən poetik və elmi üslub üçün keçərli olan ərəb qrafikası 

qəzet dilinə qətiyyən uyğun gəlmir... 

 Əlbəttə, bu siyahını daha da artıra bilərik. Əlifba məsələlərindən danışar-

kən M.F.Axundovun xidmətlərini, əlifba layihəsini hazırlayarkən çəkdiyi müsi-

bətləri, mütərəqqi maarifçi ziyalıları əlifba islahatı problemləri üzərində düşün-

məyə vadar etməsi, sonda bu layihənin qəbul olunması məsələlərini geniş izah 

edə bilərik. Lakin, məqalədə əsasən Mirzə Abbas Abbaszadənin maarifçilik ide-

yaları, pedaqoji fəaliyyəti haqqında daha geniş danışmaq istərdik. 

Ötən əsrin əvvəllərində yaşayıb yaradan Mirzə Abbas Abbaszadə ―əlifba 

yaradan müəllim‖ titulu almış, millətin maariflənməsi üçün əlindən gələni etmiş-

dir. 

Mirzə Fətəli Axundovdan üzü bəri dəyişdirilən, tətbiqinə ciddi maneələr 

törədilən əlifbamız nəhayət ki, ötən əsrin ilk onilliyində böyük folklorşünas, 

xeyriyyəçi, maarifçi M.Abbaszadə tərəfindən ilk milli əlifbamız olaraq təkmil-

ləşmə dövrünə qədəm qoydu. M.Abbaszadə elə bir dərslik hazırladı ki, sonralar 

böyük ədib M.Paşayev, akademiklər H.Araslı, Əli Quliyev, Çingiz Cuvarlı, 

Mirəli Qaşqay, bəstəkar Qəmbər Hüseyinli, xalq artisti Ədil İsgəndərov və digər 

tanınmış şəxsiyyətlər əlifbanın sirlərinə məhz M.Abbaszadə dərsliyi ilə yiyələnə-

cəklər. 

Mirzə Abbas Abbaszadə 1870-ci ildə Gəncədə doğulmuş, ilk təhsilini də 

burada almışdır. Bu dövrdə gedən maarifçi hərəkat, M.F.Axundov ideyaları, 

A.Bakıxanovun maarifçilik hərəkatı, M.Ş.Vazehin ―Əkinçinin ideyaları‖ 

içərisində böyüyən M.Abbaszadə ilk təhsilini M.X.Şeyxzamandan almış, 

sonradan Gəncədə müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Bir neçə müddətdən 

sonra o, dünya səyahətinə çıxmağa qərar vermiş, 1893-cü ildə İran, İraq, 

Türkiyəyə səyahət etmişdir. Bu isə M.Abbaszadənin dünyagörüşünün 

formalaşmasında, inkişaf etməsində mühüm rol oynayır. Bir ildən sonra 

M.Abbaszadə  Gəncədəki məktəbdə ana dilini və şəriət dərslərini tədris etməyə 

başlayır. Lakin, bu dövrdə Çar hökumətinin qanunlarına görə öz doğma 

şəhərində müəllimlik vəzifəsini icra etmək üçün mütləq Tiflis gimnaziyasında 

yoxlamadan keçib, Qafqaz təhsil dairəsində bu yoxlamanı təsdiqlətməli idi. Elə 

bu əsnada M.Abbas Tiflisdə F.Köçərli ilə tanış olur və məhz onun köməkliyi 

sayəsində sənədlərini tez bir zamanda təsdiqlədir. 

Gəncədəki məktəbdə ―axşam kursları‖, ―bazar kursları‖ fəaliyyət 

göstərirdi. M.Abbaszadə savadsızlığı aradan qaldırmaq üçün həmin kurslarda 

14-45 yaş arası şəhər sakinlərinə dərs keçir, onlara əlifbanı pulsuz öyrədirdi. 
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M.Abbas 1896-cı ildə Zaqafqaziyada yeganə müəllimlər İnstitutu olan 

Tiflis Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutunda açılmış ―müsəlmanlar üçün qısa 

müddətli kurslar‖da işləmiş, pedaqoji fəaliyyətini daha da artırmış Komenski, 

Uşinski, Pestalotsi kimi pedaqoqların əsərlərini oxumuş, onların zəngin irsindən 

faydalanmışdır. 

Fəaliyyəti illərində M.Abbas Ö.F.Nemanzadə ilə tanış olmuş və bu tanışlıq 

möhkəm dostluğa çevrilmişdir. Onlar bütün maarifçilik məsələlərinə- 

Azərbaycan xalqının savadlanması, inkişafı məsələlərinə birgə səy göstərir, 

ölkədə Azərbaycan məktəblərinin yaranmasının çox vacib olduğunu qətiyyətlə 

söyləyirdilər.  Buna görə də M.Abbas əlifbada dəyişiklik edib, milli, yeni əlifba 

kitabının yaranmasını vacib sayırdı. Ö.Faiq Nemanzadə M.A.Abbaszadənin bu 

fikrini çox yüksək qiymətləndirir. Əlifbanın yaranması məsələsində M.Abbasa 

dəstək olacağını qətiyyətlə bildirir, əlifbadakı bu ―inqilab‖ üçün onu alqışlayırdı. 

1898-ci ildə Gəncədə əhalinin topladığı vəsait hesabına ilk ―Rus - Tatar‖, 

yəni, ―Rus – Azərbaycan‖ məktəbi açılır. M.Abbas bu məktəbdə ―Azərbaycan 

dili və şəriət‖ fənlərindən dərs deyir. Burada R.Əfəndiyevin İstanbulda çap 

olunan ―Uşaq bağçası‖ adlı əlifba kitabından istifadə edərək əlifbanı tam 

mənimsətməyə çalışır. Əlifba kitabı öz sadəliyi, asanlığı ilə fərqlənirdi. Uşaqlar 

cəmi 1 ay ərzində əlifbanı tam öyrənirdirlər. Əlifba ilə yanaşı bir çox dərsliklər 

də hazırlanmışdı. Lakin onlar senzuradan keçmirdi. 

Mirzə Abbas Abbaszadə həm yeni əlifba, həm də yeni dərslik kitabları 

üzərində çalışmağa başladı. Ciddi təqiblər, sürgünlər onu bu yolundan 

döndərmədi. 1907-ci ilədək davam edən təqiblərə baxmayaraq M.Abbas yeni 

əlifba dərsliyi hazırladı və bu əlifba onun adını tarixə yazdırdı. Əlifbanın 

üzərində ―Tatarskaya Azbuka‖ yazılsa da içərisində ―Birinci il əlifbası‖ 

saxlanılmışdı. Kitabın üzərində isə ―25 faiz güzəştlə satılır‖ sözləri yazılmışdır. 

Həmçinin o dövr üçün çox ciddi hesab edilən Yelizavetpol adı kitabın üzərində 

yazılsa da, içərisində Gəncə adı yazılmışdı. 

Gürcüstan, Kazan, Krım, Türküstan, İstanbul məktəblərində Azərbaycan 

dili dərslərində bu əlifbadan istifadə etməyə başlamışlar. 

M.Abbas Abbaszadə həmçinin məktəbə çox vacib olan yeni dərslik 

kitabları da hazırladı. Uşaqlar üçün dərslik hazırlamaq yüksək savad, pedaqoji 

fəaliyyət, uşaqların psixologiyasını dərindən bilmək bacarığı tələb edirdi. Bütün 

bu keyfiyyətlərə malik olan Abbaszadə dərsliklər hazırlayıb ortaya qoydu, özünü 

böyük şəxsiyyət-pedaqoq, maarifçi xadim kimi sübut etdi. M.Abbasın hazırla-

dığı əlifba 1933-cü ilə qədər ölkənin əsas əlifbası kimi qaldı. 

M.A.Abbaszadə bolşeviklər tərəfindən təqib edilib güllələndi. Bu xəbəri 

eşidən atasının qəlbi bu acıya dayana bilmədi. Onların dəfninə belə icazə 

verməyən Çar hökuməti bir həftə meyitlərin həyətdən götürülməsinə mane oldu. 

Nəhayət yaxınları onların dəfninə müvəffəq oldu. 20 il onun haqqında araşdır-

malar qadağan olundu. 

İstiqlal şairi Ə.Cavad M.Abbaszadənin xidmətlərini çox böyük qiymətlən-

dirir, onu böyük maarifçi-pedaqoq adlandırırdı. M.Ə.Rəsulzadə, R.Əfəndiyev, 

S.M.Qənizadə, Ö.F.Nemanzadə, Ə.Ağaoğlu və s. görkəmli şəxsiyyətlər 

M.A.Abbaszadənin bir maarifçi-pedaqoq kimi fəaliyyətini yüksək qiymətləndi-

rir, ana dili, əlifba məsələlərində onun atdığı addımların insanların savadlanması 

naminə vacib olduğunu deyirdilər. 
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Ümummilli liderimiz H.Əliyev Azərbaycana başçılıq etdiyi illərdə M.Ab-

basa bəraət qazandırmış,  bəzi küçə və məktəb adlarına onun adını verərək 

əbədiləşdirmişdir. 

Ulu öndərimiz H.Əliyev Azərbaycanımıza böyük xidmətlər göstərmiş, 

müstəqillik əldə etdikdən sonra isə xalqımız üçün çox vacib olan əlifba, ana dili 

problemləri ilə yaxından maraqlanmış, Azərbaycan dili ilə bağlı bir çox fərman 

və qərarlar vermişdir. Heydər Əliyevin 2001-ci il 18 iyun tarixli fərmanından 

sonra Azərbaycanda latın qrafikalı yeni əlifbaya keçirildi. Bu fərmana əsasən 9 

avqust 2001-ci  il ―Azərbaycan əlifbası, Azərbaycan dili günü‖ elan edildi. 

Bu ənənə bu gündə Ulu öndərin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respubli-

kası prezidenti İ.Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Ana dilimizin saflığı uğrunda, 

əlifbamızın qorunub saxlanılması uğrunda mühüm addımlar atılır. 

Prezident İ.Əliyevin imzaladığı fərmanlarda, qərarlarda, dövlət proqramla-

rında dövlətin mənafeyi, ana dilimiz, onun inkişafı, dilçiliyin inkişafı məsələləri 

əsas götürülür, eyni zamanda prezidentin sərəncamları ilə çoxəsrlik Azərbaycan 

ədəbiyyatı, dilçiliyi nümayəndələrinin əsərləri latın qrafikası ilə, böyük tirajla 

nəşr edilib yayılır. Bu, mühüm tarixi hadisədir. 

Ana dili anamızın dili, hər bir insanı dünyaya gətirən müqəddəs bir 

varlığın dili, ayaqları altının hər kəsə behişt olduğu bir insanın dili, laylası ilə 

qanımıza, canımıza həyat sevgisi hopduran bir məxluqun dilidir. Doğma dilimiz 

soyumuzun, kökümüzün işlətdiyi dil – Azərbaycan dilidir, Vətən dilidir. Nə 

qədər ki, Azərbaycan xalqı yaşayır onun dili, əlifbası yaşayacaq, hələ özündən 

sonra neçə-neçə nəsillər bu dildən bəhrələnəcək. 
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РЕЗЮМЕ 

АРИФА ЗЕЙНАЛОВА 

РОЛЬ М.А.АББАСЗАДЕ  В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

АЛФАВИТА 

Великие азербайджанские писатели, ученые и мыслители неустанно боролись за 

формирование и развитие исламской культуры, в области азербайджанского языка и 

алфавита. Видные деятели Азербайджана, пытающиеся добиться реформ в этих 

направлениях, оказали великие услуги, связанные с развитием алфавита. 

https://az.wikisource.org/wiki/%22Lat%C4%B1n_qrafikal%C4%B1_Az%C9%99rbaycan_%C9%99lifbas%C4%B1n%C4%B1n_b%C9%99rpas%C4%B1_haqq%C4%B1nda%22_Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Qanununun_q%C3%BCvv%C9%99y%C9%99_minm%C9%99si_qaydas%C4%B1_bar%C9%99d%C9%99_Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ali_Soveti_Milli_%C5%9Euras%C4%B1n%C4%B1n_Q%C9%99rar%C4%B1_(25_dekabr_1991-ci_il)
https://az.wikisource.org/wiki/%22Lat%C4%B1n_qrafikal%C4%B1_Az%C9%99rbaycan_%C9%99lifbas%C4%B1n%C4%B1n_b%C9%99rpas%C4%B1_haqq%C4%B1nda%22_Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Qanununun_q%C3%BCvv%C9%99y%C9%99_minm%C9%99si_qaydas%C4%B1_bar%C9%99d%C9%99_Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ali_Soveti_Milli_%C5%9Euras%C4%B1n%C4%B1n_Q%C9%99rar%C4%B1_(25_dekabr_1991-ci_il)
https://az.wikisource.org/wiki/%22Lat%C4%B1n_qrafikal%C4%B1_Az%C9%99rbaycan_%C9%99lifbas%C4%B1n%C4%B1n_b%C9%99rpas%C4%B1_haqq%C4%B1nda%22_Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Qanununun_q%C3%BCvv%C9%99y%C9%99_minm%C9%99si_qaydas%C4%B1_bar%C9%99d%C9%99_Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_Ali_Soveti_Milli_%C5%9Euras%C4%B1n%C4%B1n_Q%C9%99rar%C4%B1_(25_dekabr_1991-ci_il)
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В статье рассказывается о жизни Мирза Аббаса Аббасзаде, его работе над новыми 

учебниками, его настойчивости, несмотря на жестокие преследования и ссылки, а также о 

подготовке педагогом-просветителем  нового учебника алфавита. 

Ключевые слова: М.А.Аббасзаде, проблемы алфавита, азербайджанский язык, 

просветительское движение, кавказское образование, учебник, учебник по алфавиту. 

 

SUMMARY 

ARIFA ZEYNALOVA 

THE ROLE OF M.A.ABBASZADEH ĠN THE CREATĠON AND DEVELOPMENT 

OF THE AZERBAĠJANĠ ALPHABET 

Great Azerbaijani writers, scholors and thinkers fought tirelessly not only for the 

formation and development of Islamic culture but also in the field of the Azerbaijani language 

and alphabet. 

Prominent personalities of Azerbaijan, who are trying to make reforms in these areas, 

have rendered many services related to the development of the alphabet. 

The article talks about the life of Mirza Abbas Abbaszadeh, his work on new textbooks, 

his persistence in spite of serious persecution and exile, as well as the preperation of a new 

alphabet textbook by the educator. 

Key words: M.A.Abbaszadeh, alphabet issues, the Azerbaijani language,enlightement 

movement, Caucasian education, textbook, alphabet textbook 
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NAXÇIVAN ONOMASTĠKASININ ARAġDIRILMASINDA NAXÇIVANLI 

DĠLÇĠLƏRĠN ROLU 

(Firudin Rzayevin elmi tədqiqatları əsasında) 

 

Məqalədə Naxçıvan dilçilərinin onomastika, xüsusən toponimika sahəsindəki fəaliyyətləri 

araĢdırılıb. Məqalədə əsasən F.Rzayevin bu sahədəki fəaliyyəti təhlil edilir, onun Azərbaycan 

onomastikası qarĢısındakı xidmətləri, bu tədqiqatların əhəmiyyəti və əhatə dairəsi açıqlanır, 

Naxçıvan toponimlərinin F.Rzayevin tədqiqatlarında mühüm rol oynadığı müəyyənləĢdirilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan onomastikası, Naxçıvan dilçiləri, toponimlər, oykonimlər, 

F.Rzayeva 

 

Azərbaycan onomastikasının öyrənilməsində naxçıvanlı dilçilərin rolu bö-

yükdür. Belə xidmətlərdən biri də Azərbaycan onomastikasının, xüsusilə Nax-

çıvan onomastikasının öyrənilməsində F.Rzayevə məxsusdur. O,‖Əlincə çayı 

vadisinin toponimlərində türk layı‖ mövzusunda dissertasiya  müdafiə etmişdir. 

F.Rzayev Əlincə çayı vadisinin toponimik vahidlərini, onların növlərini toplaya-

raq müasir toponimik səviyyədə tədqiq etmiş, leksik-semantik qruplarını müəy-

yənləşdirmiş, ilk dəfə olaraq paleotoponimlərin hərtərəfli linqvistik təhlillərini 

verərək bütün toponimləri funksional-struktur tiplər baxımından ətraflı şəkildə 

araşdırmışdır. Toponimlərin fotosemantik, semantik və leksik-semantik təhlili 

belə qanunauyğunluğu təsdiqləyir ki, əraziyə daxil olan bütün toponimlərin ən 

qədim layını türk mənşəli toponimlər təşkil edir və onların bir qisminin yaranma 

dövrü e.ə. VI-I minilliklərdə xalqımızın təşəkküllündə xüsusi rol oynamış 

türkdilli tayfa, etnosların adları ilə bağlıdır. 

―Naxçıvan MR toponimlərinin tədqiqinə bir nəzər‖ adlanan dissertasiyanın 

birinci fəslində F.Rzayev tədqiqatlarında bu ərazinin qədimliyinə, etnik tərkibi-

nə, qədim yazı nümunələrinə, Naxçıvanla bağlı əsərlərə istinad etməkə yanaşı, 

mövzu ilə bağlı faktik materiallara söykənərək bir sıra orijinal fikirlər söyləmiş-

dir. Tədqiqatın II fəslində müəllif paleotoponimlərdəki fonetik hadisələr və bəzi 

dialekt paralelliklər araşdırmış, toponimikada sözyaratma ünsürlərinin müqayi-

səsinə diqqət yetirmişdir.  

Dissertasiyanın ―Oykonimlərin yaranma və formalaşma xüsusiyyətləri‖ 

böləsində müəllif Əlincə vadisinə daxil olan oykonimləri dil qanunlarına və to-

ponomik modellərə uyğun olaraq etnotoponimlərdən törəyən oykonimlər, antro-

ponim, hidronim, fitonim, oronim xarakterli, paleomifik və digər adların iştirakı 

ilə formalaşan  oykonimlər qruplara ayıraraq incələnmişdir. (1, s. 18) 

F.Rzayev ―Oronimlərin struktur tərkibi‖ bölməsində Əlincə vadisində çox-

luq təşkil edən relyef quruluşlu oronimləri yaranma formalarına və quruluşlarına 

görə diqqətə çatdırmışdır. ―Hidronimlərin struktur tərkibi‖ bölməsində isə o, 

Əlincə vadisində İ.A.Vorobevanın qeyd etdiyi fikirlərə istinad  
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edərək, hidronimlərin digər toponimik sistemdən daha çox sabitliyə malik 

olduqlarını göstərir və bu fikri vadidəki əski etnoslarımızla bağlı hidronimlərin 

təsdiqlədiyini qeyd edir.   

III fəsildə isə sözügedən vadinin oykonimlər sistemi araşdırılmış və 

müəyyənləşdirilmişdir ki, müxtəlif türkdili tayfalar avtoxton sakinlərdir, bu 

ərazidəki oykonimlər həmin tayfaların adlarına uyğundur və onların məna 

çalarlıqları yalnız qədim türk-Azərbaycan sözlərinə mənsubdurlar.  

F.Rzayevin apardığı tədqiqat sübut etdi ki, Əlincə vadisi toponimlərinin 

tədqiqi türk xalqlarının tarixini, etnogenezini və etnoqrafiyasını öyrənmək üçün 

zəngin material mənbəyidir, həmin toponimlər çox gərəkli və yüksək səviyyəli 

dil faktları olmaqla, onların linqvistik təhlilləri ilə Qafqazda, o cümlədən 

Azərbaycanda türk dilli tayfaların yaşaması tarixini aydınlaşdırmaq mümkündür. 

Sözügedən toponimlər qədim türkdili etnoslara mənsub olub bu etnosların 

dilindəki sözlər hesabına formalaşıblar. Toponimlərin fonosemantik, leksik-

semantik təhlilləri göstərdi ki, onlar minillərin ardından günümüzədək türk-

Azərbaycan toponimiyasına xas olan qanunauyğunluqla formalaşmışdır. Əlincə 

vadisindəki etnos adları tarixdə öz  dövlətlərini yaratmış türkdilli xalqların 

toponimlərində öz əksini tapmışdır.  

2006-cı ildə F.Rzayevin ―Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi‖  adlı əsəri 

çap olunur (4). Əsərdə qədim Naxçıvanın Şərur bölgəsindəki oykonimlərin mən-

şəyi araşdırılmış, onları yaradan əski türk tayfalarının tarixdəki yerinə və bu 

tayfa adlarının daşıdığı mənalara yeni elmi konsepsiyadan nəzər salınmışdır. 

Bununla bərabər, əski türk tayfalarının yayılma arealı, areal türk onomastik va-

hidləri və toponimlərinin Şərur oykonimləri ilə müqayisələri aparılmış, oyko-

nimlərdəki əski türk dili leksik vahidlərinin müqayisəli təhlilləri verilmişdir.  

Əsər üç fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Şərur oykonimlərinə dair məlu-

matlar oxucuların nəzərinə çatdırılmış, bu sahədə o vaxta qədər tədqiq edilmə-

miş bəzi faktorların nəzərə alınmamasına dıqqət çəkmişdir. Müəllif araşdırma-

lardan kənarda qalan məsələləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 

1.Toponimik sözlüklərin sistemli şəklində öyrənilməməsi; 

2.Oykonimlərin tarixi qaynaqlardakı adlanmalarının bugünkü adlarla müqayisə  

olunmaması; 

3.Oykonimlərin etnoslar baxımından sistemli şəkildə tədqiq edilməməsi və 

onları yaradan etnosların fəaliyyəti dövrlərinin araşdırılmaması və s. 

Firudin Rzayev araşdırmada bu məsələləri nəzərə almış, Şərur ərazisində 

yaşayan qədim türk tayfalarını araşdırmış, son dövrlərdə yaranan oykonimlərdən 

bəhs etmiş, oykonimlərin tarixi qaynaqlardakı adlandırmalarını bugünkü adlarla 

müqayisə  etmiş, onları etnoslar baxımdan öyrənmişdir. Şərur oykonimlərində 

yazıyaqədərki dövrə aid fonetik və leksik elementlər incələnmiş, yeni elmi nəti-

cələr əldə edilmişdir. Tədqiqatlardan irəli gələn yeni elmi nəticələrin tarix, coğ-

rafiya, dil istiqamətlərinin tutarlı təkzibləri dünya  tarixşünaslığının irəli sürdüyü 

―Şimaldan cənuba türk tayfalarının köçü‖ ideyasının doğru olmadığını sübut 

edən real həqiqətlərdir. F.Rzayev göstərir ki, coğrafi müqayisələr, linqvistik 

araşdırmalar, arxeoloji qazıntıların elmi nəticələri kaslar, saklar, oğuzlar, buslar 

və manqlar, eləcə də onların hun qolları (hunqurlar, hunqarlar) çox qədimdən 

(e.ə. II minillik) ərazilərimizdə avtoxton sakinlər olmuşlar (4, s. 61). Şərur rayon 

oykonimlərinin formalaşmasında iştirak edən e.ə. və eramızın sonrakı dövrlərin-
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də yaşamış türk tayfalarının izləri, eləcə də yazıyaqədərki dövr elementlərinin bu 

adlarla toponimləşməsi ərazinin çox qədimdən türk xalqlarına mənsubluğunu 

qeyd-şərtsiz sübut edən tarixi faktlardır. 

Dilçiliyimizə, xüsusilə onomastika sahəsinə bir çox elmi yeniliklər gətirən, 

Azərbaycan dilçiliyində özünəməxsus mövqeyi olan, tanınmış dilçi alimimizin  

2014-cü ildə ―Naxçıvan əhalisinin etnogenez tarixindən‖ e.ə. VI-III minilliklər 

(Naxçıvan oykonimləri əsasında) əsəri  də bir çox real gerçəkləri üzə çıxarmaqla 

yanaşı ərazi tarixinin tam tədqiqi istiqamətində yeni tarixi faktlara istinadlar 

üçün imkan yaratmışdır. Əsərdə qədim Naxçıvanla bağlı tarixi faktlar araşdırıl-

mış, Naxçıvan ərazisində yaşayan prototürk-Azərbaycan boyları ilə bağlı bir sıra 

məsələlər aydınlaşdırılmışdır. Bu monoqrafiya bir çox gerçəkləri təsdiq edir. 

Əsərin əhəmiyyətinə diqqət çəkən AMEA-nin həqiqi üzvü İ.Hacıyev yazırdı ki, 

Naxçıvanda hələ e.ə. VI  minillikdə mövcud olmuş tayfaların ümumtürk arealın-

da yayımı və bu  siyasi prosesin aid olduğu dövrlərin müqayisəli təhlilləri rus 

ideologiyasında yer almış ―türklərin ərazilərə gəlmə‖ kosepsiyasını da tamamilə 

rədd etməklə, ilk tarixi köçlərin məhz bu ərazilərdən şimala doğru olduğunu sü-

but edir (2, s. 7). Onu da qeyd edək  ki, F.Rzayev bu əsərə  xəritə də əlavə etmiş-

dir ki, bu da Azərbaycan tarixşünaslığı, eləcə də Naxçıvan tarixi üçün elmi əhə-

miyyət kəsb edən əsas materiallardandır. Eyni zamanda, müəllif Naxçıvan paleo-

toponimlərində yazıyaqədərki dövr protoazərbaycan dil elementlərini Axxiyava, 

Hett, Assur yazılarından araşdırmış, bu mətnlərdəki türk dili leksik vahidlərinin 

(bat, ak, qut, kan) bütün türk adlar sistemində də təkrarını, Naxçıvan ərazisinin 

bu türklərin ana yurdu olduğunu təsdiqləyən faktlar kimi dəyərləndirmişdir. 

 2017-ci ildə F.Rzayevin ―Naxçıvan əhalisinin etnogenez tarixindən‖ II 

cild  əsəri də çap olunur ki, bu  əsər  dilçiliyimizə yeni töhfə kimi dəyərləndirilir.  

Kitabda Azərbaycan dilinin antik müəlliflərin əsərlərinə istinadən e.ə. VI 

minillikdən formalaşdığından, Bəsrə-Kəngər körfəzindən Dəmirqapı Dərbəndə 

qədər yayılmasından bəhs etmiş, dilimizin bu cür geniş arealda yayıldığını Rafa-

el Dü Man, Adam Alyari, Ungelberq Kekberq, Öjen Flanden, Paskal Kost kimi 

fransız və Avropa səyyahlarının kitablarına istinadən elmi faktlarla əsaslandır-

mışdır. Burada Osmanlı imperiyası, İran, bütün Qafqaz ərazilərində və Rusiya 

ticarətində belə əsas ünsiyyətin Azərbaycan dilində olması göstərilmişdir. Bunu 

bu ərazilərdə e.ə. II-I minilliklərdə yerli sakinlər olmuş kəngər, maq, Midiya tay-

faları bus, budi, arizant, partagen, eləcə də sak, zəngi, oğuz, skif  tayfaları  para-

lat, yirik, arimaspi, kimmer, şirak, kaspi, gel, çul, yuci, kol, qıpçaq, xaçmataq və 

bolqar tayfaları basil, çakır, kuruqur, qazan, türkləri ilə bağlı bir çox tarixi fakt-

larla sübut edir. F.Rzayevin sözügedən türk tayfalarının dili üzərində apardığı 

tədqiqatlar həmin fikri bir daha təsdiqləyir. Bu tədqiqatlarda etnooykonimlərə 

əsaslanan linqvistik təhlillər mühüm yer tutur. Burada tək səs-hərflərin məna 

daşıması faktlarının sübutu, ilkin dilimizin birhecalı olması variantının dil faktla-

rı ilə təsdiqi, toponimik adlar üzərində aparılacaq tədqiqatlara yeni bir konsepsi-

yanın təqdimi və onun dil faktları ilə sübutu F.Rzayevin dilimizlə bağlı yeni elmi 

nəticələrinin əsil mahiyyətini ortalığa çıxarır. Oykonimlərin quruluşundan ortalı-

ğa tək səslərin fonomorfem kimi çıxması amilini göstərən müəllif səs+söz+ 

cümlə təkamülünü dilimizin ən qədim dövrlərdən ilk formalaşan dil olduğunu 

göstərmişdir. Göstərilən prototürk tayfa dillərinin Naxçıvan-Naxər ölkəsi ərazi-

sində yaranmış çarlıq, ölkə, əyalət kimi qurumlarında ümumünsiyyət vasitəsi ol-
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duğunu da elmi cəhətdən əsaslandıran F.Rzayev, onun digər tayfa dillərinə 

təsirinə dair xeyli tarixi dil faktları göstərmişdir.  

―Naxçıvan əhalisinin etnogenez tarixindən m.ö. II-I minilliklər‖ (3) əsərin-

də Naxçıvanın qədim və müasir ərazilərindəki tayfalarla bağlı adların mənaları, 

onların mifik inancları, Assur, Urartu, Uyğur yazılarındakı bu tayfa dillərinə 

məxsus sözlər və ifadələr ətraflı tədqiq edilmişdir. Etimoloji təhlillər zamanı, 

sözlərin aid olduqları dövrləri, onların ümumprototürk dil ünsürləri ilə müqayi-

səli təhlili verilmişdir. Nəticədə dilimizin əski dövrlərinə dair bir sıra diqqətədə-

yər yeni tarixi dil faktları ortalığa çıxarılmışdır. Bundan başqa, əsərdə tayfaların 

adlanma prosesi, bu baxımdan dilin ifadə imkanları, mifik təfəkkür amili, tarixi-

coğrafi faktlar, qədim türk və areal türk sözlükləri və s. vəhdətdə götürülmüşdür 

ki, toponimikaya dair tədqiqatlarda bu cür elmi konsepsiyaya təsadüf edilmir. 

Tədqiqatın bu üslubu yeni olmaqla bərabər, ağır zəhmət tələb edir ki, müəllif bu 

yeni konsepsiyasını layiqincə yerinə yetirmişdir. 

F.Rzayevin Şümer, Urartu və digər salnamə yazılarına, antik müəlliflərin 

əsərləri və dini kitablara əsl tədqiqatçı bacarığı ilə yanaşması və dərin, hərtərəfli 

elmi-nəzəri təhlil və tədqiqləri nəticəsində 30-dan yuxarı prototürk tayfası və 

tayfa qollarının tarixi və ərazisi, dili və inancları ilə bağlı yeni faktlar əldə edil-

mişdir. Bunlar onun səriştəli dilçi alim olduğunu,  sanballı və ağır bir zəhmətin 

öhdəsindən bacarıqla gələn əsl tədqiqatçı peşəkarlığını ortalığa çıxarmışdır.  

Türk dillərinə aid araşdırmaları F.Rzayevin türk xalqlarının dili və 

mənşəyi haqqında yetərincə bilgiyə sahib olduğunu, elmi əsərlərin düzgün təhlili 

və dil faktlarının tam təyin edilməsinə dərindən bələdliyini göstərir. 

 ―Naxçıvan əhalisinin etnogenez tarixindən‖ əsərinin hər iki cildində diq-

qəti çəkən əsas amillərindən biri də 8 min il öncəki dilimizdə kök və şəkilçi mü-

nasibətlərinin müasir dilimizin morfoloji və leksik qanunları ilə müqayisələrinin 

elmi izahlarıdır. Burada əski dilimizdə az-az təsadüf olunan amorf, flektiv dil 

xüsusiyyətlərinin izahları da dil tariximiz üçün yeni bir elmi faktı ortalığa çıxa-

rır. Əgər bu gün dünya dillərində  amorf (kök dil) və flektiv dil ünsürləri hələ ya-

şamaqdadırsa, bir daha qeyd edək ki, protoazərbaycan dili bu prosesi 8 min il 

öncə adlamış, tarixi baxımdan ən qədim dil olmuşdur. Bu tarixi fakt mo-

noqrafiya müəllifinin dilçilik elminə gətirdiyi böyük bir elmi yeniliyi təsdiq edir. 

Bildiyimiz kimi, sözlərin öndən, orta və sondan dəyişilmələri kimi flektiv-

lik əlamətləri slavyan, roman-german, sami, ərəb və s. dillərə aiddir. Burada da-

xili və xarici  fleksiyalar mühüm rol oynayır ki, bunlar  monoqrafiyada  geniş 

izah olunur.  

Firudin Rzayev amorf – kök dillərə dair nümunələr göstərməklə yanaşı, 

flektiv dillərə dair qədim Manna və Midiya toponimlərindən Qilzan, Urimzan, 

qıpçaqlarda Koman, Kuman, peçeneqlərdə Yazı Kapan kimi tayfa adlarındakı 

əski -an ―mənsubluq‖, bəzən də ―bənzətmə‖ mənalı şəkilçini nümunə verərək, 

Naxçıvan etnooykonimlərində bunun bütün variantlarda geniş izahını təqdim 

edir. Eyni hal -ut/at/t- ―yer məkan‖, ―cəmlik‖, -a, -ik- “kiçiltmə‖ və s. şəkilçilə-

rə də aiddir ki, müəllif bəzən bunların leksik məna daşımasına dair oykonimlər-

dən misallar və dil faktları göstərir.  

F.Rzayevin fikrincə, amorf dillər bu üç mərhələnin ilkin, flektiv dillər orta,  

aqqlütinativ-iltisaqi dillər isə son, sabit və mükəmməl mərhələsi olmuşdur. 
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Hazırda dilçi alimlərin çoxu dilimizin bu dil quruluşlarından ən qədim dil 

olduğunu təsdiq edir. 

F.Rzayevin ―Naxçıvan əhalisinin etnogenez tarixindən‖ (II cild) əsərində 

diqqətimizi çəkən amillərdən biri adlardakı predikativlik məsələsidir ki, bu, son 

dövrlərdə dilçilik elmində geniş aspektdən tədqiq olunan mövzulardandır. Qeyd 

edək ki, predikat və predikativlik anlayışlarında predikat-məntiqdəki mühakimə 

obyektini-subyekti (mübtəda, yəni haqqında nə danışılırsa o şeyi) müəyyən edən 

anlayış kimi dəyərləndirilir. Əsərdə oykonimik adların izahında da müəllif bu 

variantlar kontekstində predikativliyin  mövcud obyektdə bir səslə, bir sözlə, bir 

söz birləşməsi və sözlərin müxtəlif şəkildə birləşməsi ilə də ifadəsinə dair 

nümunələr göstərmişdir (3, s. 507-510).  

Müəllif eyni zamanda Helt, Axxıyava, Assur yazılı mətnlərin əski türk 

dilində olduğunu elmi faktlarla sübut etmişdir ki, bunların tam olaraq tədqiqi 

istər dilimizin, istərsə də ərazilərimizin tam müəyyənləşdirilməsində qiymətli 

əsas mənbə olmaqla öz həllini gözləyən məsələlərdəndir. 

Bütün bunları ümumiləşdirib nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, dilimizin 

keçdiyi tarixi təkamül yolunun öyrənilməsində istər qədim salnamə yazılarının, 

istər bu yazılarda adı keçən coğrafi adların, eləcə də türk toponimik sisteminin 

tədqiqi, dilçi alimlərimizin diqqətindən yayınmamalı, bu istiqamətdə əsaslı 

tədqiqatlar bir qədər də genişləndirilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАНИРА АСКЕРОВА 

РОЛЬ НАХЧЫВАНСКИХ ЛИНГВИСТОВ В ИЗУЧЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ОНОМАСТИКИ 

(По материалам научных исследований Фирудина Рзаева) 

 В статье исследуется деятельность нахчыванских лингвистов в области ономас-

тики, особенно топонимии. В статье в основном анализируется деятельность Ф.Рзаева в 

этой области, выявляются его заслуги перед азербайджанской ономастикой, значение и 

области применения этих исследований, определено, что топонимы Нахчывана играют 

важную роль в исследованиях Ф.Рзаева. 

Ключевые слова: азербайджанская ономастика, нахчыванские лингвисты, 

топонимия, ойконимы, Ф.Рзаева 

 

SUMMARY 

GANĠRA ASKEROVA 

THE ROLE OF NAKHCHĠVAN LĠNGUĠSTS ĠN THE STUDY OF AZERBAĠJANĠ 

ONOMASTĠCS 

(Based on the scientific research by Firudin Rzayev) 

The article studies the activities of Nakhchivan linguists in the field of onomastics, 

especially in toponymy. İn the article, F.Rzayev's activities in this field have  been analyzed, his 

service to Azerbaijani onomastics, importance and areas of application of these researches have 
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been determined. It was determined that Nakhchivan toponyms play an important role in 

F.Rzayev's researches. 

Key words: Azerbaijan onomastics, Nakhchivan linguists, toponymy, oykonims, 

F.Rzayev 
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 “MOLLA NƏSRƏDDĠN” ƏDƏBĠ CƏBHƏSĠNDƏN MOLYER SƏNƏTĠNƏ BAXIġ 

 

Məqalə “Molla Nəsrəddin” jurnalında fransız yazıçısı Molyerlə bağlı məqamların təhlili-

nə həsr olunmuĢdur. Qeyd edilmiĢdir ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı səhifələrində Molyerin adı-

na ilk dəfə məcmuənin 7 aprel 1923-cü il tarixli 19-cu sayında dərc olunmuĢ “EĢq mədrəsəsi” 

felyetonunda rast gəlirik. Mirzə Cəlil fransız yazıçısı Molyerdən söz açaraq oxucunu Molyer 

haqqında daha artıq bilgilər toplamağa səfərbər etmiĢdir.  

“Zorən təbib” Molyerin məĢhur komediyalarından biridir. “Molla Nəsrəddin” jurnalında 

da eyniadlı felyetonla qarĢılaĢırıq (18 iyun 1925,  № 29) və həmin felyeton “Zorən təbib” imzası 

ilə çap olunmuĢdur.  Felyetonda müəllifi düĢündürən əsas məsələ sovetlər cəmiyyətində hər bir 

Ģeyin məhz zor gücü ilə  həyata keçirilməsidir. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 30 may 1929-cu il tarixli 22-ci sayında oxuculara təqdim 

olunmuĢ “Don Juan” miniatür felyetonu sanki Molyerin “Don Juan və yaxud daĢ qonaq”  əsəri 

ilə eyni ideyanı daĢımaqdadır.  Mollanəsrəddinçi müəllif Ģəhvət düĢkünlərinə nifrətini məhz 

həmin Ģəxsləri Molyerin qələmə aldığı Don Juan surətinə bənzətməklə ifadə etmiĢdir.  

Açar sözlər: “Molla Nəsrəddin”, jurnal, təbib, molla, komediya, felyeton, teatr, xəbər, 

sənət, baxıĢ, Molyer, estetik 

 

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının dünya ədəbiyyatı ilə əlaqələr sistemində 

Fransa ədəbiyyatı özünəməxsus yer tutmaqdadır. Doğrudur, nəzəri mənbələrdə  

mollanəsrəddinçilərin Fransa ədəbiyyatına bələdliyinə, yaxud həmin ədəbiyyatın 

müsbət ənənələrindən faydalanmalarına dair elmi fikrin bir o qədər də ciddi 

müddəası ilə qarşılaşmırıq. Bununla belə, ―Molla Nəsrəddin‖ ədəbi məktəbinin 

nümayəndələri də yeri gəldikcə Fransa ədəbiyyatından söz açmış, həmin 

ədəbiyyatın müsbət, hətta mənfi göstəricilərindən bəhs edərək Azərbaycan 

oxucusunun Avropa ədəbiyyatı ilə tanışlığında müəyyən tanıtma vəzifəsini 

yerinə yetirmişlər. R.İsmayılov ―Azərbaycan-Fransa ədəbi əlaqələri‖ əsərində 

dövr etibarilə XX yüzilin ilk oniliklərini nəzərdə tutaraq Azərbaycan ədəbi-

estetik fikrinin Fransa ədəbiyyatına marağını ümumi şəkildə belə təqdim 

etmişdir: ―XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-fransız ədəbi-mədəni əlaqələri 

əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq yeni keyfiyyətlərlə zənginləşir: fransız 

dramaturgiyası, nəsr və şeir nümunələri Azərbaycan dilinə tərcümə edilib çap 

olunur, səhnədə təcəssüm etdirilir, təbdil olunurdu. Ayrı-ayrı fransız yazıçıları 

haqqında mətbuatda ədəbi-tənqidi fikirlər söylənilirdi. Fransa ictimai fikir tarixi, 

Fransa burjua inqilabı tarixi barədə çoxlu məqalələr silsiləsi dövri mətbuatda, 

daha çox demokratik orqanlarda dərc olunurdu.‖ (1,  s. 193)  

Cəmiyyət həyatına, ictimai-siyasi proseslərə yeni baxış nümayiş etdirən 

―Molla Nəsrəddin‖ ədəbi məktəbinin Fransa ədəbiyyatına münasibətində də bir 

özünəməxsusluq izlənilməkdədir. Daha doğrusu və təbii ki, jurnalın ideya 

istiqamətlərinə uyğun surətdə, məcmuənin səhifələrində ―ayrı-ayrı fransız 

yazıçıları haqqında ədəbi-tənqidi yazılara‖ rast gəlmək qeyri-mümkündür. Lakin  
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bu heç də mollanəsrəddinçilərin Fransa tarixi, həyatı və ədəbiyyatına biganə 

qalması demək deyil.  

Azərbaycan milli təfəkkürünün Fransa ədəbiyyatı ilə tanışlığı prosesində  

mühüm göstəricilərdən biri XVII əsr yazıçısı, 1622-1673-cü illərdə yaşamış və 

fransız ədəbiyyatı tarixində komediya janrının yaradıcısı olaraq tanınan Jan 

Batist Poklen Molyerin adı ilə bağlıdır. Haqqında danışılan ədəbi tanışlığa 

―Azərbaycan-Fransa ədəbi əlaqələri‖ kitabında Rauf İsmayılov belə aydınlıq 

gətirmişdir: ―Əsrimizin əvvəlində fransız mədəniyyətinə dərin rəğbət bəsləyən 

dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov fransız ədəbiyyatı və dramaturgiyası ilə səhnəmizi 

bilavasitə əlaqələndirirdi. Onun fransız ədəbiyyatından iqtibas və təbdilləri 

səhnəmizdə özünə yer tapmışdı. Dramaturq Molyerin ―Xəsis‖ əsərini təbdil 

etmiş və ―Ağa Kərim xan Ərdəbili‖ pyesini yazmışdır.‖ (1, s. 194) 

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı səhifələrində isə Molyerin adına bir qədər gec, 

yəni ilk dəfə məcmuənin 7 aprel 1923-cü il tarixli 19-cu sayında dərc olunmuş 

―Eşq mədrəsəsi‖ felyetonunda rast gəlirik.  

Bəlli olduğu kimi, C.Məmmədquluzadə digər mübariz qələm dostları ilə 

birgə vətənin və vətəndaşın nicatını maarifçilik hərəkatının uğurla gerçəkləş-

dirilməsində görmüş, bu işdə teatrın rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. Lakin 

bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycandakı mövcud teatrların  

fəaliyyəti Mirzə Cəlilin prinsiplərinə uyğun gəlmir və bu sahədə yarıtmazlıq 

böyük yazıçının haqlı tənqidinə məruz qalırdı. Məsələn, C.Məmmədquluzadə 

―İki xəbər‖ felyetonunda (―Molla Nəsrəddin‖, 20 yanvar 1923, №10) yeni 

hökumətin guya ―pulsuzluğu‖ səbəbindən teatrların bağlanmaq təhlükəsindən 

ürək ağrısı ilə söz açmışdır. ―Eşq mədrəsəsi‖ felyetonunda isə teatrlarla bağlı 

tamamilə başqa bir problem nəzər nöqtəsinə çəkilmişdir. Əslində bu əsəri ilə 

müəllif teatrlarda hazırlanan yeni tamaşaların nə qədər aşağı səviyyədə olmasına 

narazılığını bildirmiş, yeni səhnə əsərlərinin təqdimində dünya teatr sənətindən 

tamamilə uzaqlaşmağı, istər teatr rəhbərlərinin, istərsə də aktyorların ancaq 

maddiyyat haqqında fikirləşmələrini tənqid hədəfinə çevirmişdir. Mirzə Cəlil 50 

il ərzində Azərbaycan teatrının keçdiyi yolu özünəməxsus tərzdə xatırladaraq 

yazmışdır: ―Eşq mədrəsəsi, məhəbbət ibrətxanası, nazü qəmzə darülfünunu, 

qucaqlaşma evi. 

İnsafən bu əlli il müddətində teatromuz çox-çox tərəqqi tapdı, o qədər 

qabağa gəldi ki, indi Mirzə Fətəli birdən dirilə və gələ əyləşə tamaşa otağında, 

pərdə qalxandan sonra səhnəmizə tamaşa edə, - yəqin ki, tanımayacaq ki, aya 

bura haradır, teatr, ya lotuxanadır.‖ (2,  s. 420) 

Bəli, ―Eşq mədrəsəsi‖ felyetonunda Mirzə Cəlil yeni hökumətin rəhbərliyi 

ilə təşkil edilən teatr tamaşalarında eşq və məhəbbət səhnələrini canlandıran 

səviyyəsiz əsərlərin tamaşaçılara göstərilməsinə qəti şəkildə etirazını bildirmiş, 

bir daha teatr təşkilatçılarının diqqətinə çatdırmışdır ki, hazırlanan tamaşalarda 

ictimai eyblərimizdən danışılmalıdır. Maraqlıdır ki, Cəlil Məmmədquluzadə yeni 

cəmiyyətdə teatrların yarıtmaz fəaliyyətini tənqid atəşinə tutarkən Mirzə Fətəli 

Axundzadə, Molyer və Qoqol dühasından söz açaraq böyük sənətin mahiyyətini 

belə dəyərləndirmişdir: ―Hələ yadıma düşmür ki, indi bizim əlli illik səhnəmizdə 

bir gün və bir dəfə elə bir tamaşaya rast gələsən ki, orada eşqbazlıq və 

qucaqlaşmaq hərəkətləri əvəzinə bari bir dəfə də eyib mərəzlərimizə gülmək 

nümayişləri göstərilə. 
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Və halonki nə Mirzə Fətəli bizə bu eşqbazlıq madrəsəsini göstərib, nə 

qeyri millətlərin teatr yazıçıları göstərib. 

Məgər Molyer belə deyirmiş? Məgər Qoqol kimi bir qələm ustadının 

varlığı bizə kifayət deyil ki, hərdən bir biçarə avam camaatı da hərdən bir də 

olmuş olsa öz üstünə güldürüb eybini özünə nişan verək?‖ (2,  s. 420)  

Göründüyü kimi, ―Eşq mədrəsəsi‖ felyetonunda Mirzə Cəlil fransız 

yazıçısı Molyerdən bəhs edərkən komediya ustadının hər hansı bir əsərini 

xatırlatmadan oxucuya  ―Məgər Molyer belə deyirmiş?‖ sualı  ilə üz tutur ki, 

həmin sual özlüyündə oxucunu Molyer haqqında daha artıq bilgilər toplamağa 

səfərbər edir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan teatrlarında ideyaca zəif və tamaşaçıya 

yalnız süni şəkildə zövq verən əsərlərin səhnələşdirilməsindən bəhs edən Mirzə 

Cəlilin fransız dramaturqu Molyeri yada salması təsadüfi deyildi. Çünki məşhur 

komediyalar müəllifi Molyer qaynaqlandığı nəzəri ideyayalara, yəni klassisizm 

ədəbi cərəyanının prinsiplərinə sadiq qalsa da, teatr əsərlərinə münasibərdə yeni 

mövqe nümayiş etdirmiş, bu fikirdə olmuşdur ki, səhnədə göstərilən vəziyyətlə-

rin qeyri-reallığı, obrazların sxematikliyi, qələmə alınan hadisələrin uydurma və 

qondarma olması yolverilməzdir. Nəzəri ədəbiyyatda, daha doğrusu, Afaq 

Yusifli İshaqlının ―XVII əsr Qərbi Avropa ədəbiyyatı‖ kitabında Molyerin 

estetik görüşləri belə dəyrləndirilmişdir: ―O (Molyer – İ.C.), belə hesab edir ki, 

"komediyanın vəzifəsi insanları əyləndirərək tərbiyə etməkdən ibarətdir". 

Molyer komediyanın, satirik teatrın ictimai əhəmiyyətini gözəl başa düşürdü və 

göstərirdi ki, hər bir adam öz bacarıq və istedadına uyğun olaraq insanlara 

xidmət etməlidir. Bu mənada Molyer əsrin eyiblərini gülməli təsvirlər vasitəsilə 

ifşa etməyi özünün cəmiyyət qarşısında əsas borcu sayırdı. Ədibin fikrincə, ciddi 

əxlaqın ən yaxşı nümunələri satiraya nisbətən daha gücsüzdür. "Biz eyibləri 

kütləvi gülüş hədəfinə çevirməklə onlara ağır zərbə endirmiş oluruq." (7, s. 181) 

Bəli, ―Eşq mədrəsəsi‖ felyetonunda Mirzə Cəlil qəti şəkildə Azərbaycan 

səhnəsində Mirzə Fətəli Axundzadə əsərlərinin mütrübbazlıqlarla əvəzlənməsi-

nin əleyhinə olmuş, bildirmişdir ki, oynanılan əsərlərdəki hadisələrin ibrətamiz-

liyi mütləq nəzərə alınmalı, dünya ədəbiyyatının qiymətli əsərləri tərcümə 

edilərək tamaşaçılara göstərilməlidir. Eləcə də adıçıkilən felyetonda müəllifin 

―Məgər Molyer belə deyirmiş?‖ sualı bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, 

C.Məmmədquluzadə nəinki Molyerin komediyalarına, həmçinin XVII əsr 

fransız yazıçısının sənət haqqındakı baxışlarına dərindən bələd imiş. Digər 

tərəfdən,  ―Eşq mədrəsəsi‖ felyetonunda Azərbaycan dramaturqu M.F.Axundza-

dənin adının Molyerin adı ilə qoşa çəkilməsi, fikrimizcə, təsadüfi deyil. Nəzəri 

fikir bu qənaətdədir ki, M.F.Axundovun komediya yaradıcılığına Molyerin 

əsərləri birbaşa təsir göstərmişdir. Daha doğrusu, İlham Rəhimli ―Üç əsrin yüz 

otuz ili (Akademik Milli Dram Teatrı bu gün)‖ kitabında yazır: ―Ötən əsrin 

ortalarında ön Qafqazın inkişaf etmiş mədəni-maarif mərkəzlərindən biri Tiflis 

şəhəri idi. Burada azərbaycanlı ziyalıların öz yeri, xalqa mədəniyyət aşılamaqda 

öz xidmət üsulu, maarifdə öz məfkurə istiqaməti vardı. Onlardan biri də filosof-

maarifçi, Qafqaz canişinliyində tərcüməçi işləyən Mirzə Fətəli Axundzadə idi. 

Tiflisin teatral iqlimi, Rusiyanın müxtəlif səhnə ustalarının şəhərə qastrolları, 

Qərb ədəbiyyatına, onun dramaturgiya qoluna, xüsusən Jan Batist Molyer irsinə 

bələdlik və ilk növbədə milləti nadanlıqdan xilas etmək yollarını araması Mirzə 

Fətəlini pyes yazmağa vadar etmişdir. Özü də məhz məzhəkə (komediya) 
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yazmağa.‖  (6, s. 4) 

Beləliklə, ―Eşq mədrəsəsi‖ felyetonuna əsaslansaq, Mirzə Cəlil nəinki 

Mirzə Fətəli Axundzadə əsərlərinə, hətta Mirzə Fətəli Axundzadənin öz 

komediyalarını yazarkən hansı mənbələrdən bəhrələnməsi məsələsinə kifayət 

qədər bələd imiş.  

―Molla Nəsrəddin‖ jurnlında tək-tək rast gəlinən hallardan biridir ki, 

məcmuədə çap olunan materialın həm adı, həm də müəllifin gizli imzası dünya 

ədəbiyyatından alınsın. Daha doğrusu, məcmuənin 18 iyun 1925-ci il tarixli 29-

cu sayında getmiş materiallardan biri ―Zorən təbib‖ adlandırıldığı kimi, həmin 

materialın sonunda da biz ―Zorən təbib‖ imzasına rast gəlirik. Əlbəttə, ―Zorən 

təbib‖ Jan Batist Molyerin əsəridir və Azərbayacan oxucusuna hələ XX əsrin 

əvvəllərindən tanışdır. ―Zorən təbib‖ ilk dəfə Mirzəcamalov tərəfindən 

Azərbaycan dilinə təbdil olunmuşdur. ―Müsəlman dram artistləri cəmiyyəti‖ 

tərəfindən 26 yanvar 1907-ci ildə əsər ilk dəfə tamaşaya qoyulmuşdur. O 

zamankı mətbuatın verdiyi məlumatdan aydın olur ki, həmin ―tərcümə‖də 

Molyerdən heç nə qalmamışdır.  

İkinci dəfə isə həmin pyes orijinala uyğun şəkildə Ə.Qəmərlinski 

tərəfindən təbdil olunmuşdur.  1907-ci ildən etibarən teatrımızın repertuarından 

düşməyən ―Zorən təbib‖in həmin tərcümə-təbdili 1912-ci ildə kitabça şəklində 

çap edildi.‖ (1, s.198) 

―Zorən təbib‖ felyetonunun əvvəlində də vurğulanır ki, bəli, eyni adda 

kitabça da mövcuddur. Lakin mollanəsrəddinçi müəllifi düşündürən fransız 

yazıçısı Molyerin hər hansı bir əsəri deyil. Başqa sözlə, ―Molla Nəsrəddin‖in 

―Zorən təbib‖i sovetlər cəmiyyətində hər bir şeyin məhz zor gücünə həyata 

keçirilməsinə üsyan edir. Bəli, mollanəsrəddinçi qələm sahibi pulun hökmranlıq 

etdiyi yeni quruluşda insanların zorla tacir, saatsaz, şair, yazıçı,  mühərrir 

olmalarına qarşı çıxsa da, bütün bunların mümkünlüyünü də bildirir. Lakin gizli 

imzası ―Zorən təbib‖ olan yazar  əxlaqi deqredasiya halını yaşayan bəzi qızların 

komsomol sıralarına yazılmalarından ötrü öz analarını dəlixanaya 

saldırmaqlarına qəti şəkildə etiraz edir. ―Molla Nəsrəddin‖in ―Zorən təbib‖i bu 

fikirdədir ki, siyasi əqidələrinə görə insanların milli-mənəvi dəyərləri 

ayaqlamaları yolverilməzdir. Budur, Mirzə Cəlilin mücahid qələm dostu 

komsomol sıralarına yazılmaq məsələsində analarını dəlixanalara qoyduran 

gəncləri aşağıdakı şəkildə satira hədəfinə çevirmişdir: ―Anan bir il deyə ki, 

komsomolka olsan evə qoymayacağam, cehizlərini verməyəcəyəm, ərə 

verməyəcəyəm, mənsiz ərə getsən, xəstələnsən üstünə gəlməyəcəyəm. 

Axırda sən bunları qulağına almıyasan, gedib öz yoldaşların ilə bulvarda 

oturasan çay içməyə, yanında sair arvadlar da ola, anan da gəlib xalqın içində 

saçlarından tutub sürüyə-sürüyə apara. Özün də gedib heç yerə şikayə 

verməyəsən, cahil və ədəbsiz ananın öhdəsindən gəlməysən. O cür dəlini aparıb 

dəlixanaya qoymayasan. Onda biz deyəcəyiz ki, bu, zorən təbiblikdir. Hərgah 

görsək, anan dəlixanadadır, özün də bundan şadsan, o vaxt deyəcəyiz, sən 

komsomolkasan. Amma sözümüz yadından çıxmasın. Hər yerdə zor olarsa, 

burada zor olmaz.‖ (3, s. 347) 

―Zorən təbib‖ felyetonu deməyə əsas verir ki, ―Molla Nəsrəddin‖ ədəbi 

məktəbinin nümayəndələri yeni cəmiyyətin qüsurlarından son dərəcə 

ehtiyatlılıqla söz açmış, bu zaman dünya ədəbiyyatından istifadə yolu ilə 
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müəyyən mənada fikrin üstüörtülü formada təqdiminə çalışmışlar.  

Ümumiyyətlə, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Fransa ədəbiyyatından 

Molyer yaradıcılığına daha çox maraq göstərildiyi müşahidə olunmaqdadır. 

Hətta bu maraq onunla nəticələnmişdir ki, Molyerin bəzi əsərləri Azərbaycan 

dilinə tərcümə olunmazdan öncə yazıçının ayrı-ayrı mənfi surətləri bədii 

təfəkkürümüzə və leksikamıza nüfuz etmiş, insanlar cəmiyyətdə qarşılaşdıqları 

müəyyən qüsurların aradan qaldırılması üçün fərdi mənfi keyfiyyət daşıyıcılarını 

Molyer surətlərinə oxşatmaqla onlardan xilas olmağa çalışmışlar.  

Azərbayvcan milli təfəkkürünün Molyer yaradıcılığı ilə təmasını 

təsdiqləyən şəxs adlarından biri Don Juandır.  ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının 30 

may 1929-cu il tarixli 22-ci sayında oxuculara təqdim olunmuş ―Don Juan‖ 

miniatür felyetonu sanki Molyerin ―Don Juan və yaxud daş qonaq‖  əsəri ilə 

eyni ideyanı daşımaqdadır.  Əslində 1922-ci ildən sonra mollanəsrəddinçiləri 

ciddi surətdə düşündürən problemlərdən biri cəmiyyətdə çoxlarının məhz 

elmsizlik və nadanlıq səbəbindən şəhvət düşkününə çevrilərək yaşamaları 

olmuşdur. Yaxud da bəziləri öz mənfur əməllərinə bolşeviklər tərəfindən elan 

edilmiş ―azad cəmiyyət‖ şüarı ilə bəraət qazandırmağa çalışmışlar ki, onların bu 

tipli hərəkətləri ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı səhifələrində dönə-dönə 

lənətlənmişdir. Maraqlıdır ki, mollanəsrəddinçilər şəhvət düşkünlərinə 

nifrətlərini məhz həmin şəxsləri Molyerin qələmə aldığı Don Juan surətinə 

bənzətməklə ifadə etmişlər. Bu mülahizələrimizi təsdiqləyəcək ən ciddi mənbə 

―Don Juan‖ miniatür felyetonudur. ―Əzət xala‖ imzalı həmin miniatür felyeton 

aşağıdakı mətndən ibarətdir:  ―Yevlaxda bir nəfər uzun boylu kişi var ki, 

ləqəbinə Bərdə ―Don Juanı‖ deyirlər. Bu gözünə döndüyüm dönüb Qazax 

çovdarına, ildə bir sürü arvad alıb boşayır. Naxçıvanda elə, Bakıda belə, Şəkidə 

şöylə. İndi də Yevlaxda nə qədər baldırı yoğun kişi və arvad görsə hamısı almaq 

istəyir. Bu günlərdə restorançı Zaxar dayını vağzalda çaxır satan kişinin 

yoğunbaldır qızına elçi salmışdır ki, onu alsın. Molla əmi! Allah elə eləsin ki, bu 

kişi bunda sonra arvadların yaxasından əl çəksin.‖ (4,  s. 176) 

İham Rəhimlinin ―Azərbaycan teatr tarixi‖ kitabına əsaslansaq, 

Azərbaycan tamaşaçısı Jan Batist Molyerin ―Xəsis‖ (1902), ―Zorən təbib‖ 

(1908), ―Jorj Danden‖ (1923) əsərlərindən sonra ―Don Juan‖ əsərinə tamaşa 

etmişdir (Bax: 5, s. 37, 60, 101, 103). Bununla belə, düşünürük ki, keçid 

dövrünü yaşayan cəmiyyətdə donjuanlar artdığından xalq öz leksikonunda Don 

Juan adına daha çox yer vermişdir.  

―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsinin 1930-cu il tarixli 33-cü sayında yenidən 

Don Juan mövzusunun gündəmə gətirildiyini görürük. Bu dəfə ―K.‖ imzalı 

müəllif öz felyetonunu  ―Donjuan müəllim‖ adlandırmış, birbaşa işçi fakültəsi 

müəllimi İsrafil Kazımzadənin qeyri-əxlaqi əməllərini qələmə almışdır. Yeni 

dövr mollanəsrəddinçisi öz felyetonunun əvvəlində bəzi izahların verilməsini 

gərəkli saymış, İsrafil Kazımzadənin əməllərini təsvir etməzdən öncə ―Donjuan‖ 

sözünə açıqlama gətirməyi vacib bilərək yazmışdır: ―Donjuan sözü fransız 

dilində qadın düşkünü deməkdir. Ona görə bu söz bütün Avropa və hətta Şərq 

dillərində belə söylənməkdədir.‖ (4, s. 672)  

Əslində ―K.‖ İmzalı mollanəsrəddinçinin təqdimatına əsaslansaq, işçi 

fakültəsi müəllimi İsrafil Kazımzadə öz hərəkətləri ilə heç də Molyerin Don 

Juanından geri qalmır. Xatırladaq ki, Molyerin Don Juanı, ümumiyyətlə, 
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özünəməxsus həyat və əxlaq fəlsəfəsinə sahibdir və həmin ―fəlsəfi dünyabaxış-

da‖ ―sevgidə sədaqət‖ deyilən bir anlayış yoxdur. Mollanəsrəddinçi müəllifi tə-

əccübləndirən isə müəllim  İsrafil Kazımzadənin fransızsayağı Don Juanlığı 

yaşatmağa çalışmasıdır. Bu səbəbdən miniatür felyetonda əxlaqdan uzaq bir 

müəllimin əməlləri nifrətlə qələmə alınmışdır: ―Bizim indi göstərəcəyimiz 

donjuan İsrafil Kazımzadə işçi fakültəsi müəllimidir. Yəni işçilərə tərbiyə verir. 

