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MÜHASĠBAT UÇOTUNUN TƏMƏL TƏRKĠB ELEMENTLƏRĠ: 

ĠQTĠSADĠ TƏHLĠL VƏ NƏZARƏT FƏALĠYYƏTLƏRĠNĠN  

QARġILIQLI ƏLAQƏLƏRĠ    

 

Məqalədə mühasibat uçotu, onun sistemləĢdirilmiĢ ifadəsi, tərkib elementləri və bu 

elementlərin qarĢılıqlı əlaqələri haqqında bəhs olunmuĢdur. Qeyd olunmuĢdur ki, mühasibat 

uçotu fəaliyyətində istifadə olunan iki iqtisadi alət: iqtisadi təhlil və iqtisadi nəzarət kifayət qədər 

faydalı və səmərəli qarĢılıqlı əlaqələrə malikdirlər, biri-digərini qarĢılıqlı tamamlayır, əldə 

olunan nəticələrdən tamamlayıcı və qarĢılıqlı təsir edəcək formada istifadə olunur.  

Haqqında bəhs olunan hər iki element təsərrüfat subyektlərinin həqiqi vəziyyətin ortaya 

çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Müvafiq elementlər zəruri göstəricilər üzrə mümkün olan 

kəmiyyət-dəyər ifadələrindəki dəyiĢikliklər əsasında tədqiqata məruz qalmaqdadır. Bildirilən 

fikirlər “ümumi mühasibat  müstəvisində” onun iqtisadi təhlil və  iqtisadi nəzarət alətlərinin 

fəaliyyət nəticələrinin qarĢılaĢdırılmasını kompleks Ģəkildə xarakterizə etməyə və sonrakı sistemli 

icraatın həyata keçirilməsinə imkan verir.     

          Açar sözlər: mühasibat uçotu, uçotun tərkib elementləri, uçotun alətləri, iqtisadi təhlil, 

iqtisadi,  nəzarət, təsərrüfat uçotu  
 

Müasir iqtisadi mühit cəmiyyətin inzibati-təşkilatlanma və iqtisadi-idarəet-

mə formatında yeniliklərin daha sürətli və keyfiyyətli mənimsənilməsi və təcrü-

bəyə tətbiqi istiqamətində inkişaf etməkdədir. Bu sırada idarəetmə alətlərindən 

hesab olunan mühasibat uçotunun transformasiyaya və təkamülə uğraması, onun 

tərkib komponentləri hesab olunan maliyyə, idarəetmə və istehsalat uçotu növlə-

rinin qarşılıqlı şəkildə biri-digərini tamamlaması kimi problemlərin araşdırılması, 

bu yöndə yeni mütərəqqi vəzifə və öhdəliklərin formalaşması, araşdırmalara 

iqtisadi təhlil, iqtisadi nəzarət kimi alətlərin aktiv şəkildə cəlb olunması mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Fikrimizcə, iqisadi alətlər haqqında qeyd olunan ye-

ni mənzərənin tədqiqi, müvafiq alətlərin fərdi şəkildə öyrənilməsi və uçot pro-

sesinə daha aktiv cəlb olunması digər məsələlərlə yanaşı təsərrüfat subyektlərinin 

fəaliyyətinə fərqli prizmalardan baxışların təmin olunmasına şərait yaradacaqdır. 

Bildirilən ümumi müddəalar bir sıra məsələyə diqqəti çəkməkdədir ki, 

onların sırasında aşağıdakılar ifadə edilə bilər: 

 idarəetmə aləti olan mühasibat uçotu mikrosəviyyədə tətbiq olunmaqda-

dır; 

 o, özündə vəhdət şəklində özünü çoxsaylı alət və vasitələri ilə vahidlərin 

iqtisadi həyatında təmsil olunmaqdadır; 

 bu fəaliyyətdə istisadi təhlil əsaslandırmalarından və iqtisadi nəzarət 

üsullarından tələblərə uyğun şəkildə istifadə olunması bir vəzifə kimi 

qarşıya qoyulan uçot-qeydiyyat informasiyasının daha dolğun, dəqiq, 

fasiləsiz və tam şəkildə formalaşmasına və sonrakı təqdimatına şərait 

yaradır və s.     
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Düşünürük ki, təsnifatda qeyd olunan hər bir bənd haqqında fərdi genişlən-

dirilmiş mülahizələrin bildiriləsi və onların vahid kompleks daxilində ümumiləş-

dirilməsi zəruridir. İlk növbədə qeyd edək ki, mühasibat uçot fəaliyyətinin özü 

ölkədə mövcud olan təsərrüfat uçotu sisteminin tərkib ünsürüdur və digər uçot 

formaları ilə (operativ və statistik növlər) birgə, qarşılıqlı əlaqələndirilmiş fəaliy-

yəti həyata keçirməklə mükəlləfdir. Bu baxımdan мühasibat uçotu – müəssisənin 

pul ifadəsində əmlakı və öhdə-likləri haqda informasiyaların toplanması, qeydiy-

yatı və ümumiləşdirilməsi ilə əlaqədar bütün təsərrüfat əməliyyatlarının kütləvi, 

fasiləsiz və sənədli uçot vasitəsilə hərəkətinin qaydaya salınan sistemi ifadə 

etməkdədir. Onun predmetinin müəyytən edilməsi sonrakı tədqiqatın şəkilləndi-

rilməsini şərtləndirməkdədir. bu baxımdan  мühasibat uçotunun predmeti – 

ümumilikdə müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti deməkdir, ictimai münasibətlərin 

çoxsaylı və müxtəlif obyektlərindən ibarətdir və iki yerə bölünür: təsərrüfat 

fəaliyyətini təmin edən obyektlər və təsərrüfat fəaliyyətini təşkil edən obyektlər. 

Birinci qrupa təsərrüfat vəsaitləri və onların mənbələri, ikinci qrupa təsərrüfat 

prosesləri (xammal və materialların tədarükü prosesləri, istehsal, satış) aiddir. 

Birinci qrupun obyektləri dedikdə, material, pul vəsaitləri və öhdəliklər başa 

düşülür. Müəssisənin əmlakı tərkibinə və istifadə olunma xarakterinə görə iki 

qrupa bölünür: dövriyyədənkənar aktivlər; dövriyyə aktivləri. Dövriyyədənkənar 

aktivlər özündə əsas vəsaitləri, qeyri-mad-di aktivləri, kapital qoyuluşlarını və 

maliyyə qoyuluşlarını (uzunmüddətli) birləşdirilir. Dövriyyə aktivləri dövriyyə 

fondlarından və tədavül fondlarından ibarətdir.  

Ümumilikdə mühasibat uçotu haqqında bəhs olunandan sonra idarəetmə və 

istehsalat uçotlarına da diqqət yetirmək yerinə düşərdi. Adından da göründüyü 

kimi, istehsalat uçotunun tədqiqində əsas obyektləri məhsulların istehsalı, komp-

lektləşdirilməsi, qablaşdırılması ilə bağlı müstəqim proseslər təşkil etməkdədir. 

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, istehsalat uçotu XVII əsrdə Rusiyada bir sıra 

metallurgiya zavodlarının tikintisi ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. Həmin 

uçotun tətbiqi zamanı üç növ kitablardan istiadə edilirdi: siyahıyaalma kitabları, 

mədaxil kitabları və məxaric kitabları. Siyahıyaalma kitabında material sərvətləri 

və işçi heyətinin siyahı sayı göstərilirdi. Мədaxil və məxaric kitablarında pul 

vəsaitlərinin  mədaxili və məxarici qeydə alınırdı. Haliyədə bu uçot növü özündə 

müvafiq fəaliyyətin ümumi “görüntüsü” ilə yanaşı spesifik istehsalat məqamlar-

ını, müvafiq norma və normativləri və digər aidiyyatı xüsusi məqamları əhatə et-

məkdədir.  

Mühasibat uçotunun ikinci növünü təşkil edən idarəetmə uçotudur. Daha 

darçəçivəli olan bu növ eyni zamanda “əlçatanlılıq” dərəcəsinə görə də fərqlən-

məkdədir. Geniş istifadəçi kütləsini məhdudlaşdıran bu növün funnksiyaları – 

gəlirlərin və xərclərin, pul axınlarının, dövriyyə vəsaitlərinin və kapital qoyuluş-

larının, və ümumiyyətlə, müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarə olunması üzrə 

vəzifələrin kompleks həlli kimi başa düşülür. Коnkret olaraq funksiyalar sıra-

sında planlaşdırma, təşkilolunma, kompensasiya, mükafatlandırma, menecerlərin 

və ümumilikdə heyətin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, əlaqələndirmə və 

informasiya mübadiləsi kimi funksiyalarla yanaşı uçot və nəzarət funksiyası da 

mühüm rol oynamaqdadır. Bu sırada мühasibat (retrospektiv) nəzarəti mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. müvafiq fəaliyyət ikili yazılış prinsipi üzrə baş verən 
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faktların qeydiyyatı və idarəetmə obyektlərinə sonradan düzəlişlərin təsiri kimi 

başa düşülür. 

Digər tərəfdən, məqalədə iqtisadi alətlər kimi çıxış edən konkret istirakçı-

lara da diqqət yetirmək zəruridir. Bu sırada ilk yeri iqtisadi təhlil tutur. Ona fərdi 

qaydada, bir elm kimi yanaşdıqda  görərik ki,    

ortaya plan, uçot-hesabat və digər informasiya mənbələri əsasında müəssisələrin 

və onları struktur bölmələrinin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini 

öyrənən elm çıxır. Deyilən əməliyyatlar mühasibat uçotunda sistemli daxili 

fəaliyyət yönü kimi təzahür etməkdədir.  

Məsələnin üçüncü iştirakçısını nəzarət təşkil edir. Tərif etibarı ilə o, fəaliy-

yətlərindən mənfəət əldə etmək üçün təşkilat və ya müəssisənin maliyyə və 

əməliyyat siyasətini idarə etmək səlahiyyəti kimi başa düşülür. Həmçinin, 

nəzarət – nəticələrin sistemli şəkildə qiymətləndirilməsi və onların planlaşdırılan 

parametrlərə uyğunluğunun yoxlanılmasıdır. Əgər kənarlaşma müəyyənləşdi-

rilirsə, оnda cari fəaliyyət prosesində düzəlişlər aparılmalıdır. Bununla belə, 

yuxarıda göstərildiyi kimi, nəzarət həm də idarəetmə uçotunun funksiyaları 

sırasında da yer almaqdadır.  

Fərdi yanaşmalarla birlikdə bu komponentlərin bir müstəvidə işıqlandırıl-

masına, onların birgə fəaliyyət göstərməsinin, birgə tətbiqinin mövcudluğuna 

diqqət yetirilməlidir. Məsələyə sistemli yanaşma göstərir ki, sintetik (mühasibat) 

uçot vasitəsilə alınan “quru” maliyyə-dəyər nəticələrinin araşdırılması onların 

səviyyələri və tərkibi, dəyişmə meyli, qanunvericilik və iqtisadi-normativ 

aktlarına uyğunluq aspektləri baxımından xarakterizə olunmalıdır. 

Baş verən iqtisadi əməliyyatın iqtisadi göstəricilərlə ifadə olunması, onla-

rın kəmiyyət-keyfiyyət ifadələrinin qiymət və digər iqtisadi alətlərlərin qarşılaş-

dırılması yaranan müxtəlif variantlı situasiyaların səviyyə elementlərinə diqqətin 

yönəldilməsini tələb edir ki, buna da iqtisadi təhlil metodları və metodologiyaları 

vasitəsilə cavab vermək mümkündür. Digər tərəfdən, mövcud olmuş, yaxud for-

malaşmaqda olan, nəzəri aspektdə qurulan situasiyaların “olmalıdır” səviyyələri 

ilə qarşılaşdırılması da heç də zəif olmayan, mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu sı-

rada iqtisadi nəzarətin rolu əvəzsizdir. O, iqtisadi təhlil parametrlərinə də əsas-

lanmaqla həqiqi vəziyyətə tarazlayıcı, tənzimləyici təsir göstər-məli, mövcud 

olmuş və ya real təcrübələrdə icra olunan fəaliyyətdə  yer almış kənarlaşmaların 

(mənfi və müsbət), dəyişmələrin (yönlər üzrə) səbəblərini aydınlaşdırmalı və 

yaranmış situasiyada gəlirlilik, səmərəlilik, optimallıq və digər parametrlər üzrə 

vəzyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində çıxış yollarını göstərməlidir.       
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РЕЗЮМЕ 

MEХТИ БАГИРОВ 

ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ 

В статье повествуется о бухгалтерском учете, об его систематизированном выра-

жении, о составных элементах и их взаимоотношениях. Было отмечено, что используемые 

в бухгалтерской деятельности обе экономические инструментарии: экономический анализ 

и экономический контроль обладают весьма полезными и эффективными 

взаимоотношениями, взаимодополняют друг друга, полученные заключения также 

используются во взаимовлияющей и взаимодополняющей форме. 

Повествуемые обе экономических элемента играют важную роль в выявлении 

настоящего положения хозяйственного субъекта. Эти элементы подвержены изучению с 

учетом отражения имеющих место изменений важных показателей в количественно-

стоимостном вырaжении. Поветвуемые в «общем учетном пространстве» высказывания 

позволяют в комплексном выражении характеризовать сопоставление итогов деятельности 

таких инструментариев, как экономический анализ и экономический контроль и дают 

возможность для  последующего их претворения в жизнь.          

       Ключевые слова: бухгалтерский учет, составные элементы учета, инструментарий 

учета,  экономический анализ, экономический контроль, хозяйственный учет  

 

SUMMARY 

MEKHDI BAĞIROV 

BASIC COMPOSITION ELEMENTS OF ACCOUNTING: 

ECONOMIC ANALYSIS AND CONTROL ACTIVITIES 

MUTUAL RELATIONSHIPS 

The article discusses accounting, its systematized expression, its constituent elements and 

the interrelationships of these elements. It was noted that the two economic instruments used in 

accounting activities: economic analysis and economic control, have a fairly useful and effective 

relationship, complement each other, in a form that complements and interacts with the results 

obtained. is used. Both of these elements play an important role in revealing the real situation of 

economic entities. 

The relevant elements are being studied on the basis of changes in possible quantitative 

and value representations on the necessary indicators. The views expressed allow us to 

comprehensively characterize the comparison of the results of the activities of its instruments of 

economic analysis and economic control "in the field of general accounting" and to carry out 

further systematic proceedings. 

        Key words: accounting, accounting components, accounting tools, economic analysis, 

control economic, accounting 
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COVĠD-19 PANDEMĠYASI DÖVRÜNDƏ HƏYATA KEÇĠRĠLƏN MALĠYYƏ SĠYASƏTĠ 

ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠN ƏSAS ÜNSÜRÜ KĠMĠ 

 

Məqalədə Çinin Wuhan bölgəsində meydana gələn və sürətlə yayılmağa baĢlayan 

Covid-19 pandemiyasının qeyri-iqtisadi bir hadisə kimi dünya iqtisadiyyatına, xüsusən 

Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən bəhs olunmuĢ, Azərbaycan hökuməti tərəfindən Covid-19 

pandemiyasına qarĢı aparılan mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən kompleks tədbirlər sistemi 

tədqiq edilmiĢ, evdə qalınması, sosial məsafənin saxlanılması, iĢgüzar fəaliyyətlərin 

məhdudlaĢdırılması və s. kimi tədbirlərin səbəb olduğu birbaĢa istehsal itkisi, iqtisadi 

fəaliyyətlərdə və ümumi istehsal həcmində azalma Ģəklindəki problemlər araĢdırılmıĢdır. 

Elmi məqalədə, həmçinin milli-iqtisadi təhlükəsizliyin təmini baxımından koronavirus 

pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına təsirlərinin aradan qaldırılması məqsədilə həyata keçirilən 

maliyyə siyasəti nəzərdən keçirilmiĢ və mövcud vəziyyət təhlil edilmiĢdir.  

Açar sözlər: Covid-19 pandemiyası, Azərbaycan iqtisadiyyatı, maliyyə siyasəti, maliyyə 

dəstəyi, iqtisadi təhlükəsizlik     

 

Bu gün cəmiyyətimizin hər bir üzvü tərəfindən koronavirus pandemiya-

sının aradan qaldırılması üçün dünya ölkələrinin səylərini birləşdirməsi zərurili-

yindən danışılır. Bunun da başlıca səbəbi koronavirus pandemiyasının dünya öl-

kələrinin iqtisadiyyatına vurduğu ziddi zərbədir ki, bu da planetimizin hər bir 

sakininin həyatına və yaşam tərzinə öz təsirini göstərməkdə, ölkələrin iqtisadi 

təhlükəsizliyi üçün təhdidlər törətməkdədir. Belə ki, Beynəlxalq Maliyyə İnsti-

tutlarının məlumatına əsasən dünya əhalisinin, şirkətlərinin, maliyyə təşkilatları-

nın və bütün ölkə hökumətlərinin ümumi borcları mütləq rekordu təzələyərək 

255 trilyon ABŞ dollarına çatmışdır. Burada söhbət qlobal ÜDM-nin 322 faizin-

dən gedir və ekspertlər bu kritik göstəricinin 2008-ci il maliyyə böhranından 

40% daha çox olduğunu bildirirlər (3, s.16).  