Bu tərbiyəçi 7 aydır ki, bir neçəsi ilə gəzib axırda öz talibəsilə evlənmişdir. Və 

əvvəlki qadını qucağında bir, yanında isə ikinci çocuğu ilə boşamışdır. Bu qadın 

7 aydır ki, iki çocuq ilə möhtaclıq çəkir, dəfələrlə heç olmazsa uşaqlarına maddi 

yardım etməsini rica etmişsə də, nəticəsiz qalmışdır.‖ ( 4, s. 672) 

Şübhəsiz ki, 1920-ci ildə bolşeviklərin silah gücünə hakimiyyətə gəlişin-

dən sonra cəmiyyət daxilində yaranmış qarışıqlıqdan istifadə edərək bəzilərinin 

qeyri-əxlaqi hərəkətlərə yol vermələri mollanəsrəddinçiləri ciddi şəkildə 

düşündürmüşdür.  Bu səbəbdəndir ki, ―Donjuan müəllim‖ başlıqlı yazıdakı ideya 

eyni zamanda mətn daxilində çəkilmiş karikatura vasitəsilə də oxuculara catdırıl-

mışdır. Karikaturada gənc bir tələbə öz müəllimi qarşısında məsumcasına dayan-

mışdır. Onun qarşısında isə müəllim İsrafil Kazımzadə diz çökərək və tələbəyə 

gül təqdim edərək sevgisini bildirməkdədir. Uzaqdan isə  İsrafil Kazımzadənin 

əvvəlki qadını və iki övladı bu səhnəni qəmli-qəmli izləməkdədirlər. Miniatür 

felyeton müəllifin kinayəli sözləri ilə tamamlanır və oxucu inanır ki, kazımzadə-

lər yalnız ictimai qınaq obyektinə çevrilməyəcək, həm də qanunla cəzalandırıla-

caqlar: ―Bəzi adamlar görürsən ki, öz ömrünü təkcə bir arvad ilə çürüdür və 

oğul-uşaq dərdinə qalır. Bizə qalırsa adam elə bu tərbiyəçi kimi gənclikdən 

istifadə etməli və oğul-uşaq fikri çəkməməlidir.‖ (4, s. 672) 

Əlbəttə, bu sözlər deməyə əsas verir ki, ―K.‖ imzalı mollanəsrəddinçi 

müəllif, o cümlədən 1920-ci illərin sonlarında çox mürəkkəb bir dövr yaşayan 

Azərbaycan ictimaiyyəti artıq Molyerin ―Don Juan‖ əsərinə kifayət qədər bələd 

imiş.  

Beləliklə, ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının Bakı nəşrlərində daha çox adı çə-

kilən, yaxud əsəri xatırladılan fransız müəllif Molyerdir. Düşündürücüdür ki, 

məcmuənin Bakı nəşrlərinə qədər əsasən Şərq ədibləri nəzər nöqtəsinə çəkilmiş-

sə, 1922-ci ildən sonra dünya ədəbiyyatına münasibətdə müəyyən mənada Qərbə 

meyillilik güclənmişdir. Mollanəsrəddinçilər yeni ictimai formasiyanın zor gü-

cünə qurulmasından bəhs edərkən Molyerin ―Zorən təbib‖ini yada salmış, cəmi-

yətdaxili qarışıqlıqlardaan istifadə edən bəzilərinin şəhvət əsirinə çevrilməklərini 

lənətləyərkən ―Don Juan‖ı xatırlatmışlar. Göründüyü kimi, Cəlil Məmmədqulu-

zadənin estetik prinsiplərinə istinadən mollanəsrəddinçilər Azərbaycan mətbua-

tında yeni bir mərhələnin əsasını qoymaqla bərabər, dünya ədəbiyyatından fay-

dalanmanın yeni formalarını təqdim etmişlər.   
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РЕЗЮМЕ 

ИМАН ДЖАФАРОВ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО МОЛЬЕРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЖУРНАЛА «МОЛЛА НАСРАДДИН» 

Статья посвящена анализу отзывов о французском писателе Мольере в журнале 

"Молла Насреддин". Было отмечено, что на страницах журнала «Молла Насреддин» имя 

Мольера впервые встречается в рубрике «Медресе любви», опубликованной в 19-м 

номере сборника от 7 апреля 1923 года. Мирза Джалил говорил о французском писателе 

Мольере и призывал читателей на поиск дополнительных сведений о Мольере. 

«Жестокий доктор» - одна из известных комедий Мольера. В журнале «Молла 

Насреддин» встречается также одноименный фельетон (18 июня 1925 г., № 29), который 

издавался под  подписью «Зорен табиб». Главное, о чем задумывается автор в фельетоне, 

это то, что в советском обществе все осуществлялось именно силой принуждения. 

Миниатюрный фельетон «Дон Жуан», представленный читателям в 22-м номере 

журнала «Молла Насреддин» опубликованного 30 мая 1929 года, несет ту же идею, что и 

«Дон Жуан или Каменный гость» Мольера. Автор, сторонник Молланасраддина, выразил 

свою ненависть к похотливой приверженности, сравнив их с копией Дона Жуана Мольера. 

Ключевые слова: «Молла Насреддин», журнал, врач, молла, комедия, фельетон, 

театр, новость, искусство, обозрение, Мольер, эстетика. 

 

SUMMARY 

IMAN JAFAROV 

LITERARY LOOK AT THE ART OF MOLIER FROM THE POINT OF VIEW OF THE 

MALLA NASRADDIN JOURNAL 

The article is devoted to the analysis of reviews about the French writer Moliere in the 

magazine "Molla Nasreddin". It was noted that on the pages of the magazine ―Molla Nasreddin‖ 

the name of Moliere first appears in the heading "Madrasah of Love" published in the 19th issue 

of the collection dated April 7, 1923. Mirza Jalil talked about the French writer Molière and 

encouraged readers to search for more information about Molière. 

The «Cruel Doctor» is one of Moliere's famous comedies. The magazine "Molla 

Nasreddin" also contains the feuilleton of the same name (June 18, 1925, No. 29), which was 

published under the signature "Zoren Tabib". The main thing that the author thinks about in the 

feuilleton is that in Soviet society everything was carried out precisely by the force of 

compulsion. 

The miniature feuilleton "Don Juan", presented to readers in the 22nd issue of the 

magazine "Molla Nasreddin" published on May 30, 1929, carries the same idea as Moliere's 

"Don Juan or the Stone Guest". The author, a supporter of Mollanasraddin, expressed his hatred 

of lustful adherence by comparing them to a copy of Don Juan Moliere. 

Key words: "Molla Nasreddin", magazine, doctor, molla, comedy, feuilleton, theater, 

news, art, review, Moliere, aesthetics. 
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ĠMADƏDDĠN NƏSĠMĠ YARADICILIĞINDA LEKSĠK VƏ QRAMATĠK YOLLA 

YARANMIġ SÖZLƏRĠN SEMANTĠKASI 

 

Məqalədə klassik Azərbaycan fəlsəfi poeziyasının zirvəsi sayılan Ġmadəddin Nəsimi 

yaradıcılığı, sənətkarın yaradıcılığının dili və üslubi səciyyəsi dəyərləndirilmiĢdir. Nəsimi 

yaradıcılığında söz yaradıcılığı, Ģairin ədəbi dilimizin zənginləĢməsindəki rolu, anadilli Ģerin 

inkiĢafına verdiyi töhfə elmi müstəvidə təhlil olunmuĢdur. VurğulanmıĢdır ki, Nəsiminin 

yaradıcılığında həm leksik, həm də qrammatik yolla yaranan sözlər Azərbaycan ədəbi dilini 

zənginləĢdirməklə dil tariximizə xidmət edir. 

Açar sözlər: ədəbi dil, söz yaradıcılığı, Nəsimi, leksikologiya, qrammatika 

 

Klassik ədəbiyyat nümayəndələrinin demək olar ki, hamısı üç dildə: ərəb, 

fars və Azərbaycan dilində yazıb yaratmışdır. İzzəddin Həsənoğlu yaradıcılığın-

da ana dilində dövrümüzə gəlib çatan şerlər sonrakı dövrlərdə anadilli şerin inki-

şafında böyük bir mərhələ olmuş, məhz bu sənətkarların yaradıcılığında dili-

mizin tarixi inkişaf yolu daha da sürətlənmişdir. Belə dəyərli sənətkarlardan biri 

də mübariz şair İmadəddin Nəsimi olmuşdur.  

Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan ədəbi dilinin bugünkü səviyyəyə çatmasında 

Nəsimi və müasirlərinin rolu danılmazdır. Nəsimi ―...Azərbaycan dilində şeirin 

ilk nümunələrini yaradan, öz mütərəqqi fikirlərini yüksək bədii dillə ifadə etməyi 

bacaran qüdrətli sənətkarlardan biri olmuşdur (1, s. 4). 

 Nəsimi özündən sonra zəngin bir ədəbi irs qoyub getmişdir. Dahi 

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Yaxın Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi 

humanist ideyaları davam və inkişaf etdirən böyük sənətkar İmadəddin Nəsimi 

insana insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm edərək 

şeirlərində insanı həyatın yaradıcısı, ―həyati gözəlliklərin əsl mənbəyi kimi vəsf 

etmişdir‖ (1, s. 7). 

Bu ideyalar Nizamidə, Füzulidə, Nəimidə və digər ysənətkarlarda da var. 

Lakin Nəsiminin böyüklüyü, ustadlığı, sənətkarlığı o idi ki, o əsl azərbaycanlı-

dır. Altı yüz il bundan öncə ana dilində şeir yazmaq bir qəhrəmanlıq idisə, öz 

əsərlərində Azərbaycan dilinin fonetik, leksik, qrammatik xüsusiyyətlərini 

ustalıqla əks etdirmək, morfoloji və sintaktik yolla yeni-yeni sözlər yaratmaq, 

bununla da ədəbi dilimizi zənginləşdirmək də bir qəhrəmanlıq, sənətkarlıq idi, 

azərbaycançılıq idi. Maraqlıdır ki, o dövrdə doğma dilimizə nə dövlət qayğısı 

var idi, nə də dilçilik institutunun. Bizə elə gəlir ki, onun ana dilində yazdığı 

əsərlərində işlənmiş əsl Azərbaycan və türkmənalı sadə, düzəltmə və mürəkkəb 

sözlərin bugünkü ədəbi dilimizin fəal lüğət fondunda işlənməsi də ölməz sənət-

karın Azərbaycana, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dilinə olan məhəbbətindən 

azərbaycançılığından irəli gəlir. Nəsimini özündən əvvəlki şairlərdən fərqləndi-

rən də məhz bu cəhətlərdir. 
 

Məqalə tarixçəsi: 
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XIV əsrin axırlarında, XV əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış İ.Nəsiminin 

yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində böyük bir mərhələnin başlanğıcı 

olmuşdur. O, yaxın Şərq və xüsusən Azərbaycan ictimai fikir tarixində vaxtına 

görə tərəqqipərvər mahiyyət daşıyan panteizm ideyalarına əsaslanaraq, zülmə, 

ədalətsizliyə qarşı çıxmış. İnsanpərvərliyi, əxlaqi-mənəvi təmizliyi təbliğ etmiş-

dir. 

Nəsiminin tarixi xidmətlərindən biri, bəlkə də birincisi onun doğma Azər-

bayşcan dilində yazmasıdır. Doğrudur, dövlət səviyyəsində Azərbaycan dilində 

yazıb-yaratmaq Şah İsmayıl Xətainin adı ilə bağlıdır. Ancaq bu, Nəsimi cəsarəti, 

Nəsimi qorxmazlığı, Nəsimi azərbaycançılığı idi. Nəsimi dilinin spesifik xüsu-

siyyətlərindən biri də budur ki, onun yaradıcılığında həm leksik yolla, həm də 

sintaktik yolla yaranan sözlər Azərbaycan ədəbi dilinin zənginləşməsində müs-

təsna rol oynadığı kimi özündən sonrakı ədəbi nəslin dilinin formalaşmasında da 

böyük təsir göstərmişdir. Onun şeir dilində işlətdiyi əsl Azərbaycan və türkmən-

şəli sözlərin, mübaliğəsiz desək, 95 faizi müasir dilimizdə işlənməkdədir. İ.Nəsi-

mini özündən əvvəl və özündən sonrakı sənətkarlardan fərqləndirən cəhətlərdən 

birincisi odur ki, onun şeirlərinin dilində Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik, lek-

sik, qrammatik xüsusiyyətlərini əks etdirən nə varsa tapmaq olar. Bir də o, heç 

bir  orta və ali təhsil almadan Azərbaycan ədəbi dilinin təməl daşını qoyan sənət-

kardır. Doğrudur ki, İ.Nəsimidən, onun yaradıcılığından, əsərlərinin dil xüsusiy-

yətlərindən çox yazılıb, çox deyilib, dissertasiyalar işıq üzü görüb. Nəsiminin 

şeir dilində işlənmiş morfoloji yolla, yəni leksik şəkilçilərlə yaranmış düzəltmə 

sözlərdən və onların yaranma yollarından xüsusi olaraq elmi əsərlər, yaxud 

məqalə yazılmamışdır. Elə buna görə də biz bu mövzuya müraciət etdik. Bunu 

da qeyd edək ki, onun şeir dilində təkcə düzəltmə milli sözlər deyil, sadə milli 

sözlərin hətta mürəkkəb yolla yaranan milli sözlər çoxluğu da diqqəti cəlb edir. 

Bu baxımdan ölməz sənətkarın bir neçə beyt qəzəlinə diqqət yetirək: 

Qulluğa bel bağladım, sultanı gözlər gözlərim, 

Dərdinə tuş olmuşam, dərmanı gözlər gözlərim. 

Gözlərim gözləri gözlər həzrəti Şahımın 

Neçəsi gözləməsin sübhani gözlər gözlərim. 

Gördüğüm ol, bildiğim ol, istədiğim həm oldur, 

Əvvəl oldur, axır oldur, anı gözlər gözlərim. 

Mən də şahın yoluna canımı qurban etmişəm, 

Eşq ilə girdim yola, meydanı gözlər gözlərim. 

Cüreyi-eşqin dilər ki, könlümə mehman ola. 

Xidmətə bel bağladım, mehmanı gözlər gözlərim. 

Ey mənim, sidq ilə yolunda xak olmaq üçün 

Can elindən gəlmişəm, cananı gözlər gözlərim. (4, s. 399) 

Bu 6 bənd qəzəldə 76 söz işlənib. Burada göz sözü 16 dəfə təkrar olunub, 

qalan 60 sözdən yalnız cəmi 10 söz (əvvəl, cüreyi-eşq, mehman, sidq, meydan, 

sübhan, axır, xak, həzrət) alınmadır. O(ldur) sözü isə dörd dəfə təkrar olunub. 

Beləliklə təkrarları da nəzərə alsaq, 76 sözün 10-u alınma, 66 söz özümüzündür. 

Burada 4 söz düzəltmədir: qul-luq, bağla-maq, göz-lə-mək; 4 söz mürəkkəbdir: 

bel bağlamaq, tuş olmaq, can qurban etmək, təmənna etmək. 

İndi isə sənətkarın şeir dilində işlənmiş morfoloji yolla, yəni leksik 

şəkilçilər vasitəsilə düzəlmiş milli və ya türkmənşəli sözlərin yaranma yollarına, 
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həmçinin həmin sözlərin hansı nitq hissəsindən düzəldiyinə və hansı leksik 

vahidə çevrildiyinə nəzər yetirək:  

...Qiymətini dodağının dəkmə xəsisə sorma kim, 

Mən bilirəm ki, can ilə susamışam Zülalinə. 

 

...Dadlı sözündən utanır, abi-həyat məhv olur, 

Gülbəşəkər nənəsnədir kim, irişə məğalinə? (4, s. 43) 

 

...Ki, çıxdı qönçədən sünbül giriban çak edər məntək, 

Dəlindi qüssədən bağrım, sən etmə yürəğim yarə. 

 

Çəmənlər müxtəlif oldu hazar əlvan çiçəklərdən, 

Açıldı laləvü nəsrin, şükufə gəldi əşcarə. 

 

...Yaxıldı canına canı dəmi-isa Nəsiminin 

Vüsali-dərdinə dərman, irişdi cani-bimarə. (4, s. 44) 

 

...Yandırdı, bəli, eşqin odu, qıldı məni kül, 

Eşqinə kül olan irişər küll kəmalə. (4, s. 46) 

 

...Yandırıcı firqətin yaxdı məni narinə, 

Könlüm ulaşmaq dilər yari-vəfadarinə. 

 

...Eşqinə qalu bəla çün demişəm Sidq ilə, 

Əhdini sındırmazam durmuşam iqrarinə. (4, s. 47) 

 

...Sol rəqibi görə idim eşqi yoldaş eyləgil, 

Gilliyəydim, başına şol səd həzaran daş yenə. 

 

Ey rəqib, bir yerdə ölgil ki, bulunmaz asu su 

Yığılsın qarğavu quzgun leşinə, hey leşinə. (4, s. 51) 

 

...Aşiqin q nilə oynar dilbərinsimin əli, 

Ey yabançı aşiq, əbsəm girmə canın qanına. 

Çəkməyəneşqin bəlasın, görməyən hicrin qəmin, 

Dərdi dərmansızdır anın, çarə yox dərmanına. 

 

...Xubların bağında çoxdur fitnəli nərgis, vəli, 

Fitnəlik xətm oldu anın nərgisi fəttanına. (4, s. 19) 

 

...Ey Nəsimi, xubların bir başı vardır, min dili, 

Eşqilə bağlama bu əhdü-peymansızlara. (4, s. 20) 

 

...Suratin lövhində yazılmış hürifi bilməyən 

Bilmədi sövmü salatı, saqisi-yövmil-hesab. 

 

Dilbərin eşqində, ey salik, ikilik pərdədir, 
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Mınliğin rəf olmayınca aradan getməz hicab. (4, s. 22) 

 

...Pərvanəsifət oldum o rüxsarına qarşı, 

Bel bağlamışam mən də çü üşşaq. (4, s. 29) 

 

...Sevgilimin sevgisindən özgə sığmaz könlümə, 

Sevgilimdən özgəyə qılmaz bu gün pravyi-eşq.  

 

...Nə gül bitdi gühistanda ki, bənzər uş bu ruxsarə, 

Hər bir sərv ola bostanda ki, həm ta qəddi-bəlayə.  

 

...Susadı könlüm nigarın ləli ruhəfzasinə, 

Talibi şövqəm həbibim surəti-zibasinə. 

 

...Zahidin heç oldu zehdü, heç keçdi taəti, 

Başladı yasinə şimdi kimsə gəlməz yasinə. 

 

...Çərx-hərradin tərs oxur görsüz fəqih, 

Kəbəteyn gör ki, atar hoqqabazın tasinə. (4, s. 53)  

 

...Saqiya, camı gətir kim, mən usatdım tövbəmi, 

Köhnə təqvimim mənim bietibar oldu yenə. 

 

...Sən Nəsimi razını, ey dan yeli yarə yetirə, 

Sənsizin halım pərişan, biqərar oldu yenə. (4, s. 54) 

 

...Hicran şərabı audır, müstarə içirmə anı, 

Neçin ki, yar ol ağuyi içirməz, ey can yarinə. 

 

Hüsnündən ey şəmsu qəmər əfaqə düşdü fitnələr, 

Kimdir yetən əndişəsiz zülfü çükün əsrarinə. 

 

Dünyəvi üqbadə mənə məqsud sənsən, yamən,  

Üqabəyə sənsiz baxmazam həm dünyanın miqdarinə. (4, s. 57) 

 

...Rəhməti gəldi, irişdi Fəzli-Rəhmanın yenə, 

Çiçəgi açıldı, güldü şol gülüstanın yenə. 

 

...Dilbərin buyi-vəfası sülfünin çinindədir 

Ənbəri yayıldı şol zülfi-pərişanın yenə. (4, s. 56) 

 

...Zülfü ruxsaridir anın zikrimiz hər sübhi-şam 

Zikirsiz hərgiz, ilahi sübhümüz şam eyləmə. (4, s. 58) 

 

...Daneyi-miskin xalın könlümü çün seyd eylədi, 

Bu tutulmuş seydə, şahim, zülfünü dam eyləmə! (4, s. 59) 
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...Mən kəsildim masiv allahdan bu gün, ey müddən, 

Vahid oldum yar ilən, aşiq olan yar istəməz. (4, s. 94) 

 

...Sən mana yar ol ki, könlüm bir dəxt yar istəməz, 

Könlümün dildarı sənsən, özgə dildar istəməz. (4, s. 65) 

 

...Yaxdı fəraqin, ey gülü xəndan, məni o da, 

Gəlgil, söndür abi-vüsalinlə narimi. 

 

Vəslin şikarım olmuş bəxti sədilən, 

Qaçırdı hasidin gözü məndən şikarimi. 

 

...Şövqin qışından ağlayıcı küz tökən yaşın, 

Vəslin gününə döndərib güldür baharımi. (4, s. 85) 

Yuxarıda şerlərdən verilmiş nümunələrin birinci bəndindəki susamışam 

feili su ismindən –sa leksik şəkilçisindən əmələ gəlmiş susamaq feili düzəldil-

mişdir. –su leksik şəkilçisi qeyri-məhsuldar şəkilçilər sırasında olmaqla bərabər, 

yeganə leksik şəkilçidir ki, hazırda həmin şəkilçi ilə düzələn söz indi də işlən-

məkdədir. (yaman susamışam oğul, faytonu saxla, bir az su içək M.S.Ordubadi). 

II bənddə dadlı sifəti dad ismi və -li leksik şəkilçisi ilə düzəlib. Bu da bu 

günkü dilimizin fəal lüğət fondunda işlənir. 

III bənddəki dəlindi feili dəl(mək) –in-di. in leksik şəkilçisi qayıdış feili 

düzəldən şəkilçidir. 

IV bənddəki aç-ıl-dı feili də -ıl məchul şəkilçisi ilə düzələn məchul feildir. 

2) vurğunun əsasdan şəkilçiyə keçməsi hallarında; bənddəki yaxıldı feili 

yax təsirli feilindən –ıl şəkilçisi vasitəsi ilə təsirsiz feil düzəlib. 

VI bənddəki yenə də yan (maq) təsirsiz feilindən –dır şəkilçisi ilə təsirli 

feil düzəlib. 

VII bənddə yenə də yan təsirsiz feilinə -dır şəkilçisi artırmaqla təsirli feil 

yaranıb və -lcı şəkilçisi yenidən sifət düzəldib. 

VIII bənddəki sındırmazam feili –sın təsirsiz feilinə -dır şəkilçisi 

artırmaqla təsirli feil düzəldib. 

IX bənddə yaddaş ismi yol və -das bir cür yazılan –das leksik şəkilçisi ilə 

düzələn yeni bir isim düzəlib. 

X bənddə qıqılsın feili –yıq və -ıl leksik şəkilçisi ilə düzəlmiş qayıdış 

feilidir. 

X bənddəki yalançı sifətləşmiş ismi –çı leksik şəkilçisi ilə yaranıb. 

XI bənddəki gözsüz sifəti gör ismi ilə -süz leksik şəkilçisi ilə yaranıb. 

XII bənddəki biltibar sözü alınma söz olaraq etibar sözünə alınma –bi ön 

leksik şəkilçisi artırmaqla yaranıb. 

XIII bənddə yanaçı sifəti  yalan ismi və -çı leksik şəkilçisi ilə düzələn 

nisbi sifərdir, yəni həm isim, həm də sifət kimi işlənən sözdür. Məs.: yalançı 

adam, yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı. 

XIV bənddəki dərmansız sifəti dərman ismi ilə -sız leksik şəkilçisi ilə 

yaranıb. 
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XIV-XV bəndlərdə fitnəli, fitnəlik səzlərindəki fitnə sözünə -li və lik 

şəkilçiləri artırmaqla sifət (fitnəli)  adam, -lik şəkilçisi artırmaqla, fitnə-lik ismi 

düzəldilib. 

XVI bənddə bağla-ma və peymansızlar sözlərindəki bağ-la-ma sözü 

isimdən feil, -ma şəkilçisi isə feildən isim düzəldib. Burada –ma şəkilçisini inkar 

şəkilçisi ilə qarışdırmaq olmaz. Məsələn: bu sözüdemə. 

XVII bənddəki ikili, mənlik sözləri say və əvəzliyə lik şəkilçisi, daha 

doğrusu, leksik morfemləri artırmaqla düzələn isimlərdir. 

XVIII bənddəki nümunələrdə sevgilim sözü su feilindən sev-gi-lim isim 

düzəldən leksik morfemdən düzələn sifətdir ki, yeri gələndə o da isimləşərək –

sevgilim formasında işlənir. 

XIX nümunədə gül isminə -üstan leksik şəkilçisi artırmaqla məkan 

bildirən isim düzəlib. 

XX bənddə su isminə qeyri-məhsuldaR şəkilçi –sa artırmaqla feil düzəlib 

susamaq olub. 

XXI nümunədə baĢladı feili baĢ ismi və -la leksik morfemlə yaranan 

feildir. 

XXII bənddəki  sözsüz sifəti söz ismi və -süz leksik morfemi ilə yaranan 

sifətdir: sözsüz, görünüĢ. 

XXIII bənddəki dərman –sız peymansız sözləri isimlərin köklərinə sız 

şəkilçisi artırmaqla sifət düzəlib. 

Beləliklə, nümunələrdən açıqca görünür ki, İ.Nəsiminin şeirlərində istəni-

lən qədər leksik şəkilçi və həmin şəkilçilərlə düzələn nitq hissələrinin parametr-

ləri genişdir. 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında istər leksik şəkilçilər vasitəsilə yaranan 

düzəltmə sözlər, istərsə də müxtəlif üsullarla əmələ gələn mürəkkəb sözlər məhz 

Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasına, dilimizin zənginləşməsinə xidmət 

edir. Həmin sözlərin, yəni ana dilimizə xas olan düzəltmə və mürəkkəb sözlərin 

daha çox işlənməsi həm də, fars-ərəb tərkibli söz və ifadələrin sıxışdırılmasına, 

milli söz tərəzisinin‖ azərbaycançılıq tərəfinə ağırlaşmasına gətirib çıxarırdı. Biz 

əvvəlki yazılarımızda şairin söz xəzinəsindəki leksik morfemlər vasitəsilə 

yaranmış düzəltmə sözlərdən, onların yaranma yollarından və həmin sözlərin 

hansı nitq hissəsindən yaranıb hansı nitq hissəsinə çevrildiyinidən bəhs etmişdik. 

Bu yazıda isə biz şairin söz xəzinəsində işlətdiyi, daha doğrusu yaratdığı 

mürəkkəb sözlər və onların yaranma yollarından bəhs etməyi qarşımıza məqsəd 

qoyduq. 

Bəri başdan qeyd edək ki, şairin şeirlərində istifadə etdiyi mürəkkəb 

sözlərin, xüsusən feillərin aşağıdakı yollarla əmələ gəldiyini müşahidə etdik: 

1. Ol, et, elə, eylə köməkçi feilləri ilə yaranan mürəkkəb sözlər; 

2. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan və bitişik yazılan 

mürəkkəb sözlər; 

3. Frazeoloji vahidlərlə, hər iki tərəfi məcazi məna kəsb edən sözlərdən 

yaranan mürəkkəb sözlər; 

4. Bir tərəfi həqiqi, digər tərəfi məcazi mənada işlənmiş mürəkkəb sözlər. 

İndi isə İmadəddin Nəsiminin anadilli şeirlərində işlənmiş mürəkkəb 

sözlərin sözügedən növlərinin işlənmə məqamlarına diqqət yetirək: 

Aşiqi bəla yolunda gərək kim, həmud ola, 
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Məşuqədə ana nə gəlirsə, qəbul ola (4, s. 16). 

 

...Ey Nəsimi, bel bağlama əhdu peymansızlara (4, s. 20) 

Könlüm gəmisini qərq elə eşq dangizinə 

Kim, bu dəngizin bəhrini ümman bilir ancaq. 

 

...Heç kəsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz. 

Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. (4, s. 28) 

 

...Pərvanəsifət oldum o ruxsarına qarşı, 

Bel bağlamışam xidmətinə mən də çü üşşaq. 

 

...Gər istər isən yarı bu gün, pir tələb eylə, 

Gör kim, necə yol göstərir, ol piri-məhərrar. 

 

Allah ilə ol imdi, niyar – elə, Nəsimi, 

Başəd ki, suçundan necə lütf eylə rəzzaq (4, s. 29) 

 

Nümunələrdən də aydın olduğu kimi klassik ədəbiyyatımızın görkəmli 

nümayəndəsi, mübariz şair, hürufizm ideyalarını öz yaradıcılığında aşiqliklə 

təbliğ edən mütəfəkkir İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan ədəbi dilinin 

zənginləşməsində mühüm töhfələr vermişdir. Şairin yaradıcılığında həm leksik 

yolla, həm də qrammatik yolla yaranan sözlər öz mənası və işlənmə məqamına 

görə yüksək sənətkarlıq nümunəsi olduğu kimi dilçilik nöqteyi-nəzərdən də 

əvəzsizdir. Cəsarətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan dilinin zənginləşməsində, yeni 

söz və ifadələrlə dilimizin inkişafında Nəsimi yaradıcılığı böyük bir tarixi 

mərhələnin funksiyasını yerinə yetirmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬБУРУС ВАЛИЕВ 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ГРАММАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА СЛОВ В РАБОТЕ 

ИМАДАДДИН НАСИМА 

В статье дана оценка творчеству Имадеддина Насими, считающемуся вершиной 

классической азербайджанской философской поэзии, языковым и стилистическим 

особенностям творчества художника. Словообразование в творчестве Насими, роль поэта 

в обогащении нашего литературного языка, его вклад в развитие поэзии на родном языке 

были проанализированы в научной сфере. Было подчеркнуто, что слова, созданные в 

произведении Насими, как лексически, так и грамматически служат нашей истории языка, 

обогащая азербайджанский литературный язык. 

Ключевые слова: литературный язык, словообразование, насими, лексикология, 

грамматика. 
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SUMMARY 

ELBURUS VALIYEV 

LEXICAL AND GRAMMATICAL WORDS IN THE WORK OF IMADADDIN NASIMI 

SEMANTICS 

The article evaluates the work of Imadeddin Nasimi, considered the pinnacle of classical 

Azerbaijani philosophical poetry, the language and stylistic features of the artist's work. Word 

creation in Nasimi's work, the poet's role in the enrichment of our literary language, his 

contribution to the development of native language poetry were analyzed in the scientific field. It 

was emphasized that the words created in Nasimi's work both lexically and grammatically serve 

our language history by enriching the Azerbaijani literary language. 

Key words: literary language, word creation, Nasimi, lexicology, grammar 
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MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI ƏLAQƏLƏNDĠRMƏDƏ TƏRCÜMƏ SƏNƏTĠNĠN ROLU 

 

Xarici dili öyrənənlər dilin hansı mədəni kontekstdə iĢləndiyini öy-rənmədən həmin dil 

mənimsənilmiĢ hesab oluna bilməz. Bəzi dilçilərin iddia etdiyi kimi, xarici dilin öyrənilməsi ilk 

növbədə qrammatik bacarıq, kommunikativ vərdiĢlər, dil bazası, mədəni anlama və s. kimi 

vərdiĢlərin olmasını tələb edir. Xarici dili öyrənmək yalnız müəyyən sintaktik strukturu olan 

cümlələri ifadə etmək üçün lüğət bazası toplamaq deyil, həm də müəyyən mədəni elementlərin 

mübadiləsini həyata keçirmək deməkdir. Dil və mədəniyyətin qarĢılıqlı əlaqəsi linqvokulturoloji 

məkanda iki prosesi istiqamətləndirir: dil mədəniyyətin ən yüksək formasıdır, dil mədəniyyət 

nüvəsi üzərində qurulur. Mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkiĢafı və güclənməsində tərcümə 

sənətini mühüm rola malikdir. Məqalədə mədəniyyətlərarası əlaqələrdə tərcümə sənətinin yeri və 

rolundan bəhs edilmiĢdir.  

Açar sözlər: dil, mədəniyyət, hədəf, təhsil, vasitə,tərcümə sənəti. 

 

Dünyada kommunikativ proseslərin böyük hissəsi mədəniyyətlərarası ün-

siyyətin payına düşür. Bu baxımdan son zamanlarda dil və mədəniyyət, mədə-

niyyətlərarası kommunikasiya, linqvokulturologiya məsələlərinə tədqiqatçıların 

marağı getdikcə artır. XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində dilin tədqiqi ilə 

bağlı bir sıra yeni ideyalar və yanaşmalar meydana çıxdı. Bunlardan biri də 

linqvokulturologizmdir. Linqvokulturologizm xalqın dili ilə mədəniyyəti arasın-

da sıx əlaqə, dilin inkişafının insanın yaradıcı fəaliyyətinin nəticəsi kimi başa 

düşülməsidir. Linqvokulturologiya mədəniyyətin dildə inikasını öyrənən və 

mədəniyyət hadisələrinin araşdırılmasında dil materialından istifadə edən bir 

sahə kimi, həm xalqın tarixi, həm də müasir dövrlə bağlıdır. Dil və mədəniyyət 

biri-biri ilə sıx əlaqə və qarşılıqlı təsir şəraitində inkişaf edir. Dil və mədəniyyət 

insanların birgə həyatının məhsulu, həm də tənzimləyici amili olaraq biri-birinə 

təsir edir. Yəni dilin dinamikliyi mədəniyyətin dinamikliyinin göstəricisi və 

mədəniyyətin dinamikliyi dilin dinamikliyinin göstəricisidir. Dil və mədəniyyət 

arasındakı bu əlaqə və qarşılıqlı təsir tarixən bir çox alimləri və filosofları 

maraqlandırmışdır. Son yüzillikdə bu əlaqə və təsirin tədqiqi zəminində daha 

ciddi araşdırmaların və nəzəri təhlillərin müşahidə edilməsi mövzunun nə 

dərəcədə aktual və əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Dil və mədəniyyətin qarşılıqlı 

əlaqəsi və onların bir-birinə təsiri müxtəlif alimlər tərə-findən ətraflı şəkildə 

təhlil və tədqiq edilmişdir. Ümumilikdə, ―dil mədəniyyəti, yoxsa mədəniyyət dili 

şərtləndirir‖ sualı qeyd edilən tədqiqatın və təhlillərin fundamental sualı olaraq 

hələ də qəti cavabını tapa bilməmişdir. Mədəniyyət insan vasitəsilə yaranan 

fenomendir. Başqa sözlə, mədəniyyət ikinci dünyadır. Mədəniyyət həm birgə 

həyatın davamı və inkişafının vasitəsi, həm də nəticəsidir (1, s. 61). Bu baxım-

dan tərcümə sənəti muxtəlif mədəniyyətlərarsı ünsiyyətin inkişafında əsas yer 

tutur. Tərcümə sənəti mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaşması və yeni əlaqələrin 

formalaşmasının təməlini möhkəmlədən amillərdəndir. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 11.09.2020, qəbul edilib: 25.09.2020 
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Beynəlxalq əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, dil öyrənilməsinə marağın art-

ması, mədəniyyətlərarası ünsiyyətin intensivləşməsinə gətirib çıxarır. Bu da öz 

növbəsində, milli və beynəlxalq səviyyədə dil və mədəniyyət arasındakı əlaqəni 

son dərəcə aktual hala gətirir. Hal-hazırda universitetlərdə xarici dilin tədrisi 

metodologiyası daim inkişaf və təkminləşdirmə səviyəsindədir. Onun formalaş-

ma mənbələrini isə effektiv metodoloji tədqiqatlar, dilçilik, etnopsixologiya, 

sosiolinqvistika və psixolinqvistika, mədəniyyətşünaslıq, linqvokulturologiya və 

digər bir biri ilə əlaqəli elmlər təşkil edir. Bunun əsasında xarici dil və mədəniy-

yətinin milli (Azərbaycan dili) dilinin daşıyıcıları tərəfindən mənimsənilməsi 

üsulları, metodiki təlim sistemi daim inkişaf edir.  

Xarici dillərin tədrisinin müasir metodikası əcnəbi dillərin öyrədilməsi prosesi-

nin təyin edən fərdi faliyyətin məzmunu kimi təqdim olunur. 

Dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi tarix boyu müxtəlif alimlər, məsələn, 

L.Vitgenştayn, F.de Sössür, V.fon Humboldt, N.Xomski və başqaları tərəfindən 

dəfələrlə qeyd edilmişdir. Artıq uzun zamandır iddia edilir ki, linqvokulturoloji 

vasitələrlə xarici dilin öyrədilməsi lazım olan nəticəni verə bilir (2, s.16). Bu 

səbəbdən də bir çox alimlər ―mədəniyyətlərarası ünsiyyət səriştəsinin‖ inkişaf 

etdirilməsi tərəfdarıdırlar (2, s.19). Müəyyən edilib ki, xarici dilin tədrisi zamanı 

öyrədilən xarici dilin mədəniyyətinə dair tapşırıqların, müxtəlif dil oyunlarının 

istifadə edilməsi, müxtəlif mətnlərin oxunması, şeirlərin əzbərlənməsi və 

s.olmadan lazım olan dil mənimsəməsini əldə etmək mümkün deyildir (4, s. 10-

14). Hər hansı bir xarici dili öyrənən tələbə-nin həmin ölkənin mədəniyyəti ilə 

bağlı məlumatı yoxdursa, onun dil təhsili natamam hesab edilə bilər. Alimlər bu 

qənaətdədirlər ki, xarici dili öyrənmək sadəcə həmin dilin qrammatikasına və 

lüğətinə yiyələnmək demək deyildir. E.Badeyə görə, bəzi xarici dil öyrənənlərin 

uğursuz olmalarının səbəbi onların hədəf dil mədəniyyəti barədə məlumatlarının, 

yaxud savadlarının olmaması ilə bağlıdır (4, s. 20). Elə bu səbəbdən də dil 

öyrənənlərin düşdükləri dil mühitində ünsiyyət qurmaları onlar üçün çətinlik 

törədir. Hazırda xarici dilin öyrənilməsində mədəniyyət və dil əlaqələri əsas 

götürülür.  

Mədəniyyətin öyrənilməsi tələbəyə əsas verir ki, hədəf dili ətraflı öyrənsin. 

Dil və mədəniyyətin birliyində xarici dilə yiyələnmənin bəzi nüanslarını aşağı-

dakı kimi qeyd edə bilərik:  

1.Xarici dil öyrətmədə əsas məsələlərdən biri tələbələri öyrəndikləri dildə 

düşünməyə vərdiş etdirməkdir.  

2.Xarici dil öyrədilən zaman mədəniyyətin öyrənilməsi dil öyrənənlərə imkan 

verir ki, real insanlarla və yerlərlə mücərrəd dil səsləri və forması arasında əlaqə 

quraraq ünsiyyət yarada bilsinlər. 

3. Xarici dilin öyrədilməsi zamanı öyrədilən dilin mədəniyyətinə dair tapşırıq-

ların edilməsi nəinki tələbələrin hədəf ölkəyə maraqlarını artırır, həmçinin 

onlarda xarici dili öyrənməyə həvəs yaradır.  

Dil və mədəniyyətin əlaqəsində öyrənilən xarici dilin düzgün mənimsənil-

məsi üçün fərqli kommunikativ metodlardan istifadə edilir. Müxtəlif kommuni-

kativ metodlardan istifadə etməklə tələbələr xarici dildə qarşılıqlı olaraq fikir 

mübadiləsi edir, düşüncələrini bir-birilə paylaşır, əldə etdikləri məlumatları 

birbirilərinə ötürülər (3, s. 136). 
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Əgər hər hansı ölkənin mədəni mühiti uzun əsrlər boyu müxtəlif mədəniy-

yətlərə, müxtəlif dinlərə açıq olan bir mühit kimi formalaşıbsa, onda bu mühitə 

digər mədəniyyətlərin inteqrasiyasının bütün mümkün prosesləri də burada 

keçərli olur, mədəniyyət rəngarəngliyinə və harmoniyasına nəinki xələl gətirmir, 

hətta onu daha da zənginləşdirir. Belə birlik, vəhdət hər bir mədəniyyətin özəl 

dəyərlərini saxlayaraq digər mədəniyyətlərlə münaqişədən kənarda mütləq 

qarşılıqlı təsir və fəaliyyətdə olur. (5, s. 156).  

Tərcüməşünaslığın obyekti mürəkkəbləşmiş kommunikasiya aktı, predmeti 

isə iki müxtəlif işarələr sisteminin köməyi ilə informasiyanın ötürülməsi 

haqqında biliklərdir. Tərcüməşünaslıqda bu elmə məxsus olan dil formalaşır, bu 

elmin elementar vahidlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün axtarışlar aparılır.. 

Ümumi nəzəriyyədən fərqli olaraq xüsusi tərcümə nəzəriyyəsi tərcümənin 

linqvistik aspektlərini öyrənir. Ümumiyyətlə, hazırda üç tərcümə nəzəriyyəsinin 

mövcudluğu qəbul edilmişdir. Birinci nəzəriyyə tərcümənin ümumi qanunauy-

ğunluqlarını araşdırır, bu məsələləri janrdan, reallaşma şərtlərindən, konkret 

dilin xüsusiyyətlərindən asılı olmadan qurulur. Xüsusi tərcümə nəzəriyyəsi üç 

qola ayrılır: 1) mətnin tip və janr müxtəlifliyini nəzərə alan tərcümə nəzəriyyəsi 

(elmi, bədii, publisistik və s.); 2) tərcümənin reallaşma şərti və üsuluna görə 

fərqlənən tərcümə nəzəriyyəsi (ardıcıl, şifahi, sinxron, ikitərəfli və s.); 3) mənbə 

və obyekt dildən asılı olan tərcümə nəzəriyyəsi. Məxsusi tərcümə nəzəriyyəsində 

tərcümənin ekvivalentlik məsələləri tədqiq edilir  (5, s. 98).    

Tədqiqatçılar tərcümə növlərini təyin edərkən mətnlərin tipologiyasını da 

diqqət mərkəzinə çəkirlər. Məsələn, mətnlər aşağıdakı kimi təsnif olunur: 1) tex-

niki mətnlər; 2) fəlsəfi mətnlər; 3) ədəbi mətnlər. Tərcümə növlərini mətnlər əsa-

sında təsnif etdikdə onun aşağıdakı növlərini qeyd etmək olar: 1) bədii tərcümə: 

nəsr, dram, poeziya; 2) ictimai-siyasi tərcümə: publisistika, siyasi materiallar, 

informativ mate-riallar; 3) elmi-texniki tərcümə: elmi, texniki; 4) rəsmi-işgüzar 

tərcü-mə: sənədlər, təlimatlar, qanunlar, işgüzar və xidməti məktublar (6, s. 93). 

Dil mədəniyyətin inkişaf etməsinə və formalaşmasına təsir etmək gücünə 

malikdir. Bu o deməkdir ki, dil, mədəniyyət və şəxsiyyət problemini ön plana 

çəkmək lazımdır. Çünki praktiki olaraq insanların mənəvi ünsiyyəti, xalqlar 

arasında anlaşma və əməkdaşlıq məhz mədəniyyətdən başlayır (3, s. 152). 

Xarici dillərin tədrisində başlıca məqsəd yalnız digər dildə ünsiyyət 

qurmaq bacarığının formalaşması deyil, həm də xarici dil və tərcümə vasitəsilə 

dünya mədəniyyətini dərk etməkdən ibarətdir. Beləliklə xarici dillərin öyrənil-

məsinə mədəniyyət baxımımdan yanaşma tələbələrin məlumatlılıq səviyyələri-

nin genişləndirilməsi ilə yanaşı bu biliklərin ünsiyyət prosesində mübadilə 

etmələrinə şərait yaradır (7, s. 121).. Bu zaman linqvomədəni təhlil öz xalqının 

mədəniyyət hadisələrinin digər xalqların mədəniyyətinin əksində dərk etməyə, 

ümumbəşər dəyərlərini anlamağa imkan verir ki, bu da dünyagörüşünün forma-

laşması üçün vacibdir. Xarici dillərin tədrisində yeni yanaşmanın mahiyyəti yal-

nız dil sisteminin bəzi aspektlərinin tədrisi metodikasının yenidən baxılmasında 

deyil, həm də xarici mədəniyyətin tədris prosesində yerinin yenidən müəyyən-

ləşdirilməsindən ibarətdir. Müasir dünyada uşaqlar xarici mədəniyyətlə doğma 

mədəniyyət ilə paralel tanış olmağa başlayırlar. Buna səbəb İnternet, xarici film-

lər, musiqi, çap olunmuş kitablar, xaricdə istirahət və s. amillər ola bilər. Xarici 

dil tədrisi prosesinin müasir mərhələsində linqvoölkəşünaslıq aspekti ilə yanaşı 
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linq-vokulturoloji aspekt də əhəmiyyət kəsb edir. Burada mədəniyyət xarici dil 

tədrisinin tərkib hissəsi kimi başa düşülür. Bundan əlavə digər millətin mədəniy-

yəti ilə tanışlıq xarici dili onu öyrənənlər üçün daha da maraqlı edir. Təcrübə 

göstərir ki, öyrənənələr öyrəndikləri dilin ölkəsi, onun tarixi, mədəniyyəti, adət-

ənənələri, davranışları, yaşam tərzi, dünyagörüşləri, istirahət vərdişləri, maraq-

ları, istəkləri ilə maraqlanırlar (5, s. 101). Milli istiqamətli və mədəniyyətlərarası 

prioritetli xarici dil tədrisinin əsas məqsədi öyrənənlər tərəfindən mədəniyyətin 

mikromühitini, doğma ölkənin və dilini öyrəndiyi ölkənin mədəniyyəti haqqında 

biliklərini öz təcrübəsi ilə uyğun-laşdırılması və dərk etməsidir. Xarici dil 

fənninin fənninin xüsusiyyəti və qarşıya qoyulan yeni məqsədlər tələb edir ki, 

onun məzmunu bir fənnin həcmi ilə məhdudlaşmasın və həyatda mövcud olan 

bütün problemləri, mədəniyyət haqqında bilikləri, ölkələrin tarixini, mədəniyyət-

lərarası əla-qələrin etikasını və s. əhatə etsin. Yalnız o zaman xarici dili öyrənən-

lər müxtəlif mədəniyyətləri müqayisə edə bilərlər (7, s. 96). 

Müasir cəmiyyət, mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi 

ilə xarakterizə olunur, bu da müsbət əməkdaşlıqla yanaşı, həm də mədəniyyətlər-

arası anlaşılmazlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan müasir təhsil 

qarşısında şəxsiyyətin ümumbəşəri mədəniyyət dünyasıyla tanış etmək və onun 

əməkdaşlığa hazır olması üçün düzgün yönləndirmək, digər milli mədəniyyətlərə 

tolerantlıqla yanaşmaq və hörmət etmək məsələləri durur. Bu xarici dilin 

tədrisində kommunikativ və linqvokulturoloji kompetensiyanı əhatə edən dünya 

mədəniyyəti, sosial hadisələrin və ənənələrin mədəni əsaslarını bilməkdən iba-

rətdir. Buna görə, ―dil və mədəniyyətin birgə tədqiqi‖ prinsipi linqvokulturoloji 

yanaşmada öz əksini tapmış, xarici dilin tədrisinə daxil edilmiş və tərcümə 

sənətini formalaşdırmışdır.   
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ЭЙЛАЗОВ 

РОЛЬ ИСКУССТВА ПЕРЕВОДА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КООРДИНАЦИИ 

 Изучающий иностранный язык не может считаться освоенным без изучения того, 

в каком культурном контексте работает язык. Как утверждают некоторые лингвисты, 

изучение иностранного языка требует, прежде всего, наличия таких привычек, как 

грамматические навыки, коммуникативные привычки, языковая база, культурное 

понимание и т.д. Изучение иностранного языка означает не только сбор словарной базы 

для выражения предложений с определенной синтаксической структурой, но и 

осуществление обмена определенными культурными элементами. Взаимодействие языка 

и культуры управляет двумя процессами в лингвокультурном пространстве: язык - 

высшая форма культуры, язык строится на основе культуры. Искусство перевода играет 
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важную роль в развитии и укреплении межкультурных отношений. В статье 

рассказывается о месте и роли искусства перевода в межкультурных отношениях. 

Ключевые слова: язык, культура, цель, образование, средство, искусство 

перевода 

 

SUMMARY 

FAXHRADDIN EYLAZOV 

THE ROLE OF THE ART OF TRANSLATION IN INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 

Learners of a foreign language cannot be considered mastered the language without learning the 

cultural context in which it is used. As some linguists claim, learning a foreign language requires 

first of all to have grammar skills, communicative skills, language base, cultural comprehension 

and so on. Learning a foreign language means not only collecting a dictionary database to 

express sentences with a certain syntactic structure, but also carrying out the exchange of certain 

cultural elements. The interaction of language and culture directs two processes in the 

linguocultural space: language is the highest form of culture, language is built on the core of 

culture. The art of translation plays an important role in the development and strengthening of 

intercultural relations. The article discusses the place and role of the art of translation in 

intercultural relations. 

Keywords: language, culture, target, education, means, art of translation 
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 “BAKI-1501” ROMANI ƏDƏBĠ TƏNQĠDDƏ 

 

Məqalədə Əzizə Cəfərzadənin “Bakı-1501” romanı təhlil edilir. Göstərilir ki, Ə.Cəfərza-

dənin tarixi romanlarından ən çox bu əsəri ədəbi tənqidçilərin müzakirə mövzusu olub. Bunun 

bir səbəbi romanın ġah Ġsmayıl Xətaiyə həsr olunmuĢ ilk əsər olması, digər səbəbi isə baĢ 

qəhrəmanın mənfi və müsbət tərəfləri ilə birgə iĢlənilməsi idi. GeniĢ araĢdırmalar apardıqdan 

sonra qələmə alınan romanda tarixi gerçəkliklə yanaĢı, bədii gerçəkliyi də görürük. Roman 

haqqında fikirlər ümumən müsbət olsa da, yazıçının mənəvi-əxlaqi cizgiləri ilə yaratdığı ġah 

Ġsmayıl obrazı bəzi tənqidçiləri tam təmin etməmiĢdir.  

Açar sözlər: Tarixi Ģəxsiyyətlər, ġah Ġsmayıl, tənqidi yanaĢma, yazıçı metodu 

 

Əzizə Cəfərzadə tarixi nəsri mövzu aktuallığı, problematikası və üslubu 

baxımından hər zaman seçilmişdir. Onun nəsrində tarixi mövzunun özünəməx-

sus yeri var. Bu əsərlər digər müəlliflərin tarixi əsərlərindən yalnız mövzu baxı-

mından deyil, üslub, tarixə baxış, gerçəkliklə bədii təxəyyülün sintezi baxımın-

dan fərqlənir. Yazıçının bədii təxəyyülə daha geniş yer verməsi barədə zaman-

zaman tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda iradların bildirilməsi də məhz bu özünə-

məxsusluqdan irəli gəlmişdir. Bu iradlarda tarixi hadisə və şəxsiyyətlərə yanaş-

mada yazıçının bədii təxəyyülünün üstünlük təşkil etməsi əsas yer tuturdu. An-

caq tarixi roman janrının bugününə baxdıqda yazıçı sərbəstliyinin intəhasızlığı-

nın şahidi oluruq. Bütün bunlar, fikrimizcə, Ə.Cəfərzadənin sosrealizm metodu-

nun tarixi roman çərçivəsini çoxdan aşdığının gecikmiş sübutu kimi səciyyələ-

nir. Bununla belə, əksər romanlarında yazıçının tarixi gerçəkliyə əməl etməsinin 

şahidi oluruq. Ev arxivindəki qovluqları və qeyd dəftərlərini araşdırarkən 

yazıçının tarixi əsər yazma texnikasına mümkün qədər əməl etdiyini başa 

düşmək olar. Qeyd edək ki, hər bir tarixi əsəri yazmağa başlamazdan əvvəl 

əsərin həcmindən daha böyük qovluqda tarixi materialların fotosurətləri, 

müxtəlif tarixi kitablardan mövzuya aid xülasə qeydlər, əgər yazılacaq əsər şair 

haqqındadırsa onun seçmə şeirləri, xüsusən də, tarixi məlumat, hadisə haqqında 

şeirlər, folklor materialları, xəritələr, şəcərələr, müxtəlif adamlarla yazışmalar, 

kitabxanalara müraciət və cavab məktubları, əsərin ilkin variantlarına dair 

yazılmış qeydlər, rəylər toplanmışdı. Bu qeydlərdən görünür ki, Ə.Cəfərzadə 

keçmişlə bağlı əsər yazarkən tarixi faktı əvvələ qoyaraq mükəmməlliyini 

müxtəlif mənbələrdən yoxlamışdır. Bir yazıçı kimi, ilk olaraq tarixi faktı 

öyrənmiş və daha sonra bədii təxəyyül vasitəsi ilə faktları canlandırmağı üstün 

tutmuşdur. Lakin yazıçı üçün tarixi nəsr heç də tarix kitabı, tarix dərsliyi deyil, 

orada bədii təxəyyül də mühüm rol oynayır ki, bu da əsəri daha  maraqlı, 

oxunaqlı edir. 

Yazıçının elə əsərləri də var ki, burada dövrün xarakterini və tarixi 

qəhrəmanlarını önə çıxarır. Bu cəhətdən ―Bakı-1501‖ (1981) tarixi romanını  
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xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki, sovet gerçəkliyində Şah İsmayıl kimi tarixi 

şəxsiyyətə əsər həsr edilməsi o qədər də asan deyildi. Bəlkə də on il əvvəl olsay-

dı, yazıçı bunu gerçəkləşdirə bilməzdi. Şah İsmayıl Xətaiyə həsr olunmuş ilk bə-

dii əsər olması da bu reallıqdan xəbər verir. Romanda XVI əsrin əvvəllərində cə-

rəyan etmiş hadisələr; Səfəvilər dövlətinin qurucusu Şah İsmayılın Şirvana, daha 

sonra Bakıya gəlməsi və s. qələmə alınır. Maraqlı cəhət burasındadır ki, əsərin 

baş qəhrəmanı Şah İsmayıl obrazına Sovetlər dönəmində ilk müraciət edən 

Ə.Cəfərzadə olmuşdur. Bunun özü yazıçı üçün böyük cəsarət hesab olunmalıdır. 

Yəni yazıçı Xətaiyə şair olmaqdan çox, hökmdar olaraq yanaşır və süjet xəttinin 

mərkəzində də onun hökmdarlığı dayanır. Romanın bu səciyyəvi xüsusiyyətini 

N.Qəhrəmanlı yazıçı üslubuna bağlayır: “Roman “Bakı 1501”adlandırılsa da, 

təkcə Bakıda baĢ vermiĢ hadisələri əhatə etmir, Azərbaycanın digər yerlərində 

və Ġran, Ġraq, Türkiyə ilə bağlı hadisələri birləĢdirir. ġair ġah Ġsmayılın obrazını 

yaratmaq təĢəbbüsü bu sahədə ədəbiyyatımızda ilk təĢəbbüs olub romanın çox 

mühüm məziyyətidir” (9, s. 155). Tədqiqatçı haqlıdır, roman ―Bakı-1501‖ adlan-

dırılsa da, süjet xəttinin mərkəzində Şah İsmayılın obrazı və onun ətrafında baş 

verən hadisələr dayanır, əsər boyu vətənpərvərlik niyyəti boy göstərir. 

Şah İsmayıl Xətai obrazına müraciət yazıçı üçün həm də qaçılmaz bir 

zərurət idi. Çünki yazıçı artıq bir neçə tarixi əsər yazmışdı, indi isə tarixin xalq, 

millət üçün önəmli yeni bir dönəminə, tarixi şəxsiyyətinə üz tutmaq lazım 

gəlirdi. Azərbaycanın gələcək taleyini bəlirləmək üçün Şah İsmayıl Xətai kimi 

tarixi şəxsiyyətlərə üz tutmaq da buradan irəli gəlirdi. Yazıçının məhz həmin 

dönəmdə belə bir əsər yazması səbəbsiz deyildi. Asifə Telmanqızı Xətai obrazı-

na qayıdışı, hər şeydən əvvəl, Azərbaycan ictimai-siyasi fikrində rus sovet müs-

təmləkəçiliyinə etirazın güclənməsi və müstəqil dövlətçilik ideyasının gerçək-

ləşdirilməsini zəruriləşdirən amillərdə görür: “Çünki Xətai Azərbaycan tarixinin 

parlaq Ģəxsiyyətlərindən biridir. Onun yaĢadığı dövr tariximizin ən mürəkkəb, ən 

ibrətamiz səhifələrindəndir. Azərbaycan torpaqlarını birləĢdirib qüdrətli bir 

dövlətin əsasını qoyması onu ġərq tarixinə bir fateh kimi də yazmıĢdır. Ona görə 

də bu obraza müraciət ciddi amillərdən doğmaya bilməzdi” (11, s. 94). 

Romanı yazmazdan əvvəl yazıçı bir çox mənbələrlə tanış olmuş, müəyyən 

araşdırmalar aparmışdır. Bunu yazıçının “...mən əski mənbələrə, ölümsüz Füzuli-

yə, Xətaini dərin məhəbbətlə sevən A.Bakıxanova əsaslanmıĢ, mənbələri düyü 

arıdan kimi arıtmıĢ, xüsusilə folklor qaynaqlarını, daha çox isə hökmdar Ģairin 

öz əsərlərini diqqətlə oxuyub nəticələr çıxarmağa çalıĢmıĢdım” (4, s. 4), -kimi 

qeydlərində görürük. Yazıçı Şah İsmayılın bütün siyasi fəaliyyəti ərzində baş 

verən çəkişmələri və hərbi qələbələri xronoloji ardıcıllıqla vermir, yalnız öz 

amalına xidmət edəcək hadisələri qələmə alır. Doğrudur, yazıçının bədii niyyəti 

həmişə bütün məsələlərdə uğurlu alınmır. Bu, təkcə Ə.Cəfərzadənin deyil, 

ümumiyyətlə tarixi romançılığımızın müştərək problemlərindəndir, necə 

deyərlər, ―Axilles dabanı‖dır. F.Kərimzadə, Ə.Nicat və Ə.Cəfərzadə təxminən 

eyni vaxtlarda Şah İsmayıl dövrünə müraciət etmiş və fərqli rakurslardan 

obrazını yaratmışlar. Tənqidçi Nadir Cabbarov yazıçıların əsərlərindəki bu 

çatışmazlıqları ekzotik münasibətdə görür: “...nəsrimizdə tarixi hadisələrə 

macəraçı həvəsiylə, ən pisi, böyük tarixi Ģəxsiyyətlərimizə ekzotik bir maraqla üz 

tutmaq meyli hələ də davam etməkdədir. Məsələn, son zamanlar ġah Ġsmayıl 

Xətai haqda üç roman yaranmıĢdır. Lakin bu üç roman üst-üstə milli 
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varlığımızın ən böyük nümayəndəsi barədə müasir oxucuya arzu olunan məlu-

matı verməyə qadir deyil” (12, s. 182). Üç əsəri eyni mövqedən qiymət-

ləndirmək o qədər də uğurlu olmasa da, hər halda bu tənqiddən Ə.Cəfərzadənin 

də yazıçı ünvanına müəyyən pay düşür. Yaxud Vilayət Quliyev ―Nəsrimiz və 

tariximiz‖ məqaləsində əsərdə bəzi məqamlarda yazıçı ilə razılaşmadığını 

bildirərək, ―Ģahın diplomatik heyətin hara gedəcəyini tacir Hacı Salmandan 

öyrənməsinə, macarlar haqqında ondan məlumat almasına, eyni zamanda 

bitikçibaĢın Ģahla mübahisəyə giriĢməsinə bəsit forma” kimi baxır (10, s. 166). 

Z.Bünyadov və Ə.Rəhimov ən çox tarixi romanlar müəllifi kimi tanınan 

Ə.Cəfərzadənin ―Bakı-1501‖ romanına da münasibət bildirirlər. Bu romanda 

müəlliflər tarixi hadisələrlə bağlı yer və şəxs adlarının müxtəlif şəkildə təqdim 

olunmasını tənqid edirlər. Ə.Cəfərzadənin həmin əsərdəki “Cahan padĢahı 

birinci dəfə evlənir, sarayına baĢ hərəm gətirirdi. Bu əski türk qəbilələrindən 

Bəydili- ġamlunun ən mötəbər, nüfuzlu Ģəxslərindən sayılan Sultan Yaqubun 

nəvəsi Abdin bəyin qızı Taclı xanım idi”, “Bəydili qəbiləsinin ən tanınmıĢ 

ailələrindən səkkiz qızın müĢaiyətilə Vəliəhd, indi isə Xorasan hakimi Təhmas 

/Təhmasib/ Mirzənin anası, Məlakə Taclı xanım otağa daxil oldu” kimi sitatlar 

gətirilir və qeyd olunur ki, Şah İsmayılla bağlı hər üç romanda (Ə.Cəfərzadə 

―Bakı-1501‖, Ə.Nicat ―Qızılbaşlar‖, F.Kərimzadə ―Çaldıran döyüşü‖ – A.B.) 

Taclı xanımın şəxsiyyəti ilə bağlı ziddiyyətli fikirlər irəli sürülür ki, bu da 

nəticədə dolaşıqlığa səbəb olur (2, s.170). 

Ə.Cəfərzadənin romanında Bakıda Qoşa Qala qapısının adı çəkilir. Yazıçı 

yazır: “QoĢa Qala qapısının üst tərəfində, bir yüz-yüz əlli qədəm aralıda Ģimal 

qapısının yanındakı qülləni partladaq” (3, s. 84). Başqa bir yerdə: “QoĢa qala 

qapısının qabağında, qədim Bakının rəmzi olan öküz və Ģir həkk olunmuĢ...” 

Tədqiqatçılar  isə XVI əsrdə yazılmış ―Fütuhati-əmin‖ əsərinə istinadən Şah 

İsmayılın Bakıya hücumu zamanı şəhərin dörd darvazası olduğunu-onlardan 

üçünün dənizə, birinin isə quruya açıldığını bildirirlər. Qoşa Qala darvazası kimi 

tanınan darvazanın yaranma tarixinin XIX əsrə aid olduğunu yazıçıya sübut 

etmək üçün mənbələrə müraciət edərək yazırlar: “...1883-cü ildə Ģəhər idarəsi 

Bakı qubernatoruna müraciət edərək, ikinci xarici divarda yerləĢən “Zülfüqar 

xanın darvazası”nı sökdürüb eyni Ģəkildə “ġamaxı darvazasının yanında tikil-

məsinə icazə istəmiĢdi. Bundan sonra 1886-cı ildə “Zülfüqar xanın darvazası” 

sökülüb, əvəzində “ġamaxı darvazası” yanında ona oxĢar ikinci bir darvaza 

tikilir”  (2, s. 172) 

Göründüyü kimi, tədqiqatçılar sənədlərə əsasən həmin dövrdə Qoşa Qala 

qapısının olmadığını sübuta yetirirlər. Müəlliflər ancaq tədqiqatçıların bələd ol-

duğu kiçik bir ―qüsur‖u tarixi təhrif kimi götürmüş və müəllifə bunu irad tut-

muşlar. Əslində isə bədii əsər, heç zaman bu cür şərtiliklərlə buxovlanmamış, 

yeri gəldikcə, bu şərtiliklərdən istifadə edilmişdir. Əgər müasir oxucunun yadda-

şında Qoşa Qala qapısı tarixiliyi ilə yadda qalıbsa, nədən yazıçı bu qapıdan ―keç-

məsin‖. Yazıçı üçün tarixi şəxsiyyətin tarixdə qalan və əksini tapan qərarları, 

hərəkətləri ilə yanaşı, onun hissi, duyğusu, iztirabları, sevinci də əsasdır və obra-

zın işlənilməsində bu faktorlar mühüm rol oynayır. Bu kontekstdən yanaşdıqda 

yazıçının əsərdə təsvir etdiyi bir çox məsələləri təhrif kimi göstərmək olar. 

Makedoniyalı İskəndər haqqında çox yazılıb və hər yazıçı, şair özünün İskəndər 

obrazını yaradıb. Arrianın ―Aleksandrın yürüşü‖ tarixi əsəri ilə Nizami Gəncəvi-
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nin ―İskəndərnamə‖ poeması arasında fərqlər olduqca çoxdur. Bu belə də olmalı-

dır, çünki tarixi əsərlə bədii əsərin funksiyaları müxtəlifdir. Nizami Gəncəvi 

İskəndəri Bərdədə Nüşabə ilə görüşdürür. Halbuki tarixdə bu görüş haqqında 

məlumat verilmir. Lakin heç bir tarixçi-tənqidçinin ağlına buna görə Nizami 

Gəncəvini tarixi təhrif etməkdə tənqid etmək gəlmir. 

Tənqidçi ―Tarix və tarixi şəxsiyyətlər‖ məqaləsində dövrün tarixi əsərlə-

rinə müraciət edərək özünün nəzəri fikirlərini bildirməklə kifayətlənmir, bəzi ta-

rixi romanları bu kontekstdən təhlilə cəlb edir. Onun fikrincə “Tarixi roman ta-

rixi faktların xronikası, onun yığın-yığın icmalı deyildir, ucuz, bəzən də lazımsız, 

Ģirəsiz, dadsız-duzsuz hisslərin yığını, toplusu da, deyildir, dövrün, onun adam-

larının psixoloji təfəkkürünün, düĢüncələrinin bədii tədqiqi, Ģərhidir” (7, s. 284). 

Bu cür əsərlərin getdikcə çoxalmasına diqqət çəkən tənqidçi tarixi mövzuların 

bu qədər ucuzlaşdırılmasının səbəblərini axtararaq belə bir qənaətə gəlir: “Səbəb 

ümumi estetik ölçülərin, bədii prinsiplərin həmiĢə gözlənilməməsi, tənqidi fikrin 

zəifliyi və cəsarətsizliyi, ona geniĢ meydan verilməməsi, çox Ģeylərdə 

münasibətlərin əsas götürülməsidir. Bu cəhətlər təkcə roman janr sahəsinə aid 

deyildir, az qala sənətin bütün sahələrinə sirayət etmiĢdir” (7, s. 289). 

Tənqidçi Q.Xəlilov Ə.Cəfərzadənin ―Bakı-1501‖ romanına da məhz bu 

kontekstdən yanaşaraq ciddi qüsurlar axtarır. Romanın Azərbaycan tarixi və ədə-

biyyatında görkəmli yer tutan Şah İsmayıl Xətaiyə həsr edilməsinə diqqət çəkən 

tənqidçi bu barədə istənilən qədər tarixi mənbə və məlumatların olduğunu xatır-

ladır. Tənqidçini bu əsərdə razı salmayan başlıca faktor “...əsəri oxuduqca biz 

tarixdən, dərinliklərdən fəaliyyəti hamıya aydın olan Xətainin əvəzinə tamam 

baĢqa xarakterli, baĢqa səciyyəli bir ortamla qarĢılaĢırıq” (7, s. 283). Fikrimiz-

cə, tənqidçinin bu iradında ümumən tarixi romanlar üçün qeyd edilən bir tenden-

siya vardır. Belə ki, biz yaddaşımızdakı Xətaini bu əsərdə də görmək istəyirik. 

Halbuki, yaddaşımıza dərsliklərdən həkk olunmuş Xətaini görmək istəyimiz ya-

zıçının bədii təxəyyülünü məhdudlaşdırmaq deməkdir. Hər yazıçı əgər bizə fərq-

li bir Xətaini təqdim edirsə, burada tarixin təhrif olunmasından daha çox, bədii 

interpretasiyadan söhbət gedə bilər. Doğrudur, tənqidçinin əsərlə bağlı iradları-

nda müəyyən həqiqətlər vardır (bu barədə uyğun bölümdə bəhs olunacaq-A.B.) 

və bu həqiqətlərə ümumən yazıçı və tarix münasibətlərinin aydınlaşması üçün 

nəzəri istiqamət kimi təqdirəlayiqdir. Bu kimi fikirlər 80-ci illərdə tarixi 

romanların təhlilində müəyyən rol oynayırdı. Lakin müəllifi “tarixi mövzuları 

yaralamaq, Ģəxsiyyətlərin rolunu inkar və ya təhrif etmək, əsrin həqiqətlərinə 

marksist-leninçi mövqedən yanaĢmamaq”da (7, s. 284) ittiham etmək mövcud 

sosrealizim tələblərindən irəli gəlirdi. Fikrimizcə, yazıçının tarixə, tarixi faktlara 

münasibətini tənqidçi Məsud Əlioğlu Y.V.Çəmənzəminlinin ―Qızlar bulağı‖ 

əsəri ilə bağlı yazdığı məqalədə düzgün elmi-nəzəri təhlilini vermişdir: “Roman 

müəllifi götürdüyü mövzunun tarixi mənasını və əhatə etdiyi fakt və detalların 

həqiqətə uyğunluğunu mühafizə etməklə kifayətlənməyib, fəlsəfi-ictimai problem-

lərin həllinə də geniĢ yer vermiĢ müasir mədəniyyətlə, cəmiyyətin ümumi elmi 

səviyyəsi ilə səsləĢən əxlaqi-mənəvi məsələlərə toxunmuĢdur. Bu xüsusiyyətləri-

nə görə, “Qızlar bulağı” tarixi və fəlsəfi-əxlaqi əsər kimi qiymətlidir” (5, s. 5). 

Bu qənaət tarixi roman janrının xarakterini və xüsusiyyətini bəlirləyir. Buradan 

tarixi romanın dövrün ruhunu, fəlsəfəsini, insan münasibətlərini özündə ehtiva 

etdiyini aydın görmək olar. 
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Ədəbiyyatda Şah İsmayıl obrazına bir çox yazıçıların yaradıcılığında rast 

gəlmək olur və həmin əsərlər tarixi faktları əks etdirmək baxımından özünəməx-

susluqları ilə seçilir. Ə.Nicatın ―Qızılbaşlar‖, F.Kərimzadənin ―Xudafərin körpü-

sü‖, ―Çaldıran döyüşü‖ tarixi romanları ilə müqayisədə  Ə.Cəfərzadə əsərdə bə-

diiliyə daha çox yer vermiş, həddindən artıq tarixi faktlarla əsərin dilini ağırlaş-

dırmamışdır. Ədəbiyyatşünas Yavuz Axundov ―Azərbaycan sovet tarixi romanı‖ 

kitabında hər üç əsərlə bağlı fikirlərini qeyd edərkən Ə.Cəfərzadənin Şah 

İsmayılı “daha çox qanlar törədən, insanları kütləvi surətdə qıran daĢqəlbli bir 

müstəbid kimi” təqdim etdiyini bildirir (1, s. 101). Qeyd edək ki, F.Kərimzadə 

―Çaldıran döyüşü‖ əsərində Şah İsmayıl obrazını müsbət planda işləməsinə 

baxmayaraq, əsərdə onun qanlar tökməsinə də işarə edir. Şah İsmayılın öz dili 

ilə verilmiş həmin parçaya diqqət yetirək: “Əllərim qızıl qandadı. Bu qanı 

eləməsəm, ölkə qana çalxanar. Sarayımdakı Ģairlər Ģeirlərini davatla yazır, mən 

qanla yazıram, qanla” (8, s. 273). 

Bir çox tənqidçilər (A.Hüseynov, Q.Xəlilov, V.Quliyev) əsərlə bağlı müs-

bət fikirlərini söyləməklə yanaşı, razılaşmadıqları məqamları da qeyd etmişdilər. 

A.Hüseynov ―Sənət meyarı‖ adlı kitabında roman haqqında müsbət fikirlər söy-

ləməklə yanaşı, iradlarını da bildirmişdi. Əsərin bəzi yerlərində tarixi koloritin 

olmadığını bildirən tənqidçi şahzadə Qazi bəylə Bibixanımın sevgisini qələmə 

alarkən yazıçının gənclərin sevgi duyğularını dərindən açmadığını, halbuki, 

oxucuları saf, romantik bir məhəbbətdən söhbət getdiyinə inandırmaq üçün belə 

bir addımın atılmasının zəruri olduğunu bildirir (5; s.206). Bir başqa irada da 

toxunaq. Tənqidçi Şah İsmayılın gəzdiyi Konya şəhərinin hökmdarda qurub-

yaratmaq əzmini qüvvətləndirdiyini göstərmək istəyən yazıçının bu məqamı təs-

vir edərkən səthiliyə yol verdiyini, hökmdarın aldığı təəssüratın qabardılmaması-

nı qeyd edir (6, s. 207). 

Q.Xəlilov əsərdə Xətainin əvəzinə tamamilə ―başqa xarakterli, başqa 

səciyyəli bir adamla qarşılaşırıq‖, - deyə Xətai obrazının mövcud təqdiminə 

etiraz edir. Burada tarixi və bədii həqiqətin tənqidçi və yazıçı tərəfindən müxtəlif 

cür başa düşülməsi özünü göstərir. Tənqidçinin “...müəllifin Xətai kimi tarixi 

Ģəxsiyyəti, böyük xidmətləri olan bir dövlət xadiminin obrazını və fəaliyyətini 

birtərəfli və yanlıĢ mövqedən iĢıqlandırılmasına səbəb nədir?” (7, s. 284) 

sualının mahiyyətində də məhz tarixi gerçəklik və bədii həqiqət problemi daya-

nır. Tənqidçi düşüncəsində olan Xətai obrazını əsərdə görmədiyi üçün müəllifə 

etiraz edir. Əslində isə, bizim ictimai fikir və ədəbiyyat tariximizdəki Xətaidən 

fərqli bir Xətai obrazı ilə qarşılaşmamız müəllifin uğurlarından sayılmalıdır. 

Təsadüfi deyil ki, tənqidçinin burada müəllifə irad tutduğu məsələlər indi də öz 

aktuallığını saxlayır. Xətainin ziddiyyətli şəxsiyyət kimi verilməsi tendensiyası 

bu gün də bədii və elmi ədəbiyyatda davam edir. Ə.Cəfərzadənin bu əsərində 

təsvir etdiyi bir çox bədii həqiqətlər tarixi gerçəkliyi əks etdirir. Bunların 

bəzilərini türk yazıçısı İskəndər Pala ―Şah və Sultan‖ romanında vermişdir. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, yazıçının bədii təxəyyülünün əsasında da müəyyən 

tarixi gerçəklik dayanır.  

Ə.Cəfərzadə Şah İsmayıl obrazı ilə paralel olaraq dövrün ruhunu, xarakte-

rini də verməyə nail olur. Əgər belə olmasaydı Şah İsmayıl obrazı dövründən 

təcrid olunmuş olardı. Dövrün xarakteri əsərdə iki istiqamətdə öz əksini tapır; 

ayrı-ayrı adların və tarixi hadisələrin təsvirində və tarixi etnoqrafik parçalarda. 
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Hər iki istiqamət yazıçıya dövrün ruhunu vermək üçün bir vasitədir. Haqqında 

qeyd olunan təqdiredici fikirlərlə yanaşı, bəzi tənqidi yanaşmalara da baxmaya-

raq, ―Bakı-1501‖ romanı oxucuların qəlbinə yol tapa bilmiş və müəllifinin daha 

da məşhurlaşmasına səbəb olmuşdur. Lakin yazıçının bədii təxəyyül və interpre-

tasiyaları ədəbi tənqid tərəfindən həmişə birmənalı qarşılanmamışdır. 
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PЕЗЮМЕ 

АЙНА БАБАЗАДЕ 

РОМАН “БАКУ-1501” В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ 

В статье анализируется роман Азизы Джафарзаде «Баку - 1501». Показывается, что 

среди исторических романов А.Джафарзаде, именно это произведение больше всего 

являлось предметом обсуждения литературных критиков. Одной из причин этого было то, 

что роман был первым произведением, посвященным Шаху Исмаилу Хатаи, а другой 

причиной являлась совместная работа с отрицательными и положительными сторонами 

главного героя. Проведя обширные исследования, мы видим в романе не только 

историческую, но и художественную реальность. Хотя и мнения о романе в целом 

положительные, образ Шаха Исмаила, созданный писателем с духовно-нравственными 

чертами, не полностью удовлетворил некоторых критиков. 

 Ключевые слова: исторические личности, Шах Исмаил, критический подход, 

писательский метод. 

 

SUMMARY 

AYNA BABAZADEH 

THE NOVEL "BAKU-1501" IN LITERARY CRITICISM 

The article analyzes Aziza Jafarzadeh's novel "Baku-1501". It is noted that most of 

A.Jafarzadeh's historical novels were the subject of discussion by literary critics. One reason for 

this was that the novel was the first work dedicated to Shah Ismail Khatai, while the other reason 

was the description of the hero with both his positive and negative sides. In the novel, written 

after extensive research, not only historical reality, but also artistic reality can be seen. Although 

Despite the positive opinions about the novel, the image of Shah Ismail created by the writer 

with his moral features did not fully satisfy some critics. 
Keywords: Historical personalities, Shah Ismail, critical approach, writer's method. 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ ĠġLƏNƏN SLƏNQLƏRĠN TƏDQĠQĠ SƏVĠYYƏSĠ 

 

Slənqlər dil normalarının pozulduğu sözlərdir. Slənqlər çox ifadəli, istehzalı, gündəlik 

həyatda istifadə olunan sözlərdir. Slənqlər ayrı-ayrı sosial qrupların tərkibində yaranmıĢ, bu 

sosial qrupların məĢğuliyyətini əks etdirən sözlər və frazeoloji birləĢmələrdir. Hamı tərəfindən 

istifadə olunan bu sözlər emosionallığını qoruyub saxlayır. Slənqlər cəmiyyətdə müxtəlif 

situasiyalarda iĢlədilir, həmsöhbətinə öz səmimiyyətini göstərmək üçün  istifadə olunur. Slənq 

həm insanları özünə cəlb edə bilər, həm də uzaqlaĢdıra bilər. Slənqlər müəyyən dövr ərzində 

iĢləndikləri sosial qruplarda çox istifadə oluna bilər və ya əksinə müəyyən müddətdən sonra 

istifadədən çıxa bilərlər. Slənq termini adı altında müəyyən qrup insanlar arasında qeyri-rəsmi 

danıĢıqda istifadə olunan söz və ifadələr nəzərdə tutulur. Slənq dildə olan hər hansı ümumiĢlək 

söz və ifadə də ola bilər, lakin onlar kontekst daxilində yeni mənaya yiyələnməlidirlər, yeni söz 

və ifadə də ola bilər, iki və daha artıq sözün birləĢməsi ola bilər. 

Açar sözlər: slənq, dilçilik, ədəbi dil, termin, leksika 

 

 Slənq termini qəbul olunan ədəbi dil normalarından uzaq olan danışıq 

dilinin ekspressiv və emosional çalarlı lüğət tərkibidir. Bu termin ən çox ingilis 

dilində istifadə olunur. Slənqlər danışıq dilində istifadə olunan sözlərin 1/3 

hissəsini təşkil edir. Slənq terminin yaranması tarixi haqqında bir sıra fərziyyələr 

mövcuddur. Belə bir fərziyyə var ki, ―slənq‖ sözü ―beggars' language‖ və ya 

―rogues' language‖ (həbsxana dili) ifadəsinin qısaltmasıdır. Bu ifadələrdəki 

birinci sözün şəkilçisi ilə ikinci söz birləşir və ikinci sözün sonuncu hecası 

düşür. Dilin lüğət tərkibi ədəbi dil və ədəbi olmayan dil olaraq iki qrupa bölünür. 

Ədəbi olmayan dilə peşə- sənət bildirən sözlər, vulqarizmlər, jarqonizmlər və 

slənqlər aiddir. Peşə-sənət bildirən sözlər eyni peşə-sənət ətrafında birləşən kiçik 

insan qruplarının istifadə etdikləri sözlərdir. Vulqarizmlər aşağı sosial təbəqədən 

olan insanların (məhbuslar, narkotik maddə satıcıları, evsiz-eşiksizlər və s.) 

istifadə etdikləri kobud sözlərdir. Jarqonizmlər ümumi maraqlar üçün birləşən 

sosial qrupların istifadə etdikləri anlaşılmayan məxfi sözlərdir. Slənqlər dil 

normalarının pozulduğu sözlərdir. Slənqlər çox ifadəli, istehzalı, gündəlik 

həyatda istifadə olunan sözlərdir. Slənqlər ayrı-ayrı sosial qrupların tərkibində 

yaranmış, bu sosial qrupların məşğuliyyətini əks etdirən sözlər və frazeoloji 

birləşmələrdir. Hamı tərəfindən istifadə olunan bu sözlər emosionallığını 

qoruyub saxlayır.        

 Slənqlər cəmiyyətdə müxtəlif situasiyalarda işlədilir, həmsöhbətinə öz 

səmimiyyətini göstərmək istifadə olunur. Slənq həm insanları özünə cəlb edə 

bilər, həm də uzaqlaşdıra bilər.  Slənqlər müəyyən dövr ərzində işləndikləri 

sosial qruplarda çox istifadə oluna bilər və ya əksinə müəyyən müddətdən sonra 

istifadədən çıxa bilərlər. Müasir dövrdə hər şey dəyişdiyi kimi dil də müəyyən 

dəyişikliklərə məruz qalır. Zamana qənaət etmək üçün söz və birləşmələr 

sadələşir və qısaldılır. Məhz bun görə də, müasir dövrümüzdə slənq üstünlük  
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qazanaraq sürətlə inkişaf edir. Dəqiqliyinə məzmunluluğuna görə danışıq dilində 

slənqlərin istifadəsinə daha da üstünlük verilir. Danışıq zamanı müəyyən bir fikri 

dəqiq və tam əks etdirən slənqdən imtina etmək qeyri- mümkündür. Slənq 

terminin mahiyyəti, mənşəyi və tarixi haqqında dəqiq məlumat yoxdur və bu 

haqda bir sıra mübahisələr var. Slənqlərin tarixi və mənşəyi problemini həll 

etmək üçün alimlərin yanaşmaları dilçiliyin diqqətəlayiq hadisələrindən biridir. 

Ədəbiyyatla az da olsa tanış olmaq kifayətdir ki, bu məsələnin nə qədər vacib 

olduğunu anlamaq mümkün olsun. ―Slənq‖ anlayışının müxtəlif və müasir 

təriflərindən uyğun olanı seçmək üçün ilk öncə onun etimologiyasını və inkişaf 

prosesini izləmək lazımdır.        

Slənq anlayışının etimologiyası leksikologiyanın ən mübahisəli və dolaşıq 

problemlərindən biridir. Son 20 ildə müxtəlif lüğətlərin müəllifləri slənq anlayı-

şına çoxmənalı və müxtəlif Slənq sözünün ilk dəfə nə vaxt şifahi nitqdə işlədil-

məsi məlum deyil. Yazılı formada isə ilk dəfə İngiltərədə XVIII əsrdə istifadə 

olunmuşdur. O zaman bu termin ―təhqir‖ mənasını ifadə edirdi. 1756-cı ildən  

ədəbiyyatda ―the language of a low or vulgar type‖ - ―aşağı və ya vulqar təbəqə-

nin dili‖ kimi işlənəndən bəri bu terminin inkişaf prosesini izləmk mümkündür. 

1802-ci ildən bəri bu termin ―The cant or jargon of a certain period‖(müəyyən 

dövrün jarqonu və ya kantı), 1818-ci ildən isə ―Language of highly colloquial 

type, considered as below the level of standard educated speech, and consisting 

either  of new words or of current words employed in some special sense‖ (yeni 

və ya xüsusi sahələrdə işlənən sözlərdən ibarət olub standard ədəbi dilin aşağı 

səviyyəsi hesab olunan yüksək səviyyəli danışıq dilidir) izahlar verirlər. Bu isə 

slənq termininin araşdırılması prosesini daha da çətinləşdirir.  

XX əsr və XXI əsrin əvvəlləri təkcə tarixçilər üçün deyil, həmçinin dilçilər 

üçün olduqca maraqlı idi. Dildə baş verən dəyişikliklərin sosial səbəbləri və bu 

dəyişikliklərin nəticələri müasir dilçiləri maraqlandıran mövzular olub. Slənq 

terminin araşdırılması dilçiləri maraqlandıran mövzulardan biri olmuşdur. İngilis 

dili leksioqrafiyasında slənq termini XIX əsrin əvvəllərində geniş istifadə olun-

mağa başlandı. Bu terminin etimologiyası çox mübahisəli məsələdir və bunun 

araşdırılması ilə məşğul olan dilçilər bu terminin dəqiq tərifini verməmişlər.  

Slənqlər dilə heç bir xələl gətirmir, əksinə müasir danışıq dilinin lazımi 

hissəsidir. O daimi dəyişir, inkişaf edir, bir anda formalaşa bilər və birdəfəlik 

yoxa çıxa bilər. Slənqlərin yaranması ilə əlaqəli dildə baş verən dəyişikliklər 

şifahi nitqi daha asan və anlaşıla bilən edir. Slənq özü insan həyatının müxtəlif 

sahələrində istifadə olunan canlı və dinamik bir sistemdir. Bunlar mədəniyyətin 

bir sıra sahələrində işlənə bilirlər. Son dövrlərdə elə bir insan yoxdur ki, şifahi 

nitqində slənqdən istifadə etməsin. Bəzən loru sözlər və jarqonların yanlış istifa-

dəsi insan arasındakı ünsiyyəti poza bilər və hətta həmsöhbəti təhqir edə bilər. 

Slənqlər həmçinin bədii ədəbiyyatda əsərlərin təsir gücünü qüvvətləndirmək 

üçün istifadə olunur. 

Hal-hazırda slənqin kifayət qədər çox tərifi var və bu təriflər bir-birinə 

ziddir. Bu ziddiyətlər əsasən bu anlayışın həcmi ilə əlaqəlidir. Mübahisəli 

məsələ budur ki, slənqlərə bədii sözlərin əvəzləyiciləri olan ifadəli, istehzalı 

sözlərin aid olub olmaması mübahisəli məsələdir. Bəzi tədqiqatçılar slənqin 

mövcud olmasını inkar edir. Onlar slənqizmləri müxtəlif  leksik və üslubi 

kateqoriyalara aid edirlər. Bəzi tədqiqatçılar isə slənqlərin mövcud olmasını 
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inkar edirdi. Slənq ilk vaxtlar ayrı-ayrı sosial qruplarda yaranıb söz və fraze-o-

loji vahidlərdən ibarət olub. Slənq özündə bu sosial qrupların məşğuliyyətini əks 

etdirirdi. Slənqi yalnız linqvistik baxımdan araşdırmaq düzgün olmazdı, çünki 

slənqlər həm linqvistik, həm də sosiolinqvistik xüsusiyyətləri özündə daşıyır. Və 

onu da qeyd etmək lazımdır ki, slənqlər şifahi nitqdə işlənir. Slənqin araşdırılma-

sı ilə E.Partric, S.B.Fleksir, V.Firman, M.M.Makovski, A.Barrere, Ç.Leland, 

İ.R.Qalperin, V.C.Burk, V.A.Xomyakov, İ.V.Arnold, O.Esperson, C.Qrinok, 

K.İ.Kittric, C.Layter və s. məşhur dilçilər məşğul olmuşlar. Dünyanın ən böyük 

slənq tədqiqatçısı haqlı olaraq Erik Partric (1894-1979) hesab olunur. Ömrü 

boyu o faktiki materiallar toplamış və bir sıra əsərlər, o cümlədən, lüğətlər çap 

etdirmişdir. E.Partric və onun davamçıları (C.Qrinok və K.İ.Kitric) slənqə bu cür 

tərif verirlər: Slənq müəyyən sosial və ya peşə-sənət qruplarına aid olan, 

insanların ictimai baxışlarını əks etdirən, şifahi nitqdə mövcud olan, dəyişkən, 

müvəqqəti, qətiyyən sistemə salınmamış, nizamsız və təsadüfi leksemlər 

toplusudur. E.Partric belə hesab edirdi ki, slənqdən şən əhval-ruhiyyəli, yaşca 

cavan insanlar əyləncə üçün istifadə edirlər. İ.V.Arnold slənq haqqında yazırdı: 

Leksikologiyanın və frazeologiyanın emosional, ifadəli elə bir layı var və bu lay 

ədəbi normanın həndəvərindən kənara çıxır. İ.V.Arnold həmçinin slənqə bu cür 

tərif verir: ―Slənqlər orijinallıq və yenilik tələb edən kobud və ya komik olan 

xalis danışıq sözləridir. O, belə hesab edirdi ki, slənqlər danışıq dilindəki kobud 

söz və ifadələr və ya ədəbi dildə zarafatyana emosiya çaları olan söz və 

ifadələrdir (3, s. 65). Bəzi tədqiqatçılar slənqin mövcudluğunu inkar edirdi. On-

lar mövcud olan slənqləri ayrı-ayrı leksik və üslubi kateqoriyalara aid edirlər. 

Məsələn, İ.R.Qalperin ―Slənq‖ termini haqqında‖ məqaləsində slənqləri qeyri-

müəyyən xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq onların mövcud olmasını inkar edir. O, 

belə hesab edirdi ki, slənqlər leksika və frazeologiyanın ele bir layıdır ki, canlı 

danışıq dilində danışıq neologizmləri kimi yaranır və asanlıqla hamı tərəfindən 

qəbul edilmiş ədəbi danışıq  dilinə keçə bilirlər. Qalperin slənq anlayışını ayrı və 

müstəqil kateqoriya kimi qəbul etmir, o, təklif edirdi ki, slənq ingilis sözü olan 

jarqon sözünə sinonim kimi işlənsin (6, s. 33). Deməli belə məlum olur ki, 

İ.R.Qalperin slənqi neologizmlərin leksik-üslubi kateqoriyası kimi təyin edir. 

 O.S.Axmanovanın ―Linqvistik terminlər lüğəti‖ adlı kitabında ―slənq‖ 

termininin iki mənası verilib:  

1. Peşə-sənət ilə əlaqəli nitqin danışıq variantı. 2. Bu ya digər peşə-sənət 

və ya sosial qrupların danışıq dili elementləri olub, həmin qruplara bilavasitə aid 

olmayan insanların danışıq dilinə və ya ədəbi dilə daxil olub müxtəlif emosional 

– ekspressiv çaları olan sözlərdir (4, s. 65).   

―Məktəblinin izahlı-etimoloji lüğəti‖ adlı kitabda slənq sözü belə izah 

olunur: müəyyən sosial və yaş qruplarına aid olan insanların nitqini xarakterizə 

edən söz və ifadələrdir. Fransız dilindən alınan arqo və ya jarqon sözləri kimi 

slənq sözüdə alınmadır (3, s. 81). 

   Q.A.Sudzilovski slənq anlayışını araşdıran rus dilçisi olmuşdur. O öz 

tədqiqat işində qeyd edir ki, ―slənq‖ termini özündə bir  neçə anlayışı birləşdirir. 

Q.A.Sudzilovski qeyd edir ki, aşağıdakı xüsusiyyətlər slənqlərin ən vacib 

fərqləndirici xüsusiyyətləridir: 1). Slənq - leksik hadisədir. 2). Slənq ədəbi dilə 

aid deyil. 3). Slənq şifahi nitqə aid olan lüğət tərkibidir. 4). Slən emosional çaları 
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olan lüğət tərkibidir. O, slənqləri şərti olaraq bir neçə qrupa ayırır: hamıya mə-

lum olan, hamı tərəfindən işlədilən, az tanınan və az istifadə olunan (9, s. 25). 

          Slənqlərin bu qədər çox fərqləndirici xüsusiyyətə malik olduğuna görə 

dilçilər bu termindən istifadə etmək istəmirlər. Amma ki, eyni zamanda bir çox 

amerikan və ingilis dili lüğətlərində sl (slang) qeydi var. Həm ingilis, həm də 

amerikan dilçiləri anlayırlar ki, slənq anlayışı çox geniş anlayışdır. Con S. 

Fermer yazır: ―Slənq nədir? Əslində hələ mən slənq anlayışını tam əhatə edən 

tərifini verə bilməmişəm‖. Fermer daha sonra slənq tədqiqatçısı Murreyin 

sözlərini xatırladır. Murrey deyirdi ki, ümumilikdə slənqə tərif vermək qeyri-

mümkündür.    

Azərbaycan dilçiləri ―İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti‖ adlı kitabda 

slənq anlayışını belə izah edirlər: ―Slənq – müəyyən peşə, yaxud sosial təbəqə 

nümayəndələrinin tərəfindən istifadə edilən söz və ifadələr. Ümumi və xüsusi 

slenqlərə bölünür‖ (1, s. 101). Xarici terminlər lüğətində A.N.Bulıko oxşar 

təriflər verir: ―Arqo - istənilən kiçik qapalı sosial qrupun xüsusi dilidir‖ (4, s 

.56);  ―Jarqon- sosial qrupa məxsus olan, söz və ifadələrlə zəngin olan və xalqın 

digər nümayəndələri tərəfindən anlaşılmayan danışıq dilidir‖ (4, s. 215) ―Slənq 

müəyyən peşənin nümayəndələrinə, məsələn, rəssamlara, dənizçilərə və. s 

məxsus olan söz və ya ifadələrdir‖ (5, s. 537). 

―İngilis dilinin böyük Oksford lüğəti‖ kitabında slənq anlayışının bu cür 

tərifi verilir: Slənqlər təhsilli insanların nitqindən aşağı səviyyədə olub ya yeni 

sözlərdən, ya da xüsusi mənada işlənən ümumi sözlərdən ibarətdir‖, eyni 

zamanda, ―cəmiyyətin aşağı təbəqəsi olan və pis etibarı olan insan qruplarının 

istifadə etdikləri xüsusi leksemlərdi‖. 

Stüart B.Fleksner slənqin bu cür tərifini verir: ―Amerikan slənqləri 

amerikan xalqının əksər nümayəndələrinin  istifadə etdiyi, lakin nitqdə rəsmi 

şəkildə işlənməyən söz və ifadələrdir‖. Stüart B.Fleksnerv qeyd edirdi ki, orta 

səviyyəli sosial təbəqədən olan amerikalının leksikonu 20000 sözdən ibarətdir. 

Bu sözlərdən 2000-ni slənqlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu lüğət tərkibi orta 

səviyyəli amerikaliya aid olsa da, real danışıq dilində nadir hallarda tam istifadə 

olunur. O cümlədən, 1997 - ci ildə ― Dilçidə soruş‖(Stüart B. Fleksner) öz 

fikirlərini bu cür sübut edir: ―Slənq- dilin qəliz və canlı formasıdır, dilçilər üçün 

maraqlı nəinki, onun forması, həmçinin insanların slənqi qəbul etməsi və ya 

imtina etməsi münasibətidir. Slənq tez-tez qrupdaxili ünsiyyət forması kimi 

formalaşır və çalışır ki, ailənin, dostların sosial sinif, etnik qrupların dili ilə 

eyniləşməyə çalışır.  Slənq anlayışı və bu konsepsiyanın əsas məqsədinin nə 

olduğu barədə məqalə çap olunmuşdur.  

Bəzi dilçilər slənq anlayışına dilçilikdə psixoloji istiqamət kimi baxır. 

Məsələn, O.Esperson yazır: Slənq nitqin elə bir formasıdır ki, öz mənşəyinə görə 

əslində dilin ümumi hissələrindən ayrılmağa çalışır. P.Monro israr edir ki, 

slənqdən insanlar ona görə istifadə edirlər ki, özlərinin kim olduğunu və necə 

hiss etdiklərini müəyyən etsinlər.   

Slənq termini bir sıra dillərdə işlədilir. Slənq termini ingilis dilində 

mövcud olduğu bütün dövrlərdə inkişaf edib dəyişilib. C. Xotten hesab edirdi ki, 

slənq vulqar, aşağı səviyyəli dildir, daima dəyişir, slənqləri müxtəlif siniflərin 

nümayəndələri istifadə edir, onun yaradıcısı yoxdur; bu qaraçıların gizli dilidir, 
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onlar fırıldaq, sui-istifadə, söyüş üçün istifadə edirlər, bu küçə yumorunun dilidir 

(15, s. 44, 52-53, 217).  

Alman tədqiqatçısı Q.Baumann slənq terminini C.Xottendən daha geniş 

mənada başa düşürdü. Belə ki, o kokni (London şəhər dialekti) və qafiyəli slənqi 

də slənqlərə aid edirdi. (14, s.3 2-33, 42). A.Barrer və Ç.Q.Leland (1889) belə 

hesab edirdilər ki, slənq kənar adamların başa düşmədikləri bir neçə dialektləri 

özündə birləşdirən şərti dildir (13, s. 256).      

V.A.Xomyakov, əsas müasir ingilis dilinin izahlı lüğətlərini (İxtisar 

olunmuş böyük Oksford lüğəti(1956), Çembers lüğəti (1965), Böyük Uebster 

lüğəti (1959) təhlil etmiş və belə qənaətə gəlmişdir ki, müəlliflər slənq anlayışını 

müxtəlif anlamlarda qəbul etmişlər. Onların fikrincə slənq aşağı səviyyəli 

vulqar, ədəbi olmayan danışıq dilidir (8, s. 33-34). Dilçi V.A.Xomyakov 

slənqləri ümumi və xüsusi slənqlər olmaqla 2 qrupa ayırır. Dilçi 

V.Q.Vilyumanın şərhini dəyişərək ümumi slənqlərə bu cür tərif verir: ―Xalq 

dilində işlədilən emosional-ekspressiv xüsusiyyətə malik, sabit, hamı tərəfindən 

anlaşılan sosial nitqdir‖ (10, s. 39-39). 

Xarici dilçilərin slən haqqındakı mülahizələrini nəzərdən keçirdikdə belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, onlar slənqi fərqli-fərqli anlamlarda başa düşürlər. 

Bəziləri ―avaraların‖ özünəməxsus dil növü  kimi (J.B.Greenough, G.L.Kitte-

redge, 1929), tərz kimi ( H.W.Fowler, 1958), danışıq dili forması kimi (G. H. 

McKnight, 1923), yumoristik xüsusiyyətə malik dil kimi (C.Frest, 1963), jestlər 

dili kimi (J.Nosek, 1963) başa düşülür. R.A.Spiers hesab edirdi ki, slənq kiçik 

insan qruplarının daxilində istifadə olunur və cəmiyyətin aşağı təbəqəsinin dilini 

əks etdirir (17, s. 112).  

Çex dilçiliyində hələ də slənqin dəqiq, birmənalı tərifi yoxdur. Çex qram-

matikasında slənq anlayışı dedikdə əmək məşğuliyyətinə görə qruplaşmış insan-

ların gündəlik ünsiyyəti zamanı istifadə olunan söz və söz birləşmələri nəzərdə 

tutulur (7, s. 127). Xorvat dilçisi isə İ.İvas slənqi idmanla müqayisə edir və qeyd 

edir: ―Slənq dilin idmanıdır və hər bir idman növü gənclərə xasdır (15, s. 117).

 Rus dilçiliyində M.V.Arapovun slənqə verdiyi tərif slənq anlayışının 

izahına daha uyğundur. M.V.Arapov hesab edirdi ki, slənqlər jarqonlar birləş-

məsidir, onlar bəzən kobud, bəzən yumoristik xüsusiyyətə malik olub danışıq 

dilinin bir layını təşkil edir. Slənqlər ayrı-ayrı sosial qruplarda yaranan və qrup 

daxilində istifadə olunan, həmin sosial qrupların məşğuliyyətini əks etdirən söz 

və frazeoloji birləşmələrdir. Slənqlər ya tez bir zamanda istifadədən çıxır, ya da 

incə üslubi və semantik fərqləri ilə ədəbi dilə daxil olur (12, s. 461 ). Dilçi E. 

Partric slənqi qruplara ayırır: standart slənq (The Standard or Norm of Slang) və 

müəyyən sosial qrupların slənqi (Kinds of Slang Other than Standard). Bu bölgü 

xüsusi slənq və ümumi slənq bölgüsünə uyğundur. A.D.Şveyser E.Patricin 

bölgüsü ilə razılaşır, lakin xüsusi slənqləri daha geniş anlamda izah edir. Onun 

fikrincə peşə dialektləri, qrup  jarqonları da xüsusi slənqlərə aiddir (11, s. 167).  

Bəzi dilçilər slənqlərin xüsusi və ümumi qruplara ayrılması bölgüsü ilə 

razılaşmırdılar. A. T. Lipatov (2010) xüsusi slənq dedikdə peşə jarqonlarını 

nəzərdə tuturdu (8,  s. 72). 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛНАРА  ГУРБАНОВА 

УРОВЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ СЛЕНГОВ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 Сленги - это слова, нарушающие языковые нормы. Сленги - очень выразительные, 

саркастичные слова, использующиеся в повседневной жизни. Сленг - это слова и фразы, 

которые сформированы в разных социальных группах и отражают деятельность этих 

социальных групп. Эти слова, которыми пользуются все, сохраняют свою 

эмоциональность. Сленг используется в различных ситуациях в обществе, чтобы показать 

искренность собеседнику. Сленг может как привлекать, так и отталкивать людей. Сленг 

можно часто использовать в социальных группах, над которыми они работали в течение 

определенного периода времени, или, наоборот, он может устареть через определенный 

период времени. Термин сленг относится к словам и выражениям, используемым в 

неформальном разговоре между определенными группами людей. Сленг может быть 

любым распространенным словом или выражением в языке, но они должны иметь новое 

значение в контексте, новое слово или выражение или комбинацию двух или более слов. 

 Ключевые слова: сленг, лингвистика, литературный язык, терминология, 

словарный запас 
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SUMMARY 

GULNARA GURBANOVA 

LEVEL OF LEARNING SLANGS USED IN ENGLISH 

Slang is a word that violates language norms. Slangs are very expressive, sarcastic words 

used in everyday life. Slang is words and phrases that are formed in different social groups and 

reflect the activities of these social groups. These words, which are used by everyone, retain their 

emotionality. Slang is used in various situations in society to show sincerity to the interlocutor. 

Slang can both attract and repel people. Slang can often be used in social groups that they have 

been working on for a certain period of time, or conversely, it may become outdated after a 

certain period of time. The term slang refers to words and expressions used in informal 

conversation between certain groups of people. Slang can be any common word or expression in 

the language, but they must have a new meaning in the context, a new word or expression, or a 

combination of two or more words.  

Key words: slang, linguistics, literary language, terminology, vocabulary 
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THE SEMANTICS OF VERBAL PARTICLES 

 

In modern English grammar, particles must be associated with another word or sentence 

to express a meaning, they do not have an independent lexical meaning. That is, particles are a 

separate part of speech and differ from articles, prepositions, conjunctions, and adverbs. English 

linguists define it like that: “Particle does not change its form and does not conform to the 

existing system of parts of speech”. In the verbs such as “look up” and “knock out” up and out 

are particles used with the verbs. There are different types of particles: Infinitive particle “to”, 

negative particle; “Not”, imperative particles “do”, “let”, pragmatic particles “oh”, “well” 

and finally the verbal particles that we will examine semantically in our article. 

Languages vary greatly in the intensity of their use of particles, some use them 

extensively, some use more alternative means, such as suffixes, auxiliary verbs, and word order. 

Particles are generally words that encode grammatical categories or (verbal) speech symbols. 

Keywords: particle, verbal particles, semantics, idiom, verb, function 

 

Objectives: 

 to carry out a preliminary investigation on VPCs to see if they allow for 

classification. 

The research questions of the study are the following: 

 Where does the meaning of VPCs originate? 

 How does a particle contribute meaning to the verb in a VPC 

 How to categorize VPC? 

Definitions of English Phrasal Verbs. Verb-particles are a fixed combination 

of verb and particle which are used in many colloquial and idiomatic 

expressions. Verb-particles generate difficulties for learners because it is 

difficult to guess their meaning from the words. Some phrasal verbs give 

different meanings, depending on context. An English verb particle construction 

(VPC) is composed of a head verb and an obligatory particle. Broukal defines a 

phrasal verb as the combination of a verb + an adverb particle and they claim 

that sometimes the particle may be followed by a preposition (1, p. 123). 

1) I decided to leave the TV on for my children. 

2) He is coming over. 

VPC is a verb and a particle and they combine in such a way that the original 

semantic properties of the verb are altered such as to put and to put on, to look 

and look at, etc. Prepositional particles have high productivity and variable 

compositionality. Semantically, they often cannot be understood through the 

simple composition of their independent parts. It means the verb and the particle 

make independent contributions to the sentence. Some common verb particles 

are formed with these propositions ―in,‖ ―off,‖ ―down,‖ ―over,‖ and ―out.‖  

Example: single out, break away, hold up, sleep in.  
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Some of the verbs and particles are idiomatic, but not all of them. Some 

verbs and particles are always used together. look at, listen to, etc. Some verbs 

can be used with both an adverb particle and a preposition such as put up with, 

get on with and look out for. 

Many phrasal verbs have more than one meaning. Sometimes a difference 

in syntax or word order of a phrasal verb can also generate different idiomatic 

meanings. 

In order to show the importance of verbal particles the following joke is 

necessary: 

A visitor who did not know English very well, was travelling with a friend by 

train. He was leaning out of the window and his friend saw he might get hurt. 

“Look out” he shouted. 

The visitor leaned further out of the train, and was nearly hit by a tree at the 

side of the rail way line. He turned to his friend and said angrily: 

Why did you say “look out” when you mean “look in”? 

Verbal particles are classified with different ways. One of them is as 

follows:  

Verb + preposition consists of a verb and a preposition. It always has an 

object. 

Example: I counted on you 

Verb + adverb consists of a verb and an adverb. It doesn’t always have an 

object. The object can come before or after the adverb, because the verb and 

adverb can be separated.  

Example: We got together again. 

Verb + adverb + preposition consists of three parts. It always has an 

object. The object always comes after the phrasal verb. 

Example: I always got on with my family members.  

Second classification can about separation of verbal particles such as 

separable and inseparable ones. Sometimes a change in word order may change 

the meaning. 

Examples: 

a) Students gave their paper in. 

b) Students gave in their paper which was finished.  

c) Students gave it in. 

In the sentence (a) to separate the particle doesn’t change the meaning. In 

long noun objects such as in the sentence (b) the verb and its particle are never 

separated and the noun stays at the end. On the other hand, in the case of 

pronoun objects, they are to be placed after the verb as in the sentence (c). 

In the mean time there is a group of verbal particles that they are 

inseparable all the time that is the object never comes between the verb and 

particle. We can show call on, get over, run into etc. as examples. 

The Araz river runs into the Caspian Sea. (correct) 

The Araz river runs the Caspian Sea into. (wrong) 

Palmer states that phrasal verbs as single units have a solid basis simply 

because we have to place certain prepositions or adverbs after certain verbs in 

order to convey certain meanings (2, p. 56).  
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Phrasal verbs have semantic unity, though they are formed with two 

words, they have a meaning. The second step is to determine semantic 

classification that is the classification of PVs according to the particle and 

further division of PVs into semantic categories. Particle verbs are interesting for 

both their syntactic and semantic characteristics. The meanings of particle verbs 

change entirely based on the words’ literal senses. Particle verbs which are not 

compositional are more interesting because it is known that particle verbs may 

demonstrate a different usage from the use of the verb contained within them in 

other contexts. 

A second reason why particles are interesting from a semantic point of 

view is because they sometimes alter the aspect of the verb. One final reason the 

semantics of particles is of interest is that we can see a syntactic distinction 

between transparent and nontransparent particles. Specifically, transparent 

particles are able to occur in a broader range of syntactic contexts than 

nontransparent particles. For example, transparent particles may appear with nPs 

in the absence of a verb, whereas nontransparent particles may not. Particles 

have systematic meanings, and by extension that particle verbs have 

compositional meanings too. 

Semantically, Meyer argues that the particle adds different meanings to the 

verb such as: 

-Primitive meaning  

-Literal meaning  

-Extension meaning (4, p. 109) 

As an example we can use the verbal particle to put down with two different 

meanings in the following sentences: 

-I put down the book. (literal) 

-The police put down the criminals. (idiomatic) 

If we take a look at the following two sentences again, we can witness the same 

thing.  

a) I opened my suitcase and packed all my clothes in. 

b) I decided to pack my job in. 

In the sentence (a) the meaning is clear but in the second one it isn’t obvious and 

the meaning is ―to abandon‖.  

Though they are very common in native speech, but they are difficult to be 

learned by non-native speakers. Praninskas states that ―no one knows how many 

two-word verbs there are in English but the number is very large‖(5, p. 78). 

Phrasal verbs are very frequent in spoken English. The writing and speech 

of native speakers of English is full of phrasal verbs expressions, but many 

learners avoid using them just as many teachers avoid teaching them. Those who 

are involved in learning and teaching English have to acquaint themselves with 

as many phrasal verbs as possible, especially with those which are frequently 

used in everyday speech.  

The main importance of this thesis work that the theme hasn’t investigated 

well enough up to day and with practical approach it will enable the English 

learners to understand and use it easily. 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

138 

LITERATURE  

 

1. Broukal M.,  ―Practice Grammar‖,  Harvard University Press, 2001. 

2. Palmer F., ―The English Verb. Longman Linguistics Library, (1988), ISBN 0-582-29714-

1..‖ Oxford University Press, 1998.  

3. Tyler A. Evans, V. ―The Semantics of English Prepositions: Spatial Sciences, Embodied 

Meaning, and Cognition.‖ Cambridge University Press. 

4. Meyer M., ―Ignorance and Grammar‖, Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of 

Technology, 2013 

5. Praninkas J., ―American University word list‖, London, Longman 

6. Smith, L. P. ―Words and Idioms: Studies in the English Language‖ London: Longman Co. 

 

XÜLASƏ 

ELMĠRA HÜSEYNOVA 

ƏDATLARIN SEMANTĠKASI 

Müasir ingilis qrammatikada ədat məna ifadə etmək üçün başqa bir söz və ya cümlə ilə 

əlaqələndirilməlidir, yəni müstəqil leksik mənaya malik deyil. Yəni ədatlar ayrı bir nitq 

hissəsidir və artikl, sözünü, bağlayıcı və zərflərdən fərqlənir. İngilis dilçiləri ədatı ―formasını 

dəyişdirməyən və mövcud nitq hissələri sisteminə uyğun gəlməyən bir hissəcik‖ olaraq təyin 

edirlər. ―Look up‖ və ―knock out‖ feili idiomlarda işlənən up və out ədat hesab olunur. Ədatların 

müxtəlif növləri vardır: Məsdər ədatı ―to‖, inkar ədat; “not”, əmr ədatları “do”, “let”, praqmatik 

ədatlar ―oh”, “well‖ və nəhayət bizim məqaləmizdə semantik yöndən araşdıracağımız feili 

ədatlar. 

Dillər ədatlardan istifadə intensivliklərinə görə çox dəyişir, bəziləri bunlardan geniş 

istifadə edir, bəziləri şəkilçilər, köməkçi fellər və söz sırası kimi alternativ vasitələrdən daha çox 

istifadə edirlər. Ədatlar ümumiyyətlə qrammatik kateqoriyaları və ya (şifahi) nitq işarələrini 

kodlaşdıran sözlərdir.  

Açar sözlər: ədat, feili ədatlar, semantika,  idiom, feil, funksiya 

 

РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬМИРА ГУСЕЙНОВА 

CЕМАНТИКА ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ 

В современной грамматике английского языка частицы должны быть связаны с 

другим словом или предложением, чтобы выразить значение, они не имеют 

самостоятельного лексического значения. То есть частицы являются отдельной частью 

речи и отличаются от артиклей, предлогов, союзов и наречий. Английские лингвисты 

определяют это так: «Частица не меняет своей формы и не соответствует существующей 

системе частей речи». В глаголах, таких как ―look up‖ и ―knock out‖, up and out 

используются частицы вместе с глаголами. Существуют разные типы частиц: 

инфинитивная частица ―tо‖, отрицательная частица; ―not‖, императивные частицы ―do‖, 

―let‖, прагматические частицы ―оh‖, ―well‖ и, наконец, вербальные частицы, которые мы 

семантически исследуем в нашей статье. Языки сильно различаются по интенсивности 

использования частиц, некоторые используют их широко, некоторые используют более 

альтернативные средства, такие как суффиксы, вспомогательные глаголы и порядок слов. 

Частицы обычно представляют собой слова, которые кодируют грамматические категории 

или (вербальные) речевые символы. 

Ключевые слова: частица, фразовые глаголы, семантика, идиома, глагол, функция. 
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BABƏK RAYONU ƏRAZĠSĠNDƏKĠ ETNONĠM MƏNġƏLĠ ÇAY ADLARI VƏ 

ONLARIN LĠNQVĠSTĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
 

Məqalədə Babək rayonu ərazisində yerləĢən etnohidronimlərdən və onların əsas qolu olan 

çaylardan bəhs olunur. Məlumdur ki, Naxçıvan ərazisində yaĢamıĢ prototürk tayfalar bu adların 

yaranmasında əsas rol oynamıĢdır. Məqalədə Göynüksu çay, Tumbul çay, Nəhəcir çay, Sirab 

çay, Qahab çayı və s. kimi etnohidronimlər tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Babək rayonu ərazisində 

yerləĢən bu etnohidronimlərin struktur quruluĢu, leksik-semantik xüsusiyyətləri  və s. kimi 

araĢdırmalar burada öz əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: Babək rayonu, hidronim, etnohidronim, prototürk tayfalar,  çay adları 

 

Azərbaycanın dilinin onomastik leksikasında hidronimlərin xüsusi yeri və 

mövqeyi vardır. Hidronim yunanca hidro-(su) və onuma-(ad) sözlərinin 

birləşməsindən əmələ gəlib okean, dəniz, göl, su anbarı, çay, bulaq, kəhriz, 

mineral su mənbəyi, arx, kanal, kimi su obyektlərinin adını bildirir. 

Hidronimlərlə onomologiyanın hidronomika şöbəsi məşğul olur.  

Babək rayonu hidronimləri, daha dəqiq desək, çayları leksik, semantik və 

qrammatik xüsusiyyətlərinin zənginliyinə, müxtəlif xalq, nəsil, qəbilə, tayfa, tirə, 

şəxs, quş, heyvan, bitki, və s. adları ilə bağlı olmasına, məna və qrammatik 

formalarına görə biri-birindən seçilir. Geniş bir ərazini əhatə etdiyi üçün bu 

bölgədə etnonim, oykonim, zoonim, hidronim, antroponim səciyyəli hidronim 

kimi zəngin hidronimlər sistemi yaranmışdır.  

Babək rayonu ərazisi qədim zamanlardan müxtəlif xalqların, tayfaların, 

qəbilə və nəsillərin yaşayış məskəni olduğu üçün bu xüsusiyyətlər bölgənin 

hidronimlərinə də öz təsirini göstərmişdir. Tayfa nəsil adları ilə bağlı yaranan 

çay, göl, bataqlıq, bulaq və s. kimi adlar etnohidronimlər  adlanır. Babək rayonu 

ərazisində etnohidronimlər çoxluq təşkil edir və onların etimoloji izahlarını elmi 

cəhətdən əhəmiyyətli hesab edirik. Bu səbəbdən də biz bu tədqiqat işində Babək 

rayonunda olan tayfa adları ilə bağlı bir neçə hidronimin leksik-semantik və 

etimoloji izahını verməyi elmi baxımdan əhəmiyyətli hesab edirik. 

Göynüksu çayı. Babək rayonu ərazisində Qahab çayının (Naxçıvan 

hövzəsi) qoludur. Çay 1120 m hündürlükdən başlayır. Uzunluğu 10 kilometrdir. 

Yeraltı sular, qar və yağış suları ilə qidalanır (11, s.169) 

K.N. Smirnov toponimi Geyinik şəklində qeyd edir. Müəllif adın fars 

sözləri Kuy-nik, yəni ―yaxşı tərəf‖ əsasında yarandığı ehtimalını qeyd edir. Daha 

sonra o, qeyd edir ki, toponim Günlük sözünün təhrifə uğramış forması kimi də 

izah oluna bilər. Bu da ―birgünlük şum yeri‖ deməkdir (16, 51). Belə bir ehtimal 

vardır ki, toponim orta əsrlərdə Kiçik Asiyada mövcud olmuş Göynük mahalının 

adındandır. Buradan köçmüş ailələr Azərbaycan ərazisində də eyniadlı kəndlər 

salmışlar və  bu  adı  da  müxtəlif obyektlərə vermişlər (1, s. 114). Digər bir ehti- 
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mala ehtimala görə isə toponim naxər tayfa adı əsasında yaranmışdır, ―göy nax‖, 

―göy naxlar‖ mənasında işlənmişdir (13, s. 126). Bu tipli adlanmalar göytürk, 

göy oğuz tayfa adlarında da özünü göstərir. Bundan fərqli olaraq ehtimal edirik 

ki, bu söz türklərin mifində geniş yer almış ―Oğuznamə‖dəki Göy Qurd mifi ilə 

də bağlı ola bilər. Ümumilikdə oronimik adlarda mif daha çox özünü biruzə 

verir. 

Əlincə çay. Çay Babək və Culfa rayonları ərazisindən axır. Araz çayının 

sol qoludur. Uzunluğu 62 kilometrdir. Zəngəzur silsiləsindəki Dəmirli dağının 

yamacından başlayır. Xəzinədərə və Ləkətağsu çaylarının birləşməsindən əmələ 

gəlir. Əsasən yeraltı və qar suları ilə qidalanır. Suvarmada geniş istifadə 

olunduğu üçün çay mənsəbinə çatmır (11, s. 127). Hazırda Naxçıvanda Culfa 

rayonunda Əlincə kəndi və Əlincə dağı da mövcuddur. Əlincə dağında ―Kitabi 

Dədə Qorqud‖ dastanlarında adı çəkilən qədim Əlincə qalası yerləşir.  

V.Qriqoryevin əsərində yazır ki, bəziləri Əlincə qalasının qədim Alana 

olduğunu düşünür (9, s. 77). V.Qriqoryevin ―Статистическое описание 

Нахичеванской провинции‖ əsərində bu mahala aid 25 kənd adı verilir. 

V.Qriqoryevdən fərqli olaraq İ.Şopenin əsərində mahalın adı Əlincəçay şəklində 

verilmişdir ki, bu da ərazidən axan Əlincəçayın adı ilə bağlıdır. Əlincə mahalı 

haqqında danışan İ.Şopen Moisey Xorenskinin ―Coğrafiya‖sından misal gətirir 

və qeyd edir ki, Naxçıvan əyalətinin böyük bir hissəsini farslar Əlincə adlandırır 

və bu ad eyni adlı qala ilə bağlıdır (17, s. 66). Əlincə adı həm də 

Yerinca׳k/Erincak ׳   variantında da qeyd edilir (17, s. 66). Müəllif yazır ki, 

Erinca'k buranın ilk adıdır (17, s. 321). İ.Şopen qeyd edir ki, Erncak - inidiki 

Əlincə qalası, Xan-Ağa kəndindən yuxarıda ucalan dağın zirvəsində yerləşir. 

V.Qriqoryevin əsərində Xanağa və Əlincə adının eyni yerə aid olması da 

bununla bağlıdır. Göründüyü kimi, bu mənbələrdə Əlincə toponimi haqqında 

məlumatlar dəqiq deyildir və adın mənasın tam izahı yoxdur.  

Rusdilli mənbələrdə qeyd olunmuş yer adlarının təhlili zamanı onların 

yazılışındakı bir məqamı nəzərə almaq lazımdır. Adların sonundakı 'k elementi 

erməni dilinə aid ünsürdür. İ.Şopen də yazır ki, ermənilər adın sonuna 'k 

elementini əlavə edirlər. Bu cəmlik bildirən şəkilçidir, kökə aid deyil. Buna görə 

də müəllif onu sözlərdən apastrofla ayırır. Erinca'k sözündə də sözün kökü 

―Erinca‖dır. Bu da Əlincə sözünün fonetik variantlarından biridir (17, s. 321).  

K.N. Smirnov qeyd edir ki, Əlincə qalasının qədim adı Erincək ya əlincə 

sözü də əyləncə, yəni ―istirahət yeri‖ sözündən törəmişdir (16, s. 34). Burada 

üzərində 848-ci ilə aid olduğu yazılan məzar vardır ki, onun Şeyx Məlik 

Xorasani adlı şəxsə aid olduğu göstərilir. Ehtimallara görə, Şeyx Məlik Xorasani 

islamın apostollarından olan Çoban Yahya adı altında gizlənirmiş (16, s. 34). 

F.Qan sözün tatar mənşəli Ericak- ―sürətlə axan çay‖ mənasında işləndiyini 

ehtimal edir (8, s. 9). 

Qeyd edək ki, Əlincə adı ―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanlarında da 

işlənmişdir (7, s. 20), Orta əsrə aid digər bir türkdilli mənbədə-Əbülqazi Bahadır 

xanın ―Şəcəreyi türk‖ əsərində türk hökmdarlarının içində Alınca/Əlincə xanın 

adı vardır (12, s. 7). Bizim fikrimizcə, Babək və Culfa rayonlarının ərazisindən 

axan Əlincə çayı eyni zamanda ərazisindəki Əlincə qalası və Əlincə mahalının 

adı da türk hökmdarının adı ilə bağlıdır.  
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Tumbul çay. Babək rayonundan keçən çay adıdır. Naxçıvançayın axarı 

boyunda ondan ayrılan bir qədər axdıqdan sonra yenidən ona birləşən kiçik 

axardır. Uzunluğu 6 kilometrdir. Suvarma kanalı kimi istifadə edilir. Hazırda 

Naxçıvanda eyni adlı kənd də mövcuddur.  

K.N.Smirnov Tumbul eyniadlı  kəndin Tumbul-Sajağı adlandığını da 

qeyd edir. Tədqiqatçı bu adı ―sağlam‖ kimi izah edir (16, s. 46, 17). 

Çox güman ki, hidronim tayfa adı əsasında yaranmışdır. Belə ki, 1727-ci 

ilə aid mənbədə bəzi kəndlərin Dümbülü əşirətinə aid olduğu göstərilir (3, s. 

256). Dümbüllü/Dümbüli/Dümili/Dümilən/ Tumbul variantlarında rast gəlinən bu 

tayfa adı Osmanlı arxiv sənədlərində türkmən tayfalarının bir qolu kimi 

göstərilmişdir. Tumbul kənd adı da bu əşirətin adı ilə bağlıdır. Tədqiqatçılar bu 

tayfanın Qaraqoyunlu Qara Yusif dövründə Suriyadan Cənubi Azərbaycana 

gətirildiyini ehtimal edirlər (3, s. 256). Daha sonra isə oradan da Naxçıvan 

ərazisinə köç etmişlər. Bu qeydlər K.Nikitinin kənd əhalisini erməni kimi təqdim 

etməsini əsassız sayır. 

Nəhəcir çay. Babək və Culfa rayonları ərazisində çay adıdır. 

Naxçıvançayın sol qoludur. Çay mənsəbindən 10 km məsafədə, Şəkərabad 

kəndindən bir qədər aşağıda Naxçıvançaya tökülür.  Uzunluğu 14 kilometrdir. 

Əsasən, yağış, qrunt suları ilə qidalanır (11, s. 443, 444).  Qeyd edək ki, Culfa 

rayonunda eyniadlı kənd və dağ vardır. 

K.N.Smirnov Nəhəcir sözünü ―dağ keçisi‖ mənasında izah edir (16, s. 

53). A.Bağırovun fikrincə, tədqiqatçı fars mənşəli nəxcir – ―ov keçisi‖ sözünə 

əsaslanmışdır (4,  s. 172). 

Tədqiqatçılar toponimin Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlı yarandığını və 

əslinin Nuhəcir olduğunu bildirirlər. Fars mənşəli cir - ―yamac‖, ―maili yer‖ 

sözünün Nuh sözünə birləşməsindən əmələ gələn toponim ―Nuhun yamacı‖ 

mənasında işlənir (6, s. 96). Toponimi Naxərcir şəklində bərpa etsək, o zaman 

onun naxər türk tayfa adı əsasında yarandığını təsəvvür etmək olar. Beləliklə, 

Naxərcir/ Nuhəcir ―Naxərlərə məxsus yamac‖ mənasında işlənmişdir. Çay adını 

dağ adından götürmüşdür. Dağ adı da etnonim mənşəlidir. Beləliklə, çay adı 

etnonim mənşəli orohidronimdir. 

Sirab çay. Sirab çay Babək rayonu ərazisində kiçik və az sulu dağ çyıdır. 