Bütün dünyaya yayılan Covid-19 pandemiyası insan sağlamlığına təhdid-

lər törətməklə yanaşı, qeyri-iqtisadi bir hadisə kimi dünya iqtisadiyyatında dərin 

iqtisadi böhran yaratmış, dünya əhalisinin maddi rifah səviyyəsinin aşağı düşmə-

sinə səbəb olmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən ciddi bir təhlükə 

olaraq xarakterizə edilən Covid-19-un yayılmasının qarşısını almaq üçün dünya-

nın bir çox ölkəsində iş yerləri, məktəblər, ictimai nəqliyyat vasitələri və s. bağ-

lanmış, beynəlxalq konfranslar, idman yarışları kimi kütləvi tədbirlər ləğv edil-

miş, beynəlxalq uçuş və səfərlər dayandırılmış, ölkə sərhədləri bağlanaraq özünü 

təcrid tədbirləri həyata keçirilmiş, pandemiyanın qarşısının alınması üçün dünya 

dövlətlərinin böyük əksəriyyətində karantin rejimi tətbiq olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyasının nə vaxta qədər davam edəcəyi 

ilə bağlı fikirlər söyləmək, proqnozlar vermək olduqca çətindir. Ancaq onu söy-

ləmək olar ki, Covid-19 pandemiyası Çin iqtisadiyyatı başda olmaqla dünya öl-

kələrinin bir çoxunun iqtisadiyyatına böyük zərbə vurmuşdur. Belə ki, dünyanın 
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500 ən böyük şirkətindən 300-nün investisiya bölgəsi hesab edilən, dünya 

aparıcı şirkətlərinin mühüm istehsal mərkəzi olan Wuhan bölgəsində 

koronavirus pandemiyasının görülməsi 900 qlobal şirkətin Çindən çıxmasına 

səbəb olmuşdur (4, s. 92). İstehsalını dayandıran və ya azaldan şirkətləri də 

nəzərə alsaq çox ciddi mənfi iqtisadi vəziyyətin yarandığı görülməkdədir. Başqa 

sözlə desək, çox təhlükəli olmayan bir xəstəliyin “Dünya fabriki” rolunu 

oynayan Çinin real sektorunda ciddi iqtisadi sarsıntıya səbəb olması qlobal 

iqtisadiyyatın hər tərəfinə yayılmışdır. Dünyanın ən çox enerji istehlak edən 

ölkəsi olan Çində istehsalın dayandırılması neft və qaz alışı həcminin minimum 

həddə qədər azalmasına, son nəticədə, dünya birjalarında xam neftin və təbii 

qazın qiymətlərinin aşağı düşməsinə, neft satan ölkələrin iqtisadiyyatına, o 

cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmişdir. Xüsusən dünya 

birjalarında xam neftin qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycan Respublikası 

dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşmasına mənfi yöndə təsir etmişdir ki, məhz 

bu baxımdan 2020-ci il dövlət büdcəsində müvafiq dəyişikliyin aparılması 

zərurətə çevrilmişdir (1).    

Dünya iqtisadiyyatının subyektlərindən biri olan Azərbaycan dövləti 

digər dünya dövlətləri kimi ölkə vətəndaşlarının sağlamlığı və təhlükəsizliyinin 

təmini naminə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə Covid-19 

pandemiyasına qarşı mübarizə aparmağa başladı. Burada digər bir məqsəd 

koronavirus pandemiyası səbəbi ilə meydana gələn qlobal böhranın aşağıdakı 

cədvəl 1-də göstərilən Azərbaycan iqtisadiyyatına ehtimal olunan təsirlərini 

mümkün qədər azaltmaqdır. 

Cədvəl 1 

Covid-19 pandemiyası səbəbi ilə meydana gələn qlobal böhranın  

Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirləri 

Göstərici 

Ġqtisadiyyat 

necə 

təsirlənəcək 

Təsirin Ģərhi və ya izahı 

İxrac azalar 

Azərbaycanın məhsullarını ixrac etdiyi ölkələrdə pandemiya 

səbəbi ilə baş verən iqtisadi geriləmə və ya yaşanan iqtisadi 

tənəzzül bu ölkələrin idxal səviyyəsinin azalmasına, son 

nəticədə, respublikamızın ixracatına mənfi təsir etmişdir.   

İdxal qarışıq 

Covid-19 virusunun təsiri nəticəsində idxal azalmışdır. 

Respublikamızda idxal həcminin aşağı düşməsi bir tərəfdən 

büdcə kəsirinə nəzarət edilməsinə, ehtiyaclarımızın xarici 

mənbələrdən maliyyələşdirilməsinin azalmasına, digər 

tərəfdən istehsal həcminin azalmasına, bununla yanaşı, artım 

imkanlarının zəifləməsinə səbəb olmuşdur. 

Turizm  mənfi təsir  

Koronavirus pandemiyası səbəbi ilə beynəlxalq uçuş və 

səfərlərin dayandırılması, ölkə sərhədlərinin bağlanaraq 

özünü təcrid tədbirlərinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın 

turizm sektorunun inkişafına iki aspektdən mənfi təsir 

göstərmişdir:  

1. Azərbaycanlıların xarici ölkələrə səfər etməməsi yerli 

turizm şirkətlərinin iflasına və bu faktor dövlət büdcəsi 

gəlirlərinin azalmasına səbəb olmuşdur.  

2. Xarici turistlərin Azərbaycana virus səbəbi ilə gələ 

bilməmələri turizm obyektlərinin gəlirlərinin əhəmiyyətli 

dərəcədə azalmasına, nəticə etibarilə, bu sektorda işsizlik 

səviyyəsinin yüksəlməsinə, büdcə daxilolmalarında bu 
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sektorun payının azalmasına səbəb olmuşdur.    

İstehsal azalar 

Müəssisələrimizin istehsalında xammal kimi idxal malları 

üstünlük təşkil edir. İdxal prosesində baş verən problemlər 

ölkə istehsalına mənfi təsir etmişdir. 

Risk 

dərəcəsi 
artar 

İqtisadiyyatı həssas olan və neft qiymətlərindən asılı olan 

Azərbaycanın koronovirus pandemiyası dövründə riskləri 

artacaqdır. 

Azərbaycan 

manatının 

dəyəri 

düşər 

Covid-19 pandemiyası ilə əlaqədar böhranın davam etməsi 

və resursların tükənməsi situasiyasında Azərbaycan 

manatının dəyərinin düşməsi gözlənilir. 

İnflyasiya  artar 
Azərbaycan manatının xarici bazarlardakı dəyərinin düşməsi 

inflyasiyanı artırar. 

Büdcə kəsiri artar 

Covid-19 pandemiyasının davam etdiyi, iqtisadi artımda 

azalmanın müşahidə edildiyi bir şəraitdə Azərbaycan 

hökuməti iqtisadiyyatı və iqtisadi fəaliyyəti canlandırmaq 

üçün vergiləri aşağı salacaq, xərcləri artıracaqdır ki, bu da 

büdcə kəsirinin yaranmasına səbəb olacaqdır. 

Qeyd: Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.  

Respublikamızda Covid-19 pandemiyasına qarşı aparılan mübarizənin 

başlıca çətinliyi bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən, iqtisadi qanunauyğunluğa tabe 

olmayan aşağıda qeyd etdiyimiz üç mühüm tədbirin paralel şəkildə həyata 

keçirilməsi zəruriliyidir: 

1. virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün karantin rejiminin tətbiq edil-

məsi; 

2. insanların hərəkətinin və sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması; 

3. tətbiq edilən karantin rejimi səbəbindən işini itirən insanların sosial müda-

fiəsinin təmin edilməsi. 

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyasının aradan qaldırılması istiqamə-

tində həlli nəzərdə tutulan 2-ci və 3-cü tədbirlər ölkənin maliyyə təhlükə-

sizliyinin təmini baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir və maliyyə sisteminin 

tərkib hissəsi olan dövlət büdcəsinin xərclər strukturuna birbaşa təsir göstərir. 

Virusun insan sağlamlığına yaratdığı təhlükənin önünə keçilməsi məq-

sədinə əsaslanaraq ölkə rəhbərliyinin göstərişi ilə 2020-ci il mart ayının 24-dən 

etibarən karantin rejimi tətbiq edildi. Sərt karantin rejiminin tətbiqi ilə istehsal 

və xidmət sektorunda şirkətlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı, insanların sərbəst 

hərəkəti, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağan edildi, sərnişin daşınmasında 

daxili və beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri dayandırıldı. Bütün bu tədbirlər virusun 

qarşısının alınması və ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması məqsədi 

daşıyırdı. Təbii ki, məhdudiyyətlərin iqtisadi fəallığın zəifləməsinə və iqtisadi 

geriləməyə səbəb olması qanunauyğundur. Çünki insanların hərəkətinin məh-

dudlaşdırılması ilə yanaşı, iqtisadi fəallığın davam etdirilməsi qeyri-mümkündür. 

İnsanların çalışması və hərəkəti isə əlavə dəyərin yaranması, eyni zamanda, 

iqtisadi artım deməkdir (6).    

Azərbaycanda Covid-19 pandemiyasına qarşı həyata keçirilən “sərt ka-

rantin rejimi” tədbiri nəticəsində iqtisadi fəallığın zəifləməsinin, tədarük zəncir-

lərinin qırılmasının meydana gətirdiyi böhrandan yaxa qurtarmaq üçün 

reallaşdırılan iqtisadi siyasət sürətlə dəyişdirilməyə başladı. Belə ki, 2020-ci il 

mart ayının 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev pan-

demiyanın ölkə iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, məşğulluğa, sahibkarlıq 
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subyektlərinə təsirinin azaldılmasını nəzərdə tutan sərəncam imzaladı. Çox geniş 

spektrli sərəncama əsasən yuxarıda qeyd olunan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 

üçün Nazirlər Kabinetinə bir milyard manat vəsait ayrıldı. Həmçinin 

pandemiyanın ölkə həyatının ayrı-ayrı sahələrinə təsirini qiymətləndirmək və 

təkliflər hazırlamaq üçün İqtisadiyyat, Maliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi nazirlərinin və Mərkəzi Bankın sədrinin rəhbərliyi ilə dörd işçi qrup 

yaradıldı. Pandemiyanın yaxın və orta müddətdə biznes mühitinə təsirini 

azaltmaq, iqtisadi artımın davam etməsini dəstəkləmək, hüquqi və fiziki 

şəxslərin ehtimal olunan zərərinin məbləğini müəyyənləşdirmək, sahibkarlıq 

subyektlərinə dövlət dəstəyi göstərmək, makroiqtisadi sabitliyi qoruyub 

saxlamaq istiqamətində təkliflər hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim olundu. 

Qeyd edək ki, bu tədbirlərin 2,5 milyon insanı əhatə etməsi sosial dəstəyin 

indiyədək görünməmiş miqyasından xəbər verir. 

Covid-19 tədbirləri çərçivəsində fəaliyyətləri məhdudlaşdırılan və ya 

böyük ölçüdə azalan hava nəqliyyatı, mehmanxana, restoran, turizm, pərakəndə 

ticarət və s. kimi sahələr fəaliyyətsizlik və ya məhdud fəaliyyət nəticəsində 

gəlirlərinin böyük bir qismini itirmiş, bu sektorlarda çalışan işçilərin iş yerlərini 

itirmək təhlükəsi meydana gəlmişdir. Meydana gələcək işsizlik probleminin 

qarşısının alınması, əsassız ixtisarlara yol verilməməsi üçün dövlət qurumlarına 

müvafiq tapşırıqlar verilmiş, sahibkarlara işçilərini karantin rejimi dövründə 

işdən azad etməmələri ilə bağlı müraciət olunmuşdur. Atılan bu addımlar 

nəticəsində dövlət sektoru üzrə 900 mindən çox işçinin, özəl sektor üzrə isə 690 

min işçinin əmək haqqı saxlanılmaqla məşğulluğu təmin edilmişdir. Covid-19 

pandemiyasından zərər çəkmiş 44000 sahibkarlıq subyektində çalışan 300 

mindən çox işçinin əmək haqqının müəyyən bir hissəsi dövlət tərəfindən 

ödənilmiş və əmək haqqının subsidiyalaşdırılması tədbirinin həyata 

keçirilməsinə 2020-ci il 26 oktyabr tarixinə olan məlumata əsasən 204,6 milyon 

manat vəsait xərclənmişdir. Həmçinin əhalinin məşğulluq imkanlarının 

artırılması məqsədlə DOST İş Mərkəzi tərəfindən 50 min ödənişli ictimai iş yeri 

yaradılmış və bunun üçün 30 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 

Virus səbəbindən qonşu dövlətlərlə sərhədlərin bağlanılması, beynəlxalq 

yük daşınmalarında müşahidə edilən azalma tempi istehsalı idxal edilən xamma-

la əsaslanan şirkətlərin fəaliyyətində təchizat baxımından ciddi problemlərin ya-

ranmasına, son nəticədə, istehsal həcminin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Di-

gər bir tərəfdən fəaliyyəti məhdudlaşdırılan sektorlardakı şirkətlərin istehsal həc-

minin azalması yerli təchizatçı rolunda çıxış edən şirkətlərin istehsal və satış 

həcminin aşağı düşməsinə yol açmışdır. Fəaliyyəti məhdudlaşdırılan sahələrdəki 

işçilərin gəlirlərindəki azalmalar digər fəaliyyət sahələrinin məhsullarına olan tə-

ləb səviyyəsinin azalması ilə nəticələnmişdir. Bu isə öz növbəsində hər iki qrup 

şirkətlərin gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsi daxilolmalarının azalmasına, 

şirkətlərin maliyyə dayanıqlılığının zəifləməsinə səbəb olmuşdur (2).     

Yuxarıda qeyd etdiyimiz situasiyaların nəticəsidir ki, 2020-ci ilin yanvar 

ayı ilə müqayisədə aprel ayında vergi daxilolmalarının azalması hesabına büdcə 

gəlirləri 3,1% azalmışdır. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq 

Azərbaycan hökuməti yaranmış vəziyyətdə sahibkarlıq subyektlərinin zərərləri-

nin azaldılması, onların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq sub-

yektləri üzrə iş yerlərinin qorunub saxlanılması məqsədilə sahibkarlıq subyekt-
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lərinə 2 mərhələdən ibarət maliyyə dəstəyi göstərmişdir. Birinci mərhələdə fərdi 

sahibkarlara maliyyə dəstəyi proqramının icrasına 60,8 milyon manat, ikinci 

mərhələdə isə 77 milyon manat vəsait ayrılmışdır. İki mərhələdə həyata keçiril-

miş maliyyə dəstəyi proqramlarından 130 mindən çox vergi ödəyicisi yarar-

lanmışdır. Pandemiya dövründə sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən maliyyə 

dəstəyinin başlıca səbəbi bir tərəfdən onların mövcud itkilərini qarşılamaqdırsa, 

digər tərəfdən ölkənin maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Belə ki, 

ölkənin maliyyə təhlükəsizliyinin təmin olunmasında istehsal müəssisələrinin  

maliyyə dayanıqlılığı və mənfəətlə işləməsi mühüm rol oynayır və ən mühüm 

amildir (5, s. 125).  

Qeyd edək ki, ümumilikdə koronavirus pandemiyası dövründə ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından Azərbaycanda sosial dəstək 

paketlərinin həyata keçirilməsi üçün vergi güzəştləri də daxil olmaqla 3,5 

milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Atılan addımların 

nəticəsidir ki, 2020-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə aprel ayında dövlət 

büdcəsinin xərcləri 43,4% artmışdır. Məhz bu baxımdan onu da qeyd etmək 

yerinə düşərdi ki, dövlət bu xərcləri ciddi iqtisadi risk fonunda həyata keçirir.  

Covid-19 pandemiyası dövründə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üçün görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

hesablamalarına görə virusun yayılması hesabına qlobal iqtisadiyyat 2020-ci ildə 

3%, Orta Şərq və Mərkəzi Asiyanın neft ixrac edən ölkələrinin iqtisadiyyatı 

3,9% azalacağı halda, Azərbaycan iqtisadiyyatı cəmi 2,2% kiçiləcəkdir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatlarına əsaslanaraq  qeyd edə bilərik ki, 

Orta Şərq və Mərkəzi Asiyanın neft ixrac edən 11 ölkəsinin içərisində Azərbay-

can iqtisadiyyatı pandemiyadan ən az zərər çəkən ölkələrin ilk üçlüyündədir.  

Respublikamızda həyata keçirilən maliyyə siyasəti və tədbirlərinin 

nəticələrinə əsaslanan Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı açıqlamasında bildirir 

ki, ölkənin valyuta ehtiyatlarının yetərli həddə olması və xarici borcunun az ol-

ması iqtisadi fəallığı bərpa etmək üçün geniş imkanlar yaradır. Lakin məzənnəyə 

təzyiqlər artarsa və ya makroiqtisadi siyasət dəyişərsə, iqtisadi böhran daha da 

dərinləşə bilər. Böhranın dərinləşdiyi bir vaxtda gəlirlərin qorunmasının təsirli 

vasitələrindən biri hesab olunan əmək haqqının subsidiyalaşdırılması qısamüd-

dətli yumşalma tədbirindən istifadə resursların tükənməsi səbəbindən qeyri-

effektiv həll yolu ola bilər.  