Naxçıvançayın sol qoludur. Çayın ümumi uzunluğu 11 kilometrdir. Əsasən, 

yağış və qrunt suları ilə qidalanır. Suyundan suvarmada və eyni adlı su anbarının 

doldurulmasında istifadə edilir. Sirab mineral su bulağı eyniadlı kənddən 3 km 

şimalda yerləşir, mühüm müalicəvi əhəmiyyətlidir. (11, s. 514, 516).  Hidronim 

öz adını Babək rayonunda yerləşən eyniadlı oykonimdən almışdır. Kənd dağ-

ətəyi ərazidədir. Onun cənubunda qədim və orta əsrlər dövrünə aid yaşayış yeri 

və qəbir abidələri, kənddən şimal-qərbdəki qədim mağara ərazinin qədim insan 

məskəni olduğundan xəbər verir (2, s. 191). Xalq etimologiyasına görə, ad ―baş 

su‖ (Sərab) və ya ―sirli su‖ mənası ifadə edir. Bəzi tədqiqatçıların fikrinə görə, 

yer adı fars mənşəli sir - ―bol, doymuş‖ və ab - ―su‖ sözlərinin birləşməsindən 

əmələ gəlib, ―bol sulu, sudan doymuş‖ mənasındadır (2, s. 191). B.Budaqov və 

Q.Qeybullayev adın türk mənşəli siri (axan) ―bulaq‖, ―mənbə‖ və farsca ab-―su‖ 

sözlərindən ibarət olduğu fikrindədir. Onlar eyniadlı kəndin ərazisindən 1400 m 

yüksəklikdə axan bulaq olduğunu, adın da bununla bağlı yarandığını bildirirlər 

(6, s. 104).  
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XX əsr rus tədqiqatçısı K.N.Smirnov Sirav və ya Serab, bəzi qədim 

əlyazmalarda isə Surab şəklində işləndiyini yazır. Müəllif qeyd edir ki, bəzi 

ehtimallara görə ilkin olaraq ġurab, yəni ―duzlu su‖ şəklində işlənib (16, s. 53).  

Sir/sur sözü bir çox türk dillərində ―uçurum‖, ―uçurumun kənarı‖, 

―sıldırım qayalı sahil‖, ―sahil‖ və s. mənalarda işlədilir (10, s. 505). Nəzərə alsaq 

ki, Sirab su yatağı dəniz səviyyəsindən 1100 metr hündürlükdə yerləşir, onda 

Sirab adı ―sıldırımlı qayalıqda, uçurumun kənarından su‖ şəklində izah oluna 

bilər.  

F.Rzayev tədqiqtlarında adın mənşəyini Sir tayfalarının adı bağlı 

olduğunu yazır. Müəllif qeyd edir ki, ġar/ġir sözü tayfa adıdır və bu səbəbdən də 

bu kimi adlar ―ġir/Ģirak yurdu‖, ― ġanlı Ģirlər, şiraklar‖ kimi izah olunur. Biz bu 

adda da sözün ilkin komopnentini Sir tayfa adı kimi qəbul edib ab komponentinə 

qədim türk sözlükləri ilə nəzər salsaq, onun aba yazılışında ―ulu‖, ―əcdad‖ 

qədim türk sözləri olduğu üzə çıxır. O, öz tədqiqatlarında bu sözün M.Kaşğaridə 

də Altay, teleut, cağatay, şor, saqay dillərində ―ulu‖, ―əcdad‖ kimi işləndiyini və 

eyni zamanda bununla yanaşı dialektlərimizdə ―ev‖ sözünün ―əv‖, ―əb‖, ―eb‖, 

―ab‖, ―aba/oba‖ yazılışlarına təsadüf etdiyini qeyd etmişdir (15, s. 305). 

Bütün bunları nəzərə almaqla qətiyyətlə demək olar ki, Sirab adı ―ulu 

şirlər, şarlar‖ və ―şirlərin evi‖ mənalarındadır. Fikrimizcə, çay adı tayfa adı ilə 

bağlı yarandığı üçün etnonim mənşəli hesab olunur. 

Qahab çay.  Babək  və Şərur rayonları ərazisindən axan çay adıdır. 

Naxçıvançayın sol qoludur. Çayın ümumi uzunluğu 21 kilometrdir. Qar, yağış, 

yeraltı sularla qidalanır və onun suyundan suvarmada və eyniadlı su anbarının 

doldurulmasında  istifadə olunur (11, s. 248-249). Babək  rayonu ərazisində 

eyniadlı kənd adı da mövcuddur .Tədqiqatçıların fikrincə, kənd öz adını Qahab 

çayının adından götürmüşdür. Qahab sözü isə mürəkkəb quruluşa malik olub 

fars dilində qah - ―düzən‖ və  ab - ―su‖ sözlərinin birləşməsindən əmələ 

gəlmişdir (2, s. 8). Lakin fikrimizcə, bu adı farslara bağlamaq düzgün deyil. 

XX əsr rus müəlliflərindən K.N.Smirnov yer adını ―az sulu‖ kimi izah 

edir (15, s. 114). A.Bağırovun fikrincə, adın bu şəkildə izahı onun etimoloji 

təhlilini tamamlamır və daha dəqiq araşdırmaya ehtiyac vardır (3, s. 155-156). 

Fikrimizcə, toponim xəzər xanının adı və ya xəzərlərdə hökmdar sözünün 

sinonimi kimi işlənən Kaqab sözü əsasında yaranmışdır. Qeyd edək ki, rusdilli 

mənbələrdə yer adı Kaqap şəklində qeyd olunmışdur. XIX əsrə aid rusdilli 

ensiklopedik lüğətdə bildirilir ki, Kaqap adından salnamadə Xəzər xanının adı 

kimi bəhs edilir. ―Слово Илариона‖ və ―Исповедание веры‖ salnamələrində 

isə kaqap sözü hökmdar sözünün sinonimi kimi işlənib (5, s. 868). Xəzərlər və 

Ərəblər arasında VIII-IX əsrlərdə baş vermiş bir çox döyüşlər məhz Azərbaycan 

ərazisində olmuşdur. Həmin dövrlərdən xəzərlər Azərbaycan ərazisində 

məskunlaşmağa başlamışlar və Qahab toponimi də xəzərlərlə bağlı adlardandır. 

Burada Xəzər xaqanının adının etimologiyasına diqqət etsək, görərik ki, qədim 

türk dillərində kap-―yurd, ölkə, vətən‖(13, s. 464), ab isə yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi ―ev‖ mənasındadır ki, bu qədim türk sözləri ilə ad ―yurdun evi‖ 

deməkdir. 

Məlumdur ki, əsrlər boyu əraziyə xarici hücumların çoxalması nəticəsində 

Naxçıvan ərazisi müharibələr meydanına çevrilmiş, ərazinin maddi-mədəniyyət 

abidələri, var-dövləti soyğunçuluq və qarətlərə məruz qalmış və bu hadisələr 

https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r-%C6%8Fr%C9%99b_m%C3%BCharib%C9%99l%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r-%C6%8Fr%C9%99b_m%C3%BCharib%C9%99l%C9%99ri
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ərazinin toponimlər sisteminə öz təsirini göstərmiş, lakin hidronimlər sisteminə 

çox da təsir edə bilməmişdir. Babək rayonuna daxil olan etnohidronimləri tədqiq 

edərkən qarşılaşdığımız bəzi faktlar bu bölgənin Azərbaycanın həmçinin də 

dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu sübut edir. 

Tədqiqatdan belə elmi nəticəyə gəlirik ki, Babək rayonunda mövcud olan 

çay adları bütövlükdə hidronimlər milli mənşəli adlardır və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının tarixini, qədimliyini, milliliyini özündə əks etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАМИЛА  МАГАРРАМОВА 

ЕТНОНИМИЧЕСКИЕ РЕКИ И ИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЫ 

ТЕКУЩИХ ИЗ ТЕРРИТОРИИ БАБЕКСКОГО РАЙОНА 

В статье рассматриваются этногидронимы и их притоки, расположенные в 

Бабекском районе. Известно, что прототюркские племена сыграли важную роль при 

возникновении этих названий. В статье исследуются такие этногидронимы как  река 

Гойнуксу, река Тумбул, река Нахаджир, река Сирабчай, река Гахаб, и другие. Здесь 

находит свое отражение изучение структуры и лексико-семантических особенностей  

этногидронимов, расположенных в Бабекском районе. 

Ключевые слова: Бабекский район, гидроним, этногидроним, прототюркские 

племена, имена реки 

 

SUMMARY 

JAMĠLA MAHARRAMOVA 

NAMES OF ETHNONYM RIVER FLOWING FROM THE TERRITORY OF BABEK 

DISTRICT AND THEIR LINGUISTIC CHARACTERISTICS 

The etnohydronyms in Babek district and their main branch, rivers are mentioned in the 

article. As it is known that proto-turkic tribes living in Nakhchivan played a main role in the 
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creation of these names. Etnohidronyms such as Goinuksuchay, Alincachay, Tumbul river, 

Nehecirchay, Sirabchay, Gahab river are engaged in research in the article. Investigation such as 

the structural-form, lexical-semantic properties and etc. of these etnohidronyms situated in 

Babek district have been reflected in the article. 

Key words: Babek region, hydronym, ethnohydronym, Prototurk tribes, river names 
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DÖVRÜNÜN GÖRKƏMLĠ AKADEMĠKĠ 

 

Məqalədə akademik Ġsa Həbibbəylinin dövrümüz üçün əhəmiyyətli olan elmi yaradıcılı-

ğından danıĢılır. Həmçinin məqalədə alimin əsərlərinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki 

rolundan danıĢılır. Bildirilir ki, Ġsa Həbibbəyli ədəbi tənqid, ədəbiyyat tarixi və nəzəriyyəsi 

sahəsində, həmçinin Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərinin araĢdırlmasında qiymətli əsərlər 

yaratmıĢdır. 

Açar sözlər: akademik, elm, ədəbi tənqid, ədəbiyyat, nümunə 

  

Dahi Mirzə Cəlilin də dediyi kimi bu gün istər elm, istər mətbuat, istərsə 

də ədəbiyyat sahəsində çalışan qələm sahibləri əgər öz amallarını doğru anlaya 

bilsələr ölkə tarixində saya-hesaba gəlməz alimlər, akademiklər yetişər, ədəbiy-

yatımız, incəsənətimiz, dövlətçilik tariximiz daha zənginləşər, dünyaya nümunə 

olar. Hazırda tutduqları qələmin amalını dərk edən alimlərimiz isə Azərbaycanı 

dünyada tanıdan çırağa bənzəyir. Akademik İsa Həbibbəyli kimi... 

Ədəbiyyatın qarşısında duran vəzifələr heç şübhəsiz ki, dövrlərə uyğun 

olaraq öz harmoniyasını dəyişir. Bildiyimiz kimi cəmiyyət insanı düzgün tərbiyə 

etməlidir. Bununla yanaşı insan mühitin fövqündə durmalıdır. Bunun üçün isə 

zəngin ədəbiyyat nümunələrinin rolu danılmazdır. Çünki hər şeyin mərkəzində 

humanist tərbiyə dayanır. Humanist tərbiyə mədəniyyətinin formalaşmasında isə 

yenə də ədəbiyyatın rolu gündəmə gəlir. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, 

insanların düzgün ədəbiyyat nümunələrini seçməsini ictimai rəydə formalaşdır-

maq vacibdir. Burada peşəkarların, ədəbiyyatşünasların, tənqidçilərin oynayaca-

ğı rolu diqqətdən qaçırmaq olmaz. Məhz bu səbəbdən də ədəbiyyatsevərlər üçün 

bu yönümdəki əsərlərin rolu danılmazdır. 

Ədəbiyyat həyatı bədii lövhələr və surətlər vasitəsilə, fərdiləşdirilmiş və 

ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirən, tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan söz 

sənətidir. ―Aristotel ədəbiyyatdan bəhs edərkən onun əsas missiyasının mimesis-

bədii təqlid olduğunu göstərmişdir‖ (3, s. 42). Bədii təqlidetmənin səviyyəsi və 

orijinallığı sənətkarın özünəməxsusluğunu ortaya qoyur. ―Ədəbiyyat yalnız tə-

biətdə və cəmiyyətdə baş verənləri, müşahidə olunanları deyil, ehtimala və 

zərurətə görə mümkün ola bilən hadisələri də bədii vasitələrlə yaradıcı şəkildə 

təqlid edir‖. 

Məhz bu səbəblərdən də İsa Həbibbəyli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 

silinməz izlər qoymuş ədiblərimizi, şair və yazıçılarımızı daha dərin araşdıraraq 

dövrümüzə qədər gətirib çıxarmışdır. Yəni onların əsərlərindəki əsas ideya və 

məzmunu bu günün tələbləri səviyyəsində təqdim edə bilmişdir.  

Akademik İsa Həbibbəyli klassik ədəbiyyat tariximizdə Nizami Gəncəvi, 

Marağalı Əvhədi, Məhəmməd Füzuli yaradıcılığına müraciət etmiş, qiymətli 

əsərlər qələmə almışdır.  Bundan  əlavə  akademikin  erkən yeni ədəbiyyat dövrü  
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üçün klassik poeziyada yeniləşmə meylləri, Saib Təbrizi, Molla Pənah Vaqif və 

bu kimi digər sənətkarların da yaradıcılığına toxunmuşdur. Maarifçi realizm, 

tənqidi realizm, Azərbaycan romantizmi də alimin tədqiqatının əsas obyekt-

lərindəndir. Akademik İsa Həbibbəyli həmçinin ədəbiyyatşünaslıq, Azərbaycan 

mühacirət ədəbiyyatı, müstəqillik dövrü ədəbiyyatı nümunələri əsasında da 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə çox geniş bir baxış və fikir bildirmişdir. 

Yazıçını, tənqidçini, alimi dəyirmançıya bənzətmək olar. O, dəyirman daşı 

kimi zamanın irəliyə doğru inkişafında və xalqın mənəvi təkamülündə maraqlı 

olandır. Akademik İsa Həbibbəyli də belə görkəmli alimlərimizdəndir. Tarixin 

bütün mərhələlərində cəmiyyətlərin mütərəqqi ruhda inkişafı məhz sağlam 

əqidəli, xalqa, dövlətə sədaqətli xidməti həyat kredosuna çevirərək bu yolda hər 

cür məhrumiyyətlərə sinə gərən, prinsipial xarakterli şəxsiyyətlərin fəaliyyəti ilə 

bağlı olub. Belə nəcib insanlar qısa zamanda cəmiyyətin sayılıb-seçilən şəxsiy-

yətlərinə çevrilib, üzərlərinə düşən sosial məsuliyyəti düzgün dəyərləndiriblər. 

Mənəvi meyarların yad təsirlərə məruz qaldığı indiki "sürət əsrində" saf 

həyat idealı, şəxsiyyətinin bütövlüyü, əqidəsinin dürüstlüyü, mənəviyyatının 

kamilliyi ilə fərqlənən ləyaqətli insanların cəmiyyətdəki müstəsna yeri və rolu 

daha qabarıq görünür. Əslinə qalsa, saxta idealların sürətlə irəliyə ―can ataraq‖, 

mənəvi aşınmaya yol açdığı çağımızda yaxşı insan, nəcib şəxsiyyət, mənəviy-

yatlı ziyalı məfhumları xüsusilə aktualdır: xalqımız belə ləyaqətli ziyalıları, elm 

xadimləri ilə qürur duyur, onları özünün milli sərvəti kimi zamanın amansız təla-

tümlərindən, sərt fırtınalarından qorumağa çalışır. Qarşıya qoyduqları ülvi məq-

sədlərlə tamamilə təmənnasız olan belə dəyərli insanlar xalqımızın özünəməxsus 

keyfiyyətlərini, zəngin mənəvi aləmini parlaq şəxsiyyətlərində, müdrik əməllə-

rində təcəssüm etdirirlər.   

Akademik İsa Həbibbəyli yaradıcılığı istər ədəbi tənqid sahəsində, istər 

mirzəcəlilşünaslığın öyrənilməsi sahəsində zirvə hesab edilə bilər. Məhz bu sə-

bəbdən də hələ sağlığında öz alimliyini və vətəndaş ziyalılığını sübut etmiş in-

sandır İsa Həbibbəyli. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛИМ АБДУЛЛАЕВ 

ВЕЛИКИЙ АКАДЕМИК ЭПОХИ 

В статье рассматривается важная для нашего времени научная работа академика 

Исы Хабиббейли. В статье также рассматривается роль трудов ученого в истории 
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азербайджанской литературы. Говорят, что Иса Габиббейли создал ценные произведения 

в области литературной критики, истории и теории литературы, а также в области 

исследования произведений Джалиля Мамедгулузаде. 

Ключевые слова: академический, наука, литературоведение, литература, пример. 

 

SUMMARY 

ALIM ABDULLAYEV 

THE GREAT ACADEMIC OF THE PERIOD 
The article talks about the scientific work of academician Isa Habibbayli, which is 

important for our time. The article also discusses the role of the scientist's works in the history of 

Azerbaijani literature. It is said that Isa Habibbayli created valuable works in the field of literary 

criticism, literary history and theory, as well as in the study of Jalil Mammadguluzadeh's works.  

Keywords: academic, science, literary criticism, literature, example 
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NAXÇIVAN  XANLARI ĠLƏ BAĞLI YENĠ SƏNƏDLƏR 
    

Məqalədə Naxçıvan xanlığının inkiĢaf yoluna nəzər salınmıĢ, Naxçıvan xanlarının 

fəaliyyətinin öyrənilməsi istiqamətində atılan addımlardan biri kimi xanlarla baĢlı müxtəlif 

ölkələrin arxivlərində qorunan sənədlər elmi müstəviyə gətirilmiĢdir. Yeni sənədlərdə Naxçıvan 

xanları ilə bağlı bir sıra maraqlı məlumatlar ortaya çıxır  ki, bu sırada onlara çar idarələrinin 

münasibətləri, vergidən azad olunmaq haqqında qətnamələr, həmçinin məmurların onlarla 

münasibətləri məsələləri fərqli fikir və mülahizələrə əsas verir. 

Açar sözlər: Gürcüstan, Moskova, Nəzərəli xan, ġeyxəli xan, General- mayor knyaz 

ġebutov, Fərəc ağa  
          

Naxçıvanın qədim, orta əsrlər və yeni dövr tarixinə dair  dünyanın  bir çox  

ölkələrində çox qiymətli əlyazma sənədlər, əşyalar arxiv və muzeylərdə 

saxlanılır ki,  onların bu gün milyonlarla  qiyməti vardır. 

Eləcə də Naxçıvan xanlığı (1747-1828) və xanlığın ləğvindən sora qəza 

dövrünü (1828-1920) -170 ildən çox olan dövrün  sənədləri İran İslam Respubli-

kasının  Təbriz, Tehran arxivlərində, Türkiyyə Cümhuriyyətinin İstanbul, An-

kara arxivlərində, Moskva, Sankt-Peterburq,  Tiblisi, İrəvan və başqa ölkə dövlət   

və hərbi arxivlərində mühafizə  edilir. 

Başqa arxivlərdə olduğu kimi Gürcüstan Respublikasının Dövlət Tarix 

Arxivində Naxçıvan xanlarının bir çoxu ilə bağlı (1834-1942- ci illərə aid) 

sənədlər,  xüsusilə Kəlbalı xanın (1- ci) varisləri olan Nəzərəli xan, Ehsan xan, 

Şeyxəli xan, Fərəc ağa, Mehdiqulu xan və ən kiçiyi olan İsgəndər xan haqda, 

onların mülkləri, malikənələri, mülklərinə görə dövlətə ödədikləri vergi sənələri, 

xahişnamələr haqda məktublar, raportlar və sair sənədlərdir ki, həmin sənədlərin 

bir  çoxunun surətləri çıxarılaraq gətirilmişdir. 

1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərinə əsasən geniş əraziyə malik 

olan Naxçıvan xanlığının varlığına son qoyuldu.  Naxçıvan kiçik bir  əyalət kimi 

əvvəlcə  Gürcüstan İmeretti və Tiflis quberniyasına, 1849- cu ildə Erevan 

quberniyasının tərkibinə qatıldı. Elə həmin  müqavilənin şərtlərinə əsasən İran  

və Türkiyədən 140 mindən artıq  erməni əhalisi köçürülüb Naxçıvanda, Dağlıq 

Qarabağ və  indiki Ermənistan  ərazisində yerləşdirilir (1,  s. 26-27). 

İrandan Naxçıvan ərazisinə köçürülən ermənilər hər işdə Ehsan xana mane 

olmağa çalışırdılar. Şəhər və kəndlərdə ermənilər yerlərini isitməmiş azərbay-

canlılara böhtanlar atıb təhqir edir, münaqişələr yaradırdılar. Lakin Ehsan xan 

həmişə xalqın mənafeyini müdafiə edərək erməniləri cəzalandırmışdır. Gürcüs-

tan Respublikasının Mərkəzi Dövlət  Tarix Arxivindən  gətirilmiş arxiv sənədlə-

rdən  görmək olur ki, 5aprel 1834- cü il tarixli sənəddə ―erməni vilayəti‖nin rəisi 

knyaz Çubatovun Müstəqil Qafqaz körpüsünün komandiri general- aduyutant və  

kavaler baron Rozenə göndərdiyi raportu bu istiqamətlidir. Raportda yazılır: ―3 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 03.09.2020, qəbul edilib: 18.09.2020 
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aprel tarixdə Naxçıvan naibi polkovnik Ehsan xan  tərəfindən aldığım raportda  

Ehsan xan mənə bildirir ki,  Naxçıvan şəhərinin bir neçə müsılman sakini 

Naxçıvan polis İdarəsinə xahişnamə göndəriblər və onlar bildiriblər ki, Kürdisar 

kəndinin bir  erməni sakini tərəfindən bir müsəlmanın  təhqir olunmasından  hid-

dətləniblər və onun (erməninin) cəzalndırılmasını istəyirlər. Bu haqda məlumat 

alan Ehsan xan xahiş edənlərin (müsəlmanların) istəyini yerinə yetirərək 

ermənini cəzalandırıb və gələcəkdə bu cür hadisələrin təkrarlanmaması üçün cid-

di tapşırıq verib. O, (Ehsn xan) həmçinin əlavə edib ki, mən bu  hadisə barədə 

şaiyələrə inanmayım. 

Bu haqda Siz həzrətlərinə çatdıraraq bildirmək istəyirəm ki, 8 aprel tarix-

dən (1834) mən, 6 № li Gürcüstan məxfi batalyonunu yoxlamaq üçün Naxçıvana 

gedəcəyəm və  yuxarıda deyilənləri  yerində  yoxlayıb Siz  həzrətlərinə bildirə-

cəyəm‖ (2, v. 6). 

Bu raportla bağlı baron Rozen Çebutova  göndərdiyi 30 aprel 1864- cü il  

tarixli məktubunda yazır: ―Siz  həzrətlərinin 5 aprel  tarixli 52 № li  raportundan 

mənə aydın oldu ki, Naxçıvan naibi məmur Ehsan xanın xəbər verdiyi kimi 

Naxçıvanda yerli tatarlar (azərbaycanlılar) Kürdisar kənd sakini tərəfindən bir  

müsəlmanın təhqir edilməsindən  hiddətlənərək Naxçıvan Polis İdarəsinə həmin 

şəxsi cəzalandırması xahişi ilə mürəciət ediblər  və Ehsan xan həmin  erməniləri 

cəzalandıraraq bir daha elə hadisələrin  baş verməməsini tapşırdı. Bundan başqa  

Naxçıvanda  elə bir  hadisə baş verməyib.  Lakin  Naxçıvan  polismeysterinin Si-

zə daxil olmuş raportu bunun əksini göstərir, guya ki, Naxçıvan sakinləri dükan-

larını bağlayaraq böyük quruplarla  şəhərdə toplaşıb erməni Stepan  Sarkisovun 

tatar (azərbaycanlı) qəssabını təhqir etdiyinə görə onun barəsində Naxçıvan Polis  

İdarəsinə  təqdim  etdiyi şikayətnaməyə əsasən  zorla  cəzalandırılmasını tələb 

edirlər. Lakin Naxçıvan Polis İdarəsi bu tələbləri rədd edib . Nəhayət polkovnik 

Ehsan xan bu hadisələrin  günahkarı olan  bir neçə  şəxsi xalqın  tələbi ilə cəza-

landırdıqdan sonra xalq sakitləşdi, tacirlər dükanlarını açdılar və Naxçıvanda 

sakitlik bərqarar oldu. 

Baron Rozen həmçinin məktubunda General-mayor knyaz Çebutova  

tapşırır ki, 8  aprel  tarixdə Naxçıvanda yerləşən batalyonu yoxlamaq üçün  ora-

ya yola düşəcəksiniz və bu hadisələri yerində araşdırıb əsil həqiqəti mənə 

bildirəsiniz, çünki, Naxçıvan naibi polkovnik Ehsan xanın  və polismeysterin 

məruzələri bir-biri ilə  tutmur və həqiqət bizə məlum deyil‖ (1, v. 6-7). 

   General-mayor knyaz Çebutov 5 may 1834- cü il tarixdə Baron Rozenə  gön-

dərdiyi ikinci raportunda belə yazır: Siz həzrətlərinə göndərdiyim  Naxçıvandakı 

hadisələr haqda  5 aprel  tarixli (1834) 52 № li  raportundan sonra Naxçıvana 

getdim və şəxsən şahid oldum ki,  qanunsuzluqlara səbəb  yerli pristav mayor 

Tulayevin və polismeyster  kapitan Laçinnikovun öz vəzifələrinə laqeyid müna-

sibəti olmuşdur. 

        Çünki kapitan Laçinnikov şəhəri bu vəziyyətdə qoyaraq həmin gün  Culfa-

ya yola düşmüşdür və ordan da  yalnız 20- ci (aprel) axşam qayıtmışdır. Bu vaxt  

polkovnik Ehsan xan artıq yerli tatarları sakinləşdirmişdir. Kapitanın isə (Laçin-

nikovun) həmin  qanunsuzluqlar yaranan vaxt onları aradan qaldırmaq üçün 

səriştəsi olmamışdır… baş vermiş hadisələri Siz Həzrətlərinin nəzərinə çatdıra-

raq bildirmək istəyirəm ki,  polkovnik Ehsan xanın raportu həqiqətə tam uyğun-

dur və buna əsasən mən Stepan Sarkisovun yerinə yerli Naxçıvan ermənilərin-
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dən olan və yaxşı davranışı ilə seçilən Saffat Saakovu təyin etmişəm. Pristav 

Tulayev  və kapitan Laçinnikova isə işlərinə laqeyid münasibət  bəslədiklərinə 

görə mənim tərəfimdən  xəbərdarlıq edilib.   

General-mayor knyaz Çebutov 

                                                         (İmza)‖  

        I Kəlbalı xanın  varisləri ilə bağlı dövrün tarixinə  aid  sənədlər içərisində  

əkinlərinə görə vergi ödəmələrindən azad olmalarına dair  məktub və 

xahişnamələri,digər məsələlərlə bağlı şikayət ərizələri kimi sənədlər  mövcuddur 

ki, həmin sənədlərdən biri İrəvan  vilayəti rəsi  general- mayor  knyaz 

Çebutovun 12 may 1834- cü l tarixdə  Gürcüstan Ali Baş Kamandanı infanteriya 

generalı adyutant kavale Baron I Rozen cənablarına göndərdiyi raportudur. 

Çebutov raportunda belə yazır: ―Naxçıvan və Ordubadda olarkən həmin 

əyalətləri  idarə edən polkovnik Ehsan xan  və mayor  Şeyxəli  bəy  mənə 

bildirdilər ki,  xəzinə komissarının verdiyi  təlimata görə onlar həmin diyarın 

digər əhalisi ilə birlikdə əkinlərindən bir hissəsini xəziniyyə ödəməlidirlər. Onlar  

həmçinin mənə bildirdilər ki,  xəzinə və  tiul torpaqlardakı əkinlərinin  yeganə 

məqsədinin onların  böyük ailələrini və çoxsaylı svitalarını təmin etməkdir. 

Məndən xahiş edirlər ki,  Sizdən  onların rütbələrinə uyğun olaraq özlərini təmin  

etmək üçün bu tutqudan azad edərək bu vergini  ödəyən digər əhalidən fərqlən-

dirəsiniz 

Polkovnik Ehsan xan və mayor  Şeyəli bəyin  xahişlərini əsaslı sayaraq  

Siz həzrətlərdən xahiş  edirəm  polkovnik Ehsan xan və mayor Şeyxəli bəyin 

bizim hökumətimizə olan xidmətlərini nəzərə alaraq anlar tiul və mülkədar 

torpaqlarındakı əkinlərinə görə vergi ödəməsindən  azad  edəsiniz. Belə ki,  

onlar hətta  İran hökuməti dövründə belə əkinlərinə görə vergi ödəməyiblər. Bu 

verginin xəzinə üçün böyük əhəmiyyəti olmasa da, həmin şəxslərə böyük 

köməkliyi olar. Həmin məmurlar xəzinədən  məvacib və yemək pulu  alsalar da 

şəxsi əkin sahələri olmadan onlar  xərclərini ödəyə bilməyəcəklər. Buna  görə də 

məvaciblərdən əlavə  onların  əkinlərinin bir hissəsini xəzinəyə ödəməkdən azad  

edəsiniz. Siz  həzrətləri bir daha onlara sübut  edəsiniz  ki, onların xidmətlərinə 

görə  onlara diqqət yetirirsiniz.‖  General-mayor knyaz Çebutov‖ 

                                                         (İmza)‖ (2, v. 6-7) 

       General- adyutant və  kavaler Baron I Rozen 7 iyun 1834- cü ildə İrəvan 

viləyətinin rəisi general- mayor Çebutova raportla bağlı məktubunda belə yazır: 

― Sizin 12 may 4020№ li raportunuzada göstərdiyiniz səbəbləri  nəzərə alaraq, 

mən  Sizə polkovnik Ehsan xan və mayor  Şeyxəli  bəyə məxsus torpaqlardan 

xəzinəyə ödənilən hissəsinin tutulmamasına icazə verirəm, çünki, sizin bildiyini-

zə görə onlar İran hökuməti dövründə belə əkinlərinə görə vergi ödəməyiblər. 

Lakin xəzinənin mənafeyinə ciddi surətdə nəzarət  etmək lazımdır ki,  Ehsan xan 

və onun qardaşı Şeyxəli  bəyin əkinlərinin adı altında başqa şəxslər də həmin  

azad edilmədən istifadə etməsinlər, xüsusilə də naiblərə yaxın şəxslər. Ali baş 

komandan general- adyutant 

                                             (İmza) ‖ (2, v. 8) 

        I Kəlbalı xanın böyük oğlu Nəzərəli xan Kəngərliniski də onlara məxsus 

əmlaklarına  görə  vergi ödəməmələri  haqda İrəvan quberniya  rəisi, general 

mayor knyaz Çebutov 28 iyun 1834- cu ildə Qafqaz korpusunun komandiri 

Gürcüstandakı baş idarəçi,  infanteriya  generalı, general-adyutant və  kavaler 
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Baron Rozen cənablarına göndərdiyi raportunda yazır: ―Naxçıvan və Ordubad 

naiblərinin böyük qardaşı Nəzərəli xan Kəngərlinski mənim adıma olan xahişna-

məsində  bildirir ki, 5 yüz ildən artıqdır ki, onun əcdadları, imkanlı xanlar, 

böyük əmlaklarına  malik olaraq nə əkinlərinə görə nə də  onlara məxsus başqa 

əmlaklarına görə vergi  ödəməyiblər. 

Naxçıvan və Ordubad Rusiyaya daxil olduqdan sonra o və  dörd  qardaşı 

öz ailələri ilə birlikdə könüllü olaraq və şərtsiz Rysiya vətəndaşlığını qəbul  

etdilər və inanırdılar ki,  mülkiyyətlərinə dair  İran hökümdarı dövründə istifadə  

etdikləri hüquqlar onlara yenə veriləcək. 

İndi quberniyada yeni  idarəetmə formaları tətbiq edildikdən  sonra  onlar 

həm tiul həm də xəzinə torpaqlarındakı əkinlərinə görə xəziniyə vergi ödəməli-

dirlər. Buna görə də Nəzərəli xan mənim vasitəmlə Siz həzrətlərinə müraciət 

edərək həm xəzinə torpaqlarındakı həm də mülkədar malikanələrindəki əkin-

lərinə görə ödədiyi vergidən  azad  edilməsini xahiş edir. 

5 may və 12 may tarixli raportlarda mən həmin  xahişi Siz həzrətlərindən 3 

qardaş polkovnik Ehsan xan, mayor Şeyxəli bəy və Fərəc ağa üçün etmişəm, 

indi isə bu məsələni tamamilə həll etmək üçün xahiş edirəm: 

1. Beş  Kəngərli qardaşlarına məxsus olan tiul və mülkədar torpaqları vergidən 

azad edilsin. 

2.  Hər beş qardaşa xəzinə  torpaqlarında, hərəsinə ən çox 20 xakvar olmaqla, 

cəmi 100 xalvarda vergi ödəmədən müxtəlif növ əkin aparmaqlarına icazə 

verilsin. Belə bir üsulla Kəngərli xanlarını razı salmaq olar.  Hansılar ki, öz  

məğrur təbiətlərinə görə adi mülkədarlarla bir cərgəyə qoyulmadan 

inciyiblər. Halbu ki,  hökumətimiz illik gəlirinin cüzi bir  hissəsindən  imti-

na edərək onların etibarını daha da artırmış olar 

Sonda isə Siz həzrətlərinə bildirməyi özümə borc  hesab edirəm ki, mənim 

fikrimcə hər vasitələrlə bu sülaləni  özümüzə bağlamalıyıq  ki,  bu cür qeyri- 

sabit qoşunları olan Rusiya çətin anda onlara arxalana bilsin‖ 

 

                                                  General-mayor knyaz (İmza) Çebutov‖ 

                                                    20 iyun 1864 ―Dərəçiçək‖ (3, v. 9) 

 

Raportdan göründüyü kimi Kəngərli hərbiçilərinin şücaətləri, igidlikləri isə 

xanlıq dövründə, istərsə də qəza dövründə nəinki Qafqazda, Şərq ölkələrində, 

Rusiyada, demək olar ki, Avropa ölkələrində belə şöhrət qazanmışlar. 

I Kəlbalı xanın varisləri olan 6 oğlunun- Nəzərəli xanın, Ehsan xanın, 

Şeyxəli xanın, Fərəc ağanın, Mehdiqulu xanın və ən kiçik qardaşları İsgəndər 

xanın Naxçıvan əyaləti üzrə Naxçıvan şəhərində, Gülüstan, Çeşməbasar, Qıvraq, 

Sirab, Yamxana, Əliabad, Tumbul, Nərərəbad, Xanağa, Vayxır,  Əlixanlı, Ba-

damlı, Qarabağlar, Qabıllı, Tənənəm, Qaraquş, Qoşadizə, Əznəbüt, Şıxmahmud, 

Nehrəm, Yarımca, Şəkərəbad, Cəhri, Ordubad əyalətləri üzrə Lotam, Bist, Yay-

cı, Kərim-Qulu- Dizə, Mirzə-Tağı-Dizə, Dəstə, Aşağı Aza, Üstüpü kəndlərində 

torpaqları var idi. Ordubad əyalətində olan torpaqlar əsasən Şeyxəli bəyə və 

onun varislərinə aid idi (4, v. 21). 

İl ərzində bu torpaqlarda Naxçıvan əyaləti üzrə 172 xalvar, 64 batman 

buğda, 53 xalvar, 5 batman arpa, 14 xalvar, 21 batman darı, 6 xalvar, 77 batman 

çəltik və 6 xalvar, 82 batman pambıq əkib becərirdilər. 
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Ordubad əyaləti üzrə 31 xalvar, 14 batman buğda, 13 xalvar, 64 batman 

arpa, 5 xalvar, 25 batman darı, 2 xalvar, 59  batman çəltik və 9 xalvar 64 batman 

pambıq əkib becərirdilər. 

Naxçıvan Əyalətində əkinlərinə görə ildə 3306 manat 62 qəpik, Ordubad 

əyalətində əkinlərə görə 1042 manat 50 qəpik hər iki əyalət üzrə əkinlərə görə 

4608 manat 10 qəpik dövlət xəzinəsinə pul ödənilirdi (4, v. 22). 

Bu sənəd isə Kəlbalı xanın oğlu mayor Fərəc ağanın Gürcüstan Ali Baş 

Komandiri infanteriya general- adyutantı və kavaleri  Baron I-ci Rozen 

cənablarına 22 sentyabr 1834-cü il tarixli xahişnaməsidir. Xahişnaməsində Fərəc  

ağa yazırdı: ―Sizin mərhəmətiniz mənim taleyimi kökündən dəyişdirəcək. İran 

hakimiyyəti dövründə mənim məhrum atam Kəlbalı xan Naxçıvan əyalətinin 

hökümdarı olan vaxtlarında mən onun yanında işləyirdim. Onun ölümündən 

sonar İran taxt-tacının varisi Abbas Mirzə atamın xidmətlərinə hörmət əlaməti 

olaraq mənə mayor rütbəsi və kifayət qədər məvacib təqdim edib. Lakin bizim 

diyar Rusiyanın hakimiyyəti altına keçdikdən sonra İmperator həzrətlərinə 

canla-başla xidmət etməkdən başqa, rəhbərliyin diqqətini cəlb etmək üçün 

həyatımı dəfələrlə təhlükəyə atmışam. Bu haqda Gürcüstanın keçmiş Ali baş 

komandiri general- feldmarşal knyaz Varşavskiy Türkiyə Kampaniyası zamanı 

rəhbərliyi olduğum qraf Paskeviş İrəvanskiyə və rahbərliyiniz altında dağlılara 

qarşı çıxışlarda iştirak etdiyim sizə məlumdur. Xidmətlərimə görə 1832-ci ildə 

mənə mayor  rütbəsi verilib və mən bu ada layiq görüldüyüm üçün özümü 

xoşbəxt hesab edirəm. Lakin rütbəmə layiq olaraq özümü təmin etmək üçün 

Naxçıvan əyalətimdəki atamdan miras qalmış iki kənddən, Qarabağlar və Qoşa-

Dizə kəndlərindən əldə etdiyim cüzi gəlirdən başqa heç bir gəlirim yoxdur. 

Gəlirimin bir qismin xəzinəyə ödədikdən sonar həmin kəndlərdən mən ildə 300 

manat gəlir əldə edirəm. Belə çətin vəziyyətdə olduğumdan sizdən xahiş edirəm 

əmr edəsiniz ki, kəndlərdən gələn gəlirdən xazinəyə pul tutulmasın. 

Bu məsələ ilə bağlı sizin  mərhəmətinizə sığınıram. 

Mayor Fərəc ağa Kəngərlinski (imza)‖ (3, v. 3). 

Fərəc ağanın xahişi ilə bağlı İrəvan vilayətinin rəisi general-mayor knyaz 

Çebutovun Qafqaz korpusunun komandiri Baron I-ci Rozenə belə bir raport 

göndərmişdir. Raportunda Çebutov yazır ki, Naxçıvan şəhərində olarkən Kalbalı 

xan Kəngərlinskinin oğlu mayor Fərəc ağa 21 aprel tarixli raportu ilə mənə siz 

həzrətlərinin adına olan onun istifadəsindəki Naxçıvan əyalətinin  2 başlıca 

kəndi -Qarabağlar və Qoşa Dizə  xəzinəyə ödədikləri torpaq əkinlərinə görə 

vergidən azad edilərək ona pulla verilməsi haqda xahişnaməsini təqdim edir.  

Mayor Fərəc ağanın xahişnaməsini, 1830-1834-cü illərdə həmin 

kəndlərdən xəzinəyə daxil olmuş buğda və digər məhsulların siyahısı ilə birlikdə 

Siz həzrətlərin ixtiyarına təqdim edərək Sizdən xahiş edirəm. Onun bizim 

hökümətimizə etdiyi xidmətlərinə hörmət əlaməti  olaraq onun kasıb vəziyyətinə 

kömək edəsiniz. Bu xahişi ona görə edirəm ki, çox məhşur bir nəsildən olan 

Fərəc ağanın öz böyük ailəsini təmin etməyə imkanı yoxdur.  

Hesab edirəm ki, Fərəc ağaya kömək edərək onu ruhlandırmaq üçün iki 

kənddən ödəniləcək vergidən azad etmək doğru olardı. Həmin verginin 

miqdarının nə qədər cüzi olması Naxçıvan Polis İdarəsi tərəfindən mənə təqdim 

olunmuş siyahıdan görünür. Bu barədə Sizin sərəncamınızı gözləyirəm. 

General-mayor knyaz Çebutov (imza)‖ (5, v. 3) 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

Sənədlərdən aydın olur ki, hərbi  xidmətləri olmuş Kəngərlilərə həmişə 

dövlət tərəfindən güzəştlər edilmişdir. İstər torpağına, əkinlərinə istərsə də əldə 

edilən məhsullarına görə. 

Onu da qeyd edək ki, Naxşıvan vilayəti Rusiyanın tərkibinə daxil olandan 

sonra Kəngərli tayfa başçıları rus ordusunda daha da yüksək hərbi xidmət 

keçmişdir. Sənədlərdən birində qeyd olunur ki, 28 aprel 1839- cu il tarixdə baş 

Qafqaz İdarə rəisi Qolovin hərbi nazir qraf A.İ. Çemeşevə yazır ki, Naxçıvan 

vilayətinin naibi general-mayor Ehsan xanın və Kəngərli tayfasının sərhəd 

mühafizə xidmətlərini nəzərə alıb onların 1836 və 1837-illər vergisi 

dayandırılsın.  

Zaqafqaziya dairəsinin baş idarəsinin Gürcü İmereti vətəndaş Qubernato-

runa 29 iyul 1841- ci il tarixli məktubunda göstərilir ki, Gürcüstandakı Baş 

İdarəçi general- adyutant cənab I Rozen 30 noyabr 1835-ci il tarixli 5817 №-li 

təliqəsində keçmiş İrəvan vilayətinin rəisindən xahiş edib ki, 2  avqust tarixli 

4638 raportuna əlavə olaraq (kəndlər haqda) Nəzərəli xan, polkovnik indi 

general-mayor, Ehsan xana, mayor Şeyxəli bəyə, mayor Fərəc ağaya,  poruçik 

Mehdiqulu bəyə, azyaşlı qardaşları (İsgəndər -F.C) ilə birlikdə malik olduqları 

kəndlərin siyahısına əlavə olaraq siyahıda xanlara məxsus olduğu göstərilmiş 

kəndlərin hansı hissələrinin onlara, hansı hissələrinin isə digər şəxslərə və ya 

xəzinəyə məxsusu olması haqda ona ətraflı məlumat çatdırılsın. 

Dəftərxana müdiri  (imza) (3, v. 1-2) 

Gürcu İmereti vətəndaş qubematorunun 6 iun 1842-ci il tarixli  Zaqafqazi-

ya dirəsinin baş idarəçisinin dəftərxana müdirinə cavab məktubunda yazır: ―Siz 

həzrətlərin sələfinin 22 iyun 1841-ci il tarixli 1758 №-li təliqəsinə əsasən, mən 

Naxçıvan qəza rəisinə keçmiş Ermənistan vilayətinin rəisinin Gürcüstandakı baş 

idarəçiliyə təqdim etdiyi siyahıdakı kəndlərin hansı hissəsinin polkovnik (indi 

general- mayor) Ehsan xana, mayor Şeyxəli bəyə, Fərəc ağaya və poruçik 

Mehdiqulu bəyə məxsus olması haqda məlumat verilməsini tapşırmışam. 

Qəza rəisi 284 №-li raportunda keçmiş Ermənistan vilayəti idarəsində 

polkovnik Ehsan xanın və qardaşlarının Naxçıvan və Ordubad əyalətlərindəki bir 

neçə kəndinə olan mülkiyyət hüququ barəsində aparılan işin və həmin məsələyə 

dair İrəvan qəza Məhkəməsinin 25 sentyabr 1834-cü il tarixli 975 №-li təliqəsini 

təqdim edərək mənə bildirib ki, həmin işə baxaraq, onun yerinə yetirilməsinə 

uyğunsuzluqlar olduğundan məhkəmənin qərarının əsaslandığı sənəd isə şübhəli 

olduğundan həmin məlumatlar düzgün olunmayacağından ehtiyat edərək işin 

özünü, qərarı təqdim edib. Qəza rəisi həmçinin bildirib ki, əgər hansısa səbəbdən 

xahişçilərin xahişləri yerinə yetirilməzsə, həmin xahişin yerinə yetirilməsini 

Naxçıvan qəzasındakı kəndlərin və torpaqların xüsusi şəxslərə malik olmaları 

müyyən edilincəyə qədər təxirə salınmasını düzgün olunduğunu hesab edirəm. 

Əks halda bu məsələnin həlli digər şəxslərə əsas verəcək və bu zaman xəzinənin 

böyük itkisi ola bilər.  

General- mayor (İmza) (6, v. 47-48.9). 

1834-1842-ci illərə aid olan sənədlərin yalnız bir qismi haqda məlumat 

verdik. Bütun bunlar onu göstərir ki, Naxçıvan tarixini əks etdirən XVIII əsr və 

eləcədə XIX əsrin çoxlu sənədləri yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Gürcüstanda, 

Ermənistanda, Moskovada, Sankt-Peterburqda, İran İslam Respublikasında və 

Türkiyənin Ankara və İstanbul arxivlərində saxlanılır. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ДЖАФАРОВ 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАХЧИВАНСКИХ ХАНОВ 

    В статье рассматривается развитие Нахчыванского ханства, и в качестве одного из 

шагов, предпринятых для изучения деятельности нахчыванских ханов, документы, 

хранившиеся в архивах разных стран, в том числе ханов, были доведены до научного 

уровня. В новых документах содержится ряд интересных сведений о нахчыванских ханах, 

в том числе об отношениях царских администраций, постановлениях о налоговых льготах, 

а также об отношениях с ними официальных лиц, которые вызывают различные взгляды и 

мнения. 

 Ключевые слова: Грузия, Москва, Назарали-хан, Шейхали-хан, генерал-майор 

князь Шебутов, Фарадж ага  

 

SUMMARY 

FAKHRADDIN JAFAROV 

NEW DOCUMENTS RELATED TO NAKHCHIVAN KHANS 

    The article looks at the development of the Nakhchivan khanate, and as one of the steps 

taken to study the activities of the Nakhchivan khans, the documents preserved in the archives of 

different countries, including the khans, were brought to the scientific level. The new documents 

contain a number of interesting information about the Nakhchivan khans, including the relations 

of the tsarist administrations, resolutions on tax exemptions, as well as the relations of officials 

with them, which give rise to different views and opinions. 

 Key words: Georgia, Moscow, Nazarali khan, Sheykhali khan, Major-General Prince 

Shebutov, Faraj aga  

 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2020, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2020, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2020, № 3 

 

UOT 327                                                                                              EMĠN ARĠF ġIXƏLĠYEV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

eminarif@gmail.com 

 

ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN MÜHARĠBƏSĠNDƏ MÖVCUD VƏZĠYYƏT: ZƏFƏRƏ 

GEDƏN YOL 

 

Dağlıq Qarabağ problemi Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsi 

istiqamətində ən böyük maneələrdən biridir. Təxminən 30 ilə yaxın idi ki, öz həllini tapmayan 

Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranmıĢdı. 

Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin Ermənistan tərəfindən iĢğalının davam etməsi müharibə 

ehtimalını artırmaqdaydı. Ermənistanın növbəti təxribatçı fəaliyyətləri ani müharibənin baĢ 

verməsinə səbəb oldu. Məqalədə bu kimi məsələlər analitik süzgəcdən keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər: Vətən müharibəsi, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan, Azərbaycan, təyini-

müqəddərat, iĢğalçılıq siyasəti, dövlətlərin mövqeyi. 
  

Müharibə ədalətin pozulduğu anda baş verir. Ədaləti tənzimləyən sistem 

beynəlxalq hüquqdur. Böyük dövlətlərin isə ədaləti yox, gosiyasi maraqları var. 

Bu, həmişə belə olub, bundan sonra da olacaq. Cənubi Qafqaz regionunda 

təhlükəsizliyi təhdid edən və sabitliyi pozan dövlət Ermənistan, ədaləti bərpa 

etmək istəyən, öz haqq işi uğrunda mübarizə aparan tərəf isə Azərbaycandır. 

Lakin bu mübarizə və müharibədə geosiyasi maraqlarını həmişə əsas tutan 

böyük güclər isə həmişə olduğu kimi ədalət mövqeyindən yox, ikili standartlar 

mövqeyindən çıxış etməkdədirlər. Təxminən 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz siyasi, hüquqi həllini tapmır və ya 

buna mane olunurdu. Atəşkəs haqqında razılıq əldə edildiyi tarixdən etibarən hər 

iki ölkədə qarşı tərəfə münasibətdə ―düşmən‖ obrazı möhkəm yer aldığına və 

tərəflər arasında ―nə sülh, nə də müharibə‖ kimi qeyri-müəyyən vəziyyətin 

yarandığına görə, problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli tələb 

edilməkdəydi. Dünyanın aparıcı dövlətləri bu münaqişəyə münasibətdə müxtəlif 

mövqelərdə dayandıqlarından bu variant da real nəticə verməmişdir. 

Ermənistan tərəfinin izahına görə, münaqişə Dağlıq Qarabağda yaşayan 

ermənilərin öz müqəddəratını (self determination) təyin etmək istəyi və bu 

istəyin Azərbaycan tərəfinin güc tətbiq etməklə qarşısının alınmasına göstərilən 

cəhdlər nəticəsində baş vermişdir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ermənilərini 

dəstəkləmək məqsədilə münaqişəyə qoşulmuş və nəticədə, ―status-kvo‖ 

formalaşmışdır (6, s. 271; 7, s. 31-32; 8). Azərbaycan tərəfi isə münaqişəni 

Ermənistanın aqressiv və işğalçı siyasətinin bir nəticəsi olaraq izah edir (1, s. 

149; 4, s. 322). Belə bir vəziyyətdə problemin hansı formatda olmasına 

baxmayaraq, həlli məsələsində maraqlı olan dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar 

münaqişə tərəflərinin qarşılıqlı güzəştə getmələrini məqbul hesab edərək, bunu da 

xüsusi olaraq vurğulayırdılar ki, konfliktin həllində qalib tərəf ola bilməz və əgər 

problemin tənzimlənməsinə beynəlxalq hüquq normaları şamil olunmursa, onda 

tərəflər dil tapıb barışmalıdırlar. Şübhəsiz ki, Ermənistanın bu torpaqlardan xoşluqla  
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çıxacağı məntiqə uyğun deyildi. Azərbaycan tərəfi də torpaqlarının heç bir şəkildə 

güzəştə getməyəcəyini bütün rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə keçirilən görüşlərdə 

həmişə bəyan etmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan tərəfi 

ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağa digər tərəfdən daha əvvəl gəldiyini və bu torpaqlar 

üzərində öz varlığının qanuni olduğunu iddia edir. Əlbəttə ki, məsələyə tarixi 

reallıqlar prizmasından baxılarsa, ermənilərin Dağlıq Qarabağa azərbaycanlıların 

onlardan sonra gəldiklərini və bu torpaqlar üzərində mövcudiyyətinin qanuni 

olduğunu iddia etmələrinin heç bir əsası olmadığı ortaya çıxar. Lakin problemin 

tarixi həqiqətlər əsasında həlli heç bir vəchlə reallığı əks etdirməz. Heç təsadüfi 

deyildir ki, Ermənistanın bütün dövlət rəhbərləri Dağlıq Qarabağı heç vaxt 

Azərbaycanın idarəsinə verməyəcəyini qəti şəkildə bildirmişdilər. Ermənistanda 

2018-ci ilin başlarında baş verən hakimiyyət dəyişikliyindən sonra da dövlətin 

Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətində hər hansı bir dəyişikliyin olmasını və ya 

münaqişənin nizamlanması istiqamətində konstruktiv addımlar atacağını gözlə-

mək məntiqli görünmürdü. Bu baxımdan Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşin-

yan da sələflərinə sadiq qalaraq eyni fikirləri səsləndirməkdən çəkinməmişdir. 

Azərbaycan tərəfi də torpaqlarının heç bir şəkildə güzəştə getməyəcəyini 

bütün rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə keçirilən görüşlərdə bəyan etmişdir. Belə bir 

vəziyyətdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında ―sülh‖ variantının yeri görünmə-

diyindən, Azərbaycan tərəfinin prizmasından baxıldığında müharibə vəziyyəti 

daha real və məqbul variant kimi qəbul edilirdi. Son dövrlərə qədər problem 

“labirint” olaraq dəyərləndirilir (1, s. 156) və “Fələstin sindromu”na bənzədi-

lirdi (5, s. 112).  

Həqiqətən də labirintin girişi olsa da, çıxışı çətin və yolları dolaşıq, 

qarmaqarışıqdır. Labirintə daxil olub müəyyən məsafə qət etdikdən sonra 

düzgün yolu tapa bilmədikdə giriş və çıxışın statusu bərabərləşir. Beləliklə, çıxış 

yolu tapmaq ümidi ilə yorulanadək ortada dolaşmaqdan başqa bir yol qalmır. Bu 

mənada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ―labirint‖ə 

bənzədilməsində doğruluq payı yüksək idi. Sülh danışıqlarının inkişaf 

mərhələlərinə nəzər salsaq görərik ki, problemin hər dəfə nizamlanması 

istiqamətində durğunluq yarananda və Azərbaycan alternativ həll yolları 

axtarmağa başladığı zaman qarşı tərəf və ya ATƏT-in Minsk Qrupunun 

həmsədrləri yeni təkliflər irəli sürərək Azərbaycanın danışıqlara olan inamını 

bərpa etməyə çalışırdılar. Danışıqlar həlledici mərhələyə çatdıqda, Ermənistan 

tərəfinin geri çəkilməsi nəticəsində bütün proses yenidən durğunluq vəziyyətinə 

qayıdırdı. Münaqişənin həlli yolunda ATƏT-in Minsk Qrupu nəzdində heç bir 

irəliləyişin olmaması və hər dəfə yenidən durğunluq vəziyyətinə qayıtması, 

dolayısı ilə ―Fələstin sindromu‖ və ya ―Kəşmir sindromu‖na çevrilməsi proble-

min daha uzun illər davam etməsi və ya ―ani müharibə‖nin baş verməsi istiqa-

mətində şübhələr oyandırmaqdaydı. Heç təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan hərbi 

güc tətbiq etməkdən belə çəkinməyəcəyini hər dəfə vurğulayırdı. Düzdür, Azər-

baycanın hərbi büdcəsini artırması Ermənistan tərəfindən siyasi manevr olaraq 

qəbul edilsə də, 8 iyun 2010-cu ildə Hərbi Doktrinanın qəbulu Azərbaycanın bu 

məsələdə son dərəcə ciddi olduğunu ortaya qoydu (bu barədə geniş məlumat 

üçün bax: 9). Doktrinada beynəlxalq hüququn Azərbaycana tanıdığı haqlar 

çərçivəsində hərbi güc tətbiq edərək işğal altında olan torpaqların qaytarılması 

təsbit edilmiş və bu məsələ dəfələrlə təkrarlanmışdır. Lakin Ermənistan hər dəfə 
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öz havadarlarından mənəvi, siyasi, hərbi dəstək alaraq ənənəvi siyasətini davam 

etdirmişdir. 

Məhz ikili standartlar siyasətinin nəticəsi idi ki, ardıcıl olaraq hər il prezi-

dentlər və Xarici İşlər nazirləri arasında görüşlər keçirilirdi. Ümumiyyətlə, Ermənis-

tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı önə sürülən prinsiplər 

və imzalanan bəyannamələr heç bir nəticə verməmişdir. Bu da hər şeydən əvvəl 

onunla əlaqədar idi ki, qoyulan müddəalar ya hər iki tərəfi qane etmir, ya da bəzi 

tövsiyələr müsbət qarşılansa da, bəziləri qəbulolunmaz hal alırdı. Bütün bunlar onu 

deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın üzləşdiyi təcavüz və separatizmə qarşı dünya 

dövlətlərinin və beynəlxalq qurumların mövqeyi qətiyyətli olmamışdır. Təcavüzkar 

dövlət ilə təcavüzə məruz qalan dövlət arasında heç bir şəkildə kompromis ola 

bilməz. Belə məsələlərdə təcavüzkar dövlətin beynəlxalq hüquq normalarına əməl 

etməsi kəskin şəkildə tələb edilməli, əks təqdirdə cəzalandırılmalıdır.  

Burada bəzi məsələlərə xüsusilə diqqət çəkmək istərdik. Məlumdur ki, 

ATƏT-in Minsk Qrupu 1994-cü ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 

ilə həllində Azərbaycan ilə Ermənistan arasında vasitəçilik etməyi öz üzərinə 

götürüb. Lakin 30 ilə yaxın davam edən danışıqlara baxmayaraq, Minsk Qrupu-

nun regionda sülh yaratmaq cəhdləri iflasa uğrayıb. Əlbəttə ki, ATƏT münaqi-

şələrin həlli üçün müəyyən səylər göstərib, lakin bu səylərdə ciddi çatışmazlıqlar 

var. İlk öncə qeyd edək ki, ATƏT hökumətlərarası qurum kimi heç bir fövqəladə 

gücə malik deyil. Hökumətlərarası sözünün mənası odur ki, ATƏT-in bu quruma 

üzv olan dövlətlərdəki fəaliyyəti və missiyası bütün üzvlərin yekdil razılığı, 

xüsusilə də qurumun fəaliyyət göstərdiyi, yaxud ATƏT-in missiyasının həyata 

keçirildiyi ölkələrin razılığı ilə yerinə yetirilir. ATƏT-in və quruma daxil olan 

Minsk Qrupunun fəaliyyətindəki əsas çatışmazlıq, onun heç bir tərəfə ziyan 

vurmamağa çalışmasıdır. Minsk Qrupu neytral olmağa çalışıb, lakin bu neytral-

lıq ona ədalətli və qərəzsiz olmağa imkan verməyib. Güman edilib ki, ATƏT-in 

Minsk Qrupunun Ermənistanı açıq-aşkar təcavüzkar adlandırması və bu ölkəni 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl etməyə çağırması bu qurumu 

Ermənistanın gözündən sala bilər. Qeyd edək ki, 822, 853, 874 və 884 saylı qət-

namələrə əsasən Dağlıq Qarabağda yerləşən hərbi birləşmələr qeyd-şərtsiz çıxa-

rılmalıdır. Lakin ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi haqda dəqiq mövqelərini bəyan etməkdən çəkiniblər. Onlar işğal 

amilini qəbul etməkdən boyun qaçırıblar. Bu qurum çox vaxt ümumi və qeyri-

müəyyən bəyanatlar verib və bir-birinə zidd olan fikirlər səsləndirib. Qurumun 

həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təkliflər verdiklərini 

iddia edirdilər. Lakin münaqişənin həlli ilə bağlı güclü mövqeyin nümayiş 

etdirilməsi lazım olduqda, Minsk Qrupu Azərbaycan ilə Ermənistanın bu proble-

mi öz aralarında həll etməli olduğunu və qəbul ediləcək bütün qərarların qurum 

tərəfindən dəstəklənəcəyini bildirirdi. Məsələyə belə münasibət və qurumun 

məkik diplomatiyasının iflasa uğraması Azərbaycanda haqlı olaraq ATƏT-in 

Minsk Qrupunun fəaliyyətinə inamsızlıq yaratdı. 

Məlum olduğu kimi, danışıqlar prosesinə Rusiya, ABŞ və Fransa nəzarət 

edir. Üstəlik, münaqişənin həlli ilə bağlı onların hər birinin öz mövqeyi var ki, 

bu da danışıqlarda uğur əldə edilməsini çətinləşdirir. Bu bir həqiqətdir ki, Minsk 

Qrupunun həmsədr ölkələri qlobal güc mərkəzlərini təmsil edirlər. Həmin 

ölkələr təcavüzkara təzyiq etmək üçün geosiyasi nüfuza malikdirlər. Məsələ 
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burasındadır ki, əsas problem böyük dövlətlərin münaqişəni həll etmək bacarıq-

larında yox, onların siyasi iradələrindədir. Minsk Qrupunda Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsinin həllinə ciddi marağın olmamasının nəticəsidir ki, qurum öz öhdəlik-

lərini yerinə yetirməyib. Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri sırf münaqişənin 

gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün regiona səfərlər ediblər. Beləliklə də, 

onlar daha çox ―münaqişənin həlli mexanizmləri‖nin icrası ilə deyil, ―münaqişə-

nin idarə edilməsi‖ ilə məşğul olublar. Azərbaycan ictimaiyyətində də həmsədr-

lərin dəfələrlə regiona səfərləri haqlı olaraq “turistik ekskursiya” kimi qiymət-

ləndirilib (bu barədə bax: 10, s. 74; 4). 

Həm beynəlxalq təşkilatların, həm ATƏT-in Minsk Qrubu üzvlərinin, həm də 

digər dövlətlərin yeritdikləri ikili standartlar siyasətinin nəticəsi idi ki, Ermənistan 

tərəfi problemin öz real həllinə yanaşmaq istəməmiş, üstəlik, atəşkəs rejimini də 

sıx-sıx pozmuşdur. Nəticədə 2-5 aprel 2016-cı il tarixində baş vermiş müharibə 

Qarabağ münaqişəsinin əslində dondurulmuş olmadığını ortaya qoydu. Düzdür, 

müəyyən səbəblərdən dövlətlərin, xüsusilə də Rusiyanın müdaxilə etməsiylə və-

ziyyət əvvəlki məcrasına qayıtdı. Lakin Ermənistan vəziyyətin həmişə bu cür da-

vam edəcəyini hesablayaraq, növbəti dəfə təxribatlara əl atmaqda davam etdi. 

Heç təsadüfi deyildir ki, Ermənistan yenə də havadarlarından ilham alaraq 2020-

ci ilin iyul ayında da növbəti təxribata əl atdı. Əlbəttə, bunun müəyyən səbəbləri 

var idi:  

Əvvəla, Ermənistanın Tovuz istiqamətində sərhəddə təxribat törətməkdə 

əsas məqsədi ilk olaraq Baş nazir N.Paşinyanın təmas xəttindən diqqəti 

yayındırmağa çalışması olmuşdur.  

İkincisi, həmin ərazilərdən Azərbaycanın beynəlxalq layihələri olan Bakı-

Tiflis-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri, Bakı-Tiflis-Ərzurum-Qars, Bakı-

Tiflis-Qars və Böyük İpək yolu keçir. Ermənistan yüksəklikləri ələ keçirib öz 

istəyinə nail olmaq məqsədində idi.  

Üçüncüsü, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 

üzvlərinin diqqətini tamamilə fərqli istiqamətə yönəltmək istəyirdi, amma bun-

ların heç biri alınmadı. 

Əlbəttə ki, məsələnin pərdəarxası məqamları da vardır ki, şübhəsiz bunun 

arxasında Rusiyanın olduğu reallıqdır və Azərbaycanda bu münaqişənin gərgin-

ləşməsində Rusiya faktorunun olduğu çox aydın şəkildə bilinir. Buradan belə bir 

nəticə çıxarmaq mümkündür ki, erməni faktoru Rusiyanın siyasi olmaqla yanaşı, 

iqtisadi baxımdan da Azərbaycana, Gürcüstana, Türkiyə və daha geniş mənada 

Avropaya qarşı təzyiq vasitəsidir. Rusiyanın təlimatı ilə ermənilər tərəfindən To-

vuz bölgəsinə edilən hücum, digər bir ifadə ilə, 12 iyul hadisələri bunun ən bariz 

nümunəsidir. Bölgədən enerji xətlərinin keçdiyi nəzər alınarsa, bu hücumun sa-

dəcə Azərbaycana qarşı olduğunu düşünmək yanlış olar. Rusiya təlimatlan-

dırdığı bu hücum ilə bölgədən keçən enerji xətlərini atəş altına almaq, Türkiyə 

üzərində daha çox təzyiq qurmaq istədi. Əgər Rusiya ilə Ermənistanın niyyəti 

sadəcə Azərbaycana hücum etmək olsaydı, əsl tərcih Qarabağ tərəfdən olacaqdı.  

Özünü Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı geosiyasi maraqlarının icraçısı kimi 

görən və həmişə dəstəklənəcəyini ümid edən Ermənistan təmas xəttini pozmağa 

davam edir, psixoloji baxımdan Azərbaycana zərbə vurmağa çalışır və 

qıcıqlandırma metodlarından istifadə edirdi. Əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfi strateji 

məqamı gözləməkdə səbr edirdi. Təxminən 30 il səbr edən Azərbaycan nəhayət 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 

ki, əlverişli strateji məqamı ələ keçirdi. Olduqca səriştəsiz bir siyasətçi olan 

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” 

kimi özündən razı və beynəlxalq hüquqa zidd olan daha sərt bəyanatlar 

səsləndirməsi və yeni bir macəra həvəsiylə atdığı yanlış addımlar bu strateji 

məqamın xəbərçisinə çevrildi. Halbuki Paşinyana qədərki Ermənistanın dövlət 

başçıları və rəsmiləri həmişə münaqişənin əsas tərəfləri kimi Azərbaycan və 

Dağlıq Qarabağ olaraq dünyaya çatdırmaq istəyir və müharibənin Azərbaycanla 

Dağlıq Qarabağ arasında olduğunu irəli sürürdülər. Onlar guya Ermənistan 

tərəfinin danışıqlar prosesində konstruktiv olmaq istədiklərini qeyd ediblər. 

Hətta dünya birliyinə Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz milli müqəddəratını təyin 

etməsini istədiklərini, heç bir ərazi iddialarının olmadığını bildiriblər. Əgər 

Ermənistan danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağı respublika kimi tanısaydı, bu, 

o demək idi ki, rəsmi Yerevan danışıqlardan çıxır. Bu da Azərbaycana faktiki 

olaraq müharibə elan etmək deməkdir. Amma bu addımı atmadan faktiki olaraq 

ərazi işğal altında qalırdı və proses ola bilsin ki, bir az da uzana bilərdi. Lakin 

Baş nazir Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” bəyanatı belə 

demək mümkündürsə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı etiraf 

xarakterli işğalçı siyasətini ortaya qoydu. Ermənistan artıq bütün dünyaya 

özünün necə bir dövlət olduğunu tanıtdı.   

27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan tərəfindən atəşkəsin pozularaq 

Azərbaycan torpaqlarına gerçəkləşdirilən hücum ―ani müharibə‖nin başlanması-

nın işarəsi oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda həm rəsmi səviyyədə, 

həm də xalqda artan savaş istəyi də bu işarənin xəbərçisi idi. Bu da beynəlxalq 

arenada münaqişənin dondurulmuş olmadığını ortaya qoydu. Nəticədə Azərbay-

can tərəfi əks-hücum gerçəkləşdirərək işğal altındakı mühüm torpaqları, strateji 

əraziləri və yüksəklikləri ələ keçirdi. Müharibədə Rusiya və Qərb dövlətlərinin, 

beynəlxalq təşkilatların müharibənin dayandırılması və dərhal müzakirələrə başlan-

masının vacib olduğunun bildirilməsinə baxmayaraq, Türkiyə və Pakistan hər za-

man Azərbaycanın yanında olduqlarını göstərdilər.   

―Qarabağ Ermənistandır‖ deyən, Şuşada yallı oynayıb andiçmə mərasimlə-

rində iştirak edən, işğal altındakı torpaqlarda məskunlaşma aparan və oraya 

terrorist qruplar yerləşdirən, danışıqlarda əldə olunmuş razılıqları alt-üst edən və 

dünənə qədər ağzından pafos tökülən siyasi demaqoq Nikol Paşinyan bir neçə 

gündür, məzlum vəziyyətə düşərək dünya liderlərindən imdad diləməkdədir. 

Çünki o, yaxşı bilir ki, məhz onun 2018-ci ildən sonra apardığı siyasət nəticəsin-

də regionda müharibə başlayıb, sabah erməni cəmiyyəti torpaq və insan itkisini 

ona bağışlamayacaq (14). 

Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Paşinyan düşdüyü vəziyyət 

qarşısında ənənəvi erməni psixologiyasından çıxış edərək, Azərbaycanda guya 

Suriyadan gətirilən muzdlu döyüşçülərin, xüsusilə cihadçı qrupların olması ilə 

bağlı növbəti feyk-nyus (fake news – saxta xəbər) yaymaqdadır. Əlbəttə ki, 

dünya miqyasında təxribatçı xarakter daşıyan belə məlumatları ortaya atmaqla 

Ermənistan dünyanın xristian ölkələrinin, xüsusilə də böyük güclərin diqqətini 

özünə çəkmək istəməkdə və xristian dövlətlərin Azərbaycana qarşı səlib 

yürüşlərinin başlanmasına cəhd göstərməkdədir. Heç təsadüi deyildir ki, Fransa 

Prezidenti Emmanuel Makron “Dağlıq Qarabağda suriyalı cihadçılar məsələsi 

„oyunu dəyişdirən‟ çox ciddi reallıqdır”, – deyərək bu məsələnin Avropa 
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Şurasının müzakirəsinə çıxarılmasının vacibliyi ilə bağlı ənənəvi ermənipərəst 

mövqeyini ortaya qoydu (12). Halbuki hal-hazırda İraq və Suriyadan PKK 

terrorçularının Ermənistana gətirilməsi və daha sonra Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuş Qarabağdakı Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirilməsi, ASALA 

kimi erməni terrorçularının bölgədəki fəaliyyəti barədə kifayət qədər məlumatlar 

vardır (11; 13). Ancaq Fransa və onun kimi düşünən dövlətlər və dövlət 

rəsmiləri nədənsə Ermənistanın özünün terrorist təşkilatlarla sıx əlaqə içərisində 

olduğunu görməzdən gəlirlər. 

Burada olduqca təhlükəli bir məqamın olduğuna diqqət çəkmək istərdik. 

Məlum olduğu kimi, öldürmək və baş kəsmək, terror aktlarına cihad kontekstindən 

yanaşaraq “Allahu Əkbər” nidaları altında öz niyyətlərini gerçəkləşdirmək din 

adından yola çıxan terroristlərin başlıca qayəsidir. Halbuki İslamda haqsız yerə və 

əsassız şəkildə öldürmək əmri qətiyyən yoxdur. Bu, planlı şəkildə İslamı beynəlxalq 

arenada qaralamaq və ləkələmək kampaniyasına xidmət edən bir amildir. Məhz 

―cihadçı qruplar‖ kimi təhlükəli bir ifadənin işlədilməsi Azərbaycanı qaralamaq 

kampaniyasına xidmət edən bir çağırışdır. “Allahu Əkbər nidaları ilə baş kəsən 

terroristlərin guya Azərbaycanın yanında cəbhədə xristian ermənilərə qarşı 

vuruşmaları kimi” fikirlərin formalaşdırılması səlib və ya xaçlı səfərlərinin 

növbəti bir addımıdır. 

Lakin sentyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyev çox tutarlı, sərrast cavablar və arqumentlərlə həmin məsələ ilə 

bağlı ―Rossiya 1‖ telekanalının ―60 dəqiqə‖ proqramında Nikol Paşinyanın 

bütün yalanlarını ifşa etdi: “Bu, növbəti feyk-nyusdur. Suriyadan heç bir 

muzdlu yoxdur. Bu barədə heç bir fakt, heç bir sübut yoxdur. Bunu erməni 

təbliğatı ortaya atıb və müxtəlif saytlarda, müxtəlif kütləvi informasiya 

vasitələrində dövr edir. Buna heç bir ehtiyac da yoxdur. Azərbaycanın 

hazırlıqlı ordusu var, çox böyük səfərbərlik ehtiyatı var. Mən qismən 

səfərbərlik elan etmişəm. Biz 2 milyon əhalisi olan Ermənistana qarşı 10 

milyon əhalidən 10 minlərlə ehtiyatda olanları orduya çağırırıq, bizim insan 

ehtiyatlarına ehtiyacımız yoxdur. Buna görə də biz özümüzü müdafiə etməyə 

və təcavüzkarı elə cəzalandırmağa qabilik ki, o, bir daha bizim tərəfə baxmağa 

cəsarət etməsin. Azərbaycan Ordusu öz xalqının və öz ərazisinin müdafiəsini 

təmin etmək üçün kifayət qədər hazırlıqlıdır” (2; 3).     

Bundan başqa, Ermənistan Türkiyənin və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin də 

müharibədə iştirakını yalandan qabardaraq saxta xəbərləri dünyanın ayrı-ayrı 

ölkələrinin media resurslarında tirajlamaqda davam etməkdə və aparıcı 

güclərdən dəstək almağa çalışmaqdadır. Prezident İlham Əliyev müsahibə 

verdiyi ―Rossiya 1‖ kanalının ―60 dəqiqə‖ proqramında verilən sualla bağlı 

məsələyə münasibət bildirərək tutarlı arqumentlərlə erməni yalanlarını bir daha 

ifşa etdi: “Türkiyə bizə qardaş ölkə və bizim müttəfiqimizdir. Ermənistanın 

Azərbaycana hücum etməsini dünya ictimaiyyətinin bildiyi ilk saatdan 

etibarən Türkiyə dövlət başçısı və digər rəhbərlər səviyyəsində birmənalı 

olaraq Azərbaycanı dəstəklədiyini, beynəlxalq hüququ dəstəklədiyini bildirib. 

Ona görə ki, Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan ərazisini işğalda 

saxlamaqla beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozur. Türkiyənin rolu əslində 

məhz bundan ibarətdir, başqa heç bir rolu yoxdur. Türkiyə bizə mənəvi dəstək 

göstərir və biz Türkiyə rəhbərliyinə, Türkiyə Prezidentinə və türk xalqına 
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bizimlə həmrəy olduğuna və bizi dəstəklədiklərinə görə təşəkkür edirik. Guya 

Türkiyənin münaqişə tərəfi kimi iştirak etməsi barədə erməni tərəfin yaydığı 

bütün şayiələr təxribat xarakteri daşıyır, indiki dildə desək bu, feyk-nyusdur. 

Türkiyənin münaqişədə iştirakı barədə heç bir sübut yoxdur və buna zərurət 

yoxdur. Azərbaycan Ordusu öz xalqının və öz ərazisinin müdafiəsini təmin et-

mək üçün kifayət qədər hazırlıqlıdır... Erməni tərəfin bu cür yalan xəbərlər 

yaratmaqda məqsədi bizə aydındır. Əvvəla, öz ərazi bütövlüyünün bərpası vəzi-

fəsini hazırda şərəflə yerinə yetirən Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliy-

yətini süni şəkildə azaltmaq, həmçinin belə təsəvvür yaratmaq ki, münaqişə 

genişlənir, ona üçüncü ölkələr qoşulur və beləliklə, öz təxribatına haqq 

qazandırmaq üçün mümkün qədər çox ölkə cəlb etməyə çalışmaq. Buna görə 

sizə məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, Türkiyə münaqişə tərəfi deyil, münaqişədə 

heç bir şəkildə iştirak etmir və buna zərurət yoxdur” bildirdi” (2; 3).     

Göründüyü kimi, həm sahədə, həm də masada Azərbaycan qarşısında 

məğlub olduğunu anlayan Ermənistan tərəfi əsas çarəni saxta xəbərlər yayaraq 

dövlətləri dərhal müharibəyə cəlb etməkdə axtarır. Hətta daha da irəli gedərək, 

öz ərazisindən Azərbaycanın bəzi  bölgələrindəki mülki əhalinin sıx yaşadığı 

məntəqələri ağır artilleriyadan atəşə tutmaqda, Gəncə, Beyləqan, Tərtər, 

Ağcabədi, Mingəçevir kimi şəhər və rayonları, eyni zamanda Abşeron və Xızı 

bölgəsinə raketlər atılmaqdadır. Bu vəziyyət Ermənistan dövlətinin işğalçı və 

təcavüzkar dövlət olduğunun bariz təzahürüdür. Lakin BMT, Avropa Şurası, 

Avropa Birliyi ölkələri, ATƏT-in Minsk Qrubu həmsədrləri olan Rusiya, Fransa 

və ABŞ tərəfindən Ermənistanın Qarabağa heç bir aiddiyyəti olmayan 

Azərbaycanın digər önəmli tarixi ərazilərindəki sivilləri hədəf olan təcavüzkar 

hərəkətinə qarşı heç bir qınayıcı bəyanatlar gəlmədi. Bunun əvəzinə 

müharibənin dayandırılması, silahların susması, dərhal müzakirələrə başlanması 

kimi ənənəvi ifadələrə yer verilməkdədir. Azərbaycan tərəfi hərbi əməliyyatları 

yalnız işğal altındakı öz torpaqlarında apardığını, bu davada haqlı tərəf olduğunu 

ortaya qoyaraq, heç bir güzəştə getməyəcəyini, ―Vətən müharibəsi‖ndə geri 

çəkilməyəcəyini böyük bir əzm və cəsarətlə göstərməkdədir. Əgər beynəlxalq 

təşkilatlar və dövlətlər həqiqətən müharibədən narahatdırlarsa, insan ölümünə 

səbəb olan bu vəziyyətdən gərgin hisslər keçirirlərsə, ədalətin bərqərar olmasını 

istəyirlərsə, işğalçı tərəf olan Ermənistanın BMT qətnamələrinə əməl edərək 

dərhal işğal etdiyi əraziləri boşaltmasını təmin etməli, lazım gələrsə təzyiq 

göstərməlidirlər. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan heç bir dövlətin ərazisinə 

hücum etməyib, hərbi əməliyyatları öz işğal olunmuş torpaqlarında aparır. Bu, 

Azərbaycanın haqlı davasıdır. İnanırıq ki, bu davada Azərbaycan qısa bir 

müddətdə qalib gələcək. Azərbaycanda dövlət və xalqın birliyi sarsılmazdır. 

Məhz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham 

Əliyevin uzaqgörən siyasəti, qətiyyətli strateji addımları və zəfərə səsləyən 

çıxışları Azərbaycan xalqında böyük ruh yüksəkliyi yaratdı və xalq Prezidentin 

ətrafında sıx birləşdi. Azərbaycanı zəfərə aparan yol yalnız və yalnız sarsılmaz 

birlikdir.    
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РЕЗЮМЕ 

ЭМИН ШИХАЛИЕВ 

ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ВОЙНЕ: ПУТЬ К 

ПОБЕДЕ 

Нагорно-Карабахская проблема является одним из самых больших препятствий в 

вопросе обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Несмотря на то, 

что с начала конфликта прошло уже около 30 лет, в вопросе будущего нерешенного 

конфликта между Арменией и Азербайджаном возникла неопределенная ситуация. 

Продолжающаяся оккупация 20% земель Азербайджана со стороны Армении 

увеличивала шансы возгорания новой войны. Однако следуюущие провакационные 

действия Армении вызвали внезапную войну. В статье подробно анализуруются такие 

вопросы. 

Ключевые слова: Отечественная война, Нагорный Карабах, Армения, 

Азербайджан, самоопределение, оккупационная политика, позиция государств 

 

SUMMARY 

EMĠN SHĠKHALĠYEV 

CURRENT SITUATION IN THE ARMENIA-AZERBAIJANI WAR: THE WAY TO 

VICTORY  

Nagorno-Karabakh is one of the greatest obstacles to security and stability in the South 

Caucasus. Despite the fact that the Armenia-Azerbaijani conflict started about 30 years there 

was no resolution for this conflict and was not expected until recently. Continuing occupation 
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of 20% of the Azerbaijani lands by Armenia was increasing the likelihood of getting a new 

war. Another provocative actoin of Armenia caused a sudden war. In this article was analyzed 

such issues in depth.  

Key words: Patriotic war, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, self-determination, 

occupation policy, the position of the states  
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NAXÇIVANDA ġƏHƏR ƏHALĠSĠNĠN ĠÇKĠLƏRĠ 

(XIX-XXI əsr) 

 

Məqalədə XIX-XXI əsr Naxçıvan Ģəhər əhalisinin içkilərindən bəhs edilmiĢdir. AraĢdır-

malardan məlum olmuĢdur ki, içkilər isti və soyuq olmaqla müəyyən növlərə ayrılır. Bölgədə 

gündəlik içkilərdən əlavə müalicəvi məqsədlə istifadə edilən içkilərdən də geniĢ Ģəkildə istifadə 

edildiyi öyrənilmiĢdir. Əsasən hazırlanması Ordubad Ģəhər əhalisinə xas olan xalq təbabətində 

“araq” adlanan müalicəvi məqsədlə istifadə edilən müxtəlif növ içkilərin hazırlanması və 

istifadə edilməsi haqqında məqalədə geniĢ Ģəkildə bəhs edilmiĢdir. Tədqiqat nəticəsində məlum 

olmuĢdur ki, “araq” adlanan içkilərin hazırlanmasında boymadərən, kəklikotu, nanə, Ģahtərə, 

piĢpiĢə və b. bitkilərin yarpaq və çiçəklərindən istifadə edilir. 

AraĢdırmalar nəticəsində bəzi ənənəvi içkilərin unudulduğuna və məiĢətimizdən kənarada 

qaldığınına Ģahid oluruq. 

Açar sözlər: Naxçıvan, içki, Ģəhər, çay, su, ayran, “araq”  
 

Bütün dünya xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da yemək süf-

rələrində  və adi vaxtlarda hələ qədim zamanlardan müxtəlif içkilərdən istifadə 

olunmuşdur. Bu içkilər susuzluğu dəf etmək, həzm prosesini artırmaq və iştah 

açmaq üçün işlədilirdi. Azərbaycan süfrələrinin bəzəyi hesab olunan dadlı, ətirli 

və lətafətli içkilər təyinatına görə ənənəvi isti və soyuq içkilərə (su (adi və 

mineral), çay, süd, səhləb, kofe, və s.), sərinləşdirici içkilərə (ayran, ovduq) 

müalicəvi-pəhriz içkilərinə (abqora, sirkə, narşərab, araqnanə, turşaşirin, ovşala 

və s.) müxtəlif bitkilərin çiçək, yarpaq və meyvələrindən hazırlanan şərbət-şirə 

içkilərinə bölünürdü. Bundan başqa, islamaqədərki dövrdə alkoqollu içkilər 

(şərab) da əhalinin yemək süfrələrində olmuşdur. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, Niza-

minin ―Xəmsə‖ sində, Orta əsrlər müəlliflərinin əsərlərində şərabın əhali tərəfin-

dən istifadəsi haqqında (xüsusilə kübar əsilzadələrinin süfrələrində) məlumatlara 

rast gəlmək mümkündür. Sonralar müsəlman dünyasında şərab haram buyruldu-

ğundan ondan istifadə ötəri xarakter olmuşdur. XIX yüzilliyin əvvəllərinə aid bir 

məlumatda yazılır: ―Tatarlar (azərbaycanlılar –A.O) demək olar ki, nadir hallar-

da şərab içirlər, lakin üzümdən ―boza‖ adlanan yetərincə tünd içki hazırlayırlar. 

Onu ləzgilər daha çox qəbul edirlər‖ (6, s. 202). Bu içki də Naxçıvan da çaxır 

adı ilə bilinməkdədir. Bir məsələni bildirmək istərdim ki, günümüzdə Naxçıvan 

əhalisindən ancaq kişilər müəyyən bayram və mərasimlərdə, özəl günlərdə şərab 

(araq), çaxır içərlər. Bir də spirtli içkilərdən olan piyvəni kişilər adi günlədə də 

içərlər. Yaşı 18-dən aşağı olanlara spirtli içkilər mağazalarda satılmır. 

Xalqımızın hələ XIX əsrdə belə ənənəvi üsullarla hazırladığı içkilərdən 

abqoranı, isgəncəbi, xoşabı, sələbi, şərbətləri, ovşalanı, əzgil suyunu və s. qeyd 

edə bilərik. Çox təəssüf ki, dadı, tamı və insan səhəti üçün xeyirli olan bu içkilər 

restoran və yeməkxanalarda satılmır.  

Keçmişdən günümüzədək ən qədim  və ən sadə içki növü isə su olmuşdur.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 02.09.2020, qəbul edilib: 22.09.2020 
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Xalqımız qədim zamandan bulaq, kəhriz, quyu sularından istifadə etmişdir. 

Bulaq, kəhriz, quyu suları təbii şəkildə çay suyu isə su daşından süzdürülərək 

istifadə olunurdu. Su daşı qumlu daşlardan konusvari şəkildə yonularaq 

düzəldilir, ölçülərindən asıl olaraq 15-20, hətta 30 litrə qədər su tuturdu. 

Etnoqraf alim F.Vəliyev yazır ki, Naxçıvan bölgəsində ―çəfər‖ adlanan su daşı 

xüsusi ağac altlığa yerləşdirilir, altına su yığılmaq üçün qab qoyulurdu. Sonra 

qaba yığılmış suyu içmək üçün istifadə edirdilər. Çaydan və bulaqdan suyu saxsı 

və mis qablarda (güyüm, səhəng, bardaq, kuzə və s.) gətirir, süfrəyə təmiz və 

təzə halda çıxarardılar (6, s. 202).  

Naxçıvan ərazisi mineral su mənbələri ilə zəngin olan bir yerdir. Mineral 

sular (Badamlı, Sirab, Vayxır, Naxçıvan) gündəlik yemək süfrəsində az olsa da, 

mərasim süfrələrində xüsusi yer tutur. Bir məsələni də vurğulamaq istərdim ki, 

bəzi yeməklər var ki, onu yeyəndən sonra soyuq su içməzlər. 

Xalqımızın geniş şəkildə istifadə etdiyi isti içki növlərindən biri də çaydır. 

Çayı ortalığa qurudulmuş meyvələrlə (alma, ərik, tut, iydə) qoyardılar. Yəni, 

çayı bu meyvə quruları ilə içilərdi. Sonrakı dövrdən başlayaraq qənd və 

mürəbbə, konfet, şokalat və s. içərlər. Çay Azərbaycan Respublikasında  ilk dəfə 

1896-cı ildə Lənkəran qəzasında becərilmişdir. Rusiya- İran müharibələri 

dövründə Azərbaycanın bir çox kənd və şəhərləri samovarla, eləcə də çayla 

yenicə tanış olyrdular. Çay XX əsrdə insanlar arasında yayılırdı. Tədricən 

qəhvəxanaları çayxanalar əvəz etməyə başlamışdı. Çayxanalar insanlar arasında 

sosial birliyi artırırdı. Çayxanalara bir qayda olaraq kişilər gedərdilər. Bura təkcə 

çay içmək üçün yox həm də gündəlik xəbərləri dinləmək, həmşəhərliləri ilə 

söhbət etmək istəyənlərdə gəlirdi (1, s. 309). Çaydan istifadə ardıcıl olaraq 

Çindən Hidistana oradan isə İngiltərə, Rusiyaya Azərbaycan və İrana keçmişdir. 

Qara və yaşıl çay kütləvi şəkildə yayılmamışdan əvvəl daha çox bitki çayları 

qəbul edilirdi. Xalqımızın dilində çayla bağlı "çay nədir, say nədir, çıxdın beşə 

vur on beşə" kimi deyimlər meydana gəlibdir. Bir məsləni də vurğulamaq 

istərdik ki, istər Naxçıvan, istərsə də Ordubad şəhərində çayxanalar mövcud 

olmuş, bu gün də mövcud olmaqdadır. Bu çayxanaların adları ya yerləşdiyi ərazi 

ilə, ya da sahibinin adı ilə tanınardı. Çayxanalar muxtar respublikanın bəzi 

yerlərində qəhvəxana və ya sadəcə ―qəhvə‖, ―qəfə‖ adı ilə bilinirdi. Ancaq orada 

çayxanaya gələnlərə qəhvə yox, elə çay verilirdi. Bir haşiyə çıxaraq qeyd etmək 

istərdik ki, qəhvə də qədim içki növlərindən biri olmuşdur. Azərbaycanda XVI 

əsrdən başlayaraq yayılmışdır. Xalqımız arasında bu içki növü geniş 

yayılmasada xalq məişətində onunla bağlı bəzi sözlərə rast gəlmək mümkün 

olmuşdur. El arasında ―çaynik‖, ―çaydan‖ sözü ilə yanaşı ―qəfədan‖ sözü də 

işlənmişdir. Bakılılar hələ də iri tavaya ―qafaqoran‖ (―qəhvəqovuran‖) deyirlər 

(2, s. 83). 

XIX-XXI yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan içkilərinin bir qismini 

müxtəlif bitikilərin meyvə və çiçəklərindən hazırlanmış şərbətlər, sular, şirələr 

təşkil edirdi. Bu içkilər tərkibi şəkər, zülal maddələr, vitaminlər və insan 

orqanizmi üçün faydalı olan digər maddələrlə zəngin idi. Onlar sərinləşdirici, 

gümrahlaşdırıcı, kef və iştahaçan xüsusiyyətləri ilə fərqlənərək alkoqolsuz olub, 

yeyilən xörəyi həzm etmək üçün xeyirli olduğu kimi, orqanizmdə maddələr 

mübadiləsinə də kömək edirdi. Belə içkilər qəndab, gülqənd, gülab, həmərsin 

şirəsi, heyva suyu, alma suyu, armud suyu, nar suyu, müxtəlif çeşidli şərbətlər-
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dən (reyhan şərbəti, nanə şərbəti, bal şərbəti, liman şərbəti və s.) ibarət idi. 

Naxçıvanda bu cür şirələrin (içkilər) bəziləri kompot adı ilə bilinməkdədir. Bu 

gün demək olar ki, Naxçıvanda bütün meyvələrdən kompot hazırlayırlar (7, s. 

329-330). Kompot hazırlamaq üçün meyvələri yuyub təmizləyib müyyən 

miqdarda banka və butulkaların içərisinə yığıb, üzərinə isti su və şəkər tozu 

əlavə edirlər. Bəzi insanlar butulkaların içərisinə su tökür, sonra qazan, 

qasturkanın içinə su tökür və  içərisinə su tökülmüş, meyvə yığılmış butulkaları 

qazanın içindəki suyun içinə qoyub orada qaynadırlar. Müəyyən miqdarda 

qaynadıqdan sonra götürüb ağzını möhkəmcə qapaqlarla bağlayırlar. Kompotlar 

əsasən qış aylarında istifadə edilir. Adətən belə içkilərə müxtəlif ədviyyatlar 

qatmaqla bir qədər ətirli və ləzzətli hazırlayırlar.  

Azərbaycan xalqının məişətində geniş yayılmış qədim içki növlərindən biri 

isgəncəbidir. Bu içki iştahaçma xüsusiyyətinə malik olduğundan süfrəyə bir sıra 

yağlı xörəklərin yanında verilir. İsgəncəbi turşməzə olduğundan ləzzətli olub 

iştaha ilə içilir. İsgəncəbi hazırlamaq üçün bir litr abqora və yaxud bir litr üzüm 

sirkəsinə bir kiloqram qənd, şəkər tozu qatılır və buna tənziflə bağlanmış iki-üç 

çimdik quru nanə əlavə edilir. Bundan sonra həmin məhlul qatılaşana qədər 

qaynadılır, beləliklə isgəncəbi cövhəri əmələ gəlir. Sonra isə qatılaşmış mayeni – 

isgəncəbini butulkalara yığılıb ağzını bağlayırdılar. İçmək istəyəndə yarımstəkan 

isgəncəbiyə bir stəkan su əlavə edib içirlər. Sirkədən hazırlanmış isgəncəbi 

abqoradan hazırlanmış isgəncəbidən xeyli dadlı olur (5, s. 142).  

Naxçıvan bölgəsində geniş yayılmış içki növlərindən xoşabın da adını 

çəkə bilərik. Xoşabı gilənar, alça, şaftalı, ərik (qaysı) və s. meyvələrin qurusun-

dan hazırlayırdılar. Bunun üçün meyvə qurusunu (qaxı) yuyub, suya tökür və 

qaynadırdılar. Nəticədə meyvə qaxının tamı suya keçirdi. Soyuduqda xoş ətirli, 

turşməzə içki növü əldə edilirdi. Xoşabı daha da tamlı və xoşagəlimli etmək 

üçün ona bəzən azca gülab və ya gül suyu qatılardı (4, s. 188). 

Qədimdən hazırlanan içkilərdən biri də gülabdır. Gülab suyundan əsasən 

bayram və mərasimlərdə istifadə edilirdi. Gülabın hazırlanma üsulu aşağıdakı 

kimi olur. Gülab qızılgül ləçəklərindən hazırlanır. Məlumatçı qeyd edir ki, gülab 

hər qızılgüldən çəkilmir. Bunun üçün qızılgülün kiçikləçəkli növündən istifadə 

olunur. İlk öncə qazana ən azı 6 kq gül ləçəkləri yığılmalı, üzərinə 6 litr su 

tökülməli və ocağın üzərinə qoyulmalıdır. Sonra saatlarla qaynadılır. Ocağın 

üstündəki qazanın qapağının kənarları xəmirlə tamamilə qapadılır. Qapaqdan 

çıxan 1-1,5 metr uzunluqda mis boru şüşə bankanın içərisinə qoyulur. Su 

qaynadıqca buxar bu borunun divarlarına hopur, boruya yaş parça sarıyıb, 

üzərinə də tez-tez su çiləməlisən ki, buxar borunun soyuq divarlarına dəyib, 

gülab damlalarına çevrilib digər qaba yığılsın. Əvvəllər boru əvəzinə qamışdan 

istifadə olunurdu. Zaman keçdikcə onun yerini metal və plastmas borular alıb (3, 

s. 361). Gülabla bağlı isə bizdə belə bir inanc var ki, onu hazırlayan qadın 

hökmən başı örtülü olmalıdır. Bunu biz bir el deyimində görürük: 

 

   Qızılgül ləçək-ləçək, 

           Deyir məndən gülab çək. 

  Gülabı çəkən gərək, 

Başına çəkə ləçək. 
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Xalqımızın qədim içki növlərindən abqoranın da adını çəkə bilərik. 

Üzümün qorası hələ bişməmiş, bir qədər kal olarkən ondan hazırlanan bir 

məhsula abqora deyərlər. Qora bişməmiş kal halda toplanır, sonra dənələnir, bir 

neçə dəfə yuyulur. Dədə-baba qaydası ilə qora çay daşı (qənbər) daşla əzilir. 

Böyük miqdarda hazırlananda əvvəllər daş oyuğa qora yerləşdirilərdi, orada 

əzilərdi. Çox vaxt isə qora yaxşı qalaylanmış mis, ya da adi alüminium qazanda 

daşla əzilir, sonra tənzifdən şüşə qaba süzülür. Daha doğrusu, tənzifə yerləşdi-

rilmiş əzik qoraları bərk-bərk sıxırıq. Alınan maye balona doldurulur, burada bir 

qədər durulaşır. Sonradan bu qabları günəş altında qırx gün saxlamaq lazımdır. 

Bu müddətdə su qırmızı rəng alır. Qırx gündən sonra süzülərək şüşə butulkalara 

doldurulub ağzı bağlandıqdan sonra sərin yerdə saxlanılır. Abqora dönüb çaxır, 

sirkə də ola bilər. Bunu nəzərə alaraq bir dəfə istifadə üçün açıldıqdan sonra 

soyuducuda saxlanmalıdır (8). Abqoranın rəngi ağdan qırmızıya kimi dəyişə 

bilər. Adətən ağır və yağlı yeməklərdən sonra istifadə edilir.  

Azərbaycanda içkilərdən bəhs edəkən xalq təbabətində ―araq‖ adlanan 

müalicəvi məqsədlə istifadə edilən müxtəlif növ içkiləri də qeyd etmək lazımdır. 

Əhali arasında bəzən onlara ―çal araq‖ da deyilir. Bunların hazırlanmasında 

boymadərən, kəklikotu, nanə, şahtərə, pişpişə və b. bitkilərin yarpaq və 

çiçəklərindən istifadə edilir. Azərbaycanın ənənəvi ―araq‖ları alkoqolsuz olub 

təklikdə içki növü kimi süfrədə sərbəst halda içilmir. Onlar yalnız müalicə 

məqsədilə sərbəst içilir. Naxçıvanda bu ―araq‖ların hazırlanması əsasən Ordubad 

şəhər əhalisinə xas olan xüsusiyyətlərdəndir. 

Yay aylarında, demək olar ki, çox vaxt çay əvəzinə ağartıdan hazırlanmış 

müxtəlif növ sərinləşdirici içkilər içilir. Belə içkilərdən biri də ayrandır. Ayran, 

adətən, nehrə çalxanıb yağı götürüləndən sonra yerdə qalan turşməzə suyu 

müxtəlif məqsədlərlə, o cümlədən susuzluğu aradan qaldıran sərinlədici içki 

növü kimi içilmişdir. Bundan əlavə qatıq ayranı da Naxçıvan da geniş 

yayılmışdır. Belə ki, qatığın içinə sərin su töküb onu yaxşıca ―çalıb‖ ayran 

halına salıb içirlər. Bu gün Naxçıvanın özündə ayran istehsal edən zavodlar 

mövcuddur. Günümüzdə ayran, ən çox lahmacun, dönər, pizza və s. yeyilən 

zaman istifadə olunur. 

Bir məsələni də vurğulamaq istərdik ki, XX əsrin sonu, XXI əsrin 

əvvəllərindən başlayaraq bayram və mərasimlərdə süfrələrdə içəcək olaraq cola, 

fanta, pepsi, sprite və qazlı içəcəklər mühüm yer tutur. Bundan əlavə daha çox 

isti aylarda, xüsusən, gənclər arasında enerji içkilərindən geniş şəkildə istifadə 

edildiyi bilinməkdədir. 

Sonuc olaraq qeyd edə bilərik ki, xalqımızın mətbəx mədəniyyətində 

mühüm yer tutan içkilərin bəziləri artıq sıradan çıxımış, bəziləri bu günkü gənc 

nəsilə tamamilə yad olmuşdur. Xalqımız uzun əsrlər boyu yaratdığı bu faydalı 

nemətləri unutmamalıdır. Bunun üçün Respublikamızın ictimai iaşə 

müəssisələrində bu cür içkilər öz tətbiqini tapmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

AСАФ ОРУДЖЕВ 

               НАПИТКИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НАХЧЫВАНА 

(XIX-XXI вв.) 

В статье рассматриваются напитки населения Нахчывана XIX-XXI веков. 

Исследования показали, что напитки делятся на горячие и холодные. Помимо ежедневных 

напитков, в регионе широко используются напитки, используемые в медицинских целях. 

В статье подробно рассматривается приготовление и употребление различных видов 

напитков, используемых в лечебных целях, называемых в народной медицине «водкой», 

приготовление которых в основном характерно для населения Ордубада. В результате 

исследования выяснилось, что при приготовлении напитков под названием «водка» 

краситель, тимьян, мята, фарш, писпиша и др. используются листья и цветки растений. 

В результате исследований мы стали свидетелями того, что некоторые 

традиционные напитки были забыты и оставлены вне нашей жизни. 

Ключевые слова: Нахчыван, напиток, город, река, вода, пахта, «водка». 

 

SUMMARY 

ASAF ORUJOV 

DRINKS OF THE CITY POPULATION IN NAKHCHIVAN 

(XIX-XXI centuries) 

The article deals with the drinks of the population of Nakhchivan in the XIX-XXI 

centuries. Studies have shown that drinks are divided into hot and cold. In addition to daily 

drinks, beverages used for therapeutic purposes have been widely used in the region. The article 

discusses in detail the preparation and use of various types of drinks used for medicinal 

purposes, called "arag" in folk medicine, the preparation of which is mainly typical of the 

population of  Ordubad. As a result of the research, it was found out that in the preparation of 

drinks called "arag", boymadaran, thyme, mint, shahtara, pispisha, etc. leaves and flowers of 

plants are used. 

As a result of research, we are witnessing that some traditional drinks have been forgotten 

and left out of our lives. 

Keywords: Nakhchivan, drink, city, tea, water, buttermilk, "arag" 
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XV ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARISINDA NAXÇIVANDA SĠYASĠ VƏZĠYYƏT 
 

Məqalədə XV əsrin ikinci yarısında – Ağqoyunluların hakimiyyəti zamanında Azərbay-

canda, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsində gedən siyasi proseslərdən bəhs 

edilmiĢdir. GöstərilmiĢdir ki, bu zaman əvvəlki yüzilliklərdə olduğu kimi, yenə də Naxçıvan 

bölgəsi hərbi-strateji mövqeyinə görə tez-tez siyasi hadisələrin Ģahidi olmuĢ, təsadüfi deyil ki, 

Ağqoyunlu hökmdarı Əlvənd Mirzə son döyüĢünü də bu bölgədə aparmıĢdır. Bu hadisələr 

bölgənin ictimai-siyasi durumuna təsirsiz ötüĢməmiĢdir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq 

Naxçıvan bölgəsi bu zaman öz əvvəlki mövqeyini qoruyub saxlaya bilmiĢdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Əlincəqala, Ağqoyunlular, siyasi vəziyyət, hakimiyyət  
  

XIV əsrin ortalarından siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayan 

Ağqoyunlular XV əsrin ikinci yarısında öz dövlətlərini qura bildilər. Ağqo-

yunlulara Oğuz tayfalarının üç ox qoluna mənsub Bayandur qəbiləsi başçılıq 

etdiyinə görə tarixdə onlar ―Bayanduriyyə‖ də adlandırılırdı. Dövrün tarixçisi 

Əbubəkr Tehrani "Kitabi-Diyarbəkriyyə" əsərində Uzun Həsənin ulu babası 

Bayandur xan vasitəsilə 52-ci arxa dönənindən Oğuz xana gedib çıxararaq 

Ağqoyunluların Oğuz, yəni türkman elinin Bayandur boyundan bir sülalə 

olduğunu göstərmişdir (13, s. 37). Orta əsr müəllifi Şərəf xan Bidlisi də əsərində 

Uzun Həsəni Həsən bəy Bayandurlu adı ilə qeyd etmişdir (18, s. 117-118, 122).  

Orta əsr tarixçilərinin bir qismi Ağqoyunlu – Bayanduri tayfalarının çox 

qədimdən Şərqi Anadoluda yerləşdiklərini və Diyarbəkir vilayətinin onlara 

Səlcuq sultanları tərəfindən iqta olaraq verildiyini göstərməkdədirlər (14, s. 

187). Müasir tarixçilərin böyük bir hissəsi isə ağqoyunluların Şərqi Anadoluya 

Azərbaycandan getdiklərini qəbul etməkdədirlər. Məsələn, türk alimlərləri 

F.Kırzıoğlu və X.Koroğlu ağqoyunluların Türküstandan Qıpçaq ölkəsinə, oradan 

isə VII əsrdə Azərbaycana gələrək burada məskunlaşdıqlarını, bir müddət sonra 

isə, Səlcuqların hakimiyyəti dövründə Diyarbəkirə köçdükləri fikrini irəli 

sümüşlər (3, s. 198). Bu fikirlərin əsas sahibi Əbubəkr Tehrani ağqoyunluların 

VII əsrin əvvəllərindən Türküstandan Qıpçaq ölkəsinə, oradan isə Azərbaycana 

gələrək Alagöz dağı ilə Göyçə gölü sahillərində yerləşdiklərini, Əlincəqalaya 

sahib olduqlarını və sonralar Alagöz-Göyçə gölü Əlincə bölgəsindən Diyar-

bəkirə köçdüklərini qeyd etmişdir (16, s. 39; 20, s. 47).  

Ağqoyunlu tayfa birliyi tərkibində Bayandur boyu ilə yanaşı, Oğuzların 

Bayat, Döğər, Çəpni, İnallı boyları, Azərbaycanın cənub-qərbində və Şərqi Ana-

doluda qışlaq-yaylaq həyat tərzi keçirmiş tayfaları  olmuşdur. Sonralar bu tayfa 

birliyinə Cagirlu, Ərəbkirlu, Biçən, Düharlu, Bayramlu, Hacılu, Mosullu, Pör-

nək, Qoca Hacılu, Uzun Həsənin Qaraqoyunlular üzərindəki  qələbəsindən  Son-

ra isə  Əfşar,  Sədlu, Ağmalı, Qacar, Alpout, Ağaçəri və Qaramanlu tayfaları da-

xil olmuşlar (13, s. 41). Bu tayfalar əvvəlcə Azərbaycan torpaqlarında məskun-

laşmış,  sonra  Səlcuqların  hakimiyyəti  zamanı onların  müəyyən hissəsi  Şərqi  
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Anadoluya köç etmişdir. 

Ağqoyunlu tayfa birliyinin əsasını Pəhləvan bəy (1370-1380), tayfa ittifa-

qının əsasını isə Qara Yuluq Osman bəy (1394-1435) qoymuşdur. 1435-ci ildə 

Qaraqoyunlularla döyüşdə Qara Yuluq Osman bəy öldürüldükdən sonra Ağqo-

yunlu tayfa ittifaqında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizənin ardı-arası kəsil-

mədi. Ancaq XV əsrin 50-ci illərində Ağqoyunlu ərazisində vəziyyət müəyyən 

qədər sabitləşdi. Ağqoyunlular əleyhinə çıxmış qüvvələrə qarşı mübarizədə 

Uzun Həsən böyük şücaət göstərdi və şöhrətləndi. Tezliklə Ağqoyunlu əyanları 

Uzun Həsənin (1453-1478) ətrafında daha sıx birləşdilər. O, 1468-ci ildə Qara-

qoyunlular dövlətini süquta uğradıb Ağqoyunlular dövlətinin əsasını qoydu (1, s. 

82).  

1467-ci ilin noyabrında Muş döyüşündə Qaraqoyunlu Cahanşah üzərində 

qələbə əldə etdikdən sonra (11, s. 16) Uzun Həsən Qaraqoyunlu dövlətini 

yenidən bərpa etmək istəyən Cahanşahın oğlu Həsənəlini Teymuri Əbu Səiddən 

yardım və dəstək almasına baxmayaraq 1468-ci ildə Həmədan yaxınlığında 

məğlub etməklə Azərbaycan və İraq-i Əcəmdə qaraqoyunluların hakimiyyətinə 

son qoydu (24, s. 185). Bundan sonra Ağqoyunlu qoşunlarının yeni qurduqları 

dövlətə tabe etdikləri Azərbaycan bölgələrindən biri də Naxçıvan oldu. Ağqo-

yunlular tezliklə dövrün əsas strateji məntəqələrindən biri sayılan Əlincəqala 

üzərinə hərbi qüvvələr göndərdilər. Qaraqoyunlu Həsənəlini məğlub etdikdən 

sonra Təbrizə gələn Ağqoyunlu Sultan Xəlil tezliklə Şahəli bəy Pornakın başçılı-

ğı ilə qalib əsgərlərin bir hissəsini Əlincəqala üzərinə göndərdi. Qalanın tez bir 

zamanda tutulması ilə bağlı  Əbubəkr Tehrani yazır ki, Huri adlı yerdə xəbər 

gəldi ki, Şahəli bəy Əlincəqalanı tutub. Qısa bir müddətdə belə bir qala əziyyət 

çəkilmədən bütün xəzinələri ilə birlikdə ələ keçdi. Bu hadisə Turan şahlarının 

dilində bir misal oldu ki, əvvəlki sahibqıran Əmir Teymur o cür qüdrətlə neçə il 

bu qalanı mühasirədə saxladı. Böyük itki və çətinliklərdən sonra qala fəth 

olundu. Bu əbədi dövlətdə isə ilahinin hökmü ilə qala xəzinəsilə birlikdə qısa 

zamanda ələ keçdi və sakinlərə heç bir ziyan dəymədi (16, s. 159; 7, s. 94). Əs-

lində bu vaxt Əlincəqalanın qısa zamanda tutulmasının səbəbi onun boşaldılması 

olmuşdur. Belə ki, Həsənəli şah elan edildikdən sonra (15, s. 184). Əlincəqalaya 

rəhbərlik edən Yaqub Çöhrə adlı şəxs onun hüzuruna gələrək atasının ölkənin 

vacib işlərini həll etmək, yeni torpaqlar tutmaq kimi məqsədlərə sərf olunan xə-

zinəsini ona təhvil verdi (16, s. 234). Deməli, qala heç də xəzinəsi ilə birlikdə 

deyil, sadəcə qaraqoyunlular tərəfindən boşaldılmış halda olduğu üçün asan şə-

kildə tutulmuşdu. Beləliklə, Qaraqoyunlular dövlətinin süqutundan sonra Naxçı-

van və Əlincəqalaya Ağqoyunlu dövləti nəzarət etməyə başladı. Qeyd edək ki, 

hələ Pəhləvan bəyin vaxtında (1370-1380) Əlincəqala Ağqoyunlu tayfa 

birliyinin əlində olmuşdur (23, s. 21; 17, s. 22). Təkcə Əlincəqala yox, o zaman 

strateji cəhətdən əlverişli olan digər qalalar, Bəyazid və Gərni də Ağqoyunlu 

dəstələrinin əlinə keçmişdir 19, s. 96). 

Qaraqoyunlu Həsənəli ağqoyunlular tərəfindən məğlub edildikdən sonra 

Teymuri hökmdarı Əbu Səidin yanına qaçmışdı. Əbu Səid qaraqoyunluların 

məğlubiyyətindən sonra 1469-cu ildə ağqoyunlular üzərinə hücum etdi. Bu 

zaman Uzun Həsən teymurilərə tutuduqları İraq-i Ərəblə kifayətlənib, Azərbay-

canı ağqoyunlulara verməklə razılığa gəlməyi təklif etdi. Kompromisin baş tut-

madığını görən Ağqoyunlu hökmdarı Naxçıvana, oradan Qarabağa gəidi. Sultan 
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Əbu Səid də əvvəlcə Qızılağaca, sonra isə Mahmudabada yetişdi. Lakin siyasi 

gücünün getdikcə artması müttəfiqlərin, məsələn şirvanşahlar və s. ağqoyunlula-

rın ətrafında birləşməsi teymuriləri çətin vəziyyətə saldı. Bir neçə ay mühasirədə 

qalan Əbu Səid qaçmağa cəhd etsə də, bu baş tutmadı. 1469-cu il fevralın 6-da 

Əbu Səid öldürüldü (15, s. 58-59).  Uzun Həsənin əvvəlcə təklif etdiyi sülh danı-

şıqlarına razı olmayan Əbu Səid sonda məğlubiyyətdən yaxa qurtara bilmədi. 

Bununla da, Uzun Həsən XV əsrin 60-cı illərinin ikinci yarısında üç hökmdarı – 

Cahanşah, Həsənəli və Əbu Səidi məğlub edərək, Hələbdən Səmərqəndə qədər 

torpaqları, Ərdəbil istisna olmaqla Kürə qədər Azərbaycan torpaqlarını öz 

hakimiyyəti altında birləşdirdi (25, s. 154). 

Uzun Həsənin uzaqgörən siyasəti sayəsində Ağqoyunlu dövləti gücləndi 

və geniş sərhədlərə sahib oldu. O, feodal özbaşınalığını məhdudlaşdırmaq və 

vergilərin yığılması zamanı sui-istifadə hallarını aradan qaldırmaqla iqtisadiy-

yatın inkişafına təkan verdi (1, s. 109 PDF). Təbii ki, onun bu istiqamətdə həyata 

keçirdiyi siyasət Naxçıvan bölgəsinə də təsir etmişdi. Uzun Həsənin zamanında 

Naxçıvan qalasının təmir və islah edilməsi (19, s. 96) bunu deməyə əsas verir. 

Uzun Həsən (1468-1478) və oğlu Yaqub Mirzənin (1478-1490) hakimiy-

yəti zamanı onlar bu dövlətin gücləndirilməsi və genişləndirilməsi uğrunda mü-

barizə aparmışlar. Lakin Yaqub Mirzədən sonra Ağqoyunlu hakimiyyəti zəiflə-

miş qısa zaman kəsiyində dövlət bu sülalənin Baysunqur Mirzə (1490-1492), 

Rüstəm Mirzə (1492-1497), Gödək Əhməd (1497), Sultan Murad (1497-1503), 

Məhəmməd Mirzə (1499), Əlvənd Mirzə (1499-1501) kimi nümayəndələri 

tərəfindən idarə edilmişdir.  

Sultan Yaqubun ölümündən sonra taxt-tac uğrunda şahzadələr və əmirlər 

arasında toqquşmalar baş verdi. XV əsrin 90-cı illərində Ağqoyunlu taxt-tacı 

uğrunda gedən bu çəkişmələr zamanı Naxçıvan bir sıra mühüm siyasi hadisə-

lərin şahidi olmuşdur. Belə ki, Sultan Yaqubun oğlu Baysunqur lələsi Sufi Xəlil 

Mosullunun köməyi ilə hakimiyyətə (1490-1492) gəldi. 1491-ci ildə Baysunqur 

Mirzə lələsi Sufi Xəlilin köməyi ilə rəqibləri Məsih Mirzə və Mahmuda qalib 

gəldikdən sonra əmirlər tərəfindən padşahlığa namizəd göstərilmiş Rüstəm 

Mirzəni Əlincəqalada zindana saldırdı (21, s. 52; 28, s. 176). Həmin ildə 

Diyarbəkr hakimi Süleyman Bican oğlu Sufi Xəlili döyüşdə məğlub etdi. Ancaq 

Baysunqura toxunmayıb onu hakimiyyətdə saxladı. Lakin bu hadisə Eybə Sultan 

adlanan İbrahimin xoşuna gəlmədi. Eybə Sultan öz dəstəsi ilə Baysunqura qarşı 

mübarizəyə girdi (8, s. 103). Həsən bəy Rumlunun məlumatına görə, 1492-ci 

ildə Eybə Sultan Bayandur ordusu ilə Qarabağdan Naxçıvana - Əlincəqalaya 

yollandı, türkmən bəylərinin dəstəyini alıb, sonra Əlincəqalanın hakimi olan 

Qazaq Seyid Əlini özünə müttəfiq etdi və Uzun Həsənin həbs olunmuş nəvəsi 

Maqsud bəy oğlu Rüstəm Mirzəni azad edib Təbrizə yollandı. Rüstəm Mirzə isə 

Təbrizdə öz hakimiyyətini (1492-1497) elan etdi (6, s. 75; 21, s. 52). Bu zaman 

Baysunqur qaçdığı üçün Rüstəm Mirzə taxta yiyələndi. O, beş illik hakimiyyəti 

dövründə tax-tacını qoruyub saxlamaq üçün feodal əyanlarına çoxlu miqdarda 

soyurqal paylamışdı.  

Bu illərdə Osmanlı sarayında yetişən Uzun Həsənin nəvəsi Uğurlu Mə-

həmmədin oğlu Gödək Əhməd 1497-ci ildə Azərbaycana hücum etdi. 1497-ci il 

mayın 3-də Araz çayı kənarında, Culfa yaxınlığında döyüş oldu. Bu döyüşdə 

Rüstəm Mirzənin ordusu dağıdıldı, özü isə əsir alındı (8, s. 107). 1497-ci ildə 
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Gödək Əhməd Təbrizdə taxta çıxdı və 6 ay 10 gün hakimiyyətdə qaldı (25, s. 

160). Sonra o, Eybə Sultanın növbəti xəyanəti və qiyamı nəticəsində öldürüldü. 

Bundan sonra iki əmioğulları Əlvənd və Murad Mirzələr arasında hakimiyyət 

davası başladı və nəhayət 1499-cu ildə döyüşlər dayandırılaraq hər iki şahzadə 

arasında danışıqlar aparıldı. 1500-cü ildə Təbriz yaxınlığında, Əbhər adlı yerdə 

onların əldə etdikləri razılaşmaya əsasən Ağqoyunlu dövlətinin ərazisi Qızılüzən 

çayı sərhəd olmaqla ikiyə bölündü. Diyarbəkr, Azərbaycanın Kür çayından 

cənuba doğru əraziləri Əlvənd Mirzəyə, bütün İraq, Fars və Kirman Sultan 

Murada çatdı (13, s. 73; 22, s. 16). Müəyyən edilmiş bölgüyə əsasən Naxçıvan 

Əlvənd Mirzənin hakimiyyəti altında qaldı. Bu dövrdə, Ağqoyunlu dövləti 

bölgəyə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Belə ki, Naxçıvan bu dövlətin şimalında, Şiraz 

isə cənubunda mərkəzi hərbi bazası olmuşdur. Hətta göstərilir ki, Naxçıvanda 

yerləşdirilən qoşun hissələri qışı Naxçıvan qışlağında, hərdən isə Əlincədə, yayı 

isə Bazarçayı yaylağında saxlanılırdı (25, s. 162). Şimal sərhəddi ilə Naxçıvan 

arasında bir sıra bölgələrin olmasına baxmayaraq məhz burada hərbi qüvvələrin 

saxlanılması bölgənin hərbi-strateji baxımdan əhəmiyyət kəsb etməsi ilə bağlı 

idi. Belə gərgin siyasi hadisələrin baş verdiyi dövrdə bölgə XV əsrin sonuna 

kimi Ağqoyunlu dövləti tərəfindən idarə edilmişdi. 

1500-cü ilin sonlarında Şirvanşahların ordusunu darmadağın etdikdən və 

Şirvanşah Fərrux Yəsarı öldürdükdən sonra gənc İsmayılın rəhbərlik etdiyi 

qızılbaşlar 1501-ci il yazın əvvəllərində Bakını tutmaqla Şirvanşahlar dövlətini 

öz nəzarətlərinə götürmüş oldular. Bundan sonra İsmayılın əsas hədəfi 

Ağqoyunlu dövləti idi. Bu zaman Təbrizdən böyük bir qoşunla yola çıxmış 

Əlvənd Mirzə qızılbaşların bu niyyətinin qarşını almaq üçün hücuma keçdi (9, s. 

83; 26, s. 34-35; 4, s. 43-44).  

İsmayıl isə öz növbəsində Gülüstan qalasının mühasirəsini dayandırıb ağ-

qoyunlular üzərinə hərkət etmək əmrini verdi (5, s. 52). Bu zaman Əlvənd Mirzə 

artıq 30 minlik qoşunla Naxçıvana gəlmişdi (4, s. 44).  

Araz çayının sağ sahili ilə Naxçıvana doğru hərəkət edən İsmayılın qoşun 

hissələrinin qarşısını almaq üçün Əlvənd Mirzə Osman bəy Mosullunun başçılığı 

ilə hərbi qüvvələr göndərdi. Lakin bu hərbi qüvvələr Qarapiri bəy Qacar və İlyas 

bəy Halvaçı oğlunun başçılığı ilə irəlidə gedən qızılbaş hissələri tərəfindən 

məğlub edildi. Bu xəbəri eşidən Əlvənd Mirzə qorxuya düşərək orduya hərəkət 

etməyi əmr etdi, lakin çox da uzağa gedə bilmədi, çünki İsmayılın yaxınlaşma 

xəbərini aldı. O, İsmayıla məktub göndərərək Şirvanın və Ərdəbilin idarəçiliyini 

ona vəd etsə də, müsbət cavab almadı (12, s. 133). Belə olduqda Ağqoyunlu 

hökmdarı Naxçıvan şəhərindən şimal-qərbdə yerləşən Şərur düzündə dayanaraq 

döyüşə hazırlaşmağa başladı. Elə buradaca, Şərur düzündə 1501-ci ilin ortaların-

da Əlvənd Mirzə ilə İsmayıl arasında həlledici döyüş baş verdi. Mənbələrin mə-

lumatına əsasən, Əlvəndin 30 minlik ordusu olduğu halda, qızılbaşların sayı 7 

min nəfərdən çox deyildi (2, s. 96; 9, s. 84).  

Lakin Ağqoyunlu qoşununun sayca üstün olmasına baxmayaraq Əlvənd 

Mirzənin qələbəyə ümidi az idi. Bu haqda İsgəndər bəy Münşi yazır ki, İsmayı-

lın sücaəti və qorxmazlığı, həmçinin ölümü əbədi həyat bilən qızılbaşların fədə-

karlığı Ağqoyunluları bərk qorxuya salmışdı (10, s. 83). Ona görə də Əlvənd 

Mirzə döyüşçülərinin müharibə meydanından qaçmasının qarşısını almaq üçün 

zəncirlənmiş dəvələri arxada düzməyi əmr etmişdi. Özü mərkəzdə, Ağqoyunlu 
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əmirləri  Lətif bəy, Sidi Qazi bəy, Musa bəy, Kərçiqay bəy, Qulabı bəy, Xəlil 

bəy və Qaraca Mahmud bəy isə cinahlarda mövqe tutmuşdu. Bu döyüşdə 

İsmayılın sərkərdəlik məharəti və qızılbaş döyüşçülərinin qeyri-adi şücaəti 

nəticəsində  Lətif bəy, Sidi Qazi bəy, Musa bəy, Qaraca Mahmud bəy kimi, 

sərkərdələrin öldürülməsi ağqoyunluları təşvişə saldı. Öz sərkərdələrinin başları-

nı qızılbaş qazilərinin nizələrində görən Ağqoyunlu qoşunları vahimə içərisində 

qaçmağa başladılar. Əlvənd döyüş meydanından Ərzincana qaçmaqla canını 

güclə qurtardı. Qızılbaşlar zəngin qənimət ələ keçirdilər (atlar, dəvələr, qatırlar, 

qiymətli mallar, qızıl və gümüş əşyalar və s.) (5, s. 53-54). Bu qələbədən sonra 

İsmayıl Naxçıvan və Qarabağ bölgələri ilə birlikdə bütün Cənubi Azərbaycanı 

və indiki Ermənistan Respublikasının şimalını ələ keçirmiş oldu (27, s. 233). 

Bununla da, həmin vaxt Ağqoyunlu dövlətinin Əlvənd Mirzənin hakimiyyəti 

altında olan əraziləri qızılbaşlar tərəfindən tutuldu. 

Beləliklə, Azərbaycanda Ağqoyunlu dövlətinin hakimiyyətinə yeni yarana-

caq Səfəvilər dövləti tərəfindən son qoyuldu. Çox diqqətçəkən bir məsələdir ki, 

bu hadisə də Naxçıvan bölgəsində baş verdi. Bu isə onu göstərir ki, ağqoyunlular 

sonadək bölgənin hərbi-strateji mövqeyindən istifadə etmişlər. Bütün bu siyasi 

proseslər təbii ki, bölgənin ictimai-siyasi həyatına təsirsiz ötüşməmişdir. Təsadü-

fi deyil ki, Səfəvilərin bu döyüşdə qələbə çalmasının əsas səbəblərindən biri 

kimi, yerli əhalinin Ağqoyunlulara artıq rəğbət bəsləməməsi, əksinə qızılbaşlara 

heç bir müqavimət göstərməyərək, açıqcasına onların tərəfinə keçməsi olduğu 

göstərilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАХЧИВАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV 

ВЕКА 

В статье рассматриваются политические процессы, происходящие в Азербайджане 

во второй половине XV века, в Нахчыванском районе, который является его 

неотъемлемой частью. Было отмечено, что в это время, как и в предыдущие века, 

Нахчыванский регион, в силу своего военно-стратегического положения, часто 

становился свидетелем политических событий, и не случайно правитель Аккоюнлу 

Алванд Мирза провел свое последнее сражение в этом регионе. Эти события также 

повлияли на общественно-политическую ситуацию в регионе. Однако, несмотря на все 

это, Нахчыванский район смог сохранить свои прежние позиции. 

Ключевые слова: Нахчыван, Алинджагала, Аккоюнлу, политическая ситуация, 

правительство. 

 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN IN THE SECOND HALF OF  

THE XV CENTURY 

In the article it is been dealt with the political processes taking place in Azerbaijan and its 

integral part, Nakhchivan region, in the second half of the XV century. It was noted that, as in 

previous centuries, the Nakhchivan region, due to its military-strategic position, often witnessed 

political events, and it is not accidental that the ruler of Aggoyunlu, Alvand Mirza, fought his 

last battle in this region. These events had not go unnoticed to the socio-political situation in the 

region. However, despite all this, the Nakhchivan region was able to maintain its previous 

position. 

Key words: Nakhchivan, Alinjagala, Aghgoyunlues, political situation, government 
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NAĞARANIN TÜRK ĠNANCINDA YERĠ VƏ ONUN ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ 

 

  Naxçıvan və digər türk diyarlarında musiqi və və musiqi alətləri böyük önəmə malik 

olmuĢdur. Bu çalğı alətlərindən biri də nağaradır. Nağara digər çalğı alətlərindən daha qədim 

tarixə malik olmuĢdur. Azərbaycan ərazisində 12 min illik tarixə malik olmuĢ Qobustandakı 

Qaval daĢı nağaranın ulu əcdadı sayılmaqdadır. Qədim Azərbaycan sakinləri QavaldaĢından 

müxtəlif ayinləri icra etmək üçün istifadə etmiĢdir. Nağarın tarixi insanoğlunun mədəni tarixi ilə 

paralel olaraq inkiĢaf etmiĢ və təkmilləĢmiĢdir. Buna görə də qədimdən bəri davul olaraq 

adlandırılan nağara indi ən yüksək inkiĢaf dövrünü yaĢamaqdadır. Nağaranın bu dərəcədə 

böyük önəmə sahib olması, onun həm ayinlərdə, həm  məclislərdə həm də orduda istifadə 

olunmasından irəli gəlməkdədir. Qədimdən bəri bəd ruhları qovmaq və yaxĢı ruhları çağırmaq 

üçün istifadə olunan nağara, daha sonra xalq tərəfindən ən çox sevilən çalğı alətlərindən biri 

oldu. 