Fikrimizcə, Covid-19 pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatımızın hal-hazırki 

və perspektiv inkişafına törətdiyi təhlükələri aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olardı: 

1. ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmini baxımından maliyyə sektorundakı 

mövcud risklərin aradan qaldırılması üçün elmi əsaslandırılmış tədbirlər 

həyata keçirilməli və bu tədbirlər ölkənin mövcud imkanları, habelə fiskal 

məkanı nəzərə alınmaqla vaxtında reallaşdırılmalı və koronavirusun 

təsirlərinə zamanında cavab verə bilmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. 

2. Covid-19 pandemiyasının iqtisadi təsirlərinin azaldılması baxımından son 

dərəcə əhəmiyyətli olan iş və gəlirlərini itirənlərə maliyyə dəstəyinin 

göstərilməsi proqramının davam etdirilməsi. Aparılan hesablamalara 

əsasən bu siyasət gəlir və məşğulluq itkilərinin təxminən yarısını 

kompensasiya edə bilər.  
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3. Xaricdən asılı və aşağı əlavə dəyərli istehsal sahələrinin struktur 

dəyişiklikləri yolu ilə sağlam bir vəziyyətə gətirilməsi.             
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РЕЗЮМЕ 

ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ, ХАЯЛ ГЕЙДАРОВ 

ПРОВОДИМАЯ В ЖИЗНЬ  В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVĠD-19 

ФИНАНСОВАЯ  ПОЛИТИКА  КАК  ВАЖНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье рассматривается влияние пандемии Covid-19, происшедшей в провинции 

Ухань Китая и быстро распространяющейся как неэкономичное явление, на мировую 

экономику, в частности на Азербайджанскую экономику, исследуются осуществление 

правительством Азербайджана, в рамках борьбы с пандемией Covid-19, система комплек-

са мер, а также причины проблем, связанных с непосредственными производственными  

потерями, снижением экономической активности и общего производства из-за таких 

мероприятий, как оставаться дома, держать социальную дистанцию, ограничить деловую 

активность.  

В научной статье также рассматривается финансовая политика, проводимая с 

целью устранения последствий пандемии коронавируса для экономики страны, с точки 

зрения обеспечения национальной и экономической безопасности, и анализируется 

текущая ситуация. 

Ключевые слова: пандемия Covid-19, экономика Азербайджана, финансовая 

политика, финансовая поддержка, экономическая безопасность 

 

SUMMARY 

JEYHUN MAHMUDOV, KHAYAL GAYDAROV 

IMPLEMENTED FINANCIAL POLICY  DURING THE COVID-19 PANDEMY AS A 

MAIN ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY 

The article discusses the impact of the rapidly spreading Covid-19 pandemic in the 

Wuhan region of China on the world economy as a non-economic event especially on the 

Azerbaijan economy. The system of complex measures implemented by the Government of 

Azerbaijan in the tussle against the Covid-19 pandemic has been studied, The problems in the 

form of direct production losses, economic activities and declines in total production caused by 

precoutions such as staying at home, maintaining social distance, restricting business activities 

have been investigated. 

The financial policy implemented to eliminate the effects of the coronavirus pandemic on 

the state economy in terms of ensuring national and economic security has been analyzed in the 

scientific article. 

Keywords: Covid-19 pandemic, economy of Azerbaijan, financial policy, financial 

support, economic security. 
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EMAL XÜSUSĠ GÖMRÜK PROSEDURUNUN XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ FƏALĠYYƏTĠN 

TƏNZĠMLƏNMƏSĠNDƏ ROLU 

 

Məqalədə milli iqtisadiyyatın formalaĢdırılması və inkiĢafı baxımından xarici iqtisadi 

əlaqələrin qurulması zəruriliyi əsaslandırılmıĢ, xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə və xidmətlərin 

beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılmasını, texniki səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etsə də, 

qlobal Ģirkətlərin və iqtisadi birliklərin Ģəxsi mövqedən çıxıĢ edərək atdıqları addımlarla bəzən 

cəmiyyətimizin məqsəd və mənafelərinin uzlaĢmaması səbəbindən bu fəaliyyətin tənzimlənməsi 

vacibliyi qeyd olunmuĢ, xüsusən gömrük tənzimlənməsinin əhəmiyyəti vurğulanmıĢdır. 

Elmi məqalədə, həmçinin xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi çərçivəsində emal 

xüsusi gömrük prosedurlarının təsirindən bəhs olunmuĢ, emal gömrük prosedurlarının növləri və 

tipləri müəyyənləĢdirilmiĢ, Gömrük Məcəlləsinə və mövcud qanunvericiliyə əsasən emal gömrük 

prosedurlarından istifadə qaydaları haqqında məlumat verilmiĢ, eyni zamanda, emal gömrük 

prosedurlarından yerli istehsal müəssisələrinin istifadəsinin iqtisadi səmərəsi təhlil edilmiĢdir.  

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, xarici iqtisadi fəaliyyət, dövlət tənzimlənməsi, gömrük 

tənzimlənməsi, emal gömrük prosedurları, iqtisadi səmərə 

 

Müasir dövrdə elmi-texniki və iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olmaya-

raq heç bir ölkə xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrə girmədən və digər ölkələrlə qarşı-

lıqlı iqtisadi əməkdaşlıq etmədən öz milli iqtisadiyyatının optimal inkişafını, 

eyni zamanda, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını təmin edə bilməz. Məhz bu 

baxımdan bütün dünya ölkələri bu məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Xarici iqti-

sadi fəaliyyətin köməyi ilə dövlət, bir tərəfdən, özünün milli iqtisadiyyatının 

dünya təsərrüfatına azad çıxışını təmin edirsə, digər tərəfdən, ayrı-ayrı malların 

idxalı və ixracına, eyni zamanda, lisenziyalaşdırma, kvotalaşdırma və digər növ 

tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə yerli istehsalçıların maraqlarının qorunma-

sına, iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, ictimai qaydanın, insanların 

həyat və sağlamlığının qorunmasına yönəlmiş tədbirlər həyata keçirir, həmçinin 

dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin gömrük ödənişləri hesabına doldurulmasını tə-

min edir (6, s. 88). Digər bir tərəfdən dünya ölkələrinin təcrübəsi də onu göstərir 

ki, iqtisadiyyatı açıq və dünya təsərrüfatı sisteminə daha fəal inteqrasiya olun-

muş ölkələrin iqtisadiyyatları qapalı ölkələrə nisbətən daha çox inkişaf etmişdir. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsinə nəzər yetirdikdə, görürük ki, ölkələr arasın-

da iqtisadi əlaqələrin daim artması və genişlənməsi beynəlxalq əmək bölgüsü və 

təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi ilə bağlıdır. Beynəlxalq ticarətin və 

istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkətinin inkişafı, effektiv xarici iqtisadi 

fəaliyyətin nəticəsi olmaqla iqtisadi inteqrasiya, öz növbəsində bu proseslərdə 

iştirak edən dünya ölkələrinin istehsalının və təsərrüfat həyatının bütün sahələri-

nin beynəlmiləlləşməsi prosesini sürətləndirir, beynəlxalq əmək bölgüsünü 

dərinləşdirir, istehsal amillərindən daha səmərəli istifadə olunmasına şərait ya-

ratmaqla ölkələrin ən mühüm sosial-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşmasına 

səbəb olur.   

mailto:rmnseferov85@gmail.com
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Məhz bu baxımdan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tam hüquqlu sub-

yekti kimi Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyasının 

başlıca istiqamətlərindən biri müasir dünya əlaqələri sisteminin inkişaf 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına fəal surətdə 

inteqrasiyasının təmin edilməsidir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi olduqca 

müxtəlif xarakterli amillərin və dəyişənlərin, ölkələrin və regionların maraq və 

qarşılıqlı əlaqələrinin nəzərə alınmasını tələb edərək öz mürəkkəbliyi ilə 

fərqlənsə də, nəticə etibarilə milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında 

xarici iqtisadi amillərdən maksimum istifadə edilməsinə və respublikanın 

beynəlxalq əmək bölgüsündə layiqli mövqe tutmasına imkan yaradır (4, səh. 29). 

Müasir dövrdə istənilən dövlət üçün xarici iqtisadi əlaqələrin qurulması, 

ilk növbədə, həmin dövlətdən müstəqil siyasət həyata keçirməsini tələb edir. 

Çünki qloballaşmış dünyada hər bir ölkənin beynəlxalq çərçivədə öz maraqları 

var. Belə ki, qloballaşma prosesi respublikamızın xarici iqtisadi əlaqələrinin və 

fəaliyyətinin səmərəli inkişafına şərait yaratmaqla əmtəə və xidmətlərin 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını, texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi-

ni təmin etsə də, qlobal şirkətlərin və iqtisadi birliklərin şəxsi mövqedən çıxış 

edərək atdıqları addım bəzən cəmiyyətimizin məqsəd və mənafeyi ilə uzlaşma-

maqdadır. Başqa sözlə desək, qlobal şirkətlərin gəlir əldə etmək məqsədinə xid-

mət edən investisiya qoyuluşu qərarlarında onların şəxsi mənafeyi ilə cəmiyyətin 

maraq və mənafeləri toqquşmaqdadır. Bu maraqların təmin olunması isə o 

zaman mümkün olur ki, istənilən dövlət öz xalqının milli mənafeyi üçün qəti və 

müstəqil qərarlar qəbul etməyi bacarsın (5, s. 103-104). Məhz bu baxımdan 

dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, xarici iqtisadi 

fəaliyyətin düzgün təmin edilməsi məsələsi olduqca vacibdir və bu nöqteyi-

nəzərdən bu fəaliyyətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zəruridir.  

Bu qayədən çıxaraq qloballaşma və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya şə-

raitində Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin iqtisadi əsaslarının müdafiə 

edilməsi, ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması, milli maraqlar çərçivə-

sində daxili bazarın qorunması, beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, xarici 

dövlətlərin və onların ittifaqlarının respublikamızın mənafeyinə zərər vuran iqti-

sadi siyasət aksiyalarına qarşı cavab tədbiri kimi dövlət xarici iqtisadi fəaliyyəti 

tənzimləyir və bu zaman xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin həyata ke-

çirilməsi üçün tənzimetmənin müəyyən normativ hüquqi bazasının mövcudluğu, 

tənzimetmənin müəyyən institusional-təşkilati strukturunun mövcudluğu, iştirak-

çıların qeydiyyatı, xarici ticarət razılaşdırmaların kvotalaşdırılması, bir sıra 

kontraktların qeydiyyatı, idxal mallarının sertifikatlaşdırılması, gömrük-tarif 

tənzimlənməsi, valyuta və pul-kredit tənzimlənməsi və s. müstəsna rol oynayır. 

Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin 

əsasən gömrük tənzimlənməsindən istifadə edilir. Xarici iqtisadi əlaqələrin 

gömrük tənzimlənməsi tarif və qeyri-tarif alətləri vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Gömrük tənzimlənməsi malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən 

keçməsi qaydasını və qaydalarını müəyyənləşdirmə prosesi kimi hər bir müstəqil 

dövlətin mənafeyinə - iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə və büdcənin 

doldurulmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, müasir dövrdə dünyada təzahür edən 

iqtisadi qloballaşma və ticarətin liberallaşması kimi meyllər ayrı-ayrı ölkələrdə, 

o cümlədən Azərbaycan Respublikasında vahid milli iqtisadi siyasətin 
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yaradılması və onun əsas prinsiplərinə əməl edilməsi yönündə gömrük tarif 

tənzimləmə siyasəti obyektiv reallığın həqiqi gerçəkliklər müstəvisində həllini 

həm zəruri edir, həm də şərtləndirir. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinə, başqa sözlə desək, dövlətin 

xarici iqtisadi və daxili iqtisadi siyasətinin vahidliyi, xarici ticarət fəaliyyətini 

tənzimləmə siyasətinin və onun realizəsi üzərində nəzarətin vahidliyi, dövlətin 

gömrük ərazisinin və gömrük siyasətinin vahidliyi, xarici ticarət fəaliyyətində 

inzibati xarakterli metodlara nisbətən iqtisadi (gömrük-tarif) metodlara üstünlük 

verilməsi, xarici iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin fəaliyyətinə dövlətin və onun 

orqanlarının əsassız müdaxilələrinin qarşısının alınması kimi vacib məsələlərə 

Azərbaycan dövləti xüsusi diqqət yetirir. Qeyd edək ki, xarici ticarət 

fəaliyyətinin tənzimlənməsində yuxarıda qeyd olunan məsələləri əsas 

götürməklə gömrük-tarif tənzimlənməsinin bir sıra mühüm şərtlərinə ciddi əməl 

edilməlidir. Belə ki, bazar iqtisadiyyatını daha da sürətləndirmək məqsədilə 

bütün xarici iqtisadi əlaqələrin reallaşdırılması üsullarından geniş istifadə 

edilməli, proteksionist və azad ticarət siyasətinin düzgün əlaqələndirilməsi yolu 

ilə milli iqtisadi maraqların, həmçinin yerli istehsal və istehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi təmin edilməlidir. Bundan əlavə, Azərbaycan mallarının 

dünya bazarlarına daxil olması üçün zəruri şərtlər yaradılmalı, beynəlxalq 

təşkilatlarla münasibətlərdə əlverişli rejim təqdim edilməli, beynəlxalq əmək 

bölgüsünün inkişafına kömək edilməli və onun üstünlüklərindən tam istifadə 

edilməlidir. 

Bildiyimiz kimi, xarici iqtisadi fəaliyyətin əsasını malların və xidmətlərin 

ixracı və idxalı olan xarici ticarət təşkil edir. Xarici iqtisadi əlaqələrin daha 

inkişaf etmiş forması olan xarici ticarətin tənzimlənməsi prosesi, yəni xarici mal 

və xidmətlərin milli bazara daxil olması, eyni zamanda, milli istehsalçıların mal 

və xidmətlərinin xarici bazarlara çıxması üçün Azərbaycan Respublikasının 

gömrük sərhədindən keçirilməsi bəyan edilən gömrük prosedurunun (gömrük 

rejimi) tələblərinə uyğun olaraq icra edilməlidir. K.F. Heydərovun “Gömrük 

işinin əsasları: gömrük işinin təşkili və texnologiyası” adda işlədiyi əsərin I 

cildinə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, gömrük proseduru (gömrük rejimi) xarici 

iqtisadi əlaqələrin inkişafına dövlət təsirinin həyata keçirildiyi gömrük 

tənzimlənməsi vasitələrinin kompleks şəkildə tətbiqinə kömək edən xüsusi 

tədbirlər sistemi və metodlar məcmusudur (2, s. 94). Gömrük sahəsində dövlət 

maraqlarının və sahibkarlıq subyektlərinin faydalarının səmərəli tarazlığı 

(balansı) gömrük prosedurlarının tətbiq edilməsi vasitəsilə əldə edilir. 

Gömrük proseduru Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericili-

yinin əsas kateqoriyasıdır. Gömrük prosedurunun köməyi ilə təyinatından asılı 

olaraq malların gömrük sərhədindən keçirilməsi şərtləri, gömrük ərazisində və 

onlardan kənarda malların yerləşdirilməsi və onlardan istifadənin mümkünlüyü 

qaydaları, həmçinin gömrük qanunvericiliyinə görə mallardan istifadə və onlar 

üzərində sərəncam vermək səlahiyyəti olan şəxslərin (benefisiarın) hüquq və 

vəzifələri müəyyən edilir. Başqa sözlə desək, gömrük proseduru mahiyyət etibarı 

ilə inzibati məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla gömrük sərhədindən daşınan mal 

və nəqliyyat vasitələrinin mümkün istifadəsi hədlərini müəyyənləşdirir.  

Gömrük proseduru, həmçinin mallar və nəqliyyat vasitələri ilə bağlı 

gömrük rüsumları və vergilərlə tənzimlənməni və qeyri-tarif xarakterli 
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tədbirlərin tətbiqini nəzərdə tutur. Eyni zamanda, gömrük prosedurlarına gömrük 

rəsmiləşdirilməsinin “makroprosedurlar”ı, gömrük nəzarəti və xüsusi gömrük 

prosedurları daxildir. Digər prosedurlar ilə birlikdə gömrük rejimlərinin zaman 

üzrə hərəkəti gömrük prosesinin mərhələlərini yaradır. Bu prosesin 

mərhələlərinin ardıcıllığı (ardıcıl keçməsi) bəyannaməçinin malların daşınması 

kimi əsas məqsədə çatmasına və dövlətin bu cür hərəkətin qanuniliyini təmin 

etməsinə, gömrük rüsumları və qeyri-tarif iqtisadi tədbirlərin tətbiq edilməsi ilə 

dövlət büdcəsinin doldurulmasına imkan verir.  