Açar sözlər: Naxçıvan, musiqi, çalğı aləti, davul, nağara  
 

Dünya tarixinin ən dəyərli miraslarından biri musiqidir. İnsana mənəvi 

zövq verən, onun daxili aləminə təsir edərək hiss və həyəcanını tərənnüm edir. O 

insan düşüncəsinin, duyğularının dilə gətirə bilmədikləri emosiyasların ifadəsi-

dir. 

 Mədəniyyətin inkişafı ilə birlikdə ilkin musiqi alətləri də yaranmağa 

başladı. Bu musiqi alətlərindən biri də nağaradır. Nağara qədim tarixə malikdir 

və zərbli musiqi alətləri qrupuna daxildir.  İlk insanlar müxtəlif səsləri almaq 

üçün ilk növbədə əllərində olan müxtəlif ağacların hissələrini, daşları bir birinə 

vurmağa başladılar. Bu zaman onlarda belə bir fikir  formalaşdı ki, bu səslər can-

lıları qovmaqla birlikdə həm də pis ruhları da qovmaqdadır.  Bunun üçün də ilk 

musiqi alətləri sırasında gəlməkdə olan nağaranın ilk yüksəlişi bu zaman 

olmuşdu. Azərbaycan ərazisində olan Qobustan bölgəsində Qavaldaşı vardır. Bu 

daş insanlara nisbətən böyük olmasına baxmayaraq insanlar müəyyən ayinlərin 

icrasında onu döyərək müxtəlif səslər almağa başladılar. Qayaüstü təsvirlərdən 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, Qavaldaşının müşahidəsi ilə onlar əl-ələ verərək 

yallının ilkin formasını yaratmış, bununla da  birlik, bərabərlik   şənliklərini 

keçirmişlər. 

Qavaldaşının da ən böyük xüsusiyyəti onun zərblə çalınması idi (4, s. 169). 

Çünki, zərbli müsiqi alətləri rəqsi müşaiyyət edənləri ritmik olaraq ələ alır, onun 

hərəkətlərini tənzimləyir. İlk yallının yaranması Qavaldaşının yaranması ilə eyni 

zamana aiddir. Bununla da Azərbaycan əhalisinin ən qədim musiqi mədəniyyəti 

başlamış oldu. 

 Qavaldaşı ilə başlanan zərbli musiqi mədəniyyətimiz zaman keçdikcə 

davulun və nağaranın yaranmasına təkan verdi. Qədim ayinləri icra edən icma 

üzvləri əllərində daima davul olmuşdur.  

 Nağara  ərəb  sözü olub qarşılığı takkıldatmaq, döyəkləmək deməkdir (7, s.  
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186). Nağaranın türk dünyasında qədim adı davuldur. Nağaranın gövdəsi (sağa-

naq, qobul) silindr şəklindədir və ərik, qoz, tut, cökə ağaclarından hazırlanır.  

Günümüzdə alətin üzü üçün əsasən keçi dərisindən istifadə edilsə də, əvvəllər 

qurd, ceyran və ya maral dərisi tətbiq edilirdi. Nağaranı hazırlamaq üçün 

kəsilmiş ağac parçası içəridən 5-6 mm qalınlığa qədər oyulur və ya 4-5 mm 

qalınlıqda faneri əvvəlcə isladıb sonra əyirlər. Sayanaqla havanın çıxması üçün 

10 mm diametrində 1-3 sayda rezonator dəliyi açılır. Əks halda havanın 

təzyiqindən çatlaya bilər (1, s.  79-80). Nağaranı hazırlayan zaman başılığına 

keçi dərəsinin üzü yuxarı qoymaqla dartılır. Sonra dəri bərabər məsafədə taxılan 

6-12 ədəd səkkizvarı mis ilgəyi (qarmaq, üzük, halqa) olan sağanağın xarici 

diametri ölçüsündə düzəldilən girdə polad çənbərə ikiqat sırınma tikişlə 

bərkidilir. Üz çəkilmiş çənbərlər alətin açıq tərəfində yerləşdiriləndən sonra 

ilgəkdən keçən və taxta payacıqlarla burulan – çal-çarpaz dolanan ipin (kəndir, 

ciyə) köməyilə alətin gövdəsinə sıx dartılır. Bu zaman bir çənbərin ilgəyi əks 

çənbərin ilgəkləri arasında simmetriya oxunda yerləşdirilir. Membranın belə 

çəkilmə üsulu onun tarımlığını, bununla da nisbi yüksəkliyi nizamlamağa imkan 

verir. İfaçının hərəkətini asanlaşdırmaq üçün alət qayışla təchiz olunur (1, s. 80). 

 Müasir dövrümüzdə nağara ilə davul ayrı çalğı alətlərini bildirsə də əslində 

eyni alətdi. Əsas fərqləri nağaranın davuldan kiçik olması və ondan sonrakı 

dövrlərdə yaranmasıdır. Buna görə də, məqalədə bu iki söz bir-birini əvəzləyəcə-

kdir. Davul qədim musiqi aləti olduğundan ilk dövrlərdən demək olar ki, bütün 

böyük mədəniyyətlərdə istifadə olunmuşdur. Bizə məlum olan ən qədim davul 

nümunəsi Tunc dövründə gildən hazırlanan davuldur. Şumerlilər davula balaq 

(bəzən arp da deyilirdi), qoşa davula lilis (13, s. 12), misirlilər kmkm, hititlər isə 

arkammi deyirdilər. 

 Nağara əsasən iki əməliyyatı yerinə yetirir. 

1. Qrupun hərəkətini tənzimləyərək onu sistemləşdirib nizama salır və 

eyni zamanda   bütövlük prinsipi həyata keçirdir. 

2. Qrupa psixoloji təsir edərək onda ruh yüksəkliyi yaradır. 

 Nağara ilkin forması ayinlərlə əlaqədar olmasına baxmayaraq, o əsasən bir-

lik rəmzidir. Çünki, nağaranın çalınması elə ritmik bir vəziyyət yaradır ki, bu 

kollektivin birlikdə hərəkətini təmin edir. Buna görə də yallı və nağarının yaran-

ma  tarixi eyni dövrlərə aiddir. Günümüzdə də nağara ilə çalınan oyun havala-

rında ayaqlar eyni anda atılır və onun sürətlənməsi eyni zamanda oyunda ritmik 

olaraq sürətlənməsinə və ya əksinə səbəb olur. Oyunda iki və daha çox oynayan 

varsa onların hamısını eyni hərəkət etməyə məcbur edir. Əgər nağaranın ritmi ilə 

alınmasa artıq, o düzgün oyunçu sayılmaz. Bu eyni zamanda orduda istifadə 

olunurdu. Ordunun nizam-intizam daxilində hərəkət etməsi üçün sərkərdələr 

davullardan istifadə edirdilər. Hər bir əsgər ayaqlarını davulun ritminə görə 

atmaq təlimləri görürdülər. Buna əməl edilməməsi ordunun irəliləyişində niza-

mın pozulması və ləngiməsinə yol aça bilər. 

         Nağaranın digər bir xüsusiyyəti yuxarda göstərdiyimiz kimi qrup psixolo-

giyasını yönləndirmək və eyni zamanda ona ruh yüksəksikliyi yaratmaqdır. Bu 

üsul ən çox ayinlərin icrası zamanı və ordularda istifadə olunur. Qədim dövr-

lərdə nağara ,ancaq, söyüd ağacından, pərdəsi isə qurd dərisindən hazırlanırdı. 

Söyüd ağacı bəd ruhlara qarşı daima mühafizəçı xüsusiyyətinə malik olduğuna 

inanılmışdır. Buna görə də icma, qəbilə və tayfaların ayinlərində davulun 
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istifadə edilməsinə səbəb olmuşdur. Biz daima şamanların əllərində davulları 

görürük. Qurd ümumiyyətlə magiya elmində ən çox istifadə olunan heyvan idi. 

Buna görə də söyüd və qurd dərisi davula gizli mistik güclər verirdi. Şamanlar 

ruh çağırma və ya bəd ruhları qovmaq üçün davuldan istifadə etmələrinin səbəbi 

bu olmuşdur. Nağara haqqında əsərlərdində maraqlı məlumatlar verən dahi 

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ―İsgəndərnamə‖ əsərində Qurd gönündən olan 

nağara deməklə, onun ilkin formalarında qurd dərisindən yarandığını ehtimal 

etməyə imkan verir.  

CoĢdu qurd gönündən olan nağara, 

Dünyanın beynini gətirdi zara. 

Ġgidlər köksündə çırpınan ürək 

Dərindən inlədi türkün nayıtək. (2, s. 86-87) 

Qədim Şumer dastanlarında İlahə İnannanın Bilqameşi mükafatlandırmaq 

üçün huluppu (söyüd) ağacından ona davul hazırlatmış və ona vermişdir (11, 

s.6). Davul çalmaqdan hədsiz həzz alan Gilqameş mütəmadi olaraq onu çalmış, 

iş o yerə çatmışdı ki, Ur şəhərinin sakinləri bunun qarşısını almaq üçün 

Bilqameşə dost axtarmağa başlamışdılar. 

Qədim dövrlərdən başlayaraq ordularda hərəkət nağara çalınmasına bağlı 

olmuşdur. ―Aləm Ara-ye Naderi‖də daha çox küs, kərnay, təbil (nağara) kimi 

musiqi alətlərinin adı çəkilir. Döyüş şəraitində də əsasən bu alətlərdən istifadə 

olunurdu. Bu alətlərin uzaqlara yayılan sədaları döyüşün qızışdırılması üçün bir 

ab-hava yaradırdı.  Bundan başqa ―Aləm Ara-ye Naderi‖də döyüş neyi, gürg, 

surən, darukar kimi alətlərin də adına rast gəlmək mümkündür (6, s. 71). 

Nağaranın döyüşdə istifadə olunması tarixçiləri gözündən yayınmamışdı.  

Nizami Gəncəvi də eynən qeyd edir. 

CoĢaraq inləyir neyin nəfəsi, 

Nağara əl çalır, yüksəlir səsi 

Ordunun çəkisi elədikcə meyl 

Bu gözdən o gözə axıdırdı sel (2, s. 82).      

Nağaranın bu xüsusiyyəti zamanla onun daha da dəyərlənməsinə səbəb 

olurdu. Ordu rəhbərliyinin əmri birbaşa nağara tempinə əsasən əsgərlərə 

çatdırılırdı. Döyüş zamanı nağaranın rəqib tərəfindən alınması orduda idarə 

etməni itirmək anlamına gəlirdi. Bunun üçün də zamanla nağara döyüş 

simvollarından biri olmağa başlamışdı. Səfəvi sərkərdələrindən olan Əliqulunun 

məğlubiyyətini şərh edərkən İsgəndər bəy Munşi yazır: ―Türkman qoĢunu onlara 

döyüĢmək macalı verməyib, bütün ustaclıları və Əliqulu xanın adamlarını 

birbirindən ayırdılar, onun və ustaclı əmirlərinin ələm və nağaralarını götürüb 

apardılar. Əliqulu xan çox döyüĢdükdən sonra dörd-beĢ nəfərlə birgə özünü 

dağın ətəyinə çəkdi” (3, s. 568).  Buradan da göründüyü kimi döyüş zamanı 

ələm və nağaraların tutulması məğlubiyyət üçün əsas şərait yaradır. Ordu 

nağaranın alınması ilə nizam intizamını itirərək məğlubiyyətə uğrayır.  

Nağaranın ordudakı bu mövqeyi onun sadəcə adi musiqi aləti kimi deyil, eyni 

zamanda döyüş idarə etmək üçün siqnalverici alət kimi də istifadə edildiyini 

göstərir. 

Ümumiyyətlə türk dünyasında musiqi alətləri hakimiyyət rəmzlərini də 

tərənnüm edir. Qədim  dövrlərdə bəy, sultan və ya xaqanların musiqi aləti 

çalmaları və ya özləriylə birlikdə gəzdirmələri bunun bir göstərgəsidir. Xaqanlar 
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və ya dövlət böyükləri bölgələrə hakim təyin edərkən onlara tuğ və nağara 

verərək orada tam hakimiyyətlik hüququ da verirdi. Bu hadisə Səlcuq İmperiyası 

dövründə də baş vermişdir. Qiyasəddin Keyküsrəv Osman qaziyə tuğ və davul 

hədiyyə etmişdir (12, s. 254). Yeni bir imperatorluğun doğumundan öncə Osman 

qaziyə verilən bu dəyərli hüquq Bizans sərhədlərində onun hakimiyyətini 

bərqərar etmişdir. Bu sadəcə səlcuqlularda yox eyni zamanda Səfəvi dövründə 

də davam etdirilirdi. İsgəndər bəy Munşi yazır:‖ Bu ilin hadisələrindən biri də 

budur ki, vəzir və etimadüddövlə olan Mirzə Lütfulla ġirazı Ģahın iltifatına nail 

olaraq, vəzarətə layiq görüldü, ona adlı-sanlı əmirlərə xas olan xələt, tac, qızıl 

kəmər, yəhərli at, qızıl üzəngi, qızıl sapla tikilən araxçın, bayraq və nağara 

verildi, qədr-qiyməti Keyvan bürcünə qədər yüksəld”i (3, s. 738). Səfəvi 

sarayında şahların mükafatlandırılaraq üst mövqelərə gətirdikləri vəzirlər, 

sərkərdələr, valilər bir qayda olaraq qiymətli əşyalara alırdılar ki, bunların içində 

nağaranın olması onun güc, qüdrət simvollarından biri olduğuna dələlat edir. 

Türklərin tarix boyunca musiqi alətlərinə bu şəkildə önəm verməsi türk musiqi 

mədəniyyətinin yüksək səviyyədə olmasını göstərir. 

E.ə II əsrdə Çin sərkərdəsi Hun xaqanlığına səfər edərkən burada Xaqanın 

tuğ bölüyü (çalğı qrupu) ilə rastlaşır və onun eynisini Çin dövlətində də yaradır. 

Qeyd edək ki, davul sadəcə çinə yox, sonrakı dövrlərdə Hindistana da yayılır və 

ona dable adlandırırlar (13, s. 207). Şərqin ordu musiqiçiləri türk ənənələri ilə 

zəngin olsa da, Avropada bundan ilk dəfə I Napoleon tərəfindən istifadə 

olunmuşdur. Sonrakı dönəmlərdə Avropa ordusunun ayrılmaz tərkib hissəsinə 

çevrildi (13, s. 209).  

Şaman inancında davulun böyük mistik güclərə malik olması onun əvəz-

edilməz ritual bir alət olmasına səbəb olurdu. Altay qamlar davula çolou, tüngür 

və tünür deyirlər (11, s. 3). Yaxşı ruhların çağırılması və ya pis ruhların uzaq-

laşdırılması üçün davulla çalınan və söylənilən dualar əsas rol oynayır. Davulla 

pis ruhları qovmaq Şumerlər də də istifadə olunurdu (14, s. 74). Buna görə də,  

gənc şaman artıq yetkin bir şaman olması və ustadından ayrılması zamanı ona 

mütləq at qılı və davul verilirdi. Nağara da davul kimi bəd ruhları qovmaq kimi 

xüsusiyyəti daima insanlar tərəfindən inanılan bir təsəvvür olmuşdur. ―Aləm 

Ara-ye Naderi‖də rast gəlinən bir fakt musiqi alətlərindən fəlakətlərdən çıxış 

üçün də istifadə edildiyindən xəbər verir. Nadirin qoşun dəstələrindən biri döyüş 

tapşırığının icrasına yollanarkən qalın bir meşədə vəhşi quşlar döyüşçülərin 

üzərinə hücum çəkirlər. Həmin quşların hücumlarından qorunmaq üçün 

nağaralardan istifadə etmək qərara alınır. Nağaraların gur sədasını eşidən quşlar 

daha döyüşçülərə yaxın düşmədilər və bu yolla onların yaratdığı narahatçılıqdan 

da yaxa qurtarmaq mümkün oldu (6, s.71). 

Qeyd edək ki, qədim dövrdən bəd ruhları qovmaq üçün istifadə olunan 

davul səsindən müasir dövrümüzdə də bəzi qəbilələrdə istifadə olunur. Afrikanın 

Zambiya ölkəsində bu ənənə hələ də qorunub saxlanmaqdadır (14, s. 6). 

     Orta əsrlərdə və keçən əsrin əvvələrində qurulan xanəndə dəstələrində nağa-

raçı olurdu. Nağarının oyuna qatdığı ritmik oyun havası, kənd toylarında daha 

passiv olan aşıq havalarını sıxışdırırdı (9, s. 10). Müasir dövrümüzdə də bu hal 

demək olar ki, davam etməkdədir. Nağaranın musiqi mədəniyyətində ən böyük 

uğurlarından biri onun orkestrdə yer alması idi. Belə ki Azərbaycan bəstəkarları 
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orkestrdə nağaradan istifadə edərkən əsasən onun dinamik və ritmik xüsusiyyət-

lərinə xüsusi diqqət yetiridilər ( 1, s. 87). 

Ümumiyyətlə, davulun və nağaranın tarixi çox qədimdir. Buna görə də o 

tarix boyunca müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilmişdilər. Onların mərasiml-

ərdə və orduda istifadə edilməsi minilliklər boyu bu çalğı alətlərinin mövqeyini 

itirməməsinin səbəbi olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ГАСАНОВ 

МЕСТО НАГАРА В ТУРЕЦКОЙ ВЕРЕ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 В Нахчыване и других тюркских странах музыка и музыкальные инструменты 

имели большое значение. Один из этих инструментов - нагара. Нагара имеет более 

древнюю историю, чем другие музыкальные инструменты. Гавалдашы, имеющий 12.000-

летнюю историю на территории Азербайджана,  расположен в Гобустане и считается 

великим предком нагары. Древние азербайджанские жители использовали Гавалдашы для 

выполнения различных ритуалов. 

История нагара была разработана и усовершенствована параллельно с историей 

людей. Поэтому нагара , которую издревле называли давулом, сейчас переживает 

высшую стадию развития. Большое значение нагары  связано с ее использованием на 

церемониях, собраниях и в армии. Нагара, издревле использовавшаяся для отпугивания 

злых духов и вызова добрых духов, впоследствии стала одним из самых популярных 

музыкальных инструментов. 

Ключевые слова: Нахчыван, барабан, музыкальный инструмент, музыка, 

турецкая музыкальная традиция. 

 

SUMMARY 

SABUHĠ HASANOV 

NAGARAN'S PLACE IN TURKISH BELIEF AND ITS USE 

 

In Nakhchivan and other Turkic countries, music and musical instruments were of great 

importance. One of these tools is Nagara. Nagara has a more ancient history than other musical 

instruments. Gavaldashi, which has a 12,000-year history on the territory of Azerbaijan, is 
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located in Gobustan and is considered the great ancestor of nagara. The ancient Azerbaijani 

inhabitants used Gavaldash to perform various rituals. 

   The nagara’s history has been developed and refined in parallel with the history of 

humans. Therefore, nagara, which from ancient times were called davul, are now experiencing 

the highest stage of development. The great importance of nagara is associated with its use in 

ceremonies, meetings and in the army. Nagara, used since ancient times to scare away evil 

spirits and summon good spirits, later became one of the most popular musical instruments. 

Key words: Nakhchivan, nağara (drum), musical instrument, music, Turkish musical 

tradition. 
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SĠRABÇAY VADĠSĠNĠN ORTA TUNC DÖVRÜ ABĠDƏLƏRĠ 

 

Sirabçay vadisi abidələrinin araĢdırılması bu ərazilərin Eneolit dövründən baĢlayaraq 

məskunlaĢdığını göstərir. Sirabçay vadisinin Orta Tunc dövrünə aid abidələri Qurddağ, 

Sürümçək, Qaratəpə, Məsməli Ağıl, ġırran Ağıl yaĢayıĢ yerləri, Göy Xəndək və Sirab 

nekropoludur. Sirabçay ətrafındakı yaĢayıĢ yerlərindən aĢkar olunmuĢ keramika məmulatı 

Naxçıvanın Orta Tunc dövrü üçün xarakterikdir. AĢkar olunan keramika məmulatının bir qismi 

Boyalı qablar mədəniyyətinin erkən mərhələsinə aiddir. Bu tip qablarda boya birbaĢa qabın 

boyanmamıĢ, yaxud qırmızı rənglə boyanmıĢ cilasız səthinə çəkilmiĢdir. Sirabçay vadisi 

abidələrindən aĢkar olunan Orta Tunc dövrünə aid keramika məmulatının bəzəmə motivləri 

Naxçıvan, Cənubi Qafqaz və ġərqi Anadoludan məlumdur. Sirabçay vadisi abidələrindən Orta 

Tunc dövrünün erkən mərhələsinə aid keramika məmulatının aĢkar olunması Orta Tunc 

dövrünün e.ə. III minilliyin ortalarından baĢladığını təsdiq edir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Sirabçay vadisi, Orta Tunc dövrü, yaĢayıĢ yerləri, keramika məmu-

latı  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi müxtəlif dövrlərə aid maddi mə-

dəniyyət abidələri ilə çox zəngindir. Xüsusilə dövlət qayğısının artırılması nəti-

cəsində arxeoloji tədqiqatlar genişləndirilmiş və yeni abidələr aşkar olunaraq öy-

rənilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Ta-

lıbovun ―Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidə-

lərinin pasportlaşdırılması və qorunması işinin təşkili haqqında‖ 6 dekabr 2005-

ci il tarixli sərəncamının arxeoloji abidələrimizin öyrənilməsində mühüm əhə-

miyyəti olmuşdur. Bu Sərəncama uyğun olaraq 2006-cı ildə AMEA Naxçıvan 

Bölməsinin əməkdaşları V.B.Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə Sirabçay ətrafındakı 

abidələri qeydə almışlar. Sirabçay vadisində 2010-2011-ci illərdə V.B.Bax-

şəliyevin rəhbərliyi ilə yenidən arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Tədqiqat za-

manı Eneolit və Tunc dövrünə aid çoxlu sayda yaşayış yeri qeydə alınmışdır. 

Özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən Sirabçay vadisi abidələrinin araş-

dırılması bu ərazilərin Eneolit dövründən başlayaraq məskunlaşdığını göstərir. 

Sirabçay vadisinin Orta Tunc dövrünə aid abidələri Qurddağ, Sürümçək, Qaratə-

pə, Məsməli Ağıl, Şırran Ağıl yaşayış yerləri, Göy Xəndək və Sirab nekropolu-

dur. 

 Qurddağ yaşayış yeri Sirab kəndindən şərqdə Qahabçayın sağ sahilində 

yerləşir. Yaşayış yeri hündür qayalığı və onun ətəklərini əhatə edir.Yaşayış 

yerinin qərb tərəfində iri daşlardan inşa edilmiş divar qalıqları vardır. Divarın 

uzunluğu 5 m, eni 1,2 m-dir. Bu divarın yaxınlığında kiçik həcmli daşlarla inşa 

olunmuş dördkünc formalı bina qalıqlarına da təsadüf olunur (7, s. 25). Mədəni 

təbəqə olduqca az yığılmışdır. Bəzi yerlərdə mədəni təbəqənin qalınlığı 0,5 m-ə 

çatır. Abidənin mərkəzi hissəsi sıldırım qayalar arasında yerləşən kiçik sahədən 

ibarətdir.  Tədqiqat zamanı abidənin bu hissəsindən keramika məmulatının aşkar  
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olunması, onun yaşayış sahəsi olduğunu təsdiq edir. Ehtimal ki, bu hissə 

abidənin mərkəzi hissəsi olmuş və bir növ narınqala rolunu oynamışdır. Bu tipli 

yaşayış yerinə Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndi yaxınlığında, Culfa 

rayonunun Göynük kəndində rastlanmışdır (7, s. 25). Dağın ətəyində bir neçə 

yerdə daşdan inşa edilmiş divar qalıqları bu abidənin Orta Tunc dövründə 

müdafiə istehkamı kimi istifadə edildiyini göstərir. Yaşayış yerindən aşkar 

olunan keramika məmulatı əsasən Orta Tunc dövrünə aiddir. Lakin materiallar 

arasında bir neçə Eneolit keramikasına da rastlanmışdır. 

Yaşayış yerindən aşkar olunmuş keramika məmulatı küpə, kasa, çölmək 

tipli qabların parçalarından ibarətdir. Keramika nümunələri Orta Tunc dövrünün 

erkən və inkişaf etmiş mərhələsinə aiddir. Küpə tipli qablar narın qum qarışığı 

olan gildən hazırlanaraq qırmızı rəngdə yaxşı bişirilmişdir. Onlar ağzının və 

boğazının formasına görə bir-birindən fərqlənirlər. Monoxrom boyalı küpələrin 

biri qısa silindrik boğazlı, xaricə qatlanmış ağız kənarlıdır. Xarici səthi qırmızı 

boya ilə örtülərək yaxşı cilalanmış, qara rənglə çəkilmiş düz və dalğalı xətlərlə 

naxışlanmışdır (Şəkil 1, 1), (3, s. 64). Ağzının kənarı xaricə qatlanmış küpələrin 

bənzərləri Yaycı (10, s. 103, çizim 18, 2), Şahtaxtı (10, s. 102, çizim 17, 2-3), 

Çalxanqala (5, s. 141, I tablo, 1, 2), II Kültəpə (1, s. 97, şəkil 9, 1, 2), Nəhəcir (9, 

s. 40, tablo 8, 3) və başqa abidələrdən əldə edilmişdir. İkinci küpənin ağzı yana 

doğru xeyli əyilmiş, xarici səthi və içərisi qırmızı boya ilə örtülmüş, ağzının 

içərisinə qara rənglə çəpinə xətlər çəkilmişdir (Şəkil 1, 2). Küpə tipli qabların 

ikisinin üzəri qırmızı boya ilə örtülmüş, lakin naxışsızdır (Şəkil 1, 3, 4). Sadə 

qırmızı boyalı qablar Naxçıvanın Orta Tunc dövrü abidələrindən aşkar 

olunmuşdur. Bənzərləri Nəhəcir (9, s. 65 tablo 18, 1; tablo 19, 1), Qızqala (11, s. 

53) abidələrindən məlumdur.  Xaricə qatlanmış ağız kənarlı, silindrik boğazlı 

küpələrin biri polixrom boyalıdır. Onun gövdəsinin yuxarı hissəsi sarı rəng 

üzərindən qara və qırmızı rənglərlə naxışlanmışdır (Şəkil 1, 5). Polixrom boyalı 

küpə tipli qabın parçası qara və qırmızı rənglərlə naxışlanmışdır (Şəkil 1, 7). 

Çölmək tipli qabın ağzının kənarı yuvarlaq olub xaricə qatlanmışdır. Onun 

boğazının altı sarı rəng üzərindən qara rəngli xətlə naxışlanmışdır (Şəkil 1, 6), 

(3, s. 64). Araşdırmalar bu motivdə naxışlanmış keramikanın Naxçıvanın 

polixrom boyalı qabları üçün xarakterik olduğunu göstərir. Naxçıvan ərazisində 

polixrom boyalı qablar Şahtaxtı (16, c. 34-35, рис. 2-3), Qızılburun (1, s. 116-

118, şəkil 28, 8, 9, 10; şəkil 30, 4, 5, 6), II Kültəpə (1, s. 119, şəkil 31, 5, 8), 

Qızqala(11, s. 54, şəkil 9) abidələrindən aşkar olunmuşdur.  

Kasa tipli qablar formaca bir-birindən fərqlənirlər. Onların birinin ağız 

hissəsi bir qədər içəri yığılmışdır. Xarici səthi qırmızı boya ilə örtülərək 

cilalanmış və qara rəngli xətlərlə naxışlanmışdır (Şəkil 2, 1). Ağzının kənarı bir-

birinin içərisində yerləşdirilən qövsşəkilli xətlərlə naxışlanmış qablar Naxçıvan 

abidələri üçün xarakterikdir. Onlar Çalxanqala (1, s. 104, şəkil 16, 3), Kərki (8, 

s. 157, şəkil 45, 13, 14), II Kültəpə (1, s. 104, şəkil 16, 3), Nəhəcir (9, s. 41, 

tablo 9, 1, 3), Qızqala (11, s. 56, şəkil 12, şəkil 13, 2, 3; şəkil 15), Elar (17,c. 

115, рис. 43, 2, 6), Ani (13, levha 35, 1) və digər abidələrdən bəllidir. Bu tip 

keramika məmulatı Orta Tunc dövrünün erkən mərhələsi üçün xarakterikdir. 

İkinci kasanın ağzının kənarı xaricə qatlanmış, gövdəsi bikonik formalıdır. Onun 

xarici səthi və ağzının içərisi qırmızı boya ilə örtülmüş, ağzının kənarı içəridən 

qara rəngli xətlə naxışlanmışdır (Şəkil 2, 2). Üçüncü kasanın gövdəsi bikonik 
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formalı, ağzının kənarı dəyirmidir. Hər iki üzdən qırmızı boya ilə örtülərək 

cilalanmışdır. Xarici səthi qara rənglə, bir-birinin içərisində yerləşdirilmiş 

bucaqlarla naxışlanmışdır (Şəkil 2, 3). Bənzərləri Qaraçuq (2, s. 90, şəkil 37), 

Çalxanqala (1, s. 104, şəkil 16, 4),  II Kültəpə (1, s. 104, şəkil 16, 4, 5, 6), Qars 

muzeyi (13, levha 54, 1) abidələrindən məlumdur.   

Abidədən həmçinin xeyli miqdarda forma verməyən gil qab parçaları aşkar 

olunmuşdur. Onlar narın qum qarışığı olan gildən hazırlanaraq qırmızı rəngdə 

yaxşı bişirilmişdir. Qabların bəzisinin xarici səthi qırmızı boya ilə örtülərək cila-

lanmış və qara rənglə naxışlanmışdır. Bəzi qablar qırmızı rəng üzərindən cila ol-

madan, bəziləri isə birbaşa qabın saxsısı üzərinə çəkilmiş xətlərlə naxışlanmışdır 

(Şəkil 2, 4-9).  

Sürümçək yaşayış yeri Sirab kəndindən qərbdə, hündür təpənin üzərində 

yerləşir.Təpə cənuba doğru genişlənir. Abidənin bu hissəsi iki terrasdan 

ibarətdir. Təpənin qərb tərəfindəki terras yaşayış üçün əlverişli olduğundan onun 

məhz bu hissəsi məskunlaşdırılmışdır. Yaşayış sahəsi qismən təpənin üstünü də 

əhatə etmişdir. Qərb terrasda iri daşlardan inşa olunmuş divar qalıqlarına 

rastlanır.  Abidədən toplanmış yerüstü arxeoloji materiallar əsasən Eneolit, Tunc 

və Dəmir dövrünə aiddir (7, s. 20). 

Orta Tunc dövrünə aid keramika məmulatı əsasən küpə və kasalarla təmsil 

olunmuşdur. Qabların hamısı narın qum qarışığı olan gildən hazırlanaraq qırmızı 

rəngdə bişirilmişdir. Küpə tipli qablar konusvari boğazlı, xaricə qatlanmış ağız 

kənarlıdırlar. Onların üzəri qırmızı boya ilə örtülmüş, cilalanmadan qara rənglə 

naxışlanmışdır. Naxışlar qabın ağzının içəri tərəfinə də çəkilmişdir (Şəkil 3, 6). 

Kasalar müxtəlif tiplidir. Kasalardan birinin ağız kənarı xaricə qatlanmış, 

qabarıq gövdəlidir. Gövdəsi qırmızı boya ilə örtülmüş, cilalanmadan ağzının 

kənarından gövdəsinə doğru çəkilən enli xətlərlə naxışlanmışdır (Şəkil 3, 1). Bu 

tip kasalar Qazançıqala (1, s. 100, şəkil 12, 5-10), II Kültəpə (1, s. 111, şəkil 23, 

4) abidələrindən məlumdur. İkinci kasa şar gövdəlidir. Onun ağzının kənarı bir 

qədər içəri yığılmışdır. Xarici səthi qırmızı boya ilə örtülərək cilalanmış, qara 

rəngli incə xətlərlə naxışlanmışdır (Şəkil 3, 2). Bənzərləri Qızqala (12, s. 41, 

şəkil 5), Nəhəcir (9, s. 41, tablo 9) abidələrindən məlumdur. Üçüncü kasa ağız 

hissədə bir qədər içəri yığılmışdır. Onun xarici səthi və ağzının içərisi açıq 

qırmızı rənglə örtülmüşdür (Şəkil 3, 3). Çölməklər xaricə qatlanmış ağız kənarlı 

və qabarıq gövdəlidir. Onların gövdəsi qırmızı boya ilə örtülərək cilalanmadan 

qara rəngli xətlərlə naxışlanmışdır (Şəkil 3, 4, 5).   

Keramika məmulatının bir qismi forma verməyən parçalardan ibarətdir. 

Onların hamısı narın qum qarışığı olan gildən hazırlanaraq qırmızı rəngdə 

bişirilmişdir. Qabların qırmızı boya ilə örtülmüş cilasız səthi qara rəngli xətlərlə 

naxışlanmışdır (Şəkil 4, 1-9, 11). Forma verməyən həndəsi motivdə naxışlanmış 

keramika məmulatları  II Kültəpə (1, s. 99, şəkil 11, 1-9), Qazançıqala (1, s. 101, 

şəkil 13, 1-21), Quyuludağ (1, s. 102, şəkil 14, 4-13) abidələrindən aşkar 

olunmuşdur. Keramika məmulatının bir qismi narın qum qarışığı olan gildən 

hazırlanaraq qara rəngdə bişirilmişdir. Onların xarici səthi ziqzaqşəkilli cızma 

ornamentlə naxışlanmışdır (Şəkil 4, 10-14). Qara rəngdə bişirilmiş keramika 

məmulatı Orta Tunc dövrünün erkən mərhələsi üçün xarakterik hesab edilir. 

Belə keramika Nəhəcir (9, s. 68, tablo 20, 3), II Kültəpə (5, s. 64,VII tablo, 3), I 

Kültəpə (15,c. 306, таблица XXVI), Çalxanqala (5, s. 143, III tablo, 5), 
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Üzərliktəpə (5, s.143, III tablo 1, 2), Qaraköpəktəpə (6, s. 54-55, VIII-IX tablo), 

Lori-Berd (17,c. 122, рис. 47), Trialeti (17,c. 109, рис. 39), Verin Naverdən 

(17,c. 138, рис. 51) məlumdur. Basma və cızma naxışlı qablar Azərbaycanın 

Qarabağ abidələrində, xüsusilə Üzərliktəpədə geniş yayılmışdır.  

Qaratəpə yaşayış yeri Sirab kəndinin cənub-şərqində dağ silsiləsinin kəndə 

doğru uzanan ətəyində yerləşir. Abidə təbii dərə ilə iki hissəyə ayrılmışdır. 

Yaşayış yerinin böyük bir qismi müasir məktəbin tikintisi zamanı dağıntıya 

uğramışdır. Abidənin cənub qurtaracağında su çəni üçün qazılan dərin xəndəkdə 

mədəni təbəqənin qalınlığı 2 m-ə çatır. Mədəni təbəqə kül qarışıq torpaq 

laylarından, keramika və osteoloji qalıqlardan ibarətdir. Yoxlama qazıntıları 

zamanı mədəni təbəqənin qeyri-bərabər yığıldığı müəyyən edilmişdir. Yerüstü 

tapıntıların az bir qismi Eneolit dövrünə, əksəriyyəti isə Tunc dövrünə aiddir (4, 

s. 10). 

Orta Tunc dövrünə aid keramika məmulatı narın qum qarışığı olan gildən 

hazırlanaraq qırmızı rəngdə yaxşı bişirilmişdir. Onlar kasa və küpə tipli 

qablardan                                                                                                                                                                                                                        

ibarətdir. Keramika məmulatının əksəriyyəti monoxrom boyalılardan ibarətdir. 

Qablar qırmızı rəngdə boyanmış, qara rənglə naxışlanmışdır. Kasalardan birinin 

ağız kənarı birləşik qövslərlə naxışlanmışdır. Kasanın ağzının kənarı içəri 

tərəfdən qırmızı boya üzərinə çəkilmiş qara rəngli düz xətlə naxışlanmışdır 

(Şəkil 5, 1). Bənzərləri Çalxanqala (1, s. 104, şəkil 16, 3), Kərki (8, s. 157, şəkil 

45, 13, 14), II Kültəpə (1, s. 104, şəkil 16, 3), Nəhəcir (9, s. 41, tablo 9, 1, 3), 

Qızqala (11, s. 56, şəkil 12, şəkil 13, 2, 3; şəkil 15), Elar (17,c. 115, рис. 43, 2, 

6), Ani (13, levha 35, 1) və digər abidələrdən bəllidir. İkinci kasanın gövdəsinin 

naxışlanmasında bucaqşəkilli ornamentlərdən istifadə edilmişdir (Şəkil 5, 2). 

Kasalardan biri bikonik gövdəli olub, ağız hissədə bir qədər içəri yığılmışdır. 

Xarici səthi qara rəngli incə xətlərlə naxışlanmışdır (Şəkil 5, 3). Dördüncü 

kasanın ağzının kənarı xaricə qatlanmış, gövdəsi qabarıqdır. Naxışlar qabın 

xarici səthinə qara rənglə çəkilmişdir (Şəkil 5, 4). Küpə tipli qab qalındivarlıdır. 

Qabın qırmızı boya ilə örtülmüş cilalanmış xarici səthi qara rəngli xətlərlə 

naxışlanmışdır (Şəkil 5, 5). Qaratəpədən tapılmış boyalı keramikanın bir qismi 

forma verməyən parçalardan ibarətdir. Naxışlar qabların qırmızı rənglə 

boyanmış xarici səthinə çəkilmiş müxtəlif  motivli ornamentlərdən ibarətdir 

(Şəkil 5, 7, 8). Qaratəpə tapıntıları Orta Tunc dövrünün erkən mərhələsini 

izləmək üçün dəyərlidir. Bu tip boyalı qablar Naxçıvan abidələrindən məlumdur. 

Qabların biri polixrom boyalıdır. Onun gövdəsinin mərkəzi hissəsi sarı rənglə 

boyanaraq, qara rəngdə həndəsi motivdə naxışlanmışdır. Qabın digər qisminə 

naxışlar qırmızı boya üzərindən çəkilmişdir (Şəkil 5, 6). Həndəsi motivdə 

naxışlanmış polixrom boyalı keramika məmulatı Naxçıvanın Orta Tunc dövrü 

üçün xarakterikdir.   

Məsməli Ağıl yaşayış yeri Sirab kəndi yaxınlığında keçmiş Naxışnərgiz 

kəndindən şərqdə yerləşir. Abidə dağın ətəyini əhatə edən düzənlik sahədə olub, 

hər tərəfdən dərin dərələrlə hüdudlanmışdır. Mədəni təbəqə olduqca az yığılmış-

dır. Yağış sularının təsiri ilə təbəqə aşınmaya məruz qalmışdır. Araşdırma zama-

nı yaşayış yerindən dən daşı, sürtkəc, obsidian qəlpələri, keramika parçaları aş-

kar olunmuşdur. Keramika məmulatına az rastlanmışdır. Onlar başlıca olaraq 

Orta Tunc dövrünə aid gil qabların parçalarından ibarətdir (7, s. 24). 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 

Şırran Ağıl yaşayış yeri Sirab çayının sağ sahilində hündür təpənin 

üzərində yerləşir. Maldar tayfalar tərəfindən istifadə edildiyi üçün xalq arasında 

―mal yatağı‖ da adlanır. Abidənin mərkəzi hissəsi sıldırım qayalıqla əhatə 

olunmuşdur. Yaşayış yerinin şərq tərəfində iri daşlardan inşa olunmuş hörgü 

qalıqları vardır. Yaşayış yerinin mərkəzi hissəsində dördkünc formalı binanın 

qalıqları saxlanmışdır. Divarlar yanlardan iri daşlarla hörülmüş, onların arası 

kiçik həcmli daşlarla doldurulmuşdur. Bu tip tikinti texnikasına Naxçıvanın 

müxtəlif dövr abidələrində rast gəlinmişdir. Lakin arxeoloji qazıntılar aparıl-

madığından tikintinin dövrünü müəyyən etmək çətindir. Yerüstü materiallar 

abidənin uzun müddət yaşayış məntəqəsi kimi istifadə olunduğunu göstərir. 

Toplanmış ən qədim keramika nümunələri Orta Tunc dövrünə aiddir (4, s. 19).   

Göy Xəndək nekropolu Göy Xəndək yaşayış yerinin ətrafında yerləşir. 

Nekropoldakı qəbirlər kromlexlərlə əhatə olunmuş kiçik kurqanlardan ibarətdir. 

Onların hündürlüyü 0,8-1 m arasındadır. Bu tip qəbirlər Qaracalar adlanan ərazi-

dən başlayaraq Qahabçayın sağ sahili boyunca Qurddağ yaşayış yerinədək, 

Qurddağdan başlayaraq Vəkil bəndinədək çayın hər iki sahilini əhatə edir. 

Onların diametri 3-6 m arasındadır. Göy Xəndək yaşayış yerinin ətrafında üç 

qəbir aşkarlanmışdır. Kromlexlər ətraf ərazinin daşı toplanarkən dağıdılmışdır. 

Dağıdılmış qəbirlərdən qara və qırmızı rəngli keramika parçaları aşkar olunmuş-

dur (4, s. 106-107, şəkil 23, 1, 4, 5, 6; şəkil 24, 1, 4, 6). 

Sirab nekropolu eyni adlı kəndin şimal-şərqində yerləşir. Burada Qahabça-

yının sağ sahilində iki kurqan qeydə alınmışdır. Onlardan biri Qahabçayına enən 

təpənin cənub yamacında yerləşir. Kurqan örtüyü aşınma nəticəsində dağıdılmış-

dır. Hazırda saxlanan kromlexin diametri 6 metrdir. Kromlex daşları aşınma nə-

ticəsində üzə çıxmış və aydın şəkildə seçilməkdədir. Kromlexin mərkəzi hissə-

sində daş yığınlarına rastlanır. Araşdırma zamanı kurqanın ətrafından onun tar-

ixləndirilməsi ilə bağlı maddi-mədəniyyət qalığı aşkar olunmamışdır (7, s. 26). 

İkinci kurqanın hündürlüyü 0,8-1 m arasındadır. O şərqdən qərbə doğru 

uzanan oval təpə şəklindədir. Kurqan örtüyündə iri daşlara rastlanır. Araşdırma 

zamanı onun ətrafından qırmızı rəngdə bişirilmiş bir neçə keramika parçası aşkar 

olunmuşdur. Ətrafda Orta Tunc dövrü abidələrinin çoxluğunu nəzərə alaraq 

Sirab nekropolunun kromlexlərini Orta Tunc dövrünə aid etmək olar. Orta Tunc 

dövrünə aid olan kromlex tipli qəbir abidələri Naxçıvanın məhsuldar vadilərinin 

Orta Tunc dövrünün erkən mərhələsində məskunlaşdırıldığını göstərir (7, s. 24, 

şəkil 68). 

Sirabçay ətrafındakı yaşayış yerlərindən aşkar olunmuş keramika məmu-

latı Naxçıvanın Orta Tunc dövrü üçün xarakterikdir. Aşkar olunan keramika 

məmulatının bir qismi Boyalı qablar mədəniyyətinin erkən mərhələsinə aiddir. 

Bu tip qablarda boya birbaşa qabın boyanmamış, yaxud qırmızı rənglə boyanmış 

cilasız səthinə çəkilmişdir.   

Sirabçay vadisi abidələrindən aşkar olunan Orta Tunc dövrünə aid kerami-

ka məmulatının bəzəmə motivləri Naxçıvan, Cənubi Qafqaz və Şərqi Ana-

doludan məlumdur. Keramika məmulatı arasında polixrom boyalılar dörd nümu-

nə ilə təmsil olunmuşdur. Onların mərkəzi hissəsi sarı boya ilə örtülərək qara və 

qırmızı rənglərlə naxışlanmışdır. Bu tip keramika məmulatı Naxçıvanda boyalı 

qablar mədəniyyətinin əsas mərhələlərindən birini təşkil edir (10, s. 38-44). 

Məlum olduğu kimi Cənubi Qafqaz abidələrində az rastlanan polixrom boyalı 
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keramika Naxçıvan abidələrində olduqca geniş yayılmışdır. Bu mədəniyyət 

Naxçıvanda Dəmir dövrünədək davam etmişdir.  

Orta Tunc dövrünə aid keramika məmulatının bir qismi qara rəngdə 

bişirilmiş cızma və basma naxışlı qablardan ibarətdir. Onların hamısı forma 

verməyən parçalardan ibarətdir. Keramika nümunələrinin dördü Sürümçəkdən 

aşkar olunmuşdur. Onlar ziqzaqşəkilli cızma ornamentlə naxışlanmışdır. Bu tip 

keramika məmulatı Orta Tunc dövrünün erkən mərhələsi üçün xarakterik hesab 

edilir. Belə keramika II Kültəpə (5, s. 53), Üzərliktəpə (17, c. 154), Nəhəcir (9, s. 

68) və digər abidələrdən aşkar olunmuşdur. Basma naxışlı qablar Azərbaycanın 

Qarabağ bölgəsinin abidələrində xüsusilə geniş yayılmışdır. Tədqiqatçıların 

fikrinə görə, bu keramika Erkən Tunc dövründə meydana çıxmış və Orta Tunc 

dövründə inkişaf etmişdir (14, c. 97). II Kültəpədə aparılan araşdırmalar zamanı 

basma naxışlı keramikanın dulus sobalarından aşkar olunması onların 

istehsalının yerli ustalar tərəfindən də mənimsənildiyini götərir (14, c. 31). 

Orta Tunc dövründə geniş yayılan boyalı keramika məmulatının 

xronologiyası ilə bağlı arxeoloji ədəbiyyatda ətraflı məlumat verilmişdir. 

Naxçıvanda I Kültəpə, II Kültəpə, Qızqala yaşayış yerlərinin tədqiqi qədim 

mədəniyyətlərin inkişafını ardıcıllıqla izləməyə imkan vermişdir. II Kültəpə 

yaşayış yerində Orta Tunc dövrü təbəqəsi daha geniş bir ərazidə öyrənildiyindən 

bu abidənin stratiqrafiyası Boyalı qablar mədəniyyətinin tarixləndirilməsində 

əsas götürülmüşdür. II Kültəpənin Orta Tunc dövrü təbəqəsindən götürülən 

kömürün C 14 analizi e.ə. 2400-cü ili göstərmişdir (11, s. 58). Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, 2014-2016-cı illərdə Qızqala yaşayış yerində aparılan 

arxeoloji qazıntılar zamanı götürülən kömür qalıqlarının analizi Boyalı qablar 

mədəniyyətinin tarixləndirilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Qızqala yaşayış yerinin 

Orta Tunc dövrü təbəqəsindən götürülən kömürün C 14 analizi isə e.ə. 2135-

1780-ci illəri göstərmişdir (11, s. 58). Sirabçay vadisi abidələrindən Orta Tunc 

dövrünün erkən mərhələsinə aid keramika məmulatının aşkar olunması Orta 

Tunc dövrünün e.ə. III minilliyin ortalarından başladığını təsdiq edir.  

 
Şəkil 1. Qurddağ yaşayış yerinin Orta Tunc dövrü keramikası. 
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Şəkil 2.Qurddağ yaşayış yerinin Orta Tunc dövrü keramikası. 

 

 

 
Şəkil 3. Sürümçək yaşayış yerinin Orta Tunc dövrü keramikası. 
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Şəkil 4.Sürümçək yaşayış yerinin Orta Tunc dövrü keramikası. 

 

 

 
Şəkil 5. Qaratəpə yaşayış yerinin Orta Tunc dövrü keramikası. 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 

ƏDƏBĠYYAT 
 

1. Baxşəliyev V.B. Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti. Bakı: 

Elm, 2004, 320 s. 

2. Baxşəliyev V.B. Naxçıvanın arxeoloji abidələri. Bakı: Elm, 2008, 301 s. 

3. Baxşəliyev V.B. Naxçıvanda Orta Tunc dövrünə aid yeni abidələr // Azərbaycan 

arxeologiyası və etnoqrafiyası. Bakı, 2010, №1, s 64-72. 

4. Baxşəliyev V, Novruzov Z. Sirabda arxeoloji araşdırmalar. Bakı: Oskar, 2010, 160 s. 

5. Əliyev V.H. Azərbaycanda Tunc dövrünün boyalı qablar mədəniyyəti. Bakı: Elm, 1977, 168 

s. 

6. İsmayılov Q.S. Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri. Bakı: Elm, 

1981, 64 s. 

7. Rzayeva R.N. Sirabçay və Qahabçay hövzəsinin arxeoloji abidələri (e.ə V-I minilliklər). 

Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 216 s. 

8. Seyidov A.Q. Naxçıvan e.ə. VII-II minilliklərdə. Bakı: Elm, 2003, 339 s. 

9. Seyidov A, Baxşəliyev V. Nəhəcirdə arxeoloji araşdırmalar. Bakı: İqtisad Universiteti, 2002, 

200 s. 

10. Belli O, Bahşaliyev V.B. Nahçıvan bölgesinde Orta ve Son Tunc Çağı boya bezemeli çanak 
çömlek kültürü // Middle and Late Bronze Age Painted Pottery culture of the Nakhchivan 

Region. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, 2001, 120 s. 

11.  Bahşeliyev V, Ristvet L, Gopnik H, Nugent S, Swerida J. Kızkale yerleşmesi ve nekropolü 

(Nahçıvan, Azerbaycan) // TÜBA-AR 25, 2019, s 47-61. 

12.  Bakhshaliyev V, Gopnik H, Ristvet L. Kız Kalesi yerleşmesi ve nekropolünün Doğu 

Anadolu ve Azerbaycan boyalı kaplar kültürünün araştırılmasında önemi // IV uluslararası 

Ağrı dağı ve Nuhun gemisi sempozyumu, s 39-42. 

13. Özfırat A. Doğu Anadolu yayla kültürleri (m.ö. II. Binyıl). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, 

2001, 224 s. 

14. Алиев В.Г. Культура эпохи средней бронзы Азербайджана. Баку, Элм, 1991. 
15. Абибуллаев О.А. Энеолит и бронза на территории Нахицеванской АССР. Баку: Елм, 

1982, 314 с. 

16.  Бахшалиев В.Б, Сеидов А.Г, Бабаев В.М. Археологические памятники Кыврагского 

плоскогорья. Баку: Азербайджан, 1995, 80 с.  

17. Кушнарева К.Х. Южный Кавказ в IX-II тысячелетиях до н.э. СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 1993, 312 с. 
 

РЕЗЮМЕ 

ТУРАН ГАШИМОВА 

ПАМЯТНИКИ ДОЛИНЫ СИРАБЧАЯ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ 

Исследование памятников показывает, что эта территория заселена с эпохи 

энеолита. Памятники эпохи средней бронзы Сирабчайской долины представлены 

поселениями Гурддаг, Сюрюмчек, Каратепе, Месмели агыл, Шырран агыл, а также 

некрополями Гей хендек и Сираб. Керамические изделия, выявленные из этих поселений 

характерны для эпохи средней бронзы. Определенная группа керамических изделий 

относятся к раннему периоду средней бронзы. Этот тип керамики расписна прямо по не 

залощенной поверхности сосуда. Орнаментальный мотив керамических изделий, 

выявленных из памятников эпохи средней бронзы долины Сирабчая аналогичны 

орнаментом керамических изделий, выявленных из Нахчывана, Южного Кавказа и 

Восточной Анатолии. Керамические изделия из Сирабчайской долины, которые относятся 

к ранней стадии эпохи средней бронзы показывают, что в этом регионе средняя бронза 

началась IIIтысячелетии до н.э. 

Ключевые слова: Нахчыван, Сирабчайская долина, эпоха средней бронзы, 

поселения, керамические 
 

SUMMARY 

TURAN HASHĠMOVA 

THE MIDDLE BRONZE AGE MONUMENTS OF SIRABCHAY VALLEY 

 The research of the monuments of the Sirabchay valley shows that these areas have been 

inhabited starting from the Chalcolithic Age. The monuments of the Sirabchay valley belonging 
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to the Middle Bronze Age are Kurddag, Surumchek, Garatepe, Masmali Agil, Shirran Agil 

settlements, Goy Xendek and Sirab necropolis. The pottery have founded in the settlements 

around Sirabchay is typical of the Middle Bronze Age of Nakhchivan. Some of the pottery found 

belongs to the early stage of the painted pottery culture. In this type of pottery, the paint is not 

painted directly on the pottery or painted on an unpolished surface painted red. The decorative 

motifs of Middle Bronze Age ceramics found in Sirabchay valley monuments are known from 

Nakhchivan, South Caucasus and Eastern Anatolia. Early stage of Middle Bronze Age ceramics 

found from Sirabchay valley monuments confirms that the Middle Bronze Age began in the 

middle of the third millennium BC. 

 Key words: Nakhchivan, Sirabchay valley, Middle Bronze age, settlements, ceramics 
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DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQĠġƏSĠNĠN HƏLLĠNDƏ BEYNƏLXALQ 

TƏġKĠLATLARIN FƏALĠYYƏTĠ   

 

Məqalədə danıĢıqlar prosesində bu və ya digər vəzifəni üzərinə götürmüĢ beynəlxalq təĢ-

kilatların rolu nəzərdən keçirilir. Bundan əlavə, münaqiĢənin ən əvvəlində danıĢıqlar prosesində 

iĢtirak edən MDB ölkələri göstərilir. MDB ölkələri bizimlə eyni inkiĢaf yolu keçir və əsasən 

oxĢar problemləri həll edirlər. Aparıcı rolu, bildiyiniz kimi, Rusiya oynayır. BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatı, ATƏT, Avropa ġurası, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı kimi beynəlxalq təĢkilatların rolu 

sxematik Ģəkildə göstərilir. Beynəlxalq təĢkilatların iĢi ilə bağlı hadisələrin və hərəkətlərin təhlili 

göstərir ki, münaqiĢə hələ də öz həllini tapmayıb. Tərəflərin mövqeləri uzlaĢmır. Beynəlxalq 

təĢkilatlar onları regionla birləĢdirən siyasi qüvvələrin strateji maraqlarından asılıdır. Beynəl-

xalq təĢkilatlar daha intensiv danıĢıqlar aparmalıdırlar. Bunun üçün problemdə mövcud olan 

məlumat bazasından daha dəqiq istifadə etmək lazımdır. Bu, bölgənin mənbəyinə, həmçinin 

onunla əlaqəli hüquqi və siyasi sənədlərin məcmusuna aiddir. 

Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ, münaqiĢənin həlli, informasiya bazası, beynəlxalq 

təĢkilatlar, super güclərin və region ölkələrinin regional maraqları. 

 

GiriĢ. Məlum olduğu kimi, Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar 

olunması münaqişələrin mümkün qədər tez və ağrısız həlli ilə bağlıdır. Burada 

məlumatla təmin olunma məsələsi son dərəcə vacibdir. Çox vaxt münasibətlərin 

gərginləşməsi birbaşa münaqişə tərəfləri arasında danışıqlar aparmağa imkan 

vermir. Maraqlı tərəflər bu zaman işə qoşulurlar ki, əsas tərəflər münaqişələrin 

həllinin başlıca məqamlarını müəyyən edə bilsinlər. Həm də, təcrübə göstərdiyi 

kimi, məsələ çox vaxt güc mövqeyindən həll olunur və illər uzunu münaqişələr 

dondurulur, nəticədə ölkə daxilində və xaricdə baş verən hadisələr tamamilə 

fərqli bir ssenari üzrə inkişaf edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, siyasi münaqişələrin həllində vasitəçilər adətən 

müxtəlif beynəlxalq tərəfdaşlar, məsələn, BMT komitə və komissiyaları, NATO 

kimi hərbi təşkilatların nümayəndələri, dini təşkilatlar, qeyri-hökumət 

təşkilatları, bu məqsədlə müəyyən siyasi təşkilatlar yanında yaradılan xüsusi 

komissiyalar və s. cəlb edir. Hər bir təşkilat və yaxud səlahiyyətli nümayəndə öz 

fəaliyyətində müəyyən sənədləri (beynəlxalq siyasi praktikaya aid), cərəyan 

edən hadisələrə aid məlumatları rəhbər tutaraq öz işini həyata keçirir. Vasitəçi 

təşkilat və ya digər siyasi aktor (o cümlədən nüfuzlu insan) səlahiyyəti üzərinə 

götürən kimi fəaliyyətini reallaşdırmağa çalışır. Bunun üçün isə onun əlində 

bütün müvafiq məlumat olmalıdır.  

Öz səlahiyyətləri sayəsində münaqişə tərəflərinə təsir edə bilən, böyük 

siyasi və mənəvi çəkisi olan insanları əhatə edən xalq diplomatiyası səviyyəsin-

də də vasitəçilər var. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün münaqişə tərəflərinə vasi-

təçilərin yardımının mahiyyəti müasir dünya nizamının formalaşması kontekstin- 
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də dünya inkişafının geosiyasi amilləri kimi məsələlərlə əlaqələndirilir. Bu da öz 

növbəsində fövqəl güclərin, ilk növbədə ABŞ və Rusiyanın uzunmüddətli priori-

tetləri ilə bağlıdır. ABŞ-ın xarici siyasətindəki atlantisizm bu ölkənin digər 

ölkələrlə, o cümlədən postsovet ölkələri ilə münasibətlərində əks olunur. 

Əsas hissə. Məlumdur ki, ayrı-ayrı bölgələrin ölkələri birləşərək qlobal 

təhlükəsizlik sistemini təmin etmək üçün müxtəlif ittifaqlar yaradırlar. Əlbəttə 

ki, onların öz bölgələrində münaqişənin həlli məsələsinə münasibətləri regional 

və qlobal güclərin bölgüsünün qiymətləndirilməsi ilə əlaqələndiriləcəkdir. Məhz 

bu qüvvələrin tarazlığı Rusiyaya təkcə Cənubi Qafqazın deyil, həm də Ukrayna-

nın ərazisində öz maraqlarına uyğun hərəkət etməyə imkan verdi. Bunu son ha-

disələr də sübut edir. Krım əyaləti əhali arasında keçirilən səsvermə (referen-

dum) əsasında Rusiyaya birləşdirildi, sonradan da daha iki Ukrayna ərazisi – 

Donetsk və Luqansk vilayərləri də öz müstəqilliyini elan edib burada separatçı 

rejim yaratdılar (1). 

Vasitəçilərin siyasi münaqişələrin həllində kömək etməkdə ən vacib olanı 

qlobal, regional və milli təhlükəsizlik mənasını verən müasir dünyada təhlükə-

sizliyin təmin edilməsidir. Təhlükəsizliyin təmin olunmasında hərbi gücün rolu 

da danılmazdır. Vasitəçilər tərəfindən istifadə edilə biləcək məlumatlar sırasında 

tarixi faktlar və hadisələr də olmalıdır. 

Cənubi Qafqaz ərazisindəki münaqişələrin əsas mahiyyətini qısaca nəzər-

dən keçirək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəbi, müqəddəm şərtləri və səbəbi 

çar Rusiyasının erməni katolikosunun və Daşnaksütun partiyasının şəxsində ―bu-

fer zonalar‖ı yaratmaqla imperiyanın cənub sərhədlərini möhkəmləndirmək 

məqsədyönlü siyasəti kimi tarixi hadisələr olmuşdur. Münaqişənin subyektləri 

erməni və azərbaycanlı etnik qruplarıdır. Münaqişənin obyekti Dağlıq Qarabağın 

ərazisidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin əvvəllərindən bəri ermənilərlə azərbay-

canlılar arasında ziddiyətlilik mərkəzlərinin yaranması dinamikası münaqişənin 

gərginliyinin artmasını göstərir. Faktiki olaraq ərazi Rusiyanın himayəsi altında 

(məlumdur ki, Ermənistanda Rusiya bazaları yerləşir) iyirmi ildən artıqdır ki Er-

mənistanın işğalı altındadır. Münaqişə tərəfləri hal-hazırda barışmaz mövqe 

tutur. Hadisələrin inkişafına fövqəldövlətlərin, ilk növbədə regionda maraqları 

olan ölkələrin (ABŞ, Rusiya, İran) qarşıdurması kimi mühüm amillər təsir göstə-

rir.  

Münaqişənin gələcəkdə necə inkişaf edəcəyinin bir neçə mümkün ssenari-

ni göstərmək olar. Hər iki münaqişə iştirakçısının, yəni Azərbaycanın və Ermə-

nistanın qüdrətinin artması bölgədə yeni qüvvələr balansının yaranmasına səbəb 

ola bilər ki, bu da hadisələrin gedişatını bu və ya digər tərəfin xeyrinə dəyişə 

bilər. Bu, özünü elan edən DQR-nın sonradan Ermənistana qoşulmaq istəyini 

ifadə edə bilən müstəqil dövlət qurumuna çevrilə bilməsi deməkdir. Əks 

vəziyyət də inkişaf edə bilər (Azərbaycan Respublikasının daxilində). Bu illər 

ərzində münaqişənin həlli ilə bağlı təkliflər hər iki tərəfdən müxtəlif yollarla və 

müxtəlif səviyyələrdə irəli sürülüb. Lakin Azərbaycanın suveren bütövlüyünün 

bərpa olunması və bütün qaçqınların doğma yurdlarına qayıtması üçün 

sülhməramlı qüvvələr bölgəyə gətirilməli və beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə 

ədalət bərpa olunmalıdır. 
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Bu vasitəçinin sahib olduğu ən ümumi məlumatdır. Ancaq bu kifayət 

deyil. Qarşılıqlı kompromisi təklif etmək üçün tərəflərin mövqeləri daha ətraflı 

öyrənilməlidir. 

Müasir dövrdəki münaqişə ilə bağlı nəzəriyyələrin müxtəlifliyini nəzərə 

alaraq (D. Tibo, G. Kelli, N. Miller, J. Dollard, Homans, A. Bandura, A. Hayder, 

T. Nyukom, M. Şerif, L. Uayt, T. Kempbell, L. Kozer, J. Bernard, C. Bouldinq 

və s.) başa düşülməlidir ki, vasitəçilərin anlayışında ümumi bir şərh 

olmayacaqdır. Müasir nəzəriyyələrin tərəfdarları ümumiyyətlə hesab edirlər ki, 

münaqişənin əsl mənbəyi resurslar uğrunda mübarizə kimi müəyyən edilmişdir: 

torpaq, hakimiyyət, mülkiyyət, nüfuz və s. (8). Buna görə münaqişələrin əsas və 

əlaqəli səbəbləri var. Bunların arasında millətçi olanlar da daxil olmaqla 

müxtəlif növ ideologiyalar var. 

Ancaq son 300-400 ildə müxtəlif ideologiyalarda oxşarlıqların artması 

tendensiyası var. Bu ümumiyyətlə sosial quruluşunun ideallarına aiddir. Fərqlər 

onların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. İnteqrasiya prosesləri artdıqca, 

ideologiyanın ictimai şüura təsir imkanları azalacaq; millətçi ideologiyalar tarixi 

arenanı tərk edən sonuncu olacaqlar: onların bazası – etnik özünüdərk ehtiyacı – 

uzun müddət davam edəcəkdir. Ideologiya böyük və ya kiçik sosial qrupların 

özünü təsdiqləmə ehtiyaclarının reallaşdırılmasıdır. 

İdeyalar liderlər tərəfindən irəli sürülür, ideoloqlar onları inkişaf etdirir. 

Kütləvi şüur, bunların mif olmasına baxmayaraq, sosial inkişafın bəzi 

mərhələlərində həmin mifləri sosial normaya çevrilə biləcək stereotiplər şəklində 

qavrayır. Münaqişələrin gedişində ideologiyanın təsiri, müharibə edən tərəflər 

arasında informasiya müharibəsinin rolunu göstərir. Üstəlik, ideologiya təkcə öz 

ölkələrinin əhalisinin ictimai şüuruna deyil, həm də beynəlxalq ictimai rəyə də 

təsir göstərir. 

Cənubi Qafqazdakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi 

xronoloji ardıcıllıqla nəzərdən keçirək. Məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi hətta SSRİ-nin vaxtında, demək olar ki, onun dağılmaq ərəfəsində 

yaranmışdı. Ola bilsin ki, bu qədər gərginliyin artması onun dağılmasında 

katalizator rolunu oynadı. 

Münaqişənin həllində üçüncü tərəfin zəruri olduğu məlumdur. Çünki 

münaqişənin xarakteri tərəflərin nümayəndələrinin sivil qaydada görüşməsinə və 

ünsiyyət qurmasına imkan vermir. Burada hərbi əməliyyatlar, qaçqınlar, 

dağıntılar, ərazilərin ələ keçirilməsi, maddi sərvətlərin talan edilməsi birbaşa 

əlaqənin bütün imkanlarını sarsıdır və mümkünsüz edir. Sivil dünyada 

beynəlxalq rol oynayan beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən xüsusi yaradılmış 

komissiyalar, komitələr, qruplar və s. buraya cəlb edilir. Bir qayda olaraq, bu 

qruplara danışıqlar prosesinin gedişinə real təsir edə biləcək ən nüfuzlu ölkələrin 

və ya təşkilatların nümayəndələri daxil edilir. 

Münaqişə tərəflərə yardım qaydası belədir ki, onlar əvvəlcə beynəlxalq 

hüquq normalarına riayət edilməsinə çağrılır, bir sıra qərarlar (bəyanatlar, 

bəyannamələr, müraciətlər) qəbul edilir və yalnız bundan sonra münaqişə 

tərəfləri ilə birbaşa işləyən xüsusi qurumlar yaradılır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

müasir dövrdə vasitəçilikdə ən fəal olan BMT, ATƏT, İslam Konfransı və s.-dir. 

Onların Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə verdiyi töhfələr fərqlidir, 

lakin bu təşkilatların hər biri problemin həlli üçün müəyyən səylər göstərmişlər. 
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Problemin həllində əsas çətinlik insan hüquqlarının və dövlət suverenliyinin düz-

gün tarazlığının müəyyənləşdirilməsidir. Bundan əlavə, xalqların öz müqəddəra-

tını təyin etmə hüququnun və dövlətin ərazi bütövlüyü prinsipinin əlaqəsi vacib-

dir. Bu problemə münasibətdə olan fərqlilik millətlərarası ziddiyyətlərin həllində 

əsas çətinliyi təşkil edir. 

Siyasi münaqişələrin təhlili və qiymətləndirilməsinə nə funksionalist, nə 

də strukturist yanaşma münaqişənin həlli istiqamətini müəyyənləşdirə bilməz. 

Məsələ aşağıdakıları ehtiva edən konkret hallar əsasında nəzərdən keçirilir və 

həll olunur: 

- regional fövqəl dövlətlərin milli təhlükəsizlik maraqları; 

- bu maraqların dünyanın digər bölgələrindəki fövqəl güclərin maraqları 

ilə əlaqəsi; 

- bu və ya digər münaqişə tərəfinin qarşı tərəfə tələblərinin səviyyəsi; 

- müxtəlif siyasi qütblərin nümayəndələri ilə razılaşdırılmış sabit 

beynəlxalq nizam və beynəlxalq rejimlər; 

- dünyanın və regionun siyasi həyatında, eləcə də formalaşmış siyasi 

şəbəkələrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu; 

- qüvvələr balansında və onların dünya siyasətindəki rolunda əks olunan 

Böyük Yeddilik / Səkkizlikdəki münasibətlər; 

- münaqişə tərəflərinin hər birinin ölkələrində daxili sabitlik və iqtisadi 

və siyasi inkişafın xüsusiyyətləri; 

- insanların, münaqişə tərəflərinin hər birinin nümayəndəsinin zehnindəki 

milli təfəkkürün və milli maraqların xarakteri; 

- Münaqişəni təmsil edən ölkələrin hər birindəki hakimiyyət və nüfuz 

xüsusiyyətləri, siyasi elitanın ölkənin siyasi həyatındakı rolu, vətəndaş cəmiyyəti 

və siyasi hakimiyyət arasındakı əlaqənin formalaşmasında vətəndaş sülhün 

bərqərar olmasında imkanları; 

- Qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşması. 

Münaqişələrin həllində vasitəçiliyin rolunu müəyyənləşdirərkən, beynəl-

xalq nizamın yeni aktorlarının meydana çıxması kimi müasir inkişafın xarakterik 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Terrorizmin beynəlxalq fenomen kimi 

təkamülü, eyni zamanda qlobal dünya nizamının bütün sistem xüsusiyyətləri 

(qloballaşma, iqtisadi böhranlar, dərinləşən ekoloji böhran və s.) də nəzərə 

alınmalıdır. 

Beləliklə, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə təsir edən kifayət qədər 

amillər var, çəkiləri və rolları fərqlidir və onları ortaq məxrəcə gətirmək olduqca 

çətindir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik rolunun nəzərdən 

keçirilməsinə qayıdaq. SSRİ-də münaqişənin dayandırılmasına cəhdlər edildi, 

lakin ölkə rəhbərliyinin siyasi dairələri ədalətli həll edilməsini və lazımi 

tədbirlərin görülməsini istəmədi və ya bacarmadılar. Sonradan, beynəlxalq 

səviyyədə, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra, Qarabağ hadisələrinin faciəvi 

nəticələrinə müdaxilə etmək cəhdləri edildi. 23 sentyabr 1991-ci ildə Rusiya və 

Qazaxıstan prezidentləri Jeleznovodskda (Rusiya) Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentlərinin vasitəçiliyi ilə görüş zamanı münaqişənin sülh yolu ilə həlli 

üçün hər cür səy göstərilməsi barədə razılığa gəldilər. Lakin razılığa 

baxmayaraq, Dağlıq Qarabağdakı (Martuni) Xocalıda və Hadrut bölgəsindəki 

erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan əhalisinə kütləvi hücum etdilər. 30-a 
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yaxın kənd ələ keçirildi və viran qaldı, sakinlər evlərini tərk etmək məcburiy-

yətində oldular. 

Həmin il noyabrın 20-də Qarakənd kəndi yaxınlığında erməni terrorçuları 

Rusiya və Qazaxıstanın bir sıra yüksək vəzifəli şəxsləri, həmçinin Azərbaycanın 

o vaxtkı rəhbərliyinin üzvləri olan MI-8 mülki vertolyotuna atəş açdılar. Bu, 

zorakılığın daha da artmasına təkan verdi (7). 

1992-ci ildə, 30-31 yanvarda Praqada ATƏT-in ikinci iclası keçirildi və 

burada Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-ə qəbul olundu (Avropada Təhlü-

kəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı). 

Sonradan BMT Ermənistanın təmsil etdiyi təcavüzkarın işğaldan əraziləri 

dərhal tərk etməsinə dair bir sıra qətnamələr qəbul etdi (30 aprel 1993-cü il 

tarixli 822 saylı (1993), 29 iyul 1993-cü il tarixli 853 saylı (1993), 14 oktyabr 

1993-cü il tarixli 874 (1993), 12 noyabr 1993-cü il tarixli 884 saylı qətnamələri 

(1993). Bu beynəlxalq təşkilatın zəif tərəfi məhz bu qətnamələrin heç birinin 

yerinə yetirilməməsidir. Bu o deməkdir ki, əslində BMT-nin və bunu edəcək hər 

hansı bir təşkilatın qərarlarının icrası üçün real mexanizm yoxdur. 

Qarabağ böhranının həlli üzrə beynəlxalq vasitəçilərin atdığı bütün 

addımlara nəzər yetirək. 

ATƏT: 

- Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransı, Şuranın ilk əlavə 

iclası, Helsinki, Mart 1992. 

- Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Budapeşt Konfransı 1994; 

Zirvə görüşləri. 

- Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı 1996: Lissabon 

Sammiti, 2-3 dekabr 1996-cı il. 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı 

- İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 13/30-P qətnamə. 

- İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 21/30-E qətnamə. 

- İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 10/30-C qətnamə. 

AġPA (nəzərdən keçirilməsinə verilmiĢ məsələlər) 

- Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda əsir götürülmüş və girov götürül-

müş əsirlər. 

- Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri soyqırımının tanın-

ması. 

- Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması. 

- Azərbaycan mədəni irsinin ələ keçirilməsi və məhv edilməsi. 

- Azərbaycanda ekoloji vəziyyət. 

- Avropada Təhsilin İnkişafı Proqramı sahəsində Azərbaycandakı qaçqın 

və məcburi köçkünlər. 

- Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. 

- Qaçqın qadınların və uşaqların humanitar vəziyyəti. 

- İşğal olunmuş ərazilərdə nüvə texnologiyaları və nüvə tullantıları. 

- Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilər tərəfindən dəstəklə-

nən terror təşkilatı şəbəkəsi. 

- Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarixi qəbiristanlıqların 

dağıdılması və ermənilər tərəfindən yeni daimi ―qəbiristanlıqların‖ yaradılması. 
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- Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan ərazilərində insan 

hüquqlarının bərpası. 

- Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1416 qətnaməsi, 2005. 

- Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1690 Tövsiyəsi, 2005 (6). 

Bundan əlavə, zaman-zaman atəşkəsin pozulmasını yoxlamaq üçün 

ATƏT-in Minsk Qrupunun (ABŞ, Rusiya və Fransa nümayəndələrindən 

yaradılan) cəbhə xəttini izlədiyi məlumdur. Getdikcə vəziyyət ağırlaşır, atəşkəs 

Ermənistan tərəfindən daima pozulur. Azərbaycanın mülki əhalisinin evləri, əkin 

sahələri və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı ərazilərinin yanması və s. baş verir. 

Vaxtaşırı danışıqlar keçirilir. Münaqişə iştirakçıları danışıqlarda görüşür, 

məlumat mübadiləsi aparır, kommünike hazırlayırlar, lakin indiyə qədər heç bir 

müsbət inkişaf olmayıb. 2016-cı ilin mart-aprel aylarında atəşkəs pozuldu, 

döyüşən tərəflər arasında qısa döyüşlər baş verdi, bu müddət ərzində hər iki tərəf 

itki verdi (10). 

Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan 

ölkələrin mövqeyi daha ətraflı, yəni ayrı-ayrılıqda, baxılmalıdır. Yalnız bu şərtlə, 

həm də Ermənistanın və Azərbaycanın bölgə ölkələri ilə münasibətlərini, milli 

və nəticədə strateji maraqlarına əsaslanan münasibətləri nəzərə alaraq, tərəflərin 

hər birinin davam edən danışıqların ləng xarakterində və onların aşağı 

səmərəliliyində rolunu birmənalı şəkildə müəyyənləşdirilməsi mümkün 

olacaqdır. Doğrudan da, bu gün ATƏT-in praktik missiyası yalnız cəbhədə 

atəşin təmas xəttini yoxlamaq və bu barədə hesabat yazmaqdan ibarətdir.  

 İştirak edən ölkələrin hər biri danışıqlara qarışmayacağını bəyan edir, 

lakin konstruktiv olmalarını istəyir. Azərbaycan tərəfi öz növbəsində qeyd edir 

ki, ―Fransa ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri kimi Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səy göstərir‖ (3). Prezident İ.Əliyev 

bildirdi ki, ―biz bu səyləri yüksək qiymətləndiririk. Xüsusilə 2014-cü ilin 

sonlarında Champs Elysees-də Ermənistan prezidenti ilə keçirdiyim görüşü qeyd 

etmək istəyirəm. Çox konstruktiv və müsbət görüş oldu. Təəssüf ki, bu görüşdən 

sonra danışıqlar prosesində müəyyən durğunluq müşahidə olundu‖ (3). 

Həmsədrlər, ABŞ və Rusiyanın nümayəndələrinə gəldikdə deyə bilərik ki, 

onlar da müdaxilə etməmək prinsipinə riayət edirlər, eyni zamanda münaqişə 

tərəfləri arasında münasibətlərin qurulmasında beynəlxalq hüquq prinsiplərinin 

qorunmasına kömək edəcəklərini bəyan edirlər. 

Son iki ilin hadisələri atəş xəttində gərginliyin artdığını göstərir. BMT 

bütün tərəfləri atəşkəs sazişinə xələl gətirə biləcək hər hansı bir hərəkətdən 

çəkinməyə və dərhal Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə 

yönəlmiş əsaslı danışıqları bərpa etməyə çağırdı. Ancaq daha əvvəl, Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev, tanınmamış Dağlıq Qarabağda münaqişənin həllində 

ikili standartların aradan qaldırılmasının vacibliyini bildirmişdi (4). 

Nəticə. Bütün bu uzun illər davam edən münaqişə yalnız ikili standartlar 

üzərində qurulur və bu, tərəflərin həqiqi mövqelərini aşkar etməkdə əsas 

maneədir. Beynəlxalq standartlara əsasən beynəlxalq hüquqa uyğun olmaları 

tələb olunur. Beynəlxalq təşkilatların Cənubi Qafqaz bölgəsindəki yaranmış 

vəziyyətə faktiki olaraq tam laqeydlik var, Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi isə 

bundan faydalanır. Mövcud vəziyyətə biganə qalan xarici siyasi qüvvələrinin 

dəstəyi onlara bölgədə mövqelərini möhkəmləndirmək imkanı verir.  
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РЕЗЮМЕ 

ШАФАК АХМЕДОВА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

В статье рассмотрена роль международных организаций, которые принимали то 

или иное участие в переговорных процессах. Кроме того, указаны страны СНГ, которые 

принимали участие в переговорных процессах в самом начале конфликта. Страны СНГ 

проходят примерно одинаковый с Азербайджаном путь развития и решают во многом 

сходные проблемы. Ведущую роль, как известно, здесь играет Россия. Схематически 

показана роль таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, 

Организация Исламского Сотрудничества. Анализ событий и действий, связанных с 

работой международных организаций, свидетельствует о том, что конфликт все еще не 

получил своего разрешения. Позиции сторон носят непримиримый характер. 

Международные организации зависят от стратегических интересов политических сил, 

связывающих их с регионом. Международные организации должны вести переговоры 

более интенсивно. Для этого следует более точно использовать имеющуюся по проблеме 

информационную базу. Это касается истории региона, а также совокупности правовых и 

политических документов, связанных с ним. 

Ключевые слова: Нагорный Карабах,  решение конфликта, информационная база, 

международные организации, региональные интересы сверхдержав и стран региона. 

 

SUMMARY 

 SHAFAK AKHMEDOVA  

ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN RESOLUTION OF  

NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

The article considers the role of international organizations that have taken one or 

another part in the negotiation processes. In addition, the CIS countries that participated in the 

negotiation processes at the very beginning of the conflict are indicated. The CIS countries go 

along the same path of development with us and solve largely similar problems. The leading 

role, as you know, is played by Russia. The role of such international organizations as the United 

Nations, the OSCE, the Council of Europe, the Organization of Islamic Cooperation is shown 

schematically. An analysis of events and actions related to the work of international 

organizations indicates that the conflict has still not received its resolution. The positions of the 

parties are irreconcilable. International organizations depend on the strategic interests of the 

political forces connecting them with the region. International organizations need to negotiate 
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more intensively. For this, one should more accurately use the information base available on the 

problem. This applies to the source of the region, as well as the totality of legal and political 

documents associated with it. 

Keywords: Nagorno-Karabakh, conflict resolution, information base, international 

organizations, regional interests of superpowers and countries of the region. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI FLORASINDA YAYILAN 

 DELPHINIUM L. – MAHMIZÇĠÇƏYĠNĠN ZƏHƏRLĠ NÖVLƏRĠ  

  

Delphinium L. cinsi Ranunculaceae Juss.,nom. Cons.  fəsiləsinə aid olub,  ġimal yarımkü-

rəsinin mülayim qurĢağında 150 növü yayılmıĢdır. Cinsin Qafqazda 23, Azərbaycanda 13  və 

Naxçıvan MR ərazisində isə 12 növü var. Delphinium foetidum Lomak. və D. szowitsianum 

Boiss. növləri tək-tək və ya kiçik qruplarla rast gəldiyindən Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına 

salınmıĢdır. Naxçıvan MR florasının taksonomik spektində qeyd edilən Delphinium lomakinii 

Kem. Nath.  həm də endemik növdür. 

Açar sözlər: Delphinium L. Mahmızçiçəyi, zəhərli növlər 

 

Delphinium L. - Mahmızçiçəyi cinsi Ranunculaceae Juss.,nom. Cons. – 

Qaymaqçiçəkkimilər fəsiləsinə aid olub, 150 növü Şimal yarımkürəsinin 

mülayim qurşağında yayılmışdır. Cinsinin Qafqazda 23, Azərbaycanda 13  və 

Naxçıvan MR ərazisində isə 12 növü var. Cinsə aid olan növlər 10-70 sm 

hündürlüyündə çoxillik bitkilərdir. Kökümsov gövdəsi yoğunlaşmış yumrulardır. 

Gövdəsi düz qalxaraq, üzəri tükcüklüdür. Yarpaqları uzun saplaqlı, aya hissəsi 

bir bölümlü, bəzilərində barmaqvari bölümlüdür. Gövdənin alt yarpaqları uzun, 

üst yarpaqları qısa saplaqlıdır. Çiçəkləri göydür, çiçəkyanlığı yarpaqcıqları 10-

13 mm uzunluğunda, uzunsov-ellipsvari, uzunsov- neştərvari və ya tərsyumurta-

varidir. İyun-avqust aylarında çiçəkləyir və toxum verir.  

Delphinium L. - Mahmızçiçəyi cinsinin yarpaqları barmaqvari bölümlü, 

çoxillik bitkilərdir. Çiçəkləri qeyri-düzgün, çiçəkyanlığının yarpaqcıqları 5 ədəd 

olub, onlardan üst hissədə yerləşənlər mahmızşəkilli uzanmış olur. Nektarlıq 2 

ədəd oraqşəkilli, çiçəkyanlığının mahmızında yerləşən 2 ədəd mahmıza kecir. 

Erkəkcikləri çoxdur. Mayvələri 3-5 yarpaqcıqlıdır.  

Ədəbiyyatda bu növlərin zəhərliliyi haqqında çox az məlumat var. İlk dəfə  

Freyn mahmızçiçəyinin  (Delphinium freynii Conrath) yerüstü hissələrində alka-

loidlərin olmasını P.M. Abbbasov və N.M. İsmayılov (1955) müəyyən etmişlər. 

Ə.M. Quliyev və B.Ş. Quliyevin ―Azərbaycan yaylaqlarının zəhərli və zərərli 

bitkiləri və onlarla mübarizə tədbirləri‖ əsərində D. araraticum (N.Busch) Gros-

sh. - Arğıdağ mahmızçiçəyi zəhərli bitki kimi göstərilmir (8, s.149), lakin araş-

dırmalar nəticəsində müəyyən oldu ki, Naxçıvan MR-də subalp çəmənliklərdə 

bitən bu növün tərkibində çiçəkləmə dövründə 2,78% alkaloid olur. Naxçıvan 

MR florasında mahmızçiçəyinin 6 növü çiçəkləmə və toxumlama zamanı bütün 

orqanlarında,  xüsusilə  çiçək  və toxumunda çoxlu miqdarda alkaloidlər saxlayır 
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ki, bundanda dərman bitkisi kimi istifadə edilir. Bitki quruduqda alkaloidlərin 

miqdarı xeyli azalır (8, s. 149; 6, s.247-249). 

Mahmızçiçəyi cinsinə aid olan  Delphinium buschianum Grossh. - Buş 

mahmızcicəyinin hündürlüyü 50-100 sm, gövdəsi sadə tükcüklüdür. Yarpaqları 

girdə görünən, əsasına qədər xətti neştərvari və ya xətti, dişcikli, cılpaq, daöınıq 

tükcüklü seqmentlidir. Çiçək qrupu sıx və coxcicəklidir. Çiçək yanlığının 

yarpaqcıqları tutqun göy rəngli, meyvə vərəqləri cılpaqdır. Subalp qurışağın 

çəmənlərində rast gəlinir. Mezofit bitkidir. Kicik Asiya coğrafi areal tipinə 

aiddir.  Naxçıvanın MR-də Bicənək kəndinin dağlıq ərazilərində yayılıb.  

Delphinium  cyphoplectrum Boiss. - Qozbel mahmızçiçək çoxillik, 30-

35sm hündürlükdə, yumşaq tükcüklü, nadirən budaqlanan bitkidir. Yarpaq 

payçıqları xəttidir. Salxımı seyrək və azcicəklidir. Çiçəkləri tünd bənövşəyidir, 

çiçəkyanlığının ləcəkləri xaricdən ağ tükcüklüdür. Orta dağlıq qurşağın 

kolluqlarında və quru daşlı yamaclarda yayılmışdı. Kseromezofitdir. Şimali İran 

coğrafi areal tipinə aiddir. Yayıldığı ərazilər Kür –Araz ovalığı, Kiçik Qafqaz və 

Naxçıvan düzənliyidir. 

Delphinium caucasicum C.A.Mey. - Qafqaz mahmızçiçəyinin gövdəsi 10-

30sm hündürlüyündə, bir qədər tükcüklüdür. Demək olar ki, bütün yarpaqları 

kök ətrafında yerləşir və əsasına qədər 3 bölümlü, rombvari paycıqlıdır. Çiçək 

yanlığın yarpaqcıqları göy və yumşaq tükcüklüdür. Mahmızı 1.5-2sm 

uzunluqdadır. Alp qurşağının töküntülərində rast gəlinir. Mezokserofitdir. 

Qafqaz coğrafi areal tipinə aiddir. Naxçıvanın dağlıq ərazilərində yayılıb. 

Delphinium  freynii Conrath - Frein mahmızçiçəyinin gövdəsi 40-60 sm 

hündürlükdə, yuxarısı bir qədər vəzili yumşaq tükcüklüdür. Yarpaq seqmentləri 

xəttidir. Fırçası sıx, çoxçiçəkli, aşağı çiçəkaltlıqları dərin çoxbölümlü, ensiz xətti 

paycıqlıdır. Çiçəkləri tutqun göy, çiçəkyanlığının yarpaqcıqları tükcüklüdür. 

Mahmız 1-2 sm uzunluqda, meyvə vərəqi çılpaq və ya tükcüklüdür. Orta dağlıq 

və subalp qurşağın çəmənlərində rast gəlinir. Mezofitdir. Ön Asiya coğrafi areal 

tipinə aiddir. Böyük Qafqazın, Kicik Qafqazın və Naxçıvan MR-in dağlıq 

ərazilərində yayılıb. 

Delphinium szowitsianum Boiss. - Soviç mahmızçiçəyinin gövdəsi sadə, 

20-60 sm hündürlükdədir. Yarpaq seqmentlərinin paycıqları ensiz xəttidir. 

Fırçası sıx, çoxçiçəkli, aşağı çiçəkaltlıqları dərin parcalı, xətti paycıqlıdır. 

Çiçəkləri solgun sarıdır. Çiçəkyanlığının yarpaqcıqları 7-8 mm, nektarlığın 

yuxarısı tutqun yaşıldır.  Mahmız yuxarıdadır. Orta dağlıq qurşağın daşlı 

yamaclarında rast gəlinir. Mezokserofitdir. Iran -Turan coğrafi areal tipinə 

aiddir. Diabarin, Kicik Qafqazın və Naxçıvan MR-in dağlıq ərazilərində yayılıb.  

Delphinium  flexuosum  Bieb.- Qıvrım mahmızçiçək və Delphinium 

foetidum Lomak. - Ağıriyli mahmızçiçəyi Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına 

daxil edilmişdir(2,  s. 244-249). 

Delphinium  flexuosum  Bieb.- Qıvrım mahmızçiçək Naxçıvan MR- də 

Şahbuz rayonunun Küküdağ və Culfa rayonunun Aracıq dağ ərazisinin subalp 

qurşağında kiçik qruplarla hündürotluq fitosenozlarının əmələ gəlməsində iştirak 

edir. Çoxillik, hündürlüyü 50-100 (150) sm - ə çatan bitkidir. Gövdəsi düzdür, 

zəif şırımlıdır, çılpaqdır və ya dağınıq kirpikciklidir. Yarpaqları uzun saplaqlıdır, 

üst və alt hissələri çılpaqdır, aydın seçilən damarlıdır, dəyirmi ürəkvari və ya 

dəyirmi böyrəkşəkillidir, dərin barmaqvari üçbölümlüdür və rombşəkilli 
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hissəlidir, yan hissələri enlidir və öz növbəsində 2-3 bölümlüdür. Salxım çiçək 

qrupu sıxdır, aşağı hissədən budaqlanandır. Çiçək saplağı və çiçəkaltlığı 

çılpaqdır, az miqdarda sərt kirpikciklidir. Çiçəyi intensiv göy rənglidir. 

Çiçəkyanlığının yarpaqcıqları çılpaqdır, kənarları ağ uzun kirpikciklidir, 15-20 

mm uzunluqdadır, mahmıza bərabərdir və ya ondan azca uzundur, bir qədər 

sivriləşmişdir, düz və ya uc hissədə əyilmişdir. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir 

və avqust - sentyabr aylarında meyvə verir. Çoxalması toxumladır. Mezofitdir. 

Az öyrənilmiş alkaloidli bitkidir. Qafqaz coğrafi areal tipinə daxildir. Məhdud 

sahədə bitdiyindən və azsaylı olduğundan Lower Risk - LR (b - Near Threatened 

- NT) statusu ilə Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına salınmışdır (2, s.244-246).  

Delphinium foetidum Lomak. - Ağıriyli mahmızçiçəyi Naxçıvan MR-də 

Ordubad rayounun Gəmiqaya, Qapıcıq və Soyuq dağ ərazilərində az miqdarda 

yayılmışdır. Çoxillik, xoşagəlməyən ağır iyli bitkidir. Hündürlüyü 12 - 40 (50) 

sm hündürlüyündə, xoşagəlməz iyli, sıx vəzili bitkidir. Yarpaqları uzun saplaqlı, 

girdə 3 bölümlü, rombik və ya rombik-girdə paycıqlı bölümlüdür. Fırcası az 

cicəklidir. Çiçək yanlığının yarpaqcıqları mavi və hər iki tərəfi yumşaq tüklüdür. 

Mahmız 10-12 mm uzunluqda olub, meyvə vərəqi tükcüklüdür. Kökümsovu 

uzundur, qalındır və tünd qəh.vəyi rəngdədir. Gövdəsi şırımlıdır, yuxarıya qədər 

yarpaqlıdır, yunlu - tükcüklüdür və yapışqanlıdır. Yarpaqları uzun saplaqlıdır, 

hər iki tərəfdən zəif tükcüklərlə örtülmüşdür, kənarları isə qısa kirpikciklidir. 

Yarpaq ayası böyrəkşəkilli olub, dərin üçbölümlüdür. Çiçək qrupu  seyrəkdir, az 

çiçəklidir, iri bənövşəyi - göyümtül rəngdədir. Çiçəkyanlığının yarpaqcıqları 2 - 

2,5 sm uzunluqdadır, enli yumurtavaridir, düzdür və ya yuxarı uc hissədə 

əyilmişdir. Aşağıda yerləşən çiçəklərin saplağı 5 sm-ə qədərdir. Mahmızı 10-12 

mm uzunluqdadır. Çalovları tükcüklü olub, uzunluğu 16 mm-ə qədərdir, yuxarı 

hissədə 1 mm uzunluqda buruncuqludur. İyul - avqust aylarında çiçəkləyir və 

avqust - sentyabr aylarında meyvə verir. Çoxalması toxum və kökümsovladır.Az 

öyrənilmiş alkaloidli bitkidir. Mezokserofitdir. İran coğrafi areal tipinə daxildir. 

Naxçıvanın MR-in dağlıq ərazilərində yayılıb. Delphinium foetidum Lomak. - 

Ağıriyli mahmızçiçəyi və D. szowitsianum Boiss. – Soviç mahmızçiçəyinin 

tərkibində, hələ də dəqiq öyrənilməyən delfinin alkaloidi vardır . Otlaqlarda 

onlar çiçəkləmə və toxumlama vaxtı daha zəhərli olur, mal-qaranın ölümlə 

nəticələnən zəhərlənmələrinə səbəb olurlar (6, s.247-249). 

Tək-tək və ya kiçik qruplarla rast gəldiyindən Lower Risk - LR (b - Near 

Threatened - NT) statusu ilə Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına salınmışdır. (2, 

s.247-249). Naxçıvan MR florasının taksonomik spektində qeyd edilən 

Delphinium lomakinii Kem. Nath. - Lomakin mahmızçiçəyi  həm də endemik 

növdür.  

Şəkil 1.  Delphinium foetidum Lomak. - Ağıriyli mahmızçiçək 
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Delphinium foetidum Lomak. və D. szowitsianum Boiss. Növlərinin 

tərkibində hələ də dəqiq öyrənilməyən delfinin alkaloidi vardır . Tək-tək və ya 

kiçik qruplarla rast gəldiyindən Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına salınmışdır. 

Naxçıvan MR florasının taksonomik spektində qeyd edilən Delphinium 

lomakinii Kem. Nath. - Lomakin mahmızçiçəyi  həm də endemik növdür (2, 

s.247-249).  

Naxçıvan MR-də subalp çəmənliklərində və çınqıllı daşlı yamaclarda bitir. 

Mahmızçiçək növləri bəzək, boyaq və çiçək tozcuğu verən bitkilərdir. Zəhərli 

növləriindən tibbdə,  çoxillik növlərindən isə gülçülükdə istifadə olunur. 

Mahmızçiçəyinin ilk hibrid çeşidləri XIX əsrin ortalarında yaranmış, azləçəkli, 

çoxləçəkli çiçəkləri ilə xarakterizə olunur. Bitkilər forma və ölçüləri, 

çiçəklərinin rəngi və ölçülərinə görə hibrid sortlarına bölünür: hibrid - 

Belladonna, hibrid - Elatum, Sakit okean hibridləri. Mahmızçiçəyinin çoxillik 

növlərinin kökümsovlar, qələmlərlə çoxaltdıqda yay bitkisi kimi yetişdirmək 

olar. Mahmızçiçəyi çəpərlərin və ya evlərin bayır divarları boyunca əkildikdə 

gözəl görünür. Bitkinin gülləri günəş şüalarından yandığı üçün yarımkölgəli 

yerdə əkmək məsləhətdir.  
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РЕЗЮМЕ                                 

ФАРИДА САФАРОВА, ФАТИМЕИ ЗАХРА ИДАЙАТЗАДЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВО ФЛОРЕ НАХЧИВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ДЕЛЬФИНИЙ Л. - ЯДОВЫЕ ВИДЫ МАХМИЗЧИЧЕЙ 

Род Delphinium L. принадлежит  к семеству Ranunculaceae Juss.,nom. Cons.  и 

распространены 150 видов к умеренных поясах Северного полушария. На Кавказе 

насчитывается 23 вида, 13 вида в Азербайджане и 12 видов  на территории Нахчыване. 

Виды Delphinium foetidum Lomak. и D. szowitsianum Boiss.  включены в Красную Книгу 

Нахчыванской АР, так как встречаются  отделъности или небольших группах. Delphinium 

lomakinii Kem. Nath. утомянутые в таксономическом спектре флоры Нахчыванской АР,  

также являются по эндемичным  видом.  

Ключевые слова: Delphinium L. Шпорник, ядовитые растения 

 

SUMMARY 

FARIDA SAFAROVA, FATIMEYI ZAHRA HIDAYATZADEH 
SPREAD IN THE FLORA OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

DELPHINIUM L. - POISONIC TYPES OF MAHMIZCHICHEY 

The genus Delphinium L. belongs to the family Ranunculaceae Juss, and iz home to 150 

species in the  temperate zone of the  Northern hemisphere. There are  23 species of the genus in 

the Caucasus, 23 in Azerbaijan and 12 types. territory of Nakhchivan Autonomous Republic.  

 Delphinium foetidum Lomak. and D. szowitsianum Boiss. species are included in the Red 

Book of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, as they  individually or in small 

groups. Delphinium lomakinii Kem. Nath.  mentioned in the  taxonomic spektrum  of the flora 

Nakhchivan Autonomous Republic iz also an endemic species.  

Key words: Delphinium L. Larkspur, poisonous plants    

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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 NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ FĠZĠKĠ TƏRBĠYƏ HAQQINDA 

 

Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikir tarixində yadda qalan əsərləri ilə bəĢəriyyətin elm 

xəzinəsinə dəyərli töhfələr verən dühalardan biri də N.Gəncəvi olmuĢdur. N.Gəncəvinin  

“Xəmsə”nin tədqiqi və təhlili göstərir ki, dahi Ģair fiziki sağlamlığın əhəmiyyətini, fiziki kamilliyi 

təmin edən Ģərtlər və vasitələr, fiziki bacarıq və keyfiyyətlər haqqında demək olar ki, bütün 

poemalarında dəyərli tövsiyələr vermiĢ, pedaqoji əhəmiyyətli fikirlər irəli sürmüĢdür. Dahi 

Ģairin “kamil insan” konsepsiyasına görə hər bir bəĢər övladı hərtərəfli inkiĢaf etməli, həm əqli 

cəhətdən zəngin, həm mənəviyyatca saf, həm də fiziki cəhətdən sağlam və möhkəm olmalıdır.  

O, fiziki sağlamlığın əhəmiyyətini çox yüksək qiymətləndirərək göstərirdi ki, insanın 

cismani cəhətdən sağlam və möhkəm olması onun əqli və əxlaqi inkiĢafına da müsbət təsir 

göstərir. Bu məqalədə  məhz  N.Gəncəvinin   fiziki tərbiyə fikirləri  araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: tərbiyə, fiziki tərbiyə, fiziki sağlamlıq, fiziki kamillik, fiziki inkiĢaf. 

 

N.Gəncəvinin  ―Xəmsə‖nin tədqiqi və təhlili göstərir ki, dahi şair-pedaqoq 

fiziki sağlamlığın əhəmiyyətini, fiziki kamilliyi təmin edən şərtlər və vasitələr, 

fiziki bacarıq və keyfiyyətlər haqqında demək olar ki, bütün poemalarında 

dəyərli tövsiyələr vermiş, pedaqoji əhəmiyyətli fikirlər irəli sürmüşdür. 

Şairin ―kamil insan‖ konsepsiyasına görə hər bir bəşər övladı hərtərəfli 

inkişaf etməli, həm əqli cəhətdən zəngin, həm mənəviyyatca saf, həm də fiziki 

cəhətdən sağlam və möhkəm olmalıdır.  

O, fiziki sağlamlığın əhəmiyyətini çox yüksək qiymətləndirərək göstərirdi 

ki, insanın cismani cəhətdən sağlam və möhkəm olması onun əqli və əxlaqi 

inkişafına da müsbət təsir göstərir: 

Bədən xəstə olsa, belədir sonu, 

Sərv olsa da azar yıxacaq onu. 

Neyləyər özünə özü xəstənin? 

Xəstə olar fikri, sözü xəstənin. 

Bədən sağlam olsa, saf olar söz də, 

Süst adam süst olar, bədəndə sözdə(4, s. 73). 

Qeyd olunan misralarla ―Sağlam bədəndə sağlam ruh olar‖ aforizmini 

inkişaf etdirən şair göstərir ki, fiziki sağlamlığı və möhkəmliyi olmayan insanın 

əqli və əxlaqi tərbiyəsinin yüksək səviyyəsindən söhbət belə gedə bilməz. Bu isə 

ona dəlalət edir ki, mütəfəkkir şair tərbiyənin tərkib hissələri arasında dialektik 

əlaqəni yaxşı başa düşür və nəzərə alırdı.  

Heç də təsadüfü deyil ki, fiziki tərbiyəyə belə yüksək qiymət verən 

N.Gəncəvinin  yaratdığı müsbət obrazların demək olar ki, hamısı (Xosrov, 

Fərhad, Bəhram, İsgəndər və s.) özünün ağıllı və mənəviyyatca zəngin olması ilə 

yanaşı, fiziki bacarıq və keyfiyyətləri: at çapmaları, ox atmaları, hünərpərvərliyi, 
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cəldliyi,  güclülüyü, cəsarətliliyi, dözümlülüyü və s. ilə fərqlənirlər  

―Xosrov  və Şirin‖ poemasında  şair ―kamil insan‖ konsepsiyasının ən par-

laq nümunəsi Fərhad obrazıdır. Fərhad həm dərin zəkası, uzaqgörənliyi, dəmir 

məntiqi, həm yüksək mənəviyyatı, həm də cəsarəti, hünəri, qorxmazlığı, dözüm-

lülüyü və s. kimi fiziki keyfiyyətləri ilə Xosrovla qarşılaşmada qalib gəlir. 

Xosrov şah belə kamil şəxsiyyətin, cəsarətli igidin gücü, qüdrəti qarşısında aciz 

qalıb onu yalnız hiylə və xəyanət yolu ilə öldürə bilir. Şairin böyük məhəbbətlə 

yaratdığı Fərhad obrazının xarakterik cizgilərinə nəzər yetirək. 

Fərhad həm ―həndəsə elmində xariqə‖ saçan bir mühəndis – usta, həm 

―daşlara dəmirlə Çin nəqşi çəkən‖ sənətkar, həm də ―dağ gövdəli‖, ―fil qüvvətli‖ 

bir  qəhrəmandır: 

Böyük dağ gövdəli o dağlar yaran 

Gələndə camaat qalmıĢdı heyran. 

Görkəmi böyük bir filə oxĢardı, 

Onda iki filin qüvvəti vardı (3, s. 28). 

―Yeddi gözəl‖ əsərinin baş qəhrəmanı Bəhram da ağlı, əxlaqı ilə yanaşı 

fiziki bacarıq və keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, gənc Bəhram 

başqalarından ―qüvvətli əli‖, at çapmağı, ―canavarın boynunu qırmağı‖, ―şirin 

pəncəsini qırmağı‖, atdığı oxla ―qart daşı‖ bir-birinə tikməyi ilə fəqlənir: 

At sürdü, aləmə vəlvələ saldı, 

Çövkanbaz fələyin topunu aldı. 

Onda ki, Ģöhrəti aləmi sardı, 

Tutub canavarın boynunu qırdı. 

Qırdı pəncəsini, öldürdü Ģiri, 

Ona tabe oldu sübhün ĢəmĢiri. 

Ox atıb qart daĢı tikərdi daĢa, 

Elə bil tikilmiĢ ipək qumaĢa(1, s. 33). 

Heç bir şübhə yoxdur ki, şairin ―kamil insan‖ konsepsiyasının zirvəsində  

İsgəndər obrazı dayanır və onun fiziki güc və qüdrətini qabarıq nəzərə çatdırır. 

Belə ki, İsgəndər hələ beşikdə ikən ―meydan axtarır‖, ―yəhərə atılır‖, ―qılınc 

vurmağı‖, ―qızmış aslanlara qarşı durmağı‖, ―at minmək zövqündən ləzzət 

almağı‖ xoşlayır və bütün bunları öyrənir. Taxta oturanda fiziki kamilliyi, gücü 

və cəsarət ilə hamıdan üstün olan İsgəndərlə savaşa girməyə heç kim cürət etmir: 

Ġgidlər qorxardı: ”Güclüdür”, deyə, 

Onunla girməzdi bir tərəziyə. 

Onda ki, qolunun gücün yoxlardı, 

Aslan qulağına düyün vurardı. 

Əlində nə qədər süst olsa kaman, 

Bir oxa bir nəfər edərdi qurban. 

―Yeddi gözəl‖ poemasında şair bir daha xatırladır ki, hünərsiz olanlar heç 

vaxt səltənət sahibi ola bilməzlər. Əksinə, hünər sahibi olanlar dünyada heç kimə 

baş əyməz. Məhz belələrinə taxt-tac yaraşar: 

Tacım, hünərim var mənim cahanda, 

Hünərsizlər handa, səltənət handa! 

Hünərli dünyada taxtü-tac alar, 

Alçalmaz heç zaman baĢı ucalar(1, s. 41).  
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N.Cəncəvi öz dövrünün bir çox şair və filosoflarından fərqli olaraq yuxa-

rıda qeyd olunan fiziki bacarıq və keyfiyyətləri təkcə kişilərdə deyil, qadınlarda 

da görmək istəyirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, onun sevə-sevə yaratdığı qadın 

obrazlarının əksəriyyəti (Məhin Banu, Şirin, Nüşabə və s.) dərin zəkası mənəvi 

zənginliyi və zahiri gözəlliyi ilə yanaşı, fiziki bacarıq və keyfiyyətləri  ilə də 

kişilərdən geri qalmırlar.  

―Xosrov və Şirin‖ poemasında şair-pedaqoq Məhin Banunu vəsf edərkən 

onun gözəlliyi ilə yanaşı, kişi kimi cürətli olmasına da diqqət yetirir: 

ġəmira adlanır o göyçək qadın, 

Böyükdür mənası bu gözəl adın. 

Cürətdə kiĢidən heç geri durmur, 

Böyük olduğundan Məhin Banudur. 

Digər səhnədə Məhin Banunun xidmətçiləri olan yetmiş gözəl qızı 

tərənnüm edən şair daha çox onların hünərinə, cəsarətinə ―aslanın çəngini‖ qıran 

gücünə diqqəti cəlb edir:  

Gözəllikdə keçən olmaz onları, 

Kefdə keçirərlər qıĢı, baharı. 

Fil diĢini, aslan çəngini onlar, 

Gücə qalsa birdən dartıb qoparar. 

Bir hücum çəksələr alıĢar aləm, 

Məğribdən MəĢriqə qarıĢar aləm(3, s. 39). 

Əqli zənginliyi, əxlaq saflığını və fiziki kamilliyi özündə ahəngdar surətdə 

birləşdirən ən parlaq qadın obrazı şairin ―İsgəndərnamə‖də yaratdığı Nüşabə 

surətidir. Bərdə hakimi Nüşabə, şairin təbirincə desək, həm ceyran kimi gözəl, 

həm ―xoş söhbət, ürəyi saf, mətanətli, bir pəri əndamlı, xoş təbiətli‖ bir qadın, 

həm ―şüurda, adda və sanda‖ tayı olmayan fərasətli ölkə başçısı, həm də 

―erkəkdən ürəkli, qoçaq‖, ―mərdliklə belinə kəmər bağlamış‖ bir sərkərdədir. 

İsgəndər kimi əzəmətli bir dünya fatehi Nüşabənin həm gözəlliyi, həm dərin ağlı 

və zəkası, həm də cəsarəti və hünəri qarşısında mat qalır və onunla savaşa 

girməkdən vaz keçir. 

Şair, Nüşabənin öz dili ilə onun qəhrəmanlığını, hünər və cəsarətini belə 

vəsf edir:  

Erkək tinətliyəm olsam da qadın, 

Hər iĢi bəllidir mənə dünyanın. 

Mən də bir aslanam, düĢünsən bir az, 

Aslanın erkəyi, diĢisi olmaz. 

Qara bulud kimi gurlasam kinlə, 

Qılınc tüstüsündən yanar su belə. 

Aslanlar buduna basaram mən dağ, 

Nəhənglər yağından yaxaram çıraq.  

Bildiyimiz kimi sağlamlığın və orqanizmin möhkəmliyinin başlıca 

amillərindən biri qidalanma və yuxu rejiminə düzgün əməl etməkdir. Dahi şair 

hələ səkkiz əsr yarım bundan əvvəl təbabət elminin sirrinə dərindən bələd olan 

bir həkim kimi bu cəhətə xüsusi diqqət yetirmiş və demək olar ki, bütün 

poemalarında müvafiq tövsiyyələr vermişdir. O, əsərlərində  qeyd edirdi ki, həm 

normadan artıq yemək, həm də həddindən ziyadə ac qalmaq insan sağlamlığı 

üçün təhlükəlidir. 
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 ―Yeddi gözəl‖ poemasında şair düzgün qidalanmaq qaydalarına toxunaraq 

bildirir ki, acgözlük edib çox yemək nəinki insanın səhhətinə ziyan gətirir, bu, 

eyni zamanda insanın mənəviyyatını korlayır: 

Cahanda yaxĢıdır iki Ģey ancaq: 

Az yemək, bir də ki, çox bağıĢlamaq. 

Böyüklüyə çatan hər kamil insan, 

Ancaq beləliklə çıxarar ad-san. 

Yıxılmaz az yeyən ucadan, haĢa! 

Çıxmaz tamahkar da ucaya, baĢa(1,s.28). 

Şair ―İsgəndərnamə‖ poemasında düzgün qidalanmağın fizioloji, psixoloji, 

mənəvi və sağlamlıq əhəmiyyəti üzərində daha geniş dayanır, normadan artıq 

yeyənləri eşşəyə, öküzə bənzədir, belələrinin uzun yaşamadığını, çox yeyən 

camış kimi qorxaq olduğunu göstərir: 

Kimin ki, yeməkdə heyvan nəfsi var, 

Heyvan sifətində qəbirdən çıxar. 

Qiyamət gələndə, əldə tərəzi, 

Öküztək, eĢĢəktək baxar hərəsi. 

Insan sağlam olar az-az yeməkdən, 

Uzun ömr eləməz əsla çox yeyən. 

Aslantək sən də az yeməyə alıĢ, 

Çünki qorxaq olar çox yeyən camıĢ. 

Dartıb sürüyərlər tənbəl eĢĢəyi, 

Çünki ölçüsüzdür yeyib-içməyi(2,s.53). 

Göründüyü kimi N.Cəncəvi bütün əsərlərində fiziki tərbiyə ilə bağlı 

maraqlı fikirlər söyləmiş və  bu məsələlər pedaqoji cəhətdən təhlil 

olunmuşdur.Onun tərbiyə ilə bağlı fikirləri  heç vaxt öz əhəmiyyətini 

itirməmış,daima yetişən nəslin tərbiyəsində istifadə olunmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

НАЗАКЯТ ЮСИФОВА 

Н.ГАНДЖАВИ О ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Н. Гянджеви был одним из гениев, внесших ценный вклад в сокровищницу науки 

человечества своими памятными работами в истории азербайджанской общественно-

педагогической мысли.  Исследования и анализ «Хамса» Н. Гянджеви показывают, что 

великий поэт-педагог давал ценные рекомендации и педагогические идеи почти во всех 

своих стихах о важности физического здоровья, условиях и средствах для обеспечения 

физического совершенства, физических навыков и качеств.  Согласно концепции 

гениального поэта «совершенный человек», каждый человек должен всесторонне 

развиваться, быть умственно богатым, духовно чистым, физически здоровым и сильным. 

Он высоко оценил важность физического здоровья и показал, что физически 

здоровый и сильный человек положительно влияет на его умственное и нравственное 
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развитие.  В данной статье рассматриваются взгляды Н. Гянджеви на физическое 

воспитание. 

 Ключевые слова:воспитание, физическое  воспитание, физическое здоровъе, 

физическое совершенство, физическое развитие. 

SUMMARY 

NAZAKAT YUSIFOVA 

N.GANJAVI ON PHYSICAL EDUCATION 

N. Ganjavi was one of the geniuses who made valuable contributions to the treasury of 

science of mankind with his memorable works in the history of public and pedagogical thought 

of Azerbaijan.  Research and analysis of N. Ganjavi's "Khamsa" shows that the genius poet-

pedagogue gave valuable recommendations and pedagogical ideas in almost all his poems about 

the importance of physical health, conditions and means to ensure physical perfection, physical 

skills and qualities.  According to the genius poet's concept of "perfect man", every human being 

must develop comprehensively, be mentally rich, spiritually pure and physically healthy and 

strong. 

He highly appreciated the importance of physical health and showed that a physically 

healthy and strong person has a positive effect on his mental and moral development. This article 

examines N. Ganjavi's views on physical education. 

Key words: education, physical education, physical health,  physical perfection, physical 

development. 

 

 
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġAGĠRDLƏRĠN ƏQLĠ FƏALĠYYƏTĠNĠN FORMALAġDIRILMASI 

ĠNKĠġAFETDĠRĠCĠ TƏLĠMĠN ƏSAS VƏZĠFƏSĠ KĠMĠ 

                               
Məqalədə Ģagirdlərin əqli fəaliyyətinin formalaĢdırılmasının onların inkiĢafına neçə təsir 

etməsi məsələlərindən  bəhs edilir. ĠnkiĢafetdirici təlimin əsas vəzifəsi Ģagirdlərdə əqli fəaliyyətin 

üsul və yollarını formalaĢdırmaqdan ibarətdir. ġagirdlərin əqli inkiĢafının formalaĢdırılması 

iĢində təfəkkürün fəallaĢdırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ġagirdlərin əqli inkiĢafının 

formalaĢdırılması məqsədilə təfəkkürün fəallaĢdırılmasının yolları və əhəmiyyəti məqalədə qeyd 

edilmiĢdir. 

Açar sözlər: əqli fəaliyyət, inkiĢafetdirici təlim, pedaqoji texnologiyalar, Ģəxsiyyətin 

inkiĢafı, idrak fəaliyyəti, təfəkkürün fəallaĢdırılması, uĢaq psixikası. 
 

Cəmiyyət inkişaf etdikcə onun təhsil siyasətində  yeni ideyalar meydana 

çıxır. Pedaqoji nəzəriyyələrdə əvvəllər mövcud olmuş stereotiplər tədricən 

köhnəlir, yeni pedaqoji təfəkkür formalşamağa başlayır. Yeni pedaqoji təfəkkür 

öyrənənin bir şəxsiyyət kimi yetişdirilməsini  təhsil sisteminin başlıça vəzifəsi 

hesab edir.  Bunun həyata keçirilməsi üçün Milli Kurikulum sənədində olduğu 

kimi, təlim prosesinin inkişafetdirici, tərbiyəedici və şəxsiyyətə istiqamətlənmiş 

nəticəyönümlü xarakter daşıması tələb olunur. Yeni pedaqoji təfəkkür 

pedaqogika və psixologiyanın nəzəri əsaslarına söykənməklə uğurlara arxalanır, 

yeni pedaqoji və  təlim texnologiyalarına, İKT-yə xüsusi əhəmiyyət verir.   

―Pedaqoji texnologiyalara yiyələnmək pedaqoji ustalığın əsasıdır‖ deyən 

pedaqoq-alim Yəhya Kərimov qeyd edir ki, müasir dövrdə  yeni texnologiyala-

rın, yeni təlim metodlarının tətbiqi müəllimin, onun pedaqoji əməyinin, iş üslu-

bunun, nəticə etibatilə şagirdlərin iş üslubunun əsaslı şəkildə dəyişməsini tələb 

edir.  

K.D.Uşinskinin yaşadığı dövrdə pedaqogikanın incəsənət olduğundan bəhs 

edilirdi. İncəsənət xüsusi istedada, intuisiyaya malik adamların  əməyi nəticəsin-

də yaranır və inkişaf edir. Texnologiya isə elmə əsaslanır. Deməli, yaxşı peda-

qoq olmaq üçün  elmə əsaslanmaq lazımdır.  

Pedaqoji ədəbiyyatlarda yeni təlim metodlarının üç funksiyası qeyd edilir: 

 Metodların təlimedici funksiyası; 

 Metodların tərbiyələndirici funksiyası; 

 Metodların inkişafetdirici funksiyası. 

Müasir dərs yalnız tədris vəzifələrini deyil, təlim, tərbiyə və inkişafın bir-

biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğu kompleks vəzifələrin planlaşdırılmasını tələb 

edir. Bu vəzifələr məzmun, metod, priyom, təşkilatı forma, bir sözlə, bütün 

pedoqoji vasitələri həyata keçirməyi tələb edir. Təlim metodunun əsas funksiya-

ları təlimedici, tərbiyələndirici və inkişafetdirici funksiyalardır. Q.İ.Şukina fəa-

liyyətə təhriketmə funksiyasını da  əlavə edir. Təhlillərdən isə aydın olur ki,  təh- 
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riketmə inkişafetdirici funksiyada ehtiva oluna bilər. 

Metodların təlimedici funksiyası aparıcı vəzifədir. Bu funksiyanın 

mahiyyəti dərsdə qoyulmuş didaktik vəzifəyə tam uyğun olaraq dəqiq və 

adekvat metodun seçilməsində məzmunun son dərəcə aydınlığının və 

ifadəliliyinin təmin edilməsində özünü göstərir. Bu funksiyanın effektivliyi 

adətən əks əlaqənin köməyi ilə müəyyən edilir. Şagird yiyələndiyi biliklərdən 

yeni biliklərin əldə olunması üçün istifadə edə bilirsə, deməli, təlimedici 

funksiya yerinə yetirilir. 

          İnkişafetdirici təlimin əsas göstəricisi odur ki, təlim uşağın ―ən yaxın 

inkişaf zonası‖na (L.S.Vıqotski) istinadən inkişafı özünün arxasınca aparır. 

Başqa sözlə, təlim inkişafın önündə gedir. ―İnsan fəaliyyətdə inkişaf edir‖ 

deyimi təlim və tərbiyənin metodoloji əsasını təşkil edir. 

 Y.Kərimov ―Təlim metodları‖ adlı kitabında inkişafetdirici təlimə dair 

fikirlərini bu şəkildə ifadə etmişdir: ―İnkişafetdirici təlim anlayışı uşağın 

inkişafının, təfəkkürünün müxtəlif səviyyələri, tiplərinin öyrənilməsi və başqa 

psixi funksiyaların öyrənilməsi, fəaliyyətin psixi nəzəriyyəsinin yaradılması 

prosesində ibtidai təlim təcrübəsinə daxil olmuşdur (4, s.214). 

Qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlərin əqli-idraki inkişafına zəmin yaradan, 

bilik və zəruri məlumatların mükəmməl mənimsənilməsini təmin edən 

texnologiyalar inkişafetdirici texnologiyalar hesab edilir. İnkişafetdirici 

texnologiyalar təlim prosesi və onun əsasını təşkil edən dərsin ayrı-ayrı 

mərhələləri və tətbiq olunan metodlarla sıx bağlıdır. İnkişafetdirici 

texnologiyalardan istifadənin səmərəliliyini təmin etmək üçün müvafiq 

prinsiplər əsas götürülməlidir. Elmi-pedaqoji ədəbiyyatın, mövcud iş təcrübəsi-

nin təhlili əsasında həmin prinsiplər aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir: 

1. İnkişafetdirici təlimin təmin olunması üçün fəal qavrama şəraitinin, mühitin 
yaradılması prinsipi; 

2. Dərsdə bütün şagirdlərin fəallığının və şüurlu mənimsəmələrinin təmin 
edilməsi prinsipi; 

3. Təlim prosesində şagirdlərin problem xarakterli suallara cavab vermək 
əzminin inkişaf etdirilməsi prinsipi; 

4. Təlim prosesində öyrənilən mövzular əsasında şagirdlərin mühakimə yürüt-
mə, təhlil etmə və ümumiləşdirmə aparmaq bacarığının formalaşdırılması 

prinsipi; 

5. Ayrı-ayrı fənlər üzrə keçirilən dərslərdə şagirdlərin tədqiqatçılıq və 
yaradıcılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi prinsipi; 

6. Qazanılmış bilikləri şagirdlərin müstəqil tətbiqetmə bacarıqlarının 

formalaşdırılması prinsipi; 

7. Təlim prosesində istinad edilən milli və bəşəri dəyərlərin başa düşülməsi və 
qiymətləndirilməsi prinsipi. 

 İnsanın bütün həyatı onun qarşısında çox mühüm vəzifələr, məsələlər və 

problemlər qoyur. Belə problemlərin, çətinliklərin, gözlənilməz hadisələrin 

meydana çıxması göstərir ki, bizi əhatə edən gerçəklikdə  hələ də bizə məlum 

olmayanlar çoxdur. Ona görə də dünyanı daha da dərindən dərk etmək, onda 

yeni-yeni prosesləri, əşyalar arasındakı qarşılıqlı münasibətləri kəşf etmək 

lazımdır. Hər bir fərd həyat və fəaliyyət prosesinin gedişində  cisimlərin hər 

hansı yeni, naməlum xassələri ilə rastlaşır. Elə təfəkkür də ona görə də lazımdır 
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ki, naməlumu təhlil, tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə və s. kimi idrak fəallığı 

nəticəsində müəyyən edə bilsin. 

 İnkişafetdirici təlimin əsas vəzifəsi şagirdlərdə əqli fəaliyyətin üsul və 

yollarını formalaşdırmaqdan ibarətdir.  

 Təlimin bu növünü üstün tutan pedaqoq və psixoloqların nəzəri 

fikirlərinin  əsasında uşağın inkişafı üçün nəzəri biliklərin və  nəzəri təfəkkürün 

əhəmiyyəti və eyni zamanda onun bütöv təlim prosesinin subyekti kimi 

müəyyən edilməsi ideyası qoyulmuşdur. Bu nəzəriyyəyə əsasən inkişafetdirici 

təlimin məzmunu nəzəri biliklərdən, inkişafın məhsulu isə şagirdlərə psixoloji 

yeniyaranmalardır. Bu tədris fəaliyyəti, onun subyekti və məzmunlu refleksiya, 

təhlil, planlaşdırma, mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə kimi tərkib hissələri ilə 

nəzəri təfəkkürdür. Bunlar təlim fəaliyyəti prosesində uşaqların nəzəri biliklərin 

mənimsənilməsində yaranır və inkişaf edir. İnkişafetdirici təlimin əsas vəzifəsi 

uşaqlarda təlimə istiqamətlənmiş əqli fəaliyyət priyomlarının mərəhələli 

formalaşdırılmasıdır.  

Təlim-tərbiyə sahəsində tədqiqat aparanlar şagirdlərin idrak fəaliyyətinin 

yüksəlməsində, təlimə maraqlarının artmasında, təlimdə geridə qalmaların 

aradan qaldırılmasında psixoloji yanaşmalara yer vermiş, bu baxımdan onların 

psixoloji inkişaf məsələlərinin öyrənilməsini vacib saymışlar. M.Mehdizadənin, 

M.Muradxanovun, Y.Talıbovun, B.Əhmədovun, Ə.Ağayevin əsərlərində belə 

yanaşmalar haqqında maraqlı fikirlər vardır. N.Kazımov isə psixoloji inkişafı 

pedaqoji elmin kateqoriyaları sırasına daxil etmişdir. N.Kazımov psixoloji 

inkişaf kateqoriyasından danışarkən göstərir ki, şəxsiyyətin psixoloji inkişafı 

deyəndə təsəvvürün, təfəkkürün, iradənin, diqqətin və s. psixoloji 

xüsusiyyətlərin inkişafı  nəzərdə tutulur. Şəxsiyyətin idrak prosesləri fonunda 

onun duyğusu, qavrayışı, hafizəsi, təfəkkürü, təxəyyülü, şəxsiyyətin 

fəaliyyətinin emosional iradi cəhətləri, o cümlədən, hissləri, iradə və nəhayət, 

şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri və qabiliyyətləri formalaşır.  

H.Əhmədov  ―Pedaqogika‖ (2016) adlı dərsliyində  inkişafetdirici 

təlimdən bəhs edərkən inkişaf anlayışını bu şəkildə təhlil edir: ―... İnkişaf 

dedikdə uşaq psixikasında yeniyaranmaların əmələ gəlməsini nəzərdə tuturlar. 

Bu, uşaqların birbaşa təlimə istiqamətlənməsi deyildir, yeniyaranmalar yalnız 

dərin inteqrasiya daxili proseslərin nəticəsində üzə çıxır. Kiçikyaşlı 

məktəblilərdə yeniyaranmalar təhliledici müşahidənin, mücərrəd təfəkkürün və 

praktik fəaliyyətin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olması deməkdir. Hər bir 

yeniyaranma beynin, iradənin, məktəblilərin hisslərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin 

nəticəsi kimi nəzərdən keçirilir və şəxsiyyətin fəaliyyətinin nəticəsi kimi 

qiymətləndirilir. Beləliklə də, onlar şəxsiyyətin inkişafını formalaşdırır və irəli 

aparır‖ (1, s.172). 

Təlim və inkişaf şəxsiyyətin həyat fəaliyyətinin bir-birilə qarşılıqlı 

əlaqədə olan prosesinin tərəfləridir. Təlim şagirdin psixi inkişafının aparıcı 

qüvvəsidir və şəxsiyyətə xas olan bütün keyfiyyətlərin formalaşmasını təmin 

edir. Təlim və inkişafın başlıça məqsədi uşağın müxtəlif növ həyat 

fəaliyyətlərində cəmiyyətin subyekti kimi formalaşması, inkişaf etməsidir. 