Gömrük Məcəlləsinə görə, xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük tənzim-

lənməsi məqsədi ilə gömrük prosedurlarının aşağıdakı növləri müəyyən olunur: 

1. sərbəst dövriyyə üçün buraxılış; 

2. təkrar idxal; 

3. tranzit; 

4. gömrük anbarı; 

5. rüsumsuz ticarət mağazası; 

6. gömrük ərazisində emal; 

7. gömrük nəzarəti altında emal; 

8. müvəqqəti idxal (ixrac); 

9. sərbəst gömrük zonası; 

10. sərbəst anbar; 

11. gömrük ərazisindən kənarda emal; 

12. ixrac; 

13. təkrar ixrac; 

14. məhv etmə; 

15. dövlətin xeyrinə maldan imtina (3, s. 25-28). 

Tərəfimizdən aparılan təhlil nəticəsində bu qənaətə gəlmək olar ki, gömrük 

prosedurlarının təsnifatı və məzmunu Azərbaycan Respublikasının gömrük 

siyasətinin məqsəd və vəzifələrinə tabedir. Fikrimizcə, məhz bu baxımdan 

Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi iki qrup 

məqsədin yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir: 

1. İqtisadi məqsədlər. Buraya daxildir: fiskal və tənzimləyici. Gömrük 

mexanizmi iqtisadiyyata tənzimləyici təsirini gömrük tarifləri, habelə qadağalar, 

məhdudiyyətlər, lisenziyalaşdırma, idxal və ixrac kvotaları ilə həyata keçirir. 

2. Qoruyucu (mühafizəedici) məqsədlər. Gömrük prosedurunun ümumi 

iqtisadi fəaliyyət prosesindəki rolundan və yerindən asılı olaraq onu dörd qrupa 

bölmək olar: 

a) Birinci qrup üçün məhdudiyyətlər və müsadirələr olmadan gömrük 

vasitələrinin və tənzimləmə metodlarının tətbiq qaydası xarakterikdir 

(xasdır). İqtisadi nöqteyi-nəzərdən bu qrupun gömrük prosedurları nisbətən 

müstəqil və tamamlanmış ticarət əməliyyatları kimi çıxış edirlər (sərbəst 

dövriyyə üçün buraxılış, ixrac, beynəlxalq gömrük tranziti); 

b) İkinci qrupu tənzimləmənin gömrük-hüquqi vasitələrindən daha çevik 

istifadəsi ilə fərqlənən və xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının müxtəlif 

ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmasının bir növ nəticəsi kimi çıxış edən iqtisadi 

gömrük prosedurları təşkil edir. İkinci qrupun gömrük prosedurları müəyyən 

iqtisadi fayda verməklə malların yalnız ciddi şəkildə müəyyən edilmiş 

məqsədlər üçün istifadəsinə imkan verir. Bu cür gömrük prosedurlarının 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

tətbiqinə yalnız nəzərdə tutulan əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün 

iqtisadi əsaslandırmaların mövcud olması zamanı icazə verilir. Beləliklə, 

iqtisadi gömrük prosedurlarının tətbiqinə icazə verilməsi məqsədli və 

individual xarakter daşıyır.  

c) Üçüncü qrupu gömrük prosedurlarının istifadəsinin hüquqi mexanizmi təşkil 

edir və gömrük orqanlarına kifayət qədər mühüm səlahiyyətlərin verilməsini 

nəzərdə tutur. Bu ilk növbədə öz əksini gömrük orqanı tərəfindən konkret 

malın müəyyən edilmiş gömrük prosedurları altında yerləşdirilməsi barədə 

qərar verməsində tapır. Yəni gömrük orqanı hər bir konkret halda xarici 

iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin ümumi konsepsiyası 

baxımından bu əməliyyatın mümkünlüyü və məqsədəuyğunluğu nəzərə 

alınmaqla arzu edilən gömrük proseduruna icazə verilməsinə və ya icazə 

verilməsindən imtina edilməsinə qərar verir. 

ç) Dördüncü qrup üçün benefisiarlara iqtisadi siyasət tədbirlərinin (miqdar 

məhdudiyyətləri, lisenziyalaşdırma və xarici iqtisadi fəaliyyətin digər qeyri-

tarif tənzimləmə vasitələri) tətbiq edilməməsi şərti ilə gömrük 

rüsumlarından və vergilərindən tam və ya qismən azad edilməsi şəklində 

əvvəlcədən müəyyən edilmiş iqtisadi fayda və üstünlüklər təqdim edən 

iqtisadi gömrük prosedurları xarakterikdir. 

Dünya ölkələrinin gömrük işi təcrübəsi göstərir ki, respublikamızda çox az 

istifadə olunan, ixrac yönümlü istehsal müəssisələrinin sayının artmasına şərait 

yaradan, mövcud gömrük qanunvericiliyinə görə xarici iqtisadi əməliyyatlarda 

cəlbedici güzəştli imkanlar yaradan və xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi 

məqsədilə tətbiq edilən xüsusi tədbirlər sistemindən biri emal xüsusi gömrük 

prosedurlarıdır və bu nöqteyi-nəzərdən məqaləmizdə başlıca hədəfimiz emal 

xüsusi gömrük prosedurlarının xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsindəki 

rolunu müəyyənləşdirməkdir. 

Qeyd edək ki, mallar beynəlxalq mübadilə obyekti olduğundan bəzən 

xarici ticarət əməliyyatlarının bitməsindən əvvəl ya da sonra müəyyən emal 

tələb edir. Bu zaman iqtisadi, texnoloji və s. səbəblər üzündən istehsal və ya 

sənaye xarakterli belə əməliyyatlar bir dövlətin gömrük ərazisində həyata 

keçirilə bilmir. Məhz bu məqsədlər üçün “emal prosedurları” nəzərdə tutulur. Bu 

prosedurlar çərçivəsində xüsusi hüquqi mexanizmin tətbiq edilməsi imkan verir 

ki, beynəlxalq mübadilə obyekti olan mallar aşağıdakı qaydada emal edilsin: 

- gömrük tənzimlənməsinin adi vasitə və tədbirləri tətbiq edilmədən xarici 

mallar gətirilsin və emal edilsin; 

- Azərbaycan malları respublikanın gömrük ərazisindən emal məqsədi ilə 

çıxarılsın və dəyişilmiş, yəni emal edilmiş halda geriyə gətirilsin; 

- xarici mallar Azərbaycanın gömrük ərazisinə gətirilsin, emal edilsin və emal 

məhsulları geriyə qaytarılsın və ya Azərbaycan ərazisində istifadə edilmək 

üçün saxlanılsın. 

Gömrük Məcəlləsi malların emalı üzrə əməliyyatların keçirilmə qayda-

larına xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-hüquqi tənzimləmə sisteminin nisbətən 

müstəqil elementi kimi baxır və üç növ gömrük proseduru müəyyən edir: 

1. gömrük ərazisində malların emalı – ixrac gömrük proseduruna uyğun 

olaraq emal məhsullarının Azərbaycan Respublikası gömrük ərazisinin hüdudla-

rından kənara aparılması şərtilə, iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən və 
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idxal gömrük rüsumları və vergilər qaytarılmaqla, xarici malların Azərbaycan 

Respublikası gömrük ərazisində müəyyən olunmuş qaydada emal üçün istifadə 

edilməsindən ibarət gömrük prosedurudur (1, maddə 57); 

2. gömrük nəzarəti altında malların emalı - Azərbaycan Respublikasının 

gömrük ərazisində xarici mallardan gömrük rüsumları və vergilər alınmadan, 

həmçinin onlara iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən müəyyən edilmiş 

qaydada gömrük nəzarəti altında istifadə edilməsi və sonradan emal 

məhsullarının sərbəst dövriyyə üçün buraxılışı gömrük prosedura altında 

yerləşdirilməsindən ibarət gömrük prosedurudur (1, maddə 64); 

3. gömrük ərazisindən kənarda malların emalı – Azərbaycan mallarını 

iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq etmədən ixrac edib, onlardan Azərbaycanın 

gömrük ərazisindən kənarda emal üçün istifadə edilməsindən və sonra emal 

məhsullarının tamamilə və ya qismən gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad 

etməklə və onlara iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq etmədən, bu məhsulların 

Azərbaycan gömrük ərazisində sərbəst dövriyyə üçün buraxılışdan ibarət 

gömrük prosedurudur (1, maddə 86).  

Xarici ölkələrin qanunvericiliyində, həmçinin beynəlxalq gömrük 

sazişlərində (Kyoto Konvensiyası) malların emalı üzrə aparılan əməliyyatların 

yeri və emal edilən malların mənşə ölkəsindən asılı olaraq emal prosedurları iki 

tipə ayrılır: 

1. aktiv emal tipləri – xarici malların milli gömrük ərazisində istifadə 

olunmasına imkan verən halları nəzərdə tutur. Aktiv emal tipinə gömrük 

ərazisində malların emalı və gömrük nəzarəti altında malların emalı 

prosedurları aid edilir; 

2. passiv emal tipləri – milli malların dövlətin gömrük ərazisindən kənarda 

istifadəsini nəzərdə tutan halları əhatə edir. Passiv emal tipinə gömrük 

ərazisindən kənarda malların emalı prosedura aid edilir (2, s. 136).  

Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilən emal prosedurlarının nizama və ya 

qaydaya salınmasının (reqlamentləşdirmə) mühüm elementi onların benefi-

siarlarına yönəldilmiş tələblərdir. Bu prosedurlar üzrə benefisiar (emal üçün 

icazə və ya lisenziya almış şəxs) statusunun alınmasını şərtləndirən əsas tələblər 

– benefisiarın Azərbaycan vətəndaşı olması və müəyyən edilmiş qaydaya uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində qeydiyyatdan keçməsidir.  

Qeyd edək ki, müasir gömrük tənzimləmə amilləri timsalında emal xüsusi 

gömrük prosedurları xarici ticarətin inkişafına kömək edilməsinə və yüksək 

texnologiyalı sahələrin, o cümlədən müasir istehsalların inkişafı üçün əlverişli 

investisiya şəraitinin yaradılmasına istiqamətlənmişdir. Qeyd olunan üstün 

xüsusiyyətlərinə baxmayaraq Azərbaycanda gömrük emal prosedurlarından çox 

az istifadə olunur. Belə ki, Azərbaycandakı istehsal müəssisələrinin xarici ticarət 

fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, haliyədə istehsal müəssisələrinin istifadə etdiyi 

əsas gömrük prosedurları ixrac və idxal prosedurlarıdır. Rəsmi gömrük 

məlumatlarına əsasən deyə bilərik ki, bütün rəsmiləşdirilmiş gömrük bəyanna-

mələrinin orta hesabla 98%-i ixrac və idxal prosedurlarının, yerdə qalan 2% isə 

emal gömrük prosedurlarının payına düşür. Halbuki gömrük ərazisində emal 

gömrük prosedurunu tətbiq edən hər hansı bir təsərrüfat subyekti xarici malları 

Azərbaycan Respublikası gömrük ərazisində emal etmək üçün istifadə edə bilər 

və bu zaman təsərrüfat subyekti gömrük rüsumlarını və vergilərini ödəməkdən 
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azad ediləcəkdir. Bir şərtlə ki, son emal məhsulları təsərrüfat subyekti tərəfindən 

ixrac proseduruna uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası gömrük ərazisindən 

ixrac edilsin. 

Apardığımız araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, təcrübədə yerli 

istehsal müəssisələri emal gömrük prosedurlarından malların emalı və işlənməsi, 

innovativ məhsulların istehsal edilməsi, o cümlədən quraşdırma və ya montaj 

texnologiyası üçün istifadə etmirlər. Bunun başlıca səbəbi Azərbaycanın sənaye 

müəssisələrinin beynəlxalq sənaye cəmiyyətinə zəif cəlb olunması və ya 

olunmamasıdır. Digər bir səbəb isə emal gömrük prosedurlarının cəlbedici gü-

zəştli xarakterinə baxmayaraq xarici ticarət əməliyyatlarında yerli istehsalçıların 

sənədləşmənin mürəkkəb olmasını bəhanə edərək müasir gömrük qanunvericili-

yinin verdiyi imkanlardan istifadə etməmələridir. Beləliklə, aydındır ki, sənaye 

müəssisələri emal gömrük prosedurlarının  tətbiqindən aşkar faydanın olmasına 

baxmayaraq xarici ticarət və ixrac əməliyyatları aparmaq üçün daha mürəkkəb, 

eyni zamanda, daha təsirli sxemlərdən istifadə etməyə çalışmırlar. Bu yenilikçi 

sxem aşağıdakı kimidir: 

- emal icazəsinin etibarlılıq müddətinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması; 

- məhsullar emal üçün idxal edildikdə, gömrük rüsumlarından və vergilərdən 

tam şərti azadetmənin tətbiq edilməsi;  

- ixrac yönümlü malların istehsalında adi idxal ilə müqayisədə daha əlverişli 

şərtlərlə xarici mənşəli komponentlərdən və ya xammaldan istifadə imkanının 

olması. 

Aparığımız araşdırmaların nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, xarici malla-

rın gömrük ərazisində emalı proseduru yerli maşınqayırma müəssisələrinin isteh-

sal və ixrac potensialının stimullaşdırılması və inkişafı üçün mühüm bir istiqa-

mət və mexanizm ola bilər. Məlumat üçün bildirək ki, bu kimi prosedurlar Azər-

baycan Respublikasının ticarət tərəfdaşı olan bir çox ölkələrdə geniş tətbiq olu-

nur.  

Emal gömrük prosedurunun xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsindəki 

rolunun təhlili nəticəsinə əsaslanaraq söyləmək olar ki, Azərbaycan 

Respublikasında bu gömrük prosedurunun tətbiqi məqsədi yerli istehsalçıların 

ixrac potensialını artırmaqdır. Çünki bu prosedurun tətbiqi Azərbaycandakı 

müəssisələrin istehsal güclərindən istifadəni artırmağa, istehsal olunan 

məhsulların qiymətlərini endirməyə, keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətini 

yüksəltməyə imkan verir. Fikrimizcə, emal xüsusi gömrük prosedurunun 

təsərrüfat subyektləri tərəfindən geniş istifadəsi ixrac yönümlü məhsulların 

istehsalında idxal mənşəli komponentlərdən istifadə edilməsi məhsulların xarici 

bazarda rəqabət qabiliyyətini artıracaq, gömrük rüsumlarının ödənilməsi üzrə 

güzəştli şərtlər istehsal xərclərini azaldacaq və son nəticədə, müəssisələrin ixrac 

potensialının yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

КАМАЛА ДЖАББАРОВА , РОМАН САФАРОВ 

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБРАБОТАННОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ В 

УРЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          В статье обоснована необходимость построения внешних экономических связей, с 

точки зрения формирования и развития национальной экономики, подчеркивается 

важность регулирования этой деятельности, хотя внешнеэкономическая деятельность 

направлена на приведение товаров и услуг в соответствие с международными стандартами 

и повышение их технического уровня, особенно в связи с несовместимостью целей и 

интересов нашего общества с шагами, предпринимаемыми глобальными компаниями и 

экономическими объединениями. 

В научной статье также рассматривается влияние специальных обработанных 

таможенных процедур в рамках регулирования внешнеэкономической деятельности, 

определены виды и типы обработанных таможенных процедур, на основании 

Таможенного Кодекса и имеющегося законодательства дана информация о правилах 

использования обработанных таможенных процедур, в то же время проанализирована 

экономическая эффективность от использования   обработанных таможенных процедур 

предприятиями местного производства. 

Ключевые слова: национальная экономика, внешнеэкономическая деятельность, 

государственное урегулирование,  таможенное урегулирование, обработанные 

таможенные процедуры, экономическая эффективность. 

 

SUMMARY 

KAMALA CABBAROVA,  ROMAN SAFAROV 

THE ROLE OF PROCESSING SPECIAL CUSTOM PROCEDURE IN THE 

REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

The article substantiated the need to establish foreign economic relations in terms of the 

formation and development of the national economy. Although foreign economic activity 

ensures that goods and services were brought into line with international standards, the 

importance of regulating these activities, especially customs, was sometimes emphasized due to 

the incompatibility of the goals and interests of our society with the steps taken by global 

companies and economic associations. 

The impact of special customs procedures on processing in the regulation of foreign 

economic activity was discoursed and  the types of processing customs procedures  was 

identified in the scientific article. Information was provided on the rules of use of processing 

customs procedures in accordance with the Customs Code and existing legislation, as well as the 

economic efficiency of the use of processing customs procedures by local producers was 

analyzed. 

Keywords: national economy, foreign economic activity, state regulation, customs 

regulation, processing customs procedures, economic efficiency 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2020, № 4 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2020, № 4 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2020, № 4 

 

UOT. 338                                                                                                       ĠRADƏ BAĞIROVA  

“Naxçıvan” Universiteti 

iradebagirova@yahoo.com 

 

NAXÇIVANIN  ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠ TƏMĠN EDƏN  

APARICI  SAHƏLƏR VƏ PRĠORĠTET  HƏDƏFLƏR 

 

           Məqalədə aparılan araĢdırmalar əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının dayanıqlı 

sosial-iqtisadi inkiĢafının təmin olunması üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən irimiqyaslı 

layihələri əhatə edir. Muxtar Respublikada həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı, həm də xidmət 

sahələrinin inkiĢafı tədqiqata cəlb edilərək araĢdırılmıĢdır. 

          Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, sosial-iqtisadi inkiĢaf, innovasiya, prioritet  hədəflər, 

kreativ əmək 

 

          Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın on (10) iqtisadi regionundan 

biri olmaqla  öz iqtisadi yüksəlişi ilə daim diqqət çəkmişdir. İstər coğrafi 

baxımdan tarixi “İPƏK YOLU” üzərində yerləşməsi, istərsə də iqtisadi 

potensialı hər dövrdə muxtar respublikanın inkişafına təkan vermiş, onun 

uğurlarına imkan yaratmışdır. İkinci Qarabağ müharibəsinin zəfərlə bitməsi ilə 

açılacaq Naxçıvan dəhlizinin bu uğurlara yenilərini əlavə edəcəyi şübhəsizdir. 

        Muxtar respublikanın ümumi iqtisadi inkişafını analiz edərkən görürük ki, 

1995-2020-ci  illər Naxçıvanın inkişaf tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış ən 

qiymətli dövr olmuşdur. Məhz bu illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin başlatdığı 

və onun layiqli davamçısı Ali Məclisin sədri cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə 

parlaq gələcəyə istiqamətlənmiş Naxçıvan iqtisadiyyatının bütün sahələri üzrə 

prioritetlər və inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilmiş, onun muxtar respublika 

rəhbərliyinə gəlişi ilə regionun bütün sahələrində uğurlu irəliləyişlərə imza 

atılmışdır. Muxtar respublikada aparılan genişmiqyaslı islahatların nəticəsi 

olaraq, Naxçıvan Azərbaycan məkanında iqtisadi inkişaf dinamikasına görə 

birincilər arasında sıralanmışdır. Muxtar respublikamız ötən 25 ildə məhz 

prioritet dəyərlərə əsaslanmaqla dinamik inkişaf yolunu keçmiş, ictimai həyatın 

bütün sahələrində yüksək tərəqqi və intibaha nail olmuşdur. Çünki, ötən dövr 

ərzində əldə olunan bütün uğur və nailiyyətlər məhz Vasif Talıbovun muxtar 

respublikaya rəhbərlik etdiyi illərə təsadüf edir və qazanılan bütün qələbələr 

onun əvəzsiz zəhməti, eləcə də sosial-iqtisadi və siyasi arenada yüksək iradə və 

qətiyyətlə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların nəticəsi olaraq özünü 

göstərməkdədir. Məhz bu illər ərzində Naxçıvan  özünəməxsus milli iqtisadi 

inkişaf modeli yaradaraq bütün Azərbaycanın diqqət mərkəzində olmuşdur (1).  

       Son 15 ildə milli iqtisadiyyatımız yeni keyfiyyət parametrləri ilə möhkəm 

təməl üzərində sürətlə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq 

edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları (2004-2008, 2009-

2013, 2014-2018 və 2019-2023) ölkəmizin bütün iqtisadi regionlarında uğurlu 

inkişaf üçün ən vacib iqtisadi alətə çevrilmişdir (7). Bu inkişaf proqramları 

çərçivəsində muxtar respublikada çox uğurlu addımlar atılmış, iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi əsas tutularaq bütün sahələrə əsaslı investisiyalar yatırılmış, 

davamlı inkişaf daim diqqətdə saxlanılmışdır. Bu uğurların davamı olaraq, 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 29 mart 2019-cu il tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” iqtisadiyyatın innovasiyalı 

inkişafını nəzərdə tutan növbəti mühüm dövlət sənədi olmaqla bu proqram 

çərçivəsində bir sıra mühüm addımlar atılmaqdadır. Həmçinin, həm ölkə üzrə 

2015-2020 illərdə sənayenin inkişafına dair Dövlət Proqramı (26 dekabr 2014 

tarixli Sərəncamı) (3) ölkənin mövcud zəngin sənaye xammal imkanlarından 

daha səmərəli istifadə etməklə milli və əcnəbi investorların yatırımı və dövlətin 

dəstəyi ilə ölkədə metallurgiya, maşınqayırma və ağır sənayenin, neft-qaz emalı, 

neft-kimya və kimya sənayelərinin elmtutumlu sənayeyə çevrilməsi, yeni müasir 

istehsalların təşkili və inkişaf etdirilməsini və yeni sənaye zonalarında və sənaye 

məhəllələrində yeni istehsal müəssisələrinin təşkilini nəzərdə tutur, həm də 

muxtar respublika üzrə “Şərur Sənaye Məhəlləsi”nin (13 sentyabr 2019-cu il 

tarixli 831 nömrəli Fərman) yaradılması inkişafa istiqamətlənmiş uğurlu hədəf-

lərdəndir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sənaye məhəllələri də texnoloji parklar, sə-

naye parkları kimi yüksək texnologiyalardan yararlanan və innovativ yanaşma-

larla gəlir əldə edən müstəqil, sərbəst, uğurlu və səmərəli kommersiya müəssisə-

lərinin yerləşdiyi məkandır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın 

əsas qolu olan sənayenin inkişafı diqqət mərkəzindədir (4).  Həyata keçirilən 

uzunmüdətli tədbirlər və mövcud şərait bu sahə üzrə sahibkarlığın inkişafına, iri 

sənaye komplekslərinin və istehsal sahələrinin yaranmasına imkan verməkdədir. 

Bütün bunlar isə daxili tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə və ixrac 

potensialının artmasına şərait yaradır. Qeyd edək ki, muxtar respublikada hazırda 

384 adda məhsul istehsal edilir.  

       Naxçıvanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aparıcı sahələrin 

inkişafı daim diqqət mərkəzində olmuşdur çünki, bu sahələr dayanıqlı inkişafın 

əsasını təşkil edir. İqtisadiyyatın inkişafında önəmli infrastruktur rolunu oynayan 

yolların çəkilişi hər zaman diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf nəticəsində paytaxt 

Bakı ilə yanaşı, respublikanın bütün regionlarında mühüm yol-nəqliyyat 

layihələri icra olunur, yeni yollar salınır, mövcud magistrallar ən müasir səviyyə-

də yenidən qurulur, artıq bu layihələr rayon, kənd və qəsəbələri də əhatə edir. 

Hazırda bu işlər işğaldan yeni azad olunmuş qədim torpaqlarımızda, Şuşada, 

Ağdamda və diğər bölgələrdə davam etməkdədir.  

        Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında yol-nəqliyyat infrastrukturunun 

inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmaqda, nəqliyyat komplekslərinin yenilənmə-

sinə xüsusi önəm verilməkdədir.  

        Naxçıvan Muxtar Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji 

mənbələri ilə bağlı mühüm layihələr həyata keçirilməkdədir. Naxçıvan Günəş 

Elektrik Stansiyasında il ərzində 30 milyon kilovat-saatdan çox elektrik enerjisi 

istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, bu iri layihə alternativ enerji 

mənbəyi kimi gələcəkdə Naxçıvanın enerji təminatının tamamilə yerli ehtiyatlar 

hesabına ödənilməsində mühüm rol oynayacaq. 

        Naxçıvan Muxtar Respublikasında inkişaf strategiyasının uğurla davam et-

dirilməsi müasir və güclü infrastrukturun qurulmasına, özəl sektorun inkişafına, 

eləcə də kənd təsərrüfatının və xidmət sahələrinin inkişafına bu istiqamətdə bir 

sıra təşkilati, hüquqi və iqtisadi tədbirlərin görülməsinə, biznes fəaliyyəti üçün 
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daha əlverişli mühitin yaradılmasına, yeni müəssisələrin yaradılmasına, yeni-

yeni iş yerlərinin açılmasına və məşğulluğun təmin olunmasına zəmin yaradıb. 

         Müasir dövrdə muxtar respublikamızda sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 

davamlı olaraq yüksəlməsi yeni imkanlar yaratmaqdadır. Burada kreativ əmək və 

innovasiyalardan səmərəli istifadə etməklə cəmiyyət həyatının bütün sahələri 

sürətlə yenilənir. 

          Muxtar respublikamızda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində 

uğurlu addımlar atılmaqdadır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi iqtisadi inkişafı 

sürətləndirir və yüksək səviyyədə multiplikativ effekt yaradan amilə çevrilir. 

İqtisadi şaxələndirmə həm üfiqi, həm də şaquli istiqamətdə həyata keçirildiyi 

zaman iqtisadi inkişafa müsbət təsir edir və inkişafda davamlılığı təmin edir. 

İqtisadi şaxələnməyə infliyasiya səviyyəsi, birbaşa xarici investisiyaların həcmi, 

kapital investisiyaları, iqtisadi islahatlar, ticarətin liberallaşdırılması, maliyyə 

inklüzivliyinin gücləndirilməsi və s. kimi amillər təsir edir. Naxçıvan yetərincə 

faydalı qazıntı yataqlarına malikdir, belə ki, burada 21 filiz yatağı mövcuddur. 

Bu yataqlardan Parağaçay molibden, Gümüşlü və Ağdərə polimetal, Darıdağ isə 

mərgümüş yataqları sənayeyə cəlb edilmişdir. Bu gün Azərbaycanla yanaşı 

regionlar da təbii-iqtisadi imkanlardan istifadə etməklə çox güclü və dayanıqlı 

bir iqtisadiyyat formalaşdırmışdır. Ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri hər il 

artımla müşahidə olunur. Azərbaycanın bugünkü dinamik sosial-iqtisadi inkişafı 

əminliklə deməyə əsas verir ki, ölkəmiz yaxın gələcəkdə bütün sahələrdə 

dünyanın qabaqcıl ölkələrindən birinə çevriləcəkdir. 

          Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında 

həyata keçirilməsi planlaşdırılan nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpa 

edilməsi muxtar respublika iqtisadiyyatına yeni imkanlar açacaq. Yaxın 

gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan bu layihə Naxçıvanı blokadadan 

tam çıxarmaqla yanaşı, həm də  regionda yeni bir nəqliyyat damarı açmış olacaq. 

Hətta Naxçıvan bölgənin yeni lojistik mərkəzi olmaqla, 4-5 ölkəni birləşdirən 

dəhlizin iqtisadi əhəmiyyətini zamanla daha çox ortaya çıxaracaqdır. Beləliklə, 

Naxçıvanda yeni prioritet hədəflər formalaşmağa başlayacaq, azad iqtisadi 

zonanın (AİZ) yaradılması üçün perspektivlər yaranacaq ki, bu da naxçıvanlılar 

üçün həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. Burada həm 

sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni imkanlar yaranacaq, həm daxili və xarici 

daşınmalar üçün alternativ imkanlar olacaq, həm idxal - ixrac əməliyyatları daha 

təhlükəsiz formada həyata keçiriləcək, həm də ümumilikdə Naxçıvanın 

iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi təmin ediləcək. Qısaca desək Naxçıvan tranzit 

region olmaqla beynəlxalq layihələrdə iştirak edə biləcək, həm istehsal, həm də 

xidmət sahələrinin daha da inkişafına nail olacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА БАГИРОВА 

ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НАХЧЫВАНА 

          Проведенное в статье исследование в основном касается масштабных проектов, 

реализуемых государством для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития Нахчыванской Автономной Республики.. Изучено развитие промышленности, 

сельского хозяйства и сферы услуг в автономной республике. 

          Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическое развитие, 

инновации, приоритетные цели, творческий труд. 

 

SUMMARY 

IRADA BAGIROVA 

LEADING AREAS AND PRIORITY TARGETS ENSURING ECONOMIC 

SECURITY OF NAKHCHIVAN 

        The research conducted in the article mainly covers large-scale projects implemented by the 

state to ensure sustainable socio-economic development of the Nakhchivan Autonomous 

Republic. The development of industry, agriculture and services in the Autonomous Republic has 

been studied. 

 Key words:  economic security, socio-economic development, innovation, priority goals, 

creative labor 
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SAĞLAM EKOLOJĠ MÜHĠTĠN YARADILMASI BƏġƏRĠYYƏTĠN GƏLƏCƏYĠNƏ 

XĠTMƏT EDĠR 
 

Naxçıvan MR ərazisinin kiçik olmasına baxmayaraq özünəməxsus iqlim, relyef və digər fiziki 

coğrafi xüsusiyyətlərə malik olması burada fauna və floranın formalaĢması üçün xüsusi ekoloji Ģərait 

yaratmıĢdır. Onun təbii Ģəraiti burada müxtəlif növ heyvanların, o cümlədən endemik növlərin əmələ 

gəlməsinə imkan verir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaĢayan 350 növ onurğalı heyvanlardan 

yalnız 45 növü, Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən öyrənilərək, adları 

“Qırmızı kitab”a düĢmüĢdür. 18 növ nadir heyvan, quĢ və suda-quruda yaĢayanlar vardır.   

Açar sözlər: Ekelogiya, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı, Ekoloji təhlükəsizlik, energetika, sənaye, 

kənd təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi 
 

Ekologiya yunan sözüdür (oykos – ev, daxma, logiya - elm). Lakin yunan sözü 

olsa da onu ilk dəfə alman bioloqu 1869-cu ildə Ernest Hekgel işlətmişdir. Ekologiya 

canlı orqanizmlər arasında və onların olduğu mühitlə qarşılıqlı əlaqə haqqında 

sintetik bioloji elmdir 

Ekelogiya ətraf mühitin keyfiyyəti, sağlamlığı – insanın əsas hüququnu və sivi-

lizasiyanın inkişafının əsas məqsədini müəyyən edir. İnsan özü üçün nə lazımsa – 

hava, su, maddi nemətlər, sənaye üçün xammal və s.-ni təbiətdən alır. Bu sərvətlər-

dən yüz illərdən bəri kor-təbii istifadə olunması nəticəsində ətraf mühit dünya miqya-

sında dəyişilməyə məruz qalmışdır. Bu vəziyyət müasir elmi-texniki tərəqqi dövrün-

də daha da kəskinləşmişdir. Belə ki, dünya əhalisinin sayının artımı onun tələbatının 

yüksəlməsini ötüb keçməsi, Yer sərvətlərinin istifadəsinin durmadan çoxalması, 

energetika, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat sahələrində yeni texnologiyanın tətbiqi 

və istehsalının genişlənməsi, beynəlxalq təsərrüfat əlaqələrinin mürəkkəbləşməsi və 

genişlənməsi – bu və ya digər amillər ətraf mühitlə bəşəriyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin 

güclənməsinə və insanı əhatə edən mühitə təzyiqin artmasına səbəb olmuşdur 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1972-ci il 15 dekabr tarixli 

Qərarına əsasən iyun ayının 5-i Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü elan 

edilmişdir. Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da hər il 

qeyd olunur. 

 Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Təbii sərvətlərə qayğı ilə 

yanaşılması, planetin genefondunun qorunması, ekoloji sağlamlıq və digər qlobal 

problemlər ayrılıqda hər bir dövləti ciddi düşündürsə də, onları yalnız birgə səylərlə 

həll etmək mümkündür”. 
Ulu öndər ölkəmizdə ekoloji problemlərin həllini diqqətdə saxlanılmış, bu sa-

hədə dövlət siyasətini tənizmləyən zəngin qanunvericilik bazası yaradılmış, “Ekoloji 

təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə 

olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

ları qəbul olunmuşdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan planetin mövcud təbii sərvətlə-

rindən, bitki və heyvan ehtiyatlarından, sudan, atmosferdən, torpaqdan səmərəli isti-

fadə edilməsi, qorunması və bərpası məqsədilə 20-dən çox ekoloji konvensiyalara 

qoşulmuşdur. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van_Muxtar_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Frazi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qlim
https://az.wikipedia.org/wiki/Relyef
https://az.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://az.wikipedia.org/wiki/Flora
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyvanlar
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van_Muxtar_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyvanlar
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van_Muxtar_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_kitab
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Ulu öndərin muxtar respublikaya rəhbərliyi dövründə əsasını qoyduğu təbiəti 

mühafizə tədbirləri bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamları ilə muxtar 

respublikada əlverişli ekoloji mühitin yaradılması məqsədilə dövlət proqramları 

qəbul edilmiş, ardıcıl tədbirlər görülmüşdür.  

Muxtar respublikada həyata keçirilən ekoloji siyasətin əsas məqsədi bugünkü 

və gələcək nəsillərin sağlam mühitdə yaşaması, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə 

edilməklə iqtisadi potensialın qorunması və davamlı inkişafın təmin edilməsidir. 

Son dövrlər bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, təbii iqlim 

xüsusiyyətləri və relyef nəzərə alınaraq meşələrin, yaşıllıqların qorunması və 

artırılması diqqətdə saxlanılmışdır. 

Muxtar respublikada ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 16 iyun tarixli Sərəncamı ilə ərazisi 12131 

hektar olan Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkı, ərazisi 3139 hektar 

olan Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2005-ci il 23 sentyabr 

tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublikanın hüdudlarında Araz çayı boyunca ərazisi 

9118 hektar olan “Arazboyu” Dövlət Təbiət Yasaqlığının və 2009-cu il 22 iyun 

tarixli Fərmanı ilə Şərur, Babək, Kəngərli və Şahbuz rayonlarının ərazisində 68 min 

911 hektar sahədə “Arpaçay” Dövlət Təbiət Yasaqlığının yaradılması flora və fauna 

ehtiyatlarının qorunmasında, bərpasında mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2006-cı il 15 avqust tarixli Sərəncamına 

əsasən ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasına dair “Qırmızı 

kitab”ların hazırlanması sayı azalmaqda olan növlərin qorunub saxlanılmasına, 

artırılmasına və mühafizəsinə təminat yaratmışdır. 

Muxtar respublikada damcı üsulu ilə suvarma suyundan geniş istifadə ətraf 

mühitin mühafizəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyini daha da 

artırmış, təkcə 2004-2013-cü illər ərzində 8480 hektar sahədə meşəsalma və 

meşəbərpa işləri aparılmış, 5 milyon 512 mindən çox ağac və gül kolu əkilmişdir. 

Yaşıllaşdırma tədbirlərinin əsasən kənd təsərrüfatı əkinləri üçün yararsız ərazilərdə 

aparılması torpaqların münbitliyinin bərpa olunmasına yeni imkanlar yaratmışdır. 

Muxtar respublikada ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması tədbirləri istiqamətində 

2014-2018-ci illər ərzində 2 milyon 400 min ədəd ting yetişdirilmiş, 38,5 ton toxum 

tədarük edilmişdir. Meşə fonduna daxil olmayan ərazilərdə 1 milyon 360 min 750, o 

cümlədən magistral avtomobil yollarının kənarında 118 min 500 ağac və kol cinsləri 

əkilmişdir. Ümumilikdə bu dövr ərzində 2 min 710 hektar sahədə meşəsalma və 

meşəbərpa tədbirləri həyata keçirilmiş, 3 milyon 465 min 750 ağac əkilmişdir. 

Bundan əlavə, 2014-2018-ci illər ərzində yetişdirilmiş və su hövzələrinə buraxılmış 

balıq körpələrinin sayı 4 milyon 827 min ədəd təşkil etmişdir. 

Babək rayonunda Naxçıvan Yaşıllaşdırma Xidmətinin tingçilik sahəsi üçün 

yeni kompleks və “İqlim otağı”, ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə Sədərək 

rayonunda Su Monitorinq Laboratoriyası yaradılmışdır. 

2019-cu ildə və cari ilin ilk yarımilində meşə fondunun mühafizə olunması, 

bərpası, yeni yaşıllıqların salınması məqsədilə 865,2 hektar sahədə meşəsalma və 

meşəbərpa işləri aparılmış, 530 mindən çox ağac və gül kolu əkilmişdir. 

Son dövrlər geniş vüsət almış meliorasiya, irriqasiya tədbirləri, içməli su 

təminatı, kommunal xidmətlər və kanalizasiya ilə təchizat sahəsində görülən işlər 
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cəmiyyət həyatının etibarlı ərzaqla təminatına və sağlamlığına, ətraf mühitin 

mühafizəsinə mühüm töhfə olmuşdur. 

Muxtar respublikada alternativ və bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər enerji təhlükəsizliyimizin təmin olunması ilə 

yanaşı, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasına da müsbət təsir göstərib. 

Muxtar respublikada ekologiya sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini 

həyata keçirən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-

zirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2020-ci il 17 aprel tarixdə Fərman imzalanmışdır. 

Sağlam ekoloji mühitin yaradılması istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətini 

qeyd edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri demişdir: “Təbiətin 

mühafizəsi, ekologiyanın qorunması və yaşıllıqların artırılması ümumxalq işidir. 

Görülən işlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublika ərazisinin 20 faizə yaxını 

yaşıllıqlardan ibarətdir. Ona görə də yaşıllıqların və meşə fondlarının mühafizəsinə 

diqqət artırılmalı, ekoloji tarazlığın qorunması ilə bağlı monitorinqlər davam 

etdirilməlidir ”. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕДИНА АЛЛАХВЕРДИЕВА 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ СЛУЖИТ  

БУДУЩЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Несмотря на небольшие размеры территории Нахчыванской АР, ее уникальный климат, 

рельеф и другие физико-географические особенности создали особые экологические условия 

для формирования здесь фауны и флоры. Его естественные условия допускают появление 

различных видов животных, в том числе эндемичных. Из 350 видов позвоночных, обитающих 

в Нахчыванской Автономной Республике, только 45 видов были изучены Министерством 

экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики, и их названия 

занесены в Красную книгу. Здесь 18 видов редких животных, птиц и амфибий. 

Ключевые слова: экология, ООН, экологическая безопасность, энергетика, 

промышленность, сельское хозяйство, охрана окружающей среды. 
 

SUMMARY 

MEDINA ALLAHVERDIYEVA 

CREATING A HEALTHY ECOLOGICAL ENVIRONMENT SERVES  

THE FUTURE OF HUMANITY 

Despite the small size of the territory of Nakhchivan AR, its unique climate, relief and other 

physical geographical features have created special ecological conditions for the formation of fauna 

and flora here. Its natural conditions allow the formation of various species of animals, including 

endemic species. Out of 350 species of vertebrates living in the Nakhchivan Autonomous Republic, 

only 45 species were studied by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Nakhchivan AR 

and their names were included in the "Red Book". There are 18 species of rare animals, birds and 

amphibians. 

Keywords: Ecology, United Nations, Environmental Security, Energy, Industry, Agriculture, 

Environmental Protection. 
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MÜASĠR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA TURĠZMĠN ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

 Dünya iqtsadiyyatının mövcüd vəziyyəti pandemyia vəziyyətinin yaratdığı sərt karantin 

rejiminə uyğun olaraq bir sıra sahələrin inkişafı üçün əlverişli bazar imkanlarının yaranmasına, 

bir çox sahələrin isə dərin tənəzzül keçirməsi ilə xarakterizə olunur. Bu məqalədə Azərbaycan 

Respublikasında mövcud pandemiya şəratində, ondan sonrakı dövrdə, eləcə də Qarabağın 

Ermənistan işğalından azad olunması və Naxçıvan Azərbaycanın əsas hissəsi ilə yolun açılması 

perspektivi ilə bağlı  turizmin inkişafı məsələləri araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: turizm; Azərbaycan Respublikası; pandemiya; Qarabağ; Naxçıvan 

 

Turizm iqtisadi cəhətdən gəlirli sahə olmaqla, həm də kənar faktorlara 

çox həssaslığı ilə də seçilir. Turizmin inkişafı üçün mövcu olan ehtiyatlar və 

onlardan istifadə üçün yaradılmış infrastruktur şəraiti təhlükəsizlik, rabitə və 

kommunikasiya əlaqələrinin dəyişilməsi ilə yeni iqtisadi münasibətlərə məruz 

qalır. Bu mənada, Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına təsir göstərən 

amillər kimi ölkəmizdə mövcud olan turizm ehtiyatları, yaradılmış sosial-mədəni 

infrastruktur şəraiti və eləcə də dövlətin bu sahənin inkiaşafına göstərdiyi 

dəstəyə bir faktor kimi baxılmalıdır. Bununla yanaşı, dünyada 2020-ci ilin mart 

ayından başlayaraq COVID-19 pandemiyasının vurduğu zərərləri (1) və 27 

sentyabrda Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına cavab 

olaraq həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Azərbaycanın çox 

zəngin turizm ehtiyatları olan Qarabağın işğaldan azad olunmasının və  Naxçı-

vanın Azərbaycanın  əsas hissəsi ilə birləşməsi (2, bənd 9) perspektivi  də nəzərə 

alınmaqla turizmin gələcək inkişafına baxmaq lazımdır.  

Azərbaycan Respublikasında turizm son illərdə, xüsusən, 2016-cı ildən 

başlayayraq qeyri-neft sektorunun inkişafı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 

üzrə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. 

Belə ki, pandemiyaya qədər, yəni 2019-cu ilin nəticələrinə görə Azərbaycana 

müxtəlif ölkələrdən hər il təxminən 2,5-3 milyona yaxın turist gəlmiş, turizm 

gəlirləri də təxminən 2,5 miylard ABŞ dolları həcminə olmuşdur (3). Azərbay-

canda keçirilmiş Avroviziya mahnı müsabiqəsi, Avropa Oyunları, Formula 1 

yarışları kimi mötəbər benyəlxalq tədbirlər Azərbaycanın turizm imicinin 

yüksəlməsinə təkan vermiş, çox ciddi tanıtım və relam kampaniyaları aparılmış, 

nəticədə ölkəmizdə elit turizm kateqoriyalı turistlərin səfərləri artmışdır. 

Turizmin kütləviliyinin təmin olunması, əhalinin orta təbəqəsinin turizmə cəlb 

edilməsi, ucqar bölgələrdə turizmin inkişaf etdirilməsi və daxili turizmə də 

xüsusi yer ayrılması məqsədilə regionlarda 2 və 3 ulduzlu otellərin tikilməsi bu 

sahədə olan boşluğu aradan qaldırmağa kömək edib.  

Pandemyianın səbəb olduğu sərt karantin rejimi insanların səyahətlərini 

məhdudlaşdırdığı üçün ölkəmizdə turizm sənayesinə dəymiş zərərlərin də 

kompensasiya olunması ötən dövrdə dövlətin diqqət mərkəzində olub. Nəticədə 
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ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial məsafəli turizm 

prinisplərinə uyğun olaraq daxili turizm səyahətlərinin həyata keçirilməsi 

qismən də olsa təmin olunub.  

Mövcud şəraitdə ölkəmizdə turizmin inkişafının vəziyyətini 2020-ci il 

iyunun 30-da BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş katibi Zurab 

Pololikaşvili arasında videokonfransda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin fikirlərinə istinad etməklə dəyərləndirmək mümkündür. (4) Belə 

ki, ölkə başçısı qeyd edib ki, “Turizm pandemiya şəraitində ən çox zərər çəkmiş 

sahələrdən biridir. Turizm sənayesinin yaradılması üçün çox böyük qüvvə sərf 

etmişik və otel biznesi ilə məşğul olan iri firmalar, dünyanın aparıcı brendləri 

Azərbaycana gəliblər. Bunu nəzərə alaraq, əlbəttə, biz bu sahəni itirə bilmərik. 

Biz kadr potensialını, qazanılmış təcrübəni qoruyub saxlamalıyıq. Buna görə 

dövlət bu sahəni dəstəkləyəcək”. Azərbaycan Prezidenti xüsusən pandemiya 

dövründə daxili turizmə böyük diqqət yetirildiyini deyib: “Çünki daxili turizm 

xarici turizmi tam əvəz etməsə də, hər halda, bizim turizm infrastrukturunu, o 

cümlədən regionlarda müəyyən dərəcədə doldura bilər. Azərbaycan 

vətəndaşlarının hələlik xaricə gedə bilmədiklərini nəzərə alaraq, əlbəttə, daxili 

turizm turizm sənayesini dəstəkləyən amil ola bilər. Azərbaycanda buna kömək 

edə biləcək bütün amillər var: sabit ictimai-siyasi şərait, təhlükəsizlik, 

xalqımızın qonaqpərvərliyi, tarixi abidələr, təbiətin müxtəlifliyi, yay turizmi, qış 

turizmi və Azərbaycan mətbəxi”. 

Azərbaycanda turizmin inkişafının yeni dövrdəki istiqamətləri haqqında 

danışarkən əvvəlki illərin və hazırda keçmiş olduğumuz periodun təcrübəsi əsas 

rol oynayacaq. İlk olaraq Azərbaycanın tolerant və mültikultural ölkə olması, 

igər bir tərəfdən isə təhlükəsiz turizm səfərləri üçün geniştutumlu infrastruktura 

malik olmasını qeyd edə bilərik. Bu mənada, müasir turistlərin daha çox 

təhlükəsizlik faktoruna üstünlük verdiyini, səyahət etdikləri yerdə onların göz-

lənilməz mənfi hallarla qarşılaşmaq istəmədiklərini bilmək lazımdır. Azərbay-

canıların qonaqpərvərliyi, təkcə xidmət sektorunda deyil, turistlərin ola biləcəyi 

hər yerdə onlara qarşı dürüst və diqqətli davranmaları burada əsas faktorlardan-

dır. Azərbaycana gəlmiş turistər insanların daha az olduğu bölgələrə üstünlük 

verməklə gələcəkdə regonların inkişafına daha çox töhfə verəcəyi proqnozlaş-

dırılır. Regionlardakı yol-nəqliyyat və sosial-mədəni infrastruktur şəraitinin buna 

əlverişqli olması, turizm biznesinin genişlənməsi və əvvəlki illərlə müqayisədə 

turzm kadrlarının sayının daha da artması buna imkan verən amillərdəndir.  

Azərbaycanda turizmin inkişafının istiqamətləri arasında heç şübhəsiz 

Qarabağın Ermənistan işğalından xilas olunması ilə yaranan yeni turizm fürsətlə-

ridir. Bunu iki aspektlə-bölgədə münaqişə ocağının söndürülməsi ilə turizm ba-

xımından bütün Cənubi Qafqaz üçün riskli bölgə anlayışının sonna çatması və 

Azərbaycanın turizm incisi olmuş Qarabağın çox cazibədar turizm ehtiytlarından 

istifadə ilə izah etmək olar (5).  

Birinci aspekt baxımından məsələyə yanaşdıqda onun nə qədər ciddi 

olduğunu dünya təcrübəsindən də görməkdəyik. Belə ki, Rusiyanın separatist 

dəstəyi ilə yaradılmış dırnaqarası Donbas (Ukrayna) rejimi üzərində Malayziya 

təyyarəsinin vurulması hələ də bu ərazi üzərindən uçuşlardan imtinanın əsas 

səbəbidir. Eyni vəziyyətin uzun müddət erməni işğalı altında qalmış Qarabağda 

da olması düyna turistlərində qorxu hisslərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. 
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Belə ki, Avropadan Bakıya oradan da Naxçıvana uçmaq istəyən əcnəbi turistlər 

hava yolunun erməni işğalı altındakı Qarabağ üzərindən keçmədiyinə əmin 

olmaq istəyirdilər. Yəni, bütün Cənubi-Qafqazın təhlükəsizlik imici də işğalçı 

ölkə ucbatından zərər görmüşdü. Qarabağın işğalına görə mövcud olmuş riskli 

bölgə anlayışı isə təkcə ölkəmzdə deyil bütün bölgədə həm getmə, həm də gəlmə 

turizmə çox ciddi zərərlər vururdu. 

Bununla bağlı qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağın işğaldan azad olunması 

30 il ərzində ermənilərin təkcə bu bölgə üçün deyil, bütün Cənubi-Qafqaz 

bölgəsi üçün törətdikləri riskli bölgə imicinin də qırılması deməkdir. Bu isə 

bölgə üçün turizm layihələri də daxil olmaqla yeni investisiyaların da axını üçün 

stabillik deməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, turizmə qoyulan sərmayələr belə 

bölgələrdə həm də sabitliyin və uzunmüddətli əməkdaşlığın da qarantiyası olur. 

Dünya təcrübəsində, xüsusən Yaxın Şərq ölkələrində belə nümunələr vardır.  

İkinci aspektə gəldikdə isə müasir dövrdə Qarabağın Azərbaycan turiz-

minə yenidən qazandırılması ölkəmizdə turizmin inkişafı baxımından yeni mər-

hələnin əsasını qoyacağı gözlənilir. Bunu Qarabağ turizm bölgəsinin turizm ehti-

yatlarının rəndarəngliyi və bunlardan istifadə üçün tamamilə yenri infrastruk 

turun yaradılması ilə izah etmək olar. Belə ki, Qarabağda həyata keçiriləcək hər 

yeni iqtisadi layihənin, o cümlədən turizm layihəsinin işğaldan sonrakı dövrdə 

daha geniş məzmunlu inkişafa səbəb olacağı gözlənilir. Bu layihələr bir tərəfdən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının birbaşa olaraq Azərbaycanın əsas hissəsinə 

çıxış yolunun açılması və bununla əlaqədar olaraq Böyük İpək Yolu (Frankfurt-

İstanbul-Şanxay) ticarət dəhlizində Qarabağın da çox mühüm mövqe qazanması, 

digər bir tərəfdən isə Azərbaycanda qeyri-neft sektoru və ixrac marşrutları üçün 

yeni perspektivlərin yaranması baxımından da əsas arqumentlər kimi gələcəkdə 

çox müzakirə olunacaq. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi dünyanın ən qədim insan məskənlərindən, 

mədəniyyət ocaqlarından biridir (6). Əlverişli təbii-coğrafı şərait, şirin su 

qaynaqlarının, bitki və heyvanlar aləminin zənginliyi, Azıx mağarası kimi təbii 

mağaraların olması hələ qədim dövrlərdən burada ibtidai insanların məskən 

salmasına şərait yaratmışdır. Qarabağ və erməni işğalından azad olunmuş digər 

yeddi rayon müstəqil Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi iqtisadi 

inkişaf baxımından tarixən ölkəmizin digər regionları ilə inteqrativ əlaqələrə 

malik olub, müasir sənayeyə, çoxcəhətli kənd təsərrüfatına, geniş sosial struktura 

malik yüksək inkişaf etmiş iqtusadi regionlarından biri olmuşdur. 30 il öncəsində 

də bu bölgənin coğrafi mövqeyi, təbii sərvətləri və insan resursları Qarabağ 

iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayıb. O vaxtlar burada yaradılmış 

nəqliyyat və infrastruktur şəraiti ilə yanaşı, mövcud olan təbii ehtiyatlar ener-

getika, dağ-mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, emal sənayesi, meşə təsərrüfatı, 

balıqçılıq və turizm kimi sahələrdə mühüm layihələr həyata keçirməyə imkan 

verirdi. 1988-ci ilədək, yəni SSRİ-nin çöküşünədək olan dövrdə Dağlıq Qarabağ 

iqtisadi rayonu məhz bu sərvətlər hesabına mühüm inkişaf göstəriciləri əldə 

etmiş və bu iqtisadi nəticələr birbaşa olaraq bölgədə məskunlaşmış əhalinin 

yaşayış səviyyəsində və məşğulluğunda özünü göstərmişdi. Sovet dövründə 

Qarabağ Azərbaycanın Azərbaycanın ümumi əhalisinin təxminən 2 faizini, 

ərazisinin 5 faizini təşkil edən Qarabağ respublikamızda istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsullarının 5 faizini, sənaye məhsullarının təxminən 3 faizini isteh-
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sal edirdi. Həmin dövrün statistikasına nəzər salsaq, burada bir sıra məhsulların 

istehsalında respublika əhəmiyyətli nəticələr əldə olunub. Tarixən Qarabağ əha-

lisinin mənimsədiyi məşğuliyyət növləri və toplanan təcrübə burada əsas rol 

oynayıb. Eləcə də emal sənayesi və sənətkarlıqda, xüsusən dünyaca məşhur olan 

xalçaçılıqda Qarabağ adı hələ o dövrdə dünya markası halına gəlmişdi. Bütün bu 

və digər sahələrlə yanaşı Qarabağ özünün təkarolunmaz turizm ehtiyatları və 

kurort-sanatoriya müəssisələri, qorunan təbii-rekreasiya məkanları ilə səyahətçi-

lərin də diqqət mərkəzində olub. 

Sovet dövründə Dağlıq Qarabağın şəhər və rayonları arasında əlaqə 

əsasən avtomobil yolları vasitəsilə həyata keçirilirdi. Horadiz-Füzuli-Xocavənd-

Ağdam, Ağdərə-Tərtər, Yevlax-Bərdə-Kəlbəcər, Bərdə-Ağdam-Şuşa-Laçın şose 

yolları yüklərin və sərnişinlərin daşındığı əsas marşrutlar olub. Şuşa şəhəri 

Azərbaycanın ən məşhur mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Bu şəhər təkrarsız 

gözəlliyə malik olmaqla həm də təbii qala formasındadır. Şuşa yaxınlığındakı 

Turşsu, Şırlan və digər mineral sulçox sayda turisti özünə cəlb edib. Eyni 

zamanda Şuşa şəhəri yaxınlığındakı İsa bulağı, Şuşalıların o zamankı Qarabağa 

gəlmiş turistlərin ən sevimli istirahət yeri olub. Ötən əsrin 70-80-ci illərində isə 

bütün Azərbaycanda olduğu kimi onun turizm incisi Qarabağda da turizmin 

inkişafı ən yüksək səviyyəyə çatıb, xeyli sayda kurort-sanatoriya, mədəniyyət 

müəssisələri, asudə vaxt mərkəzləri fəaliyyət göstərib, yerləşdirmə müəssisərin-

də çox sayda yataq yerləri mövcud olub. Belə ki, 1987-ci ildə Azərbaycana 

xarici ölkələrdən gəlmiş 50 min, SSRİ-nin müxtəlif bölgələrindən gəlmiş 250 

min turistin və yerli turizm-ekskursiya bürolarının təşkil etdikləri turlara qatılan 

2,5 milyon nəfər daxili turistin mühüm bir hissəsi məhz Qarabağda olub (7). 

Ancaq Ermənistanın 1988-ci ildən başlayan hərbi təcavüzü nəticəsində təkcə 

Qarabağda deyil, eyni zamanda buradan qaçqın salınmış insanların ölkəmizin 

kurort-sanatoriya müəssisələrində yerləşdirilməsi ilə bütün Azərbaycanda daxili 

və gəlmə turizmə ciddi zərərlər dəymişdir.  

Müasir dövrdə Azərbaycanda turizmin inkişafında Qarabağın zəngin 

təbii ehtiyatlarının və xalqımıza məxsus milli-mədəni mirasının turizm dövriy-

yəsinə cəlb olunması mühüm işlərdən biri olacaq. Belə ki, 30 ilə yaxın doğma 

yurd həsrəti çəkən Qarabağ sakinlərinin, onların yaxın qohum-əqrabalarının, 

müxtəlif humanitar missiyalar həyata keçirən beynəlxalq təşkilatların nümayən-

dələrinin, dünyanın hər yerindən olan media ordusunun və bölgəyə yeni sərmayə 

yatırmaq üçün Azərbaycana gələcək investorların səyahətləri proqnoz edilir. 

Turizm növlərinə gəldikdə 8 noyabr – Şuşanın işğaldan azad olunduğu Zəfər 

günü tarixi turizm baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq. Bu tarixi gün 

ölkəmizdə fəayliyyət göstərən turoperatorlar üçün çox dəyərli və simvolik 

turzəflər hazırlamağa imkan verəcək. Belə turlara qatılan hər yaş təbəqəsindən 

və hər cür sosial qrupdan olan insanlar Azərbaycan Ordusunun keçdiyi zəfər 

yolunu bu dəfə turist kimi keçəcəklər. Bu marşrutun cazibə elementləri kimi 

insanları heyrətə salacaq təkcə təbiət və relyef gözəllikləri deyildir. Bakı-Şuşa 

istiqamətində ilk səfərə çıxanlar, xüsusən, diplomatlar və xarici media 

təmsilçiləri üçün belə səfərlər erməni vandalizminin əsl mahiyyətini göstərmək 

üçün xüsusi bir fürsət olacaq. Qarabağın 30 illik işğal dövrü ərzində hər yerdə 

dağıdılmış insan məskənlərini, korlanmış ekosistemi, dağıdılmış məzarlıqları və 

eləcə də daş dövrünü xatırladan primitiv erməni həyat tərzini bütün bəşəriyyətə 
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göstərmək belə tanışlıq turlarının əsas motivi olacaq, foto-video həvəskarları 

üçün yeni bir gizli dünya açılacaq.  

Qarabağda həm ekorturizm, həm mədəni tanışlıq, həm də müalicə turiz-

mi üçün geniş imkanlar olduğundan burada turistlərə təklif olunana zərf xidmət-

lərin də çeşidi və məzmunu olduqca müxtəlif olacaq. Laçın, Kəlbəcərin unikal 

relyef müxtəlfliyi burada həm yay, həm də qış turizminin perspektivlərini artırır. 

Turist marağı baxımından dünyada çox populyar olan və Azərbaycan mifo-

logiyasında geniş yer tutan səhləb bitkisi Xarı-bülbülün Şuşada canlı olaraq izlə-

nilməsi Qarabağın turizm cazibədarlığını xüsusi olaraq artırır. Qarabağ bölgəsi 

Azərbaycanın bir çox yerlərindən fərqli olaraq qışı və yayı mülayim keçən, 

yaşıllıqlarla zəngin olan bir ərazidir (8).  Belə bir unikal təbii-iqlim xüsusiyyətlə-

ri ərazidə aqroturizmin və kənd-yaşıl turizminin də inkişafı deməkdir. Erməni 

işğaından sonra burada kənd infrastrukturunu sürətlə yenilənməsi, normal həyat 

üçün bütün zəruri şəraitin yaradılması şəhərli turstlər üçün bölgə kəndlərini 

sevimli istirahət məkanı edəcək. Nəhayət, Azərbaycanın Qarabağda qısa müd-

dətdə turizmdən əldə edəcəyi müsbət nəticələr ölkəmizin turizm ehtiyatlarına, 

turizm sənayesinə və ümumilikdə iqtisadiyyatımıza vurulmuş zərərlərə görə 

Ermənistanın ödəməli olduğu maddi təzminatın daha tutarlı bir arqumenti 

olacaq. Belə ki, 2019-cu ilin nəticələrinə əsasən, Azərbaycana gəlmiş təxminən 

2,4 milyon əcnəbi turistin ölkə iqtisadiyyatına qazandırdığı təxminən 2,6 milyard 

ABŞ dolları həcmində gəlir bu baxımdan Qarabağın işğalı nəticəsində itirdiymiz 

gəlirlərin səviyyəsindən xəbər verir.  

Qarabağın düşmən  işğalından xilas olunmasının Azərbaycan turizminə 

göstərdiyi  digər mühüm təsir Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin əsas 

hissəsi ilə birləşməsindən sonra yaranacaq turizm imkanlarıdır. Burada əsas 

diqqəti cəlb edən xüsusiyyət Naxçıvan-Bakı marşrutunda turistlərin, xüsusən 

əcnəbi turistlərin  hava yolu ilə səyahəti zamanı yaranan əlavə xərclər, ölkə 

vətəndaşlarının  tranzit yolla səyahəti zamanı isə yaranan vaxt və vəsait itkisinin 

azaldılmasıdır. Gələcəkdə bu yolun açılması Naxçıvanın İpək yolu dəhlizində 

mühüm tranzit mərkəzə çevrilməsi mümkün olacaq, turistlər daha rahat səyahət 

edəcəklər.   
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ДЖАББАРОВ, ТАМКИН ГУСЕИНОВ 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Текущее состояние мировой экономики характеризуется появлением благоприятных 

рыночных возможностей для развития ряда сфер в соответствии со строгим карантинным 

режимом, созданным пандемией, и глубоким упадком многих секторов. В этой статье 

обсуждается развитие туризма в нынешней пандемической ситуации в Азербайджанской 

Республике, ее последствия, а также перспективы освобождения Карабаха от армянской 

оккупации и открытия главной дороги Нахчывана в Азербайджан. 

Ключевые слова: туризм; Республика Азербайджан; пандемия; Карабах; Нахчыван 

 

SUMMARY 

ALI JABBAROV, TAMKIN HUSEINOV 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM TRENDS IN AZERBAIJAN IN MODERN 

PERIOD 

The current state of the world economy is characterized by the emergence of favorable 

market opportunities for the development of a number of areas in accordance with the strict 

quarantine regime created by the pandemic, and the deep decline of many areas. This article 

discusses the development of tourism in the current pandemic situation in the Republic of 

Azerbaijan, its aftermath, as well as the prospects for the liberation of Karabakh from Armenian 

occupation and the opening of Nakhchivan's main road to Azerbaijan. 

Keywords: tourism; Azerbaijan Republic; pandemic; Karabakh; Nakhchivan 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI ĠQTĠSADĠYYATINDA 

RƏQABƏTQABĠLĠYYƏTLĠLĠYĠN ARTIRILMASI ĠSTĠQAMƏTĠNDƏ DÖVLƏT 

STRATEGĠYASI 

 

Tədqiqatın məqsədi – Müasir dövrdə (bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində) Azərbaycan Respub-

likası iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsində dövlət strategiyasının əhəmiyyə-

tinin göstərilməsidir. Tədqiqatın metodologiyası – Sistemli yanaĢma, analiz-sintez, müqayisəli 

təhlil Tədqiqatın nəticələri -  Hazırki dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyi-

nin yüksəldilməsində dövlətin rolunun əhəmiyyəti araĢdırılmıĢdır. Tədqiqatın məhdudiyyətləri – 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində qeyri-neft 

sektorunun payı artırılmalıdır. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti- Ġqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətli-

liyi mövzusunda elmi tədqiqatların aparılması üçün elmi mənbə kimi istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi-Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının rəqabətqabiliy-

yətinin artırılması ilə bağlı görülən iĢlərdə dövlət strategiyasının rolu baxımından tədqiq 

olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Azərbaycan iqtisadiyyatı, rəqabətqabiliyyətlilik, dayanıqlı iqtisadiyyat  

  

Hazırkı dövrdə rəqabətqabiliyyətlilik bazar iqtisadiyyatının mühüm məhfum-

larından biridir. Rəqabətqabiliyyətliliyi yüksəltmədən ölkə iqtisadiyyatının inki-

şafına və milli iqtisadi sistemin formalaşmasına nail olmaq qeyri-mümkündür. 

Müasir dövrdə hər bir ölkə, həmçinin Azərbaycan  əlverişli rəqabət mühitinin 

yaradılması və inkişafı üçün strategiyalar həyata keçirir. Bu strategiyaların 

həyata keçirilməsində dövlət əhəmiyyətli rola malikdir. Dövlət əlverişli rəqabət 

mühitinin inkişafının davamlı olması, inhisarçılıqla mübarizə üçün müxtəlif 

tədbirlər həyata keçirir və qanunlar qəbul edir. Dövlətin bu sahədə qarşısında 

duran önəmli vəzifələrdən biri istər xarici, istərsə də yerli investorlar üçün 

əlverişli rəqabət mühitinin yaradılmasıdır. Dünyanın bir çox ölkəsinin 

təcrübələrinə əsasən dövlət inhisarçılığa qarşı anti-inhisar tədbirləri həyata 

keçirməli, bazarda yalnız iri sahibkarların deyil, kiçik və orta sahibkarların 

iştirakını təmin edərək əlverişli rəqabət mühiti yaratmalıdır. Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafı, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, 

istər daxili, istərsə də xarici invetorların fəaliyyəti üçün azad rəqabətli biznes 

mühitinin yaradılması və daha da inkişafı üçün dövlət tərəfindən son 15-20 ildə 

müxtəlif strateji yol xəritələri, gələcəyə baxış konsepsiyaları qəbul olunmuşdur. 

Bunlara  “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası” və “Milli 

iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” də aiddir. 

1. Rəqabətqabiliyyətlilik indeksləri və onların formalaşmasına təsir edən 

amillər 

“Rəqabət” anlayışı hər bir sahədə olduğu kimi iqtisadiyyatda da mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən anlayışdır. Lap qədim dövrlərdə, hətta ibtidai icma 

dövründə belə rəqabət  mövcud olmuş, insanlar yığıcılıq, ovçuluq və.s bu kimi 

işlərdə bir-birilərilə daim rəqabətdə olmuşdur. Rəqabət latınca “concurrere” 

sözündən götürülüb, mənası toqquşma deməkdir. İqtisadi sistemlər yarandıqdan, 
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xüsusilə bazar iqtisadiyyatı iqtisadi sistemi formalaşdıqdan sonra rəqabət, rəqa-

bətqabiliyyətlilik anlayışları daha da aktuallaşdılar. Sürətlə qloballaşan və böyük 

bir struktur dəyişikliyində olan dünya iqtisadiyyatının mərkəz nöqtəsinə çevrilən 

rəqabət ölkələr arasında əhəmiyyətli bir mövqe qazanmışdır. Ölkələrin vətəndaş-

larının yaşayış səviyyələrini artırmaqla yanaşı, bu yaşayış səviyyələrini qoruyan 

ən böyük amil rəqabətqabiliyyətlilikdir.  

OECD tərifinə görə rəqabətqabiliyyətlilik beynəlxalq rəqabətlə üzləşən şir-

kətlərin, sənayelərin, bölgələrin, millətlərin nisbətən yüksək gəlirin, məşğulluq 

səviyyəsində və istehsal faktorlarındakı yüksək faiz dəyişikliklərinin davamlılı-

ğını təmin edərək, məhsul istehsal etmə bacarığıdır.  

Hər bir ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyini artırmaq, xüsusilə də 

digər ölkələrlə müqayisədə daha yüksək rəqabətqabiliyyətliliyə sahib olmaq 

istəyir və bunun üçün çalışır. Ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksək olması onun iqtisadi inkişaf səviyyəsindən xəbər verir. Hər il “Dünya 

Rəqabətqabiliyyət Mərkəzi (İMD)” və “Dünya İqtisadi Forumu (WEF)” tərəfin-

dən müvafiq olaraq “Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı” və “Dünya Rəqa-

bətqabiliyyətlilik İlliyi” tərtib edilir və dərc olunur. Əvvəllər hər iki təşkilatın 

birgə fəaliyyəti ilə “Dünya Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı” tərtib olunurdu, 

lakin sonradan hər iki təşkilat ayrılıqda ölkələrin rəqabətqabiliyyətliliyə görə 

sıralamasını dərc edir. Dünya Rəqabətqabiliyyətlilik İlliyi ilə Qlobal Rəqabətqa-

biliyyətlilik Hesabatı mahiyyət etibarilə eynilik təşkil edir. Qlobal Rəqabətqabi-

liyyətlilik Hesabatı üçün rəqabətqabiliyyətlilik hər bir ölkənin məhsuldarlıq 

səviyyəsini təyin edən qurumlar, siyasətlər və faktorlar məcmusudur. Dünya 

Rəqabətqabiliyyətlilik İlliyinə görə isə rəqabətqabiliyyətlilik bir millətin müəssi-

sələri üçün daha çox dəyər yaratmağı və əhalisi üçün daha yaxşı yaşayış səviy-

yəsini təmin edən bir mühit yaratmaq və qorumaq qabiliyyətidir. Bu təşkilatlar 

ölkələrin rəqabətqabiliyyətliliyə görə sıralamasını tərtib edərkən çoxlu sayda 

indekslərdən istifadə edərək tərtib edirlər ki, bunlardan daha vacib 12 göstərici 

var ki, bunlar aşağıdakılardır: 

1. “Qurumlar, müəssisələr”. İnstitusional mühit fərdi şəxslərin, müəssisələrin 

və hökümətlərin gəlir əldə etmək məqsədilə yaratdığı bir çərçivəni əhatə edir. 

Hələ 18 – ci əsrdə Adam Smith “harada ki, mülkiyyət hüquqları yaxşı müəyyən-

ləşdirilməyib və təmin edilmir, orada zənginlik yarana bilməz” fikrini söyləmiş-

dir. Həm yerli investorlar, həm də xarici investorlar belə yerlərə investisiya 

yatırmaq istəmirlər. Hər bir investor hər hansı bir ölkəyə investisiya yatır-

mamışdan öncə həmin ölkə haqqında müxtəlif araşdırmalar aparır və qarşılaşdığı 

hər mənfi cəhət onu bu ölkəyə investisiya yatırmaqdan çəkindirir. Hər bir 

investor əmin olmalıdı ki, səhmdarı olduğu müəssisə təhlükəsiz bir şəraitdə 

fəaliyyət göstərəcək. Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı da tərtib olunarkən 

ölkənin sıralamadakı yeri həmin ölkədəki iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi, 

korrupsiya, şəffaflıq dərəcələrindən asılıdır. 

2. Rəqabətqabiliyyətliliyin ikinci önəmli göstəricisi “infrasturuktur mühiti” 

dir. Uzun illər ərzində iqtisadçılar, beynəlxalq təşkilatlar infrasturuktur sahələri-

nə investisiya yatırılmasının önəmini vurğulamışlar. Özəl şirkətlər istehsal 

amilləri, son məhsul və xidmətlərin nəqlinin çətin olduğu bir mühitdə fəaliyyət 

göstərə bilmirlər, harada ki, infrastruktur zəif inkişaf etmişdir. 
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3. “Makroiqtisadi mühitin sabitliyi” rəqabətqabiliyyətliliyin 3 – cü əsas gös-

təricisi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Makroiqtisadi sabitlik ölkənin biznes 

mühiti üçün olduqca əhəmiyyətlidir, buna görə də ölkənin ümumi rəqabətliliyi 

üçün də son dərəcə əhəmiyyətlidir. Makroiqtisadi sabitlik əhalinin məhsuldarlığı 

artırdığı kimi” makroiqtisadi nizamsızlıq da iqtisadiyyata ziyan vurur. Ölkədə 

inflyasiya dərəcələri yüksək olduğu zaman firmalar, müəssisələr məlumatlı və 

düzgün qərar verə bilmirlər. Buna görə də hökümət faiz dərəcələrinə nəzarət 

etməlidir. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat makroiqtisadi mühitin əlverişliliyi və ya 

sabitliyi olmadan inkişaf edə bilmir. 

4. “Səhiyyə və ibtidai təhsil”. Əhalinin sağlamlığım ölkə iqtisadiyyatının 

rəqabətqabiliyyətliliyi və məhsuldarlığı üçün önəmlidir. İşçi qüvvənin sağlamlı-

ğında problemlərin olması son nəticədə iqtisadiyyata mənfi təsir göstərir. Hazır-

ki pandemiya dövrünə nəzər salsaq görərik ki, tətbiq olunan sərt karantin rejimi-

nə görə bir çox müəssisə və təşkilatlar fəaliyyətini dayandırmalı olmuş, işçilərin 

sağlamlığı ilə bağlı təhlükələr olduğundan işlər həmişəki qaydasında getməmiş-

dir. Bunun da iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinə, səmərəliliyinə müəyyən 

mənfi təsirləri olmuşdur. Səhiyyənin inkişafı təhsilə də təsirsiz ötüşmür. İbtidai 

təhsilin olması hər bir işçinin fərdi səmərəliliyini artırır. Yalnız ibtidai təhsil ilə 

kifayətlənmək işçiyə yalnız sadə tapşırıqların öhdəsində gəlməyə imkan verir, 

ancaq bir o qədər də təhsilin davam etdirilməsi üçün önəmlidir. 

5. “Ali təhsil və təlim” İqtisadiyyatın məhsuldarlığı və səmərəliliyi üçün ali 

təhsil olduqca önəmlidir. Keyfiyyətli ali təhsil almış kadrlar ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafında mühüm rola malikdirlər. Xüsusilə hazırki qloballaşan dünya 

iqtisadiyyatı yüksək ixtisaslı, təlimlər görmüş kadrlar tələb edir. Bu indeks ilə 

ölkənin orta və ali təhsil dərəcələrinin səviyyəsi ölçülür, nəticə isə ölkənin 

ümümi rəqabətqabiliyyətliliyinə birbaşa təsir göstərir. 

6. “Əmtəə və xidmətlər bazarının səmərəliliyi”. Əhalinin məhsuldarlığında 

əmtəə və xidmətlər bazarının səmərəliliyinin mühüm rolu vardır. Əmtəə 

bazarının səmərəliliyini üç səviyyədə göstərmək olar: 

1) Səmərəli bazarlara müdaxilə edərkən tətbiq edilən siyasət və qaydaların 

daha az pozuntuya səbəb olmasına diqqət etmək lazımdır. 

2) Səmərəli bazarlar biznes rəqabəti ilə idarə olunur. Bazar iqtisadiyyatı 

dövründə bir firmanın və yaxud bir neçə firmanın birləşərək xarici firmaların 

rəqabətinə son qoyulmsı bazarda səmərəsizliyə gətirib çıxarır. 

3) Səmərəli bazarlarda tələb şərtləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bazarda 

səmərəliliyə nail olunması üçün müştərilərə qarşı diqqətli rəftar etmək və 

intizamlı fəaliyyət göstərmək vacibdir. 

7. “Əmək bazarının səmərəliliyi”. Bir çox iqtisadçı tədqiqatçılar əmək 

bazarının səmərəliliyini rəqabətqabiliyyətliliyin aparıcı determinantı olduğunu 

vurğulayır. İşçi ilə işəgötürən arasında yaşanan problemlər, işəgötürmə 

prosesində ixtisaslı kadrlardan daha çox yaxınlara, qohumlara üstünlük verilməsi 

əmək bazarının səmərəliliyinə mənfi təsir göstərir. Səmərəliliyə mənfi təsir 

göstərən bir başqa amil də kadrlara dininə, cinsinə, irqinə və belə digər 

xüsusiyyətlərə görə ayrıseçkilik edilməsidir. Bunlar hamısı ümumi rəqabət qabi-

liyyətliliyə mənfi təsir göstərir. 

8. “Maliyyə bazarının səmərəliliyi”. Hər hansı bir sahənin inkişafı üçün 

lazımi qədər vəsaitin ayrılması səmərəli və güclü maliyyə sektoru tələb edir. 
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Müasir maliyyə sektorunda səmərəliliyin artırılması üçün müxtəlif üsullar inki-

şaf etdirilir. Bu üsullar yenilikçi insanlar, xüsusilə də gənclər tərəfindən yaxşı 

idealarla təkmilləşdirilir. Qloballaşan dünyada iqtisadiyyat üçün xarici maliy-

yələşdirmə mənbələrinin rolu olduqca əhəmiyyətlidir, xüsusilə də maliyyə 

sektoru zəif inkişaf edən iqtisadiyyatlar üçün vacibdir.  

9. “Texnoloji hazırlıq”. İnkişaf etmiş ölkələr və inkişaf etməkdə olan ölkələri 

bir-birindən fərqləndirən müxtəlif cəhətlər mövcuddur ki, onlardan biri də 

texnoloji hazırlıq səviyyəsidir. İnkişaf etmiş ölkələr müasir texnologiyalardan 

istifadə edərək daha mürəkkəb istehsal prosesləri həyata keçirir və daha inkişaf 

etmiş məhsul və xidmətlər təqdim edir. Ölkənin istifadə etdiyi müasir 

texnologiyaları ölkənin özu istehsal etməsə belə, onları xarici ölkələrdən alaraq 

istifadə etməsi ölkənin ümumi rəqabətqabiliyyətliliyinə müsbət təsir göstərir.  

10. “İqtisadiyyatın açıqlığı və bazar ölçüsü”. Bazarların ölçüsü məhsul-

darlığa təsir edir, çünki böyük bazarlar firmalara daha rəqabətcil olmağa və daha 

miqyaslı şəkildə fəaliyyət göstərməyə imkan verir. Bəzi ədəbiyyatlarda iqtisadi 

inkişaf ilə bazarların ölçüsü arasında əlaqənin düz olduğu ilə bağlı müxtəlif 

məlumatlar vardır. İnkişaf bazarların ölçüsündən daha çox rəqabətqabiliyyətlili-

yindən asılıdır. Daxili bazar kiçik olsa belə firmaların burada rəqabətli şəkildə 

fəaliyyət göstərməsi və zamanla xarici bazarlarla qarşılıqlı əlaqələr ölkənin 

ümumi rəqabətqabiliyyətliliyinə müsbət təsir göstərər. 

11. “Biznesin inkişafı və mürəkkəbliyi”. Təcrübənin olması istənilən sahədə 

öz faydasını göstərdiyi kimi mal və xidmətlər istehsalında da iş təcrübəsi yüksək 

səmərəlilik əldə olunmasına kömək edir. Biznesin inkişafına həm ümumi biznes 

şəbəkələrinin keyfiyyəti, həm də ayrı-ayrı müəssisələrin strategiyalarının keyfiy-

yəti aiddir. Bu amillər daha çox məhsuldarlığı artırmaq, ölkənin rəqabətqabiliy-

yətliyini yüksəltmək üçün xüsusilə vacibdir. Hər hansı bir sektorun firmaları 

birləşib fəaliyyət göstərdikdə səmərəlilik artır, məhsulların istehsalında böyük 

imkanlar yaranır və firmalar üçün maneələr və problemlər azalır. Ayrı-ayrı 

firmaların isə inkişaf etmiş strategiyaları iqtisadiyyata təsir göstərərək ölkənin 

biznes sektorunda müasir və səmərəli iş proseslərinə səbəb olur. 

12. “İnnovasiya”. Yalnız texnologiya ilə bağlı sahələrdə deyil, texnologiya 

ilə bağlı olmayan sahələrdə də innovasiyadan istifadə olunur. İnfrastrukturun qu-

rulması, insan kapitalının inkişaf etdirilməsi, makroiqtisadi sabitliyin artırılması 

ilə qazanc əldə edilsə də, bunların həyata keçirilməsi zamanı xərclər də xeyli 

çoxalır. Texnoloji yeniliklərdən istifadə edərək yaşam standartlarını yüksəltmək 

olar. Texnoloji yeniliklər ilə əhəmiyyətli dərəcədə gəlir əldə etmək olar.  

Nəşr olunan Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndekslərində, Hesabatlarında 

əsas göstəricilərə görə ölkələrin ümumi sıralaması tərtib olunmaqla yanaşı, bu 

göstəricilərin hər biri üzrə də ayrı-ayrılıqda sıralama müəyyən olunur. 

2. Rəqabətqabiliyyətlilik – Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas 

strateji məqsəd kimi 

Rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması daim iş adamlarının və dövlət rəsmiləri-

nin nəzərində olmuşdur. Hər bir ölkədə, xüsusilə də iqtisadiyyatı inkişaf etmiş 

ölkələrdə sırf rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi məsələləri ilə məşğul olmaq 

üçün dövlət tərəfindən xüsusi qurumlar yaradılmışdır. Rəqabətə davamlı 

iqtisadiyyatın formalaşmasında kadr potensialı ilə innovativ yeniliyin inteqrasi-

yasından asılıdır. Buna görə də rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın formalaşması 
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üçün iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması 

olduqca əhəmiyyətlidir.  

 İqtisadi inteqrasiya ölkəmizin iqtisadiyatı üçün istər keyfiyyət, istərsə də 

kəmiyyət baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Müasir dövrdə yalnız daxili 

rəqabət mühitinin deyil, xarici rəqabət mühitinin inkişafı da önəmlidir. Hazırkı 

dövrdə ölkələrin sənaye sahəsindəki rəqabəti daha aydın sezildiyi üçün istər 

inkişaf etmiş ölkələrdə, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dövlət 

iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün iqtisadiyyatın ən 

önəmli sahələrindən biri, bəlkə də birincisi olan sənaye sahəsinin rəqabətə 

davamlılığının artırılması üçün əhəmiyyətli işlər görür. Azərbaycanda ən inkişaf 

etmiş sənaye sahəsi neft sənayesi olduğu üçün ÜDM – in formalaşmasında da 

mühüm payı neft sənayesi tutur. Deməzdim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı tam 

olaraq neftdən asılıdır, amma ölkə iqtisadiyyatının rəqabətədavamlılığında 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də son illər dövlətin qarşısında duran ən 

mühüm vəzifələrdən biri ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığını azaltmaq, 

iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafını təmin etməkdir. Bunun üçün müxtəlif 

konsepsiyalar qəbul olunmuş, bəziləri icra olunmuş və olunmaqdadır. Bunlardan 

biri də “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasıdır. Bu konsepsi-

yanın qəbul olunmasında başlıca məqsəd əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq, 

ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və tarazlı inkişafını təmin etmək, həmçinin 

əhalinin hər sahədə inkişafını sürətləndirməklə, baş verən inkişafın keyfiyyət 

cəhətdən yeni modelini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu konsepsiyada başlıca 

məqsədlərdən bir digəri də qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etməklə, ölkə 

iqtisadiyyatının neftdən asılılığını azaltmaqdır. Qeyri-neft sektorunun inkişaf 

etdirilməsi üçün ölkədə olan iqtisadi və təbii resursların təsərrüfat dövriyyəsinə 

cəlb olunması daha da genişlənəcək, həmin resursların iqtisadi səmərəliliyi 

yüksəldiləcəkdir. Bu konsepsiyaya əsasən ölkənin ayrı-ayrı bölgələrinin 

iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün yerli xammallara 

əsaslanan yeni müəssisələrin yaradılması və mövcud müəssisələrin fəaliyyətinin 

səviyyəsinin keyfiyyətcə müasir vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində dövlət 

tərəfindən tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.  

 Keçən 10-15 il ərzində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafındə əldə edilən 

uğurlar, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşması naminə yaradılan şəra-

itlər, iqtisadi, maliyyə imkanları ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi 

üçün önəmli addımlar olaraq hər zaman diqqət mərkəzindədir. Həmçinin son il-

lər ölkədə baş verən maliyyə krizi, devalvasiyalar nəticəsində manatın dəyərdən 

düşməsi, neftin dunya bazarındakı dəyərinin azalması ilə yanaşı ÜDM- in aşağı 

enməsi və ÜDM- in asağı enməsi ilə büdcədə kəsirinin artması ölkə iqtisadiy-

yatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi yönündə nəzərdə tutulan işlərin, 

həmçinin iqtisadi cəhətdən qəbul edilən strateji xəritənin icrasını zəruri etdi.  

 Bəhs etdiyimiz “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi 

üzrə Strateji Yol Xəritəsi” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 6 

dekabr 2016 ci ildə təsdiq edilmişdir. Strateji yol xəritəsinin qəbul olunmasının 

əsas məqsədi əhalinin sosial rifahının artırılması, iqtisadi tərəqqinin daha da 

yüksək həddə çatdırılması ilə yanaşı iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin 

artırılmasından ibarətdir. Qəbul olunan strateji yol xəritəsinin hədəf və 

məqsədlərinə əsasən iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması dövlət 
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rəsmilərinin hər zaman diqqətində olmuşdur.  Bu strateji yol xəritəsi qəbul olu-

narkən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan strateji baxışlardan bir digəri uzun-

müddətli baxışdır ki, hansı ki, 2025-ci ilə qədər olan dövrü əhatə etməasi nəzər-

də tutulub. Qarşıdakı illər ərzində təkcə dövlət deyil, özəl sektorun da dəstəklən-

məsi nəzərdə tutulmuşdur ki, burada əsas məqsəd azad rəqabət mühiti yaradaraq 

istər yerli, istərsə də xarici sahibkarların daha çox investisiya yatırmasını təmin 

etmək və milli məhsulların xarici bazarlara çıxış imkanlarını artırmaqdan iba-

rətdir. Yüksək rəqabətqabiliyyətli və güclü iqtisadiyyatın əsasında makroiqtisadi 

mühit dayanır. Dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi ölkənin ÜDM- ində 

azalmalara gətirib çıxarır, həmçinin dövlət büdcəsində də dəyişikliklər baş verir. 

Bunun üçün də Dövlət Neft Fondunun transfertlərə görə “qızıl qayda” dan 

istifadə etməsinə zərurət yaranır. “Qızıl qayda” dan istifadənin əsas mahiyyəti 

ölkə iqtisadiyyatını neftin qiymətində baş verən dəyişiklərdən