İnkişaf şəxsiyyətdə daxili dəyişikliklərin getməsini nəzərdə tutur. Bu, onun 

psixikasında, şüurunda, təfəkküründə, dəyərlərində, tələblərində, motivlərində və 

s. özünü göstərir. Baş vermiş daxili dəyişikliklərin nəticələri şəxsiyyətin motiva-
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siya, iradi keyfiyyətlər, davranış və fəaliyyət kimi əsas sahələrinin dəyişilməsin-

də özünü göstərir.  

Şəxsiyyətin inkişafının meyarları  şüurda yaranan yeniliklərlə ölçülür. 

Onlar uşaq təfəkkürünün yeni nəzəri səviyyəyə, yeni fəaliyyət növlərinə, 

davranış formalarına, fəallıq və müstəqillik səviyyəsinə keçidi nəzərdə tutur.  

N.Kazımova görə inkişaf amilini nəzərə almayan hər hansı bir sinif 

müəllimi didaktik materialın əvvəlcə duyulub qavranılması, sonra hafizədə 

saxlanılaraq təfəkkür və təxəyyül süzgəcindən keçirilməsi prosesini də  izləyə 

bilməz. Bütün bunların əsası I-IV siniflərdə qoyulduğu üçün psixoloji inkişafa 

bünövrədən başlamaq lazımdır.  

Diqqəti, iradəsi zəif inkişaf etmiş şagird təlimdə çətinlik çəkdiyi kimi, 

ləng düşünən, hadisələrdəki, cisimlərdəki oxşar və fərqli əlamətləri  göstərməkdə 

acizlik çəkən şagird  də təlimdə cəsarətlə irəliləyə bilmir. Yaradıcı düşünən, 

qurub-yaradan vətəndaşların yetişdirilməsinin möhkəm təməli ibtidai sinif 

mərhələsində qoyulur.   

Göründüyü kimi, alim-pedaqoq təlim tərbiyə prosesində psixoloji 

inkişafa, o cümlədən təfəkkürün inkişaf etdirilməsi kimi vacib bir məsələyə 

diqqət yetirilməsini zəruri hesab edir.  

Təfəkkür aşağıdakı formalarda özünü göstərir: hər hansı məfhumu, 

hadisəni, cismi təhlil etmək; məfhumlar, hadisələr, cisimlər arasındakı oxşarlığı 

və ya fərqi müəyyənləşdirmək; məfhumları, hadisələri, cisimləri oxşar əlamətinə 

görə  ümumiləşdirmək, məfhumları, hadisələri, cisimləri oxşar və fərqli 

əlamətlərinə görə qruplaşdırmaq və s.  

Belə təqdirdə isə şagirdlərin nəzəri təfəkkürü daha çox inkişaf etmiş olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, verilən biliklərin növündən, formasından, əlamət və 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq uşaqlarda müxtəlif təfəkkür tərzləri inkişaf etmiş 

olur. Yəni situasiyadan fərqli olaraq şagidlərin nəzəri təfəkkürü, bədii-nəzəri 

təfəkkürü, əyani-obrazlı təfəkkürü, təsviri təfəkkürü özünü daha çox göstərir.  

 Şagirdlərin əqli inkişafının formalaşdırılması işində təfəkkürün 

fəallaşdırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Məlum olduğu kimi, insan hər hansı obyekti onun mövcud olduğu 

məkanda və hiss üzvlərinə  bilavasitə təsir etdiyi anda əks etdirir. 

Təfəkkürün inkişafı uzun sürən bir prosesdir. Təfəkkürün inkişafı 

sayəsində insan bilavasitə qavranılmayan cisim və hadisələri də bir sıra fikri 

əməliyyatlardan istifadə etməklə  dərk edə bilir.  Fikri əməliyyatlar təhlil, tərkib, 

müqayisə, mücərrədləşmə, konkretləşdirmə və sairədir. 

İnsan fikri fəaliyyət zamanı müxtəlif əməliyyatlardan istifadə edir, ölçür, 

biçir, tutuşdurur, yadında saxlayır, fərqli cəhətləri müqayisə edir.   

Təfəkkür nitq ilə vəhdətdədir. O dil materialları əsasında maddiləşir. 

İnsan öz-özünə fikirləşəndə də, başqasının fikrini bilmək istəyəndə də, öz fikrini 

şərh edəndə də mütləq dildən istifadə edir.   

―Təfəkkürün fəallaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

formalardan nisbətən müərəkkəbi əqli nəticədir‖ söyləyən O.Həsənli cisim və 

hadisələrin dərk olunmasında əqli nəticənin  xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini 

qeyd etmişdir. Pedaqoq-alimin fikrincə, kiçikyaşlı məktəblilər məhz bilavasitə 

duyub qavradığı  cisim və hadisə haqqında düzgün mühakimə söyləyə bilirlər. 

Ona görə də şagirdlərin təbiətlə, müxtəlif maraq doğuran yerlərlə tanışlıqları  
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çox faydalıdır.  

Təfəkkürün fəallaşdırılması o zaman istənilən nəticəni verir ki, şagird 

qarşısına yeni  problem, yeni məsələ qoyur, həm də onların mahiyyətini, 

əhəmiyyətini, zərərini və s. dərk etməyə səy göstərir. Kiçik məktəbli yaşı 

dövründə mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə prosesləri də 

təlim və tərbiyənin təsiri nəticəsində xeyli inkişaf edir. Məfhumlar, hökmlər, əqli 

nəticələr bu yaş dövründə özünü göstərir. Lakin kiçikyaşlılar onların 

mahiyyətini, əlaqə və asılılıqlarını dərk edə bilmirlər. 

Kiçik məktəblinin əqli fəaliyyətinin inkişafında, fəallaşmasında hökm və 

əqli nəticə formaları xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Kiçik məktəbyaşı dövründə şagirdlərdə əqli nəticənin inkişafı düzgün 

təşkil olunmuş  inkişafetdirici təlimin  səmərəliliyindən  bilavasitə asılıdır.  

Təlim əqli inkişafın  əsas hərəkətverici amili olsa da, onun özü də 

inkişafa əsaslanır. Buna görə də təlim prosesində  yalnız müəyyən bilikləri  

mənimsətmək kifayət hesab edilə bilməz. Təlimin başlıça məqsədlərindən biri 

şagirdlərin bütün zehni qüvvələrini, xüsusilə təfəkkür keyfiyyətlərini inkişaf 

etdirməkdir. Müstəqil düşüncəyə, tənqidi mühakiməyə daha çox diqqət yetirmək 

lazımdır.  Müstəqil surətdə bilik əldə etmək qabiliyyəti  təfəkkürün inkişafı üçün 

çox səmərəli hesab edilə bilər.  

Şagirdləri fəallaşdırmaq onlarda təlim prosesində tənqidi təfəkkürü 

inkişaf etdirməklə  əlaqədardır.  Şagirdlərin təfəkkürünün tənqidiliyini tərbiyə 

etmək üçün  

a) Şagirdlərdə öz yoldaşlarının fikir və rəylərinə, eləcə də başqa şəxslərin 
fikirlərinə tənqidi yanaşmaq  vərdişi yaratmaq lazımdır; 

b) Onlarda konstruktiv tənqidi yəni öz fikir və rəylərinə, iş və rəftarına 
tənqidi münasibət bəsləməyi inkişaf etdirmək lazımdır. 

İdrak proseslərinin inkişaf səviyyəsinin, onların fəallaşdırılması yollarını  

öyrənmək  bütün yaş dövrlərində şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında aktual bir 

məsələ kimi  diqqəti cəlb edir və şagirdin  təlim müvəffəqiyyətində  ciddi rol 

oynayır. 
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ЛАЛА АЛЛАХВЕРДИЙЕВА 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 В статье рассматривается влияние формирование умственной деятельности 

студентов на их развитие. Основная задача развивающего обучения - формирование у 

студентов приемов и способов умственной деятельности. Активация мышления также 

важна в формировании умственного развития студентов. В статье освещаются пути и 
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значимость активизации мышления с целью формирования умственного развития 

учащихся. 

 Ключевые слова: умственная деятельность, развивающее обучение, 

педагогические технологии, развитие личности, познавательная деятельность, активация 

мышления, детская психика 

 

SUMMARY 

LALE ALLAHVERDĠYEVA 

FORMATĠON OF STUDENT’S ĠNTELLECTUAL ACTĠVĠTY AS THE MAĠN TASK   

OF DEVELOPMENTAL TEACHĠNG 

The article  deals with the issue of how the formation  of students intellectual activity 

affects to their  development. The main task of  developmental teaching contains of  formation  

the methods and ways of intellectual  activity in the  students. The activation  of  mentality has a 

great  importance  in the matter of formation  the mental  development of students. The article  

highlights the ways  and importance  of activitation of mentality in order  to form the  mental 

development of the students. 

Key words: mental activity, developmental training, pedagogical technologies, 

personality development, cognitive activity, activation of thinking, child psyche. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2020, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2020, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2020, № 3 

 

UOT  37.01                                                                                                       NÜBAR SƏFƏRLĠ 

  ―Naxçıvan‖ Universiteti 

nubar.seferli@mail.com 

 

NAXÇIVAN ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRĠNƏ 

DAĠR 
 

Nuh peyğəmbərin diyarı olan Naxçıvan Azərbaycanın qədim elm və mədəniyyət mərkəz-

lərindən biridir. Naxçıvan elm və maarif sahəsində  yalnız qonĢu ölkələrdə deyil, hətta dünyanın 

inkiĢaf etmiĢ bir çox ölkələrində də Ģöhrət qazanmıĢdır. Heç təsadüfi deyil ki, buradakı ali təhsil 

müəssisələrində dünyanın əksər ölkələrindən gəlmiĢ tələbələr təhsil alır. Məqalədə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında yerləĢən ali təhsil müəssisələri, onların yaranma və inkiĢaf tarixi, o 

cümlədən beynəlxalq əlaqələri barədə məlumat verilmiĢdir. Həmçinin məqalədə universitetlər 

arasında yaradılmıĢ əlaqələrin tarixi, məqsədi açıqlanmıĢ, təhsil ocaqlarının qoĢulduqları 

proqramlar qeyd olunmuĢdur.  

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 bölgə-

də 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 nailiy-

yətlərə 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 respub-

likamızda 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 dəfə olaraq Muxtar Respublika 

Xalq Komissarlığı Sovetinin 14 avqust 1939-cu il tarixli qərarı ilə yaradılmış iki-

illik C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun həmin 

ilin 15 sentyabrda fəaliyyətə başlaması ilə qoyuldu. 1939-1954-cü illərdə fəaliy-

yət göstərən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnsti-

tutunun 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 açıldı (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  
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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 müs-

təqil olaraq Naxçıvan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna çevrilməsi rəsmi-

ləşdirildi  (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 inkişaf etdirdiyi, sıx beynəlxalq 

əlaqələri və əməkdaşlığı olan ali təhsil müəssisələrinin sayı günü-gündən daha 

da artır. Adları çəkilən ali təhsil müəssisələri ilk müqavilə bağlanılan univ-

ersitetlərdir. 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 

edərək 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 Univer-

sitetləri Cəmiyyətinin, Avropa Rektorlar Klubunun, Avrasiya 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. 
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2000-2001-ci tədris ilindən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun filialı ki-

mi fəaliyyətə başlamış,  2003-cü ildən Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbovun 

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 Nazir-

liyi 05 iyul 1999-cu il tarixli 33 saylı şəhadətnamə ilə müəssisəni Naxçıvan Özəl 

Universiteti adı ilə dövlət qeydiyyatına almışdı. 1999-2000-ci tədris ilindən Nax-

çıvan 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 ye-

ganə özəl ali təhsil ocağıdır. Azərbaycan Respublikasında xüsusi icazə tələb olu-

nan 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 inteqrasiyasına, müxtəlif univer-

sitetlərlə 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 əmədaşlıq 

əlaqələri mövcuddur. 2012-ci ildən ―Mövlana‖ Mübadilə Proqramına qoşulan 

Universitet proqram çərşivəsində Türkiyə Respublikasının 20-dən çox Universi-

tetləri ilə əməkdaşlıq edir. Bu proqram əsasında 2013-2014-cü tədris ilində İs-

tanbul Aydın Universitetinə-3 tələbə, 2016-2017-ci tədris ilində Bozok Univer-

sitetinə-1 tələbə, 2017-2018-ci tədris ilində Beykent Universitetinə-1 tələbə bir 

semestirlik təhsil almaq üçün göndərilmişdir. Həmçinin ―Erasmus+‖ mübadilə 

proqramına qoşulan ―Naxçıvan‖ Universitetinin 3 tələbəsi proqram çərçivəsində 

İspaniyanın Valladolid universitetində bir semestirlik (2018-2019-cu tədris 

ilində) təhsil almaq şansı qazanmışdırlar. 2015-ci ildə ―Naxçıvan‖ Universi-

tetində Çin Xalq Respublikasının ―Huawei‖ firmasının mərkəzi yaradılıb. Mər-

kəzin yaradılmasının əsəs məqsədi İKT sahəsində kadrların yetişməsidir. Çin 

Xalq Respublikasının ―Huawei‖ şirkəti və Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə 

və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən muxtar respublikada ―Gələcəyin 

İKT sahəsindəki toxumları‖ adlı proqram-layihə çərçivəsində ―Naxçıvan‖ 

Universitetinin  tələbələri seçim turlarında iştirak etmiş və 7 tələbə qalib gələrək 
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2016-cı və  2017-ci illərdə Çin Xalq Respublikasına istehsalat təcrübəsinə gön-

dərilmişdir. Həmçinin ―Naxçıvan‖ Universitetində xarici tələbələrin təhsil alma-

sı 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 xa-

rici 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, texni-

ki təchizatının və təhsil prosesinin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qurul-

masına 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 Nax-

çıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının, burada təhlükəsiz hə-

yatın təmin olunmasının, multikulturalizm ənənələrinin layiqincə qorunub sax-

lanılmasının da mühüm rolu vardır. Bu gün Azərbaycanın ali təhsil müəssisələ-

rində 6 min əcnəbi təhsil alır ki, onun da 1000-ə yaxını  Naxçıvan ali təhsil mü-

əssisələrinin tələbəsidir. Əcnəbi tələbələrin Naxçıvanda yaşaması və təhsil alma-

sı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Beləki, 2018-ci ilin sentyabr ayından etiba-

rən əcnəbi tələbələrin müvəqqəti yaşayışı üçün qeydiyyatı artıq universitetlərin 

Xarici əlaqələr bölməsində aparılır. Əcnəbi tələbələr olduqları yer üzrə qeydiy-

yat və müvəqqəti yaşama icazələrinin verilməsi üçün muxtar respublikanın Döv-

lət Miqrasiya Xidmətinə elektron qaydada müraciət etmək imkanına malikdirlər. 

Həmçinin xarici tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili də diqqətdə sax-

lanılır, bu məqsədlə müxtəlif intellektual oyunlar, müsabiqələr, idman yarışları, 

viktorinalar, Beynəlxalq Tələbə-Gənclər Həftəsi təşkil olunur. Vaxtaşırı keçiri-

lən ―Azərbaycanı tanı‖ intellektual oyununda, futbol, şahmat, stolüstü tennis, 

badminton və digər idman növləri üzrə yarışlarda əcnəbi tələbələr fəallıq göstə-

rirlər. Beş minillik tarixə şahidlik edən, dünya sivilizasiyasının beşiyi olan Nax-

çıvanın 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 müəssisə-

lərinin inkişafına ardıcıl olaraq qayğı göstərməsi, geniş dünyagörüşə malik, 

vətənpərvər Azərbaycan gəncliyinin formalaşdırılmasına güclü təkan 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 SAFARLĠ 

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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edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

220 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2020, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2020, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2020, № 3 

 

UOT 94(479.24)                                                                                     NĠLUFƏR AĞAYEVA 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

                   nuraagaoglu@gmail.com 

 

 

AZƏRBAYCAN PEDAQOJĠ ĠNSTĠTUTUNUN NAXÇIVAN FĠLALININ NAXÇIVAN 

DÖVLƏT PEDAQAOJĠ ĠNSTĠTUTUNA ÇEVRĠLMƏSĠ VƏ FƏALĠYYƏTĠ  

(1972-1990-cı illər) 

 

       Məqalədə Naxçıvan filialının Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutuna çevrilməsi haqqında 

geniĢ Ģəkildə məlumat verilmiĢdir. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun  fəaliyyətinə 

nəzər salınmıĢdır. Ġnstitut rəhbərliyinin kadr hazırlığında, müxtəlif illərdə maddi-texniki bazanın 

möhkəmləndirilməsində, o cümlədən tələbə elmi cəmiyyətinin fəaliyyətinin artırılmasındakı rolu 

tədqiq edilmiĢdir. Həmçinin burada 1980-ci illərdə Tələbə elmi cəmiyyəti və Gənc alimlər Ģurası 

tərəfindən həyata keçirilən  tədbirlər haqqında da  söhbət açılmıĢdır.  

        Açar sözlər: Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutu, maddi- texniki baza, Tələbə Elmi 

Cəmiyyəti, Gənc alimlər Ģurası, konfrans, müĢavirə  

 

      Özündə çoxminillik yaşayış, mədəniyyət, dövlətçilik tarixini daşıyan  Azər-

baycanın alınmaz qalası olan Naxçıvanda elmin  və təhsilin  inkişafı özünəməxsus 

qədim ənənələrə  söykənir. Burada dahi şəxsiyyətlər, dünya görüşlü alimlər, elm, 

sənət adamları, istedadlı maarifçilər yetişmişdir. İnsana, sənətə, sənətkara və 

maarifə yüksək qiymət verilmişdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Naxçıvanda elm 

və sənət məktəbi yaranmış, minlərlə alim, müəllim, həkim, şair, yazıçı, rəssam, 

bəstəkar, memar, sərkərdə, diplomat, görkəmli dövlət xadimi və s. şəxsiyyətlər bu 

məktəbi bitirmiş, Naxçıvan ziyalılar ocağı, alimlər yurduna çevrilmişdir. Bu gün  

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələri içərisində Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin özünəməxsus yeri vardır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin keçdiyi 

yola nəzər salarkən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, Naxçıvanımızın bu gününü, 

onun elmini, mədəniyyətini, alimlərini, habelə iqtisadiyyatını, mənəvi-psixoloji 

vəziyyətin, bir sözlə, bütövlükdə yaşadığımız ictimai mühiti bu təhsil ocağından 

ayrılıqda təsəvvür etmək olmaz. İndiyədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 

minə yaxın məzunu olmuşdur. 

       Naxçıvan Dövlət Pedqaoji Ġnstitutu 1970-ci illərdə  

1967-ci ildə Naxçıvanda APİ-nin Naxçıvan filialının təşkili nəticəsində 

toplanmış elmi dərəcəli yüksək ixtisaslı mütəxəssilərin, tədris və elm sahəsində  

təcrübə,  ən əsasıda regionun ehtiyacı burada Pedaqoji İnstitutun yaradılmasını 

vacib edirdi. 12 iyun 1972-ci il tarixli Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 214 

nömrəli  qərarı əsasında Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin 206 nömrəli qərarı 

ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun bazası əsasında Naxçıvan şəhərində 

Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun təşkil edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Az 

sonra Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin 9 yanvar 1973-cü il tarixli 

qərarı ilə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna akademik Yusif Məmmədəliyevin 

adı verilmişdir (1, v. 40). 1972-ci ildən başlayaraq Naxçıvan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunda  ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası, fizika, ümumi texniki  
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fənlər, əmək, kimya, biologiya ixtisasları üzrə müəllim hazırlanması üçün ayrıca 

yeni fakültələr açılmışdır (7, v. 45). İnstitut Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu-

tunun köməyi sayəsində tədris planları, proqramları və göstərişləri ilə get-gedə 

inkişaf edib  daha da təkmilləşmişdi. 

Bundan başqa institut rəhbərliyi tərəfindən kadr problemini həll etmək üçün 

mühüm addımlar atılır. İnstitut Elmi Şurasının qərarına əsasən  Məmmədov Əli  

Coğrafiya fakultəsinə, Həşimov Əli Fizika-riyaziyyat fakultəsinə, Rəhimov 

Firuz  Ədəbiyyat fakultəsinə 30 dekabr 1972-ci il  tarixindən dekan vəzifəsinə 

təyin olunur. Həmin qərara əsasən  Əliyev Vilayət və Hüseynov Allahverdi icti-

mai əsaslarla tutduqları dekan vəzifələrindən seçilirlər. Ağamalıyev Fəzail isə 12  

noyabr 1973-cu il tarixindən  tarix - ictimaiyyət kafedrasına  müəllim təyin 

olunur (17, v. 6-21). 

Rektor İ. Məmmədovun sərəncamına və hazırlıq kursunun mudiri Q.Qası-

movun təqdimatına əsasən Seyidov Mir Yasin  26 fevral 1974-cü ildən hazırlıq 

kursuna riyaziyyat müəllimi təyin edilir (5, v. 31). Artıq 1974- cü ildə institutun 

hazırlıq kursunda 18 müəllim dərs deyirdi. 

Mülkü müdafiə kursunun rəhbəri  B. Məmmədovun təqdimatı, Nax. MSSR 

Səhiyyə Nazirliyinin razılığı və rektorun sərəncamı əsasında 12 fevral 1974- cü 

ildə  tədris planına uyğun olaraq  1973-74-cü dərs ilinin 2-ci yarısında tibb 

bacıları hazırlayan kursda tibb dərslərinin keçirilməsi üçün 5 yeni müəllim təyin 

olunur (6, v. 67). 

Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda Bədən tərbiyə və idman sahəsinə də qayğı 

göstərilir. Bu qayğının nəticəsində 1970-ci illərdə tələbələr müxtəlif yarışlarda 

iştirak edirdilər. Bədən tərbiyəsi kafedrasının müdiri Xalid Hüseynovun rəhbərli-

yi ilə İnstitutun yeddi tələbəsi  Bakı şəhərində keçirilən ―boks‖ üzrə ali məktəb-

lərin birinciliyində iştirak  etmiş və bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdilər (6, v. 81). 

Məhz Naxçıvan MSSR Nazirlər Soveti yanında  Bədən Tərbiyəsi  və İdman Ko-

mitəsinin bildirilişinə əsasən, 7-8 sentyabrda  Bakı Şəhərində  Sovet Ordusunun 

Alman faşizmi üzərində qələbəsinin 30 illiyi münasibətilə ―İzvestiya‖ qəzeti mü-

kafatı uğrunda yüngül atletika yarışları keçirilmiş və həmin yarışlarda Naxçıvan 

MSSR komandasını Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun komandası təmsil etmişdi 

(9, v. 30). 

 İnstitutun 4 tələbəsi  isə ―Pravda‖ krosunda iştirak etmək üçün 1974-cu ilin 

15-23 aprel tarixinədək Frunze şəhərinə ezam olunmuşdu. Həmin tələbələrin 

ezamiyyə  xərcləri isə  Bədən tərbiyəsi və idman komitəsinin hesabına ödənilirdi 

(7, v. 56). 

İnstitut rəhbərliyi Naxçıvanda yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması işinə 

mühüm əhəmiyyət verirdi. Buna görə də instituta Bakının ali təhsil müəssisələ-

rindən və elmi-tədqiqat qurumlarından müəllimlər  dəvət olunur və həmin müəl-

limlər tərəfindən tələbələrə mühazirələr oxunurdu. Belə müəllimlərdən biri 10 

yanvar 1973-cu ildə İnstituta gəlmiş Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 

baş elmi işçisi Vəli Əliyev, digəri isə 1975-ci ilin noyabrında institutda olmuş  

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 

əməkdaşı, filoloji elmlər doktoru, professor Rahilə Cavadaova  idi. Vəli Əliyev  

arxeologiya, Rahilə müəllimə isə Azərbaycan ədəbi dil tarixi fənnindən 

mühazirə demək üçün  instituta dəvət olunmuşdular (13, v. 57). 
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İnstitut rəhbərliyi tələbə və müəllimləri Bakıya və ya xaricə kurslara, prakti-

kalara, seminarlara göndərməklə də yetişəcək kadrların biliklərin artırılması üç-

ün bir sıra tədbirlər görürdü. 1974-cu ildə İnstitutun riyaziyyat fakultəsinin tələb-

ələri Bakıda Kibernetika institutunda  Hacıyev Şəmil Əliheydər oğlunun rəhbər-

liyi altında praktika keçmişdilər (17, v. 11-12).   

28 yanvar 1974-cü ildə İnstitutun baş labarantı Rüstəmov Elsevər gələcəkdə 

institutda maşın hesablama kabinetinin yaradılması nəzərdə tutulduğundan 

həmin maşınlarının iş prosesini öyrənmək üçün bir aylığa Azərbaycan SSR EA-

nın Kibernetika İnstututuna göndərilmişdi (6, v. 103). 

2 iyun  1974-cu ildə Yusifzadə Əqil  və İsmayılova Elmiranın rəhbərliyi ilə  

coğrafiya fakultəsinin 2-ci kurs tələbələri  Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına 18 

günlük təcrübədə olmuş, çöl praktikalarında iştirak etmiş və bunun nəticəsində  

öz biliklərini artırmışlar (8, v. 5). 

Orucəliyev Nəriman İnstitutun Pedaqogika və psixologiya kafedrasının 

psixologiya üzrə baş müəllimi Zaqafqaziya psixoloqlarının konfransında iştirak 

etmək üçün Bakı şəhərinə  ezam olunmuşdu (6, v. 106). 

14 mart 1974- cü ildə Azərbaycan SSRİ Ali və orta ixtisas  təhsili nazirli-

yindən verilən telefonoqramma və rektor İ. Məmmədovun sərəncamına əsasən  

institutun partiya təşkilat katibi Nəriman Orucəliyev, qəbul komissiyasının mə-

sul katibi Əlövsət Quliyev Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasında  keçirilən 

müşavirədə və Bilik Cəmiyyətinin Respublika və Bakı  şəhər təşkilatları idarə 

heyətlərinin birgə keçirdikləri III plenumunda iştirak etmək üçün Bakı şəhərinə 

ezam olunmuşdular (6, v. 4-5).  

İnstitutun  ictimai elmlər kafedrasının  dosenti Səfərov Heydər İsa oğlu 17-

23 oktyabr 1974-cü ildə  Leninqrad şəhərində keçiriləcək ― Sovet Həyat tərzi və 

ideoloji mübarizə‖ mövzusunda  seminarda  iştirak etmişdi (8, v. 109). Məhz 

yuxarıda qeyd olunanların nəticəsi olaraq Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda 1970-

ci illərdə yüksək intellektə malik olan tələbə və müəllim heyəti formalaşmaqda 

idi. 

1973-cü ildə Pedaqoji İnstitut Naxçıvan filialının binasından yeni əraziyə 

əvvəllər sərhədçilərin istifadə etdiyi sahəyə köçürülmüşdür. Bundan sonra həmin 

ərazidə bir sıra bərpa, yenidənqurma, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. 

1975-ci ildə isə  Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun ilk beşmərtəbəli yataqxana 

binası istifadəyə verilmişdir (1, s. 13-15). 

Naxçıvan Pedaqoji İnstitutuna 1970-ci illərdə Heydər Əliyev tərəfindən 

göstərilən qayğı o dövr üçün mühüm əhəmiyyətə malik idi.  Heydər Əliyev ilk 

dəfə hələ Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə burada olmuşdur. Naxçı-

van Muxtar Respublikasının yaradılmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq bu 

qədim diyara gələn dövlət başçısı 4 oktyabr 1974-cü ildə Naxçıvan Dövlət Peda-

qoji İnstitutun müəllim və tələbələri ilə görüşmüşdür. Dövlət əhəmiyətli bu gö-

rüş universitetin tarixi salnaməsində çox mühüm yer tutur. Məhz həmin görüş-

dən sonra respublikamızın rəhbər orqanlarının, muxtar respublika rəhbərliyinin 

diqqəti gənc Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daha geniş miqyasda yönəl-

mişdir. Artan qayğı və diqqət Pedaqoji institutun maddi-texniki bazasının möh-

kəmləndirilməsi, burada yeni ixtisasların açılması ilə nəticələnmişdir. Hətta 

Naxçıvanda mövcud Pedaqoji institutun bazasında müstəqil dövlət universiteti-

nin yaranması zərurəti haqqında ilk fikirlər də həmin tarixi görüşdə Heydər 
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Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür. Regionda universitet yaratmaq ideyasını 

Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtar respublika statusu daşıması, diyarın özünə-

məxsus coğrafi mövqeyi, strateji əhəmiyyəti kimi inkarolunmaz amillərlə əsas-

landırmışdır (2, s. 10). Məhz bundan sonra 1970-ci illərin ikinci yarısından sonra 

institutun inkişafında  yeni mərhələ başlamışdır. Belə ki, burada ali məktəb prin-

siplərinə uyğun şəkildə zəruri struktur bölmələr təşkil olunmuşdur. Əvvəllər 

mövcüd olan vahid ümum instutut elmi şurası əvəzinə  fakultələrin hər birinin 

özünün şurası yaradılmışdır. Bundan başqa, institutda mövcud olan ictimai təki-

latların fakultələrdə ilk təşkilatları formalaşdırılmışdır. Bütün bunlar fakultələrin 

mövcud imkanlarını daha da artırmışdır. 

1970- ci illərin ikinci yarısında  Naxçıvan  Pedaqoji İnstitunun əməkdaşları 

və tələbələri bir sıra konfranslarda iştirak etmişdilər. Onlar 5-6 may  1978-ci ildə 

Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunda  keçirilən elmi konfransda, 25 mart 1978-ci 

ildə Gənclər təşkilatının  60 illiyinə həsr edilmiş XII tələbə elmi konfransında 

olmuşlar (10, s. 24, 43). 

1975-ci ilin aprelində Kiyev şəhərində keçirilən arxeoloji tədqiqatların ye-

kunlarına həsr edilmiş Ümumittifaq sessiyasında Naxçıvan arxeoloji qazıntıları  

haqqında  məruzə etmək üçün  Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu  Arxeologiya 

və Etnoqrafiya sektorunun dissertantı M.Seyidov Kiyev şəhərində məruzə etmiş-

di (11, v. 44).  

1975-ci ildə İnstitutun rəhbərliyi tərəfindən  tədris, tərbiyə və elmi  işlərinin  

keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, tədris prosesinə nəzarəti atrırmaq məqsədilə  icti-

mai elmlər kafedrası iki müstəqil kafedraya- Sov.İKP tarixi və siyasi iqtisad, 

Fəlsəfə və elmi kommunizm kafedralarına bölünürdü. Bağırov İbrahim, Hüsey-

nov İbrahim, Qasımov Qasım, Ağamalıyev Fəzail, Məmmədov Akif, Quliyev 

Səməd, Şirəliyev Asif   Sov.İKP tarixi və siyasi iqtisad kafedrasının müəllimləri, 

Səfərov Heydər, Eminov Rüstəm, Qasımov Yunis, Kəngərli Sübhi, Rzayev 

Məmməd isə Fəlsəfə və elmi kommunizm kafedrasının müəllimləri hesab olu-

nurdular (13, v. 27). 

 Azərbyacan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 26 noyabr 1976-cı 

il tarixli 20-6 №li  məktubuna əsasən İnstitutun mövcüd Kimya-biologiya 

kafedrası iki müstəqil kafedraya ayrıldı. Kimya kafedrasına rəhbər kimya elmləri 

doktoru Nəsirov Əkbər, Bilologiya kafedrasına rəhbər isə ictimai əsaslarla 

biologiya elmləri namizədi Qulamov Əsgər təyin olundular (14, v. 51). 

1970- ci illərdə  Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda  mülki müdafiə kursu ilə 

birgə tibbi hazırlıq kursu da fəaliyyət göstərirdi. 9 aprel 1976 ildə  rektorun 

qərarı ilə əczaçılıq elmləri namizədi, baş müəllim Məmmədov Qəzənfər mülki 

müdafiə  və tibbi hazırlıq kursuna rəis vəzifəsinə təyin olundu  (15, v. 127).  

SSRİ  Ali və Orta İxtisas Təhsili  Nazirliyinin 3 sentyabr 1975-ci il tarixli 

51№li əmrinə və rektor əvəzi olan Yavuz Axundovun əmrinə əsasən ―Avropada 

təhlükəsizlik və əməkdaşlığa aid müşavirənin yekunları haqqında‖ Sov.İKP MK-

nın, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəttinin  və SSRİ Nazirlər Sovetinin  qəbul 

etdiyi sənəd, Helsinkidə L.İ.Brejnevin çıxışı və müşavirənin yekun sənədləri ilə  

əlaqədar olaraq ictimai elmlərin və başqa fənnlərin  saatları hesabına institutun  

bütün kurslarının əyani və hazırlıq şöbələrində 4 saat, qiyabi şöbələrində isə 2 

saat olmaqla mühazirə - seminar  məşğələləri keçirilmiş və həmin müşavirədən 

çıxarılmış nəticələr  tələbələrə  çatdırılmışdır (16, v39).  
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     Naxçıvan Pedaqoji Ġnstitutu 1980-ci illərdə: 

1980-ci illərin əvvəllərinədək Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda təlimin texni-

ki vasitələri, linqafon kabinələri yaradılmış, labaratoriyaların maddi-texniki 

bazası möhkəmləndirilmiş, bir sıra tədris emalataxanaları tələbələrin istifadəsinə 

verilmişdir. 1981-ci ildə İnstitut üçün orta məktəb tipində olsada yeni binaın 

tikintisi tamamlanmışdır. Yaranmış yeni şərait  institutda tədrisin elmi tədqiqat 

işlərinin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Nəticədə institutun elmi mühitində 

nəzərəçarpacaq dərəcədə irəliləyişlər diqqəti cəlb etmişdir. Namizədlik dis-

sertasiyası müdafiə edənlərin sayı artmış, Ədəbiyyat kafedrasının müdiri Yavuz 

Axundov ―Azərbaycan tarixi romanı‖ mövzüsunda doktorluq dissertasiyası  

müdafiə etmişdir. Artıq 1981-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda 14 

kafedra fəaliyyət göstərir, əyani şöbədə 1338 nəfər, qiyabi şöbədə isə 616 nəfər 

tələbə təhsil alırdı. Onların təlim tərbiyəsi ilə 130 nəfər professor-müəllim heyəti 

məşğul olurdu (1, s. 33). 

1980-ci illərdə də İnstitutda bir sıra problemlərə həsr olunan elmi  konfrans-

lar keçirilmiş və Zaqaqaziya  ali məktəbləri alim və tələbələrin iştirakı genişlən-

dirilmişdir. 1983-cü ildə ―Sov.İKP-nin Lenin milli siyasəti‖ mövzusunda keçiril-

miş elmi konfransda  Bakı, Gəncə, Mahacqala, Leninakan şəhərlərinin nümayən-

dələri iştirak etmişlər. Bundan başqa institutda respublika kimyacı alimlərinin 

iştirakı ilə keçirilən ekologiyanın aktual problemlərinə həsr olunmuş konfrans 

böyük marağa səbəb olmuşdur. İnstitutda mədəni-kütləvi tədbirlər sahəsində 

nəzərəçarpacaq addımlar atılmışdır.İnstitutda folklor musiqisi kollektivi yaradıl-

mış, ―Yallı‖ ansambılı geniş miqyasda fəaliyyət göstərmişdir. 1980-ci illərin 

ortalarından etibarən Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu yeni mərhələyə qədəm 

qoymuşdur. Cəmiyyətdə başlamaqda olan yenidənqurma ali məktəb həyatının  

bütün sahələrinin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. 1985-ci ilin avqust ayında 

rektor vəzifəsinə təyin olunmuş İ.Cəfərov İnstitut həyatında mühüm işlərin 

həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir. İ.Cəfərov 1985-89-cu illərdə 

İnstitutda rektor vəzifəsində çalışmış, həmin  dövrdə əksər struktur bölmələrinin 

işi yenidən qurulmuşdur. Əvvəlcədən mövcüd olan və yeni təşkil edilmiş ixtisas-

lar əsasında fakultələrin adları dəyişdirilmiş və əhatə dairəsi konkretləşdiril-

mişdir. Təbiətşunaslıq- riyaziyyat, Mühəndis-pedaqoji fakultələri, Elektroradio-

texnika və materialşunaslıq, Riyaziyyat və hesabalama texnikası, Azərbaycan 

dili və onun tədrisi metodikası kafedraları yaradılmışdır. Kafedraların labaratori-

yaların maddi-texniki bazası daha da möhkəmləndirilmişdir. Xüsusən, kimya 

labaratoriyası və elektron hesablama maşınları. Texniki avadanlıqlar alınmışdır. 

İnstitutda ilk dəfə olaraq 1986-ci ildə ―Gənc Alimlər Şurası‖ təşkil olunmuşdur. 

Şuraya rəhbərlik isə filologiya elmləri namizədi Arif Rəhimova həvalə 

edilmişdir. Məhz 1987-ci ildə Gənc Alimlər Şurasının təşəbbüsü ilə ―Naxçıvan: 

dünən, bu gün  və sabah‖ mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir (1, s. 35). 

Tələbə elmi cəmiyyəti 
Naxçıvanda tələbə elmi cəmiyyəti 1969-cu ildə Naxçıvan filialının direkto-

ru, dosent Əli Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. APİ-dən  cəmiyyətin nizam-

naməsi gətirilmiş, buna uyğun olaraq  tələbə elmi cəmiyyəti təşkil olunmuşdur. 

Bu cəmiyyətin ilk sədri III kurs tələbəsi İsa Həbibəyli olmuşdur. O 1976-cı ilə 

kimi bu cəmiyyətə sədrlik etmişdir. Bu zaman tələbə elmi cəmiyyəti geniş 

fəaliyyət göstərmiş və özünəməxsus ənənələri ilə diqqəti cəlb etmişdir. Tələbələ-
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rin elmi konfransları keçirilmiş, qalib tələbələr diplomlarla təltif olunmuşlar və 

ən əsasıda dərnəklər yaradılmış və  müxtəlif elmi problemlərin müzakirələri 

məhz tələbə elmi cəmiyyətin təşkilatçılığı ilə olmuşdur. Həmin dövrdə tələbələr 

Bakı və Gəncədə keçirilmiş konfranslarla yanaşı Kiyev, Frunze, Tibilisi, 

Leninakan şəhərlərindəki elmi tədbirlərdə də yaxından iştirak etmişlər. Azər-

baycan ali məktəblərinin 1972-ci ildən 1986-ci ilədək  15 dəfə keçirilən ənənəvi 

respublika konfransında tələbə tədqiqatçılar  məruzələrlə  çıxış edərək mühüm 

nailiyyətlər qazanmışlar. Fərqlənən tələbələrdən 144 nəfəri müxtəlif dərəcəli 

diplomlarla 12 nəfəri isə ―Ən yaxşı elmi-tədqiqat işinə görə‖ medalı ilə təltif 

olunmuşlar (1, s. 36). 

Müxtəlif illərdə Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda tələbə elmi cəmiyyəti 

xətti  ilə aşağıdakı  elmi konfranslar keçirilmişdir. 

1.Zaqafqaziya Pedaqoji İnstitutlarının tələbə elmi konfransı (6-8 may 1977-

ci il  və 19-20 may 1980-ci illər). 

2. Muxtar Respublika ali və orta ixtisas  məktəblərinin tələbə elmi konfransı 

(21-22 may 1981-ci il). 

3.Sov.İKP-nin Lenin milli siyasəti  mövzusunda  respublika elmi konfransı 

(26-28 oktyabr 1982-ci il). 

4. Ali məktəblərdə tələbələrin elmi tədqiqat işlərinin təşkilinə dair 

ümümittifaq baxış-müsabiqəsinin gedişinə həsr olunmuş respublika seminar 

müşavirəsi (19-20 oktyabr 1983-cü il). 

5. ―Azərbaycanda elm və maarifin inkişafında akademik Yusif Məmmədə-

liyevin rolu‖ mövzusunda  respublika elmi konfransı  (19-20 oktybar 1985-ci il). 

6. ―Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan ədəbiyyatında realist demokra-

tik hərəkat‖ mövzusunda respublika tələbə elmi konfransı (3-4 oktyabr 1986-ci 

il). 

29 dekabr 1990-cı il tarixli Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarına 

əsasən Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 

Naxçıvan Dövlət Universitetinə çevrilmiş və 9 yanvar 1991-ci il Muxtar 

Respublika Nazirlər Sovetinin 07№-li qərarı və Naxçıvan Muxtar Respublika 

Nazirlər Kabinetinin 360 saylı sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetində 

təsərrüfat hesablı ixtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinin açılması 

haqqında qərar qəbul edilmişdi (3, s. 9) 

Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu fəaliyyət göstərdiyi 18 il ərzində 

nəinki muxtar respublikamızda ixtisaslı pedaqoji kadrlar yetişdirmiş, habelə 

Azərbaycanın digər regionlarında, hətta o zamankı Sovetlər birliyinə daxil olan 

digər müttəfiq respublikalarda yaşayan həmvətənlərimizə yüksək pedaqoji təhsil 

verən qabaqcıl ali təhsil müəssisəsi kimi tanınmışdır. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutu  təşkil olunduğu gündən yeni istiqamətlər üzrə ali təhsilli müəllim 

kadrları hazırlanmaqla yanaşı, ali məktəbin özü üçün elmi-pedaqoji kadr 

potensialının formalaşdırılması, onun keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin 

artırılması, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, təhsil infrastrukturunun 

yenilənməsi sahəsində mühüm əhəmiyyət daşımış və 17  tələbə buraxılışı 

olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

НИЛЮФЕР АГАЕВА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАХЧЫВАНСКОГО ФИЛИАЛА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 

НАХЧЫВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(1972-1990) 

В статье подробно рассказывается о преобразовании Нахчыванского филиала в 

Нахчыванский государственный педагогический институт. Также была рассмотрена 

деятельность Нахчыванского государственного педагогического института. Изучена роль 

руководства института в подготовке кадров, укреплении материально-технической базы в 

разные годы, а также повышении активности студенческого научного общества. 

Ключевые слова: Нахчыванский государственный педагогический институт, 

материально-техническая база, студенческое научное общество, Совет молодых ученых, 

конференция 

SUMMARY 

NILUFAR AGHAYEVA 

CHANGE AND ACTIVITY OF THE NAKHCHIVAN BRANCH OF THE 

AZERBAIJANI PEDAGOGICAL INSTITUTE TO THE NAKHCHIVAN STATE 

PEDAGOGICAL INSTITUTE (1972-1990 years) 

The article provides detailed information about the transformation of the Nakhchivan 

branch into the Nakhchivan State Pedagogical Institute. The activity of Nakhchivan State 

Pedagogical Institute was also considered. The role of the management of the institute in staff 

training, strengthening the material and technical base in different years, as well as increasing the 

activity of the student scientific society was studied. They also talked about the activities carried 

out by the Student Scientific Society and the Council of Young Scientists in the 1980s. 

         Keywords: Nakhchivan State Pedagogical Institute, Material and technical base, Student 

Scientific Society, Council of Young Scientists, conference 
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KƏSĠLMƏZ FUNKSĠYALARIN FUNKSĠONAL TƏNLĠKLƏRĠN HƏLLĠNƏ TƏTBĠQĠ 

 

 Kəsilməz funksiyaların funksional tənliklərin həllində geniĢ tətbiqə malikdir. Məqalədə 

kəsilməz funksiyaların funksional tənliklərin həllinə necə tətbiq olunması bir neçə misal həlli ilə 

göstərilmiĢdir. 

 Açar sözlər: funksional tənlik, kəsilməz həll, kəsilməz funksiya. 

 

 );( R -da təyin olunmuş kəsilməz və istənilən Ryx , üçün 

)()()( yfxfyxf  (1) şərtini ödəyən funksiyaları tapaq.  

 Bu tənlik funksional tənliklər tipinə aid ən sadə tənlikdir. Qeyd edək 

ki, biz bu tənliyin yalnız kəsilməz həllərini axtarırıq. Aydındır ki, 

Rkkxxf  ,)( verilən tənliyi ödəyir. Doğrudan da ixtiyari Ryx , üçün 

)()()()( yfxfkykxyxkyxf  . Lakin biz göstərəcəyik ki, 

kəsilməz funksiyalar sinfində tənliyin istənilən həlli kxy   şəklindədir.  

Əvvəla (1) tənliyindən görünür ki,  
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fNm  alarıq. 

Digər tərəfdən xy  götürsək 
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Onda  

Nnxnfnxfnxf  ),()()(  və Nmxf
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Beləliklə, ixtiyari – rasional ədəd üçün alırıq ki, )()( xrfrxf   x=1 olduqda 

)1()( rfrf   

af )1(  olarsa arrf )( olar. İxtiyari Rx götürək və ,....,......,,, 210 nxxxxx   

onun onluq say sistemində yazılışı olsun. Onda ,....,......,,, 210 nn xxxxr  - rasional 

ədəddir və nn arrf )(  

Lakin  nxrn ,  və )()( xfrf n  olduğundan alırıq ki, axxf )(  Bu isə 

göstərir ki, (1) funksional tənliyinin həlli Raaxy  , şəklindədir. );( R - 

da təyin olunmuş, kəsilməz və )()()( yfxfyxf    (2) 

Bərabərliyini ödəyən istənilən f(x) funksiyasını tapaq.  

Aydındır ki, )0(  aay x funksiyası (2) tənliyini ödəyir və kəsilməzdir:  
yxyx aaa 
 

Göstərək ki, (2) funksional tənliyinin həlli kəsilməz funksiyalar sinfində  
xaxf )(  

Şəklindədir. ( f(x) = 0 həlli nəzərə alınmır).  

Aydındır ki, hər hansı Rx 0 üçün f(x) = 0 olarsa, 
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funksiyanı loqarifmləmək olar: 

)(ln)(ln))()(ln())(ln( yfxfyfxfyxf   

Əgər )(ln)( xfx  qəbul etsək onda  
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İndi isə );0( R - da kəsilməz ixtiyari Ryx , üçün )()()( yfxfxyf 

bərabərsizliyini ödəyən kəsilməz funksiyaları tapaq.  
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Tutaq ki, );0(  - da kəsilməz f(x) funksiyası bu bərabərliyi ödəyir. xln

əvəzlənməsi aparsaq,  

),;(  onda )(ln)(,ln),()(, xxfxefex    olar. Onda )(  

funksiyası ),;(  da mürəkkəb funksiya kimi kəsilməzdir və  

)()()()()()(    efefeef  

Deməli, 0,ln)(,)(  cxcxfc qəbul etsək, )(log)(

1

c
a eaxxf   

);0( xR - da təyin olunmamış, kəsilməz )()()( yfxfxyf   bərabərliyini 

ödəyən bütün kəsilməz f(x) funksiyalarını tapaq. 

Burada yenə xex ln,   əvəzləməsi aparsaq, onda 

),()(),(ln)(  efxxf   

)()()()()()()(     eefeefef olar. 

Onda )0()(  aa . Buradan axaxf x ln,)( ln   . 
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РЕЗЮМЕ 

САФА АЛИЕВ, НАЗИМ МАХМУДОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ К РЕШЕНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 Имеет широкое применение при решении функциональных уравнений 

непрерывных функций. В статье показано, как применять непрерывные функции к 

решению функциональных уравнений, на нескольких примерах. 

 Ключевые слова:  функциональное уравнение, непрерывное решение, 

непрерывная функция. 

 

SUMMARY 

SAFA ALĠYEV, NAZĠM MAHMUDOV 

APPLICATION OF CONTINUOUS FUNCTIONS TO THE SOLUTION OF 

FUNCTIONAL EQUATIONS 

 Has a wide application in the solution of functional equations of continuous functions. 

The article shows how to apply continuous functions to the solution of functional equations with 

the solution of several examples 

 Keywords: functional equation, continuous solution, continuous function. 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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SÜNĠ ĠNTELLEKT 

 
Süni intellekt, insan zəkasının bir maĢının asanlıqla təqlid edəcəyi və ən sadəsindən daha 

mürəkkəbinə qədər olan tapĢırıqları yerinə yetirməsi prinsipinə əsaslanır. Texnologiya 

irəlilədikcə, süni intellekt müəyyənləĢdirən əvvəlki meyarlar köhnəlir. Süni intellekt davamlı 

olaraq bir çox fərqli sahəyə fayda gətirmək üçün inkiĢaf edir. Süni intellekt üçün tətbiqlər 

sonsuzdur. 

Texnologiya bir çox fərqli sektora və sənayeyə tətbiq edilə bilər. Süni intellekt iki fərqli 

kateqoriyaya bölünə bilər: zəif və güclü. Zəif süni intellekt, müəyyən bir iĢi yerinə yetirmək üçün 

hazırlanmıĢ bir sistemi təcəssüm etdirir. Güclü süni intellekt sistemləri insana bənzər sayılan 

vəzifələri icra edən sistemlərdir. 

Açar sözlər:  Süni intellet, kompyuter , texnologiya, funksiya ,maĢın. 
 

İnsanların əksəriyyəti süni intellekt termini eşitdikdə, ümumiyyətlə düşün-

dükləri ilk şey robotlardır. Bunun səbəbi, böyük büdcəli filmlər və romanların 

yer üzündə fəlakətə səbəb olan maşınlara bənzər hekayələr toxumasıdır. Ancaq 

həqiqətdən başqa bir şey ola bilməz. 

Süni intellekt, insan zəkasının bir maşının asanlıqla təqlid edəcəyi və ən 

sadəsindən daha mürəkkəbinə qədər olan tapşırıqları yerinə yetirməsi üçün mü-

əyyən edilə biləcəyi prinsipinə əsaslanır. Süni intellektin hədəfləri öyrənmə, 

əsaslandırma və qavrayışdan ibarətdir. Texnologiya irəlilədikcə süni intellekt 

müəyyənləşdirən əvvəlki meyarlar köhnəlmişdir. Məsələn, əsas funksiyaları 

hesablayan və ya optimal xarakter tanıma yolu ilə mətni tanıyan maşınlar artıq 

süni intellektin təcəssümü hesab edilmir, çünki bu funksiya artıq özünəməxsus 

kompüter funksiyası kimi qəbul edilmişdir. 

Sİ davamlı olaraq bir çox fərqli sahəyə fayda gətirmək üçün inkişaf edir. 

Maşınlar riyaziyyat, informatika, dilçilik, psixologiya və daha çox sahələrə 

əsaslanan çarpaz intizamlı bir yanaşma istifadə edir. 

Süni intellektin tətbiqi  

Süni intellekt üçün tətbiqlər sonsuzdur. Texnologiya bir çox fərqli sektora 

və sənayeyə tətbiq edilə bilər. Sİ dərmanlar dozası və xəstələrdə fərqli müalicə 

üçün, əməliyyat otağında cərrahi əməliyyatlar üçün sınaqdan keçirilir və istifadə 

olunur. Süni intellektə sahib maşınların digər nümunələrinə şahmat və özünü 

idarə edən maşınlar daxildir. Bu maşınların hər biri etdikləri hər hansı bir 

hərəkətin nəticələrini ölçməlidirlər. Çünki hər bir hərəkət son nəticəyə təsir 

edəcəkdir. Şahmatda son nəticə oyunu qazanır. Özünü idarə edən avtomobillər 

üçün kompüter sistemi bütün xarici məlumatları nəzərə almalı və toqquşmanın 

qarşısını alan bir şəkildə hərəkət etməsi üçün hesablamalıdır. 

Süni intellektin maliyyə sənayesində tətbiqləri var. Burada qeyri-adi debet 

kartı istifadəsi və böyük hesab depozitləri kimi bank və maliyyə sahəsindəki 
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fəaliyyəti aşkar etmək və qeyd etmək üçün istifadə olunur - bunların hamısı bir 

bankın iqtisadiyyat şöbəsinə kömək edir.  

Süni intellektin təsnifatı 
 

Süni intellekt iki fərqli kateqoriyaya bölünə bilər: zəif və güclü. Zəif süni 

intellekt müəyyən bir işi yerinə yetirmək üçün hazırlanmış bir sistemi təcəssüm 

etdirir. Zəif Sİ sistemləri, yuxarıdan gələn şahmat nümunəsi kimi video oyunları 

―Amazon‖ - un ―Alexa‖ və ―Apple‖ - ın ―Siri‖ kimi şəxsi köməkçiləri ehtiva 

edir. Köməkçiyə bir sual verirsən, bunun üçün cavab verir. 

Güclü süni intellekt sistemləri insana bənzər sayılan vəzifələri icra edən 

sistemlərdir. Bunlar daha mürəkkəb sistemlərə meyllidirlər. Bir insanın 

müdaxiləsi olmadan problemi həll etmək tələb oluna biləcəyi vəziyyətləri idarə 

etmək üçün proqramlaşdırılmışdır. Bu cür sistemlərə özünü idarə edən maşınlar 

və ya xəstəxana əməliyyat otaqlarında rast gəlmək olar. 

Sİ-in potensial təhlükəsi 

Əksər tədqiqatçılar üstün bir Sİ'nin sevgi və nifrət kimi insan duyğularını 

sərgiləməsinin çətin olduğunu və Sİ'nin qəsdən xeyirxah və ya pis olacağını 

gözləmək üçün heç bir səbəb olmadığını qəbul edirlər. Bunun əvəzinə Sİ'nin 

necə bir riskə çevrilə biləcəyini düşünərkən mütəxəssislər ən çox ehtimal olunan 

iki ssenarini düşünür: 

1. Sİ dağıdıcı bir şey etmək üçün proqramlaşdırılmışdır: Muxtar silahlar 

öldürmək üçün proqramlaşdırılan süni intellekt sistemləridir. Yanlış adamın 

əlində bu silahlar asanlıqla kütləvi itki verə bilər. Üstəlik bir Sİ silah yarışı 

təsadüfən Sİ müharibəsinə səbəb ola bilər və bu da kütləvi itki ilə nəticələnir. 

Düşmən tərəfindən əngəllənməməsi üçün bu silahların sadəcə "söndürülməsi" 

olduqca çətin olacaq şəkildə qurulmuşdur ki, insanlar belə vəziyyətə nəzarəti 

əldən verə bilsinlər. Bu risk dar Sİ ilə də mövcuddur, lakin Sİ kəşfiyyat və 

muxtariyyət səviyyələri artdıqca böyüyür. 

2. Sİ faydalı bir şey etmək üçün proqramlaşdırılmışdır. Lakin məqsədinə 

çatmaq üçün dağıdıcı bir metod hazırlayır: Bu, Sİ-nin hədəflərini özümüzlə tam 

uyğunlaşdıra bilməyəndə baş verə bilər, bu olduqca çətindir. Mütəxəssis bir 

sistemə iddialı bir geoenergetika layihəsi tapşırılsa, ekosistemimizi yan təsir 

kimi məhv edə bilər və insanın onu dayandırmaq cəhdlərini qarşılanacaq bir 

təhlükə kimi qiymətləndirə bilər. 

Xüsusi mülahizələr 

Yarandığı gündən bəri süni intellekt alimlərin və ictimaiyyətin diqqətini 

çəkdi. Ümumi mövzulardan biri, maşınların o qədər yüksək dərəcədə inkişaf 

edəcəyi və insanlar ayağa qalxa bilməyəcəkləri və özlərini eksponensial nisbətdə 

yenidən dizayn edərək yola çıxması fikri. 

Maşınlar insanların şəxsi həyatını ələ keçirməsinə və hətta silahlanmasına 

da imkan yaradır. Digər arqumentlər, süni intellekt etikası və robotlar kimi ağıllı 

sistemlərin insanlarla eyni hüquqlarla davranılmadığını müzakirə edir. 

Özlərini idarə edən avtomobillər kifayət qədər mübahisəlidir. Çünki 

maşınlar ən az risk və ən az itki üçün hazırlanmışdır. Eyni anda bir adam və ya 

digəri ilə toqquşma ssenarisi təqdim edilsə, bu avtomobillər ən az zərər verə 

biləcək variantı hesablayacaqdılar. 
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Bir çox insanın süni intellektə sahib olduğu digər mübahisəli məsələ, 

insanın məşğulluğuna necə təsir göstərə bilməsidir. Ağıllı maşınların tətbiqi ilə 

müəyyən işlərin avtomatlaşdırılması üçün bir çox sənayedə insanların işçi 

qüvvəsindən çıxarılması ilə bağlı narahatlıq var. Özünü idarə edən avtomobillər 

taksilərə və avtomobil paylaşma proqramlarına ehtiyacı aradan qaldıra bilər 

İstehsalçılar isə insan əməyini maşınlarla asanlıqla əvəz edə bilər. 

 

Ölkələrin Suni intellekt hazırlıq indeksi (2019) 

 

 
 

Ölkələrin suni intellekt hazırlıq indeksi 2017-ci ildə ―Oxford Insight‖ 

tərəfindən yaradılmışdır. Bu indeksi yaratmaqda məqsəd Suni intellektin 

ölkələrin əməliyyatlarına hansı həcmdə təsir etdiyini ölçməkdir. Beynəlxalq 

İnkişaf Tədqiqatları Mərkəzinin (BİTM) dəstəyi ilə istehsal olunan 2019 Suni 

İntellekt Hazırlıq İndeksi 194 ölkənin indeksinin 0 və 10 qiymət çərçivəsində 

dəyərləndirir. 

Ümumi hesab dörd yüksək səviyyəli qruplar üzrə qruplaşdırılmış 11 giriş 

ölçümündən ibarətdir. Bu qruplara: idarəetmə; infrastruktur və məlumatlar; 

bacarıq və təhsil; hökumət və ictimai xidmətlər aiddir. 

2019 Suni İntellekt Hazırlıq İndeksinə görə Sinqapur 9.186 ilə lider, 

Birləşmiş krallıq isə 9.069 ilə ikincidir. Ümumilikdə Şimalı Amerika, Qərbi 

Avropa və Şərqi Asiya ölkələrin Suni intellekt göstəriciləri kifayət qədər 

yaxşıdır. Azerbaycan siyahida 64 yerdə 5.244 ilə qərarlaşıb. Ən aşağı 

göstəricilər isə Afrika ölkələrinə məxsusdur. 
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РЕЗЮМЕ 

АЗЕР БАБАЕВ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Искусственный интеллект основан на том принципе, что человеческий интеллект 

может легко имитировать машину и выполнять задачи от самых простых до самых 

сложных. По мере развития технологий старые критерии определения искусственного 

интеллекта устаревают. Искусственный интеллект постоянно развивается, чтобы принести 

пользу во многих областях. Приложения для искусственного интеллекта безграничны. 

Технология может применяться во многих различных секторах и отраслях. 

Искусственный интеллект можно разделить на две категории: слабый и сильный. Слабый 

искусственный интеллект представляет собой систему, предназначенную для выполнения 

конкретной задачи. Мощные системы искусственного интеллекта - это системы, 

выполняющие функции человека. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютер, технология, функция, 

машина. 

 

SUMMARY 

AZER BABAYEV 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Artificial intelligence is based on the principle that human intelligence can easily mimic a 

machine and perform tasks from the simplest to the most complex. As technology advances, the 

old criteria for determining artificial intelligence become obsolete. Artificial intelligence is 

constantly evolving to benefit many different fields. Applications for artificial intelligence are 

endless. 

The technology can be applied to many different sectors and industries. Artificial 

intelligence can be divided into two different categories: weak and strong. Weak artificial 

intelligence embodies a system designed to perform a specific task. Powerful artificial 

intelligence systems are systems that perform human-like functions. 

Keywords: Artificial intelligence, computer, technology, function, machine. 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

 Jurnalda iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat 

üzrə aparılan elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən başqa nəşrlərdə çap olunmamış 

məqalələr qəbul olunur. 

 Məqalənin həcmi qrafik materiallar, fotolar, cədvəllər, ədəbiyyat siyahısı və xülasələr də 

daxil olmaqla 10-12 səhifədən artıq olmamalıdır. 

 Məqalə həmmüəlliflərinin sayının üç nəfərdən artıq olması arzuolunmazdır.  

 Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların dürüstlüyünə bilavasitə müəllif 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. 

 

 

 

Redaksiyanın ünvanı: 

Naxçıvan - Az 7000 

Babək məhəlləsi. “Naxçıvan” 

Universiteti Ģəhərciyi 

Tel: (+99436) 550 83 41 

E.mail:elmieserler@nu.edu.az 

 

 

 

  

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elmieserler@nu.edu.az


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

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, ещѐ ниже с интервалом 1 адресс  электронной 

почты автора (авторов) обычными строчными буквами.  Ниже после одной пустой строки 

указывается название статьи с заглавными буквами,  в  размере ―12‖ pt   жирным 

шрифтом.   

Далее, пропуская одну строку приводится резюме с ключевыми словами на языке 

статьи, а в конце резюме и ключевые слова в двух других языках. Перед резюмах на 

других языках  на правом углу указываются с жирными заглавными буквами в размере 

‖12‖ pt  имя и фамилия автора (авторов), называние статьи, а сама резюме – строчными 

буквами. Ключевые слова не должны превышать 10 слов. Словосочетание  «ключевые 

слова» пишется жирными буквами.  

Резюме и список использованной литературы пишется с интервалом 1, а текст 

статьи -1,5.  

 Следует указать ссылки на научные источники по данной теме. Список исполь-

зованной литературы указывается сразу после статьи перед резюме, с размером  ―12‖ pt, с 

интервалом 1, методом кодирования и в алфавитном порядке. 

Слово «литература» пишется в середине страницы, в размере ―12‖pt жирными и 

заглавными  буквами. 

Представленные в редакцию статьи (CD и печатный  вариант)  не подлежат  возвра-

ту. 

Статьи должны быть представлены вместе с рекамендательным письмом руководи-

теля отдела  и кафедры с места работы автора или с отзывом действительного члена или 

члена-корреспондента  Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Статьи представляются в программе WinWord, шрифтом Times New Roman, на 

белой бумаге А4. 
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TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, pedagogy 

and psychology, mathematics, still not published and having research results at a scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the name 

with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters by font 

size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should be 

indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold and 

in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, and 

at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in other 

languages on the right corner  should be indicated  the author’s (co-authors) name and surname 

of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the summary  

should be given in lower case letters in the font size of ―12‖ pt. Keywords should not exceed 10 

words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of ―12‖ pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  ―list of literature‖ should be  written in the middle of the page, in 

the font size of ―12‖ pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 
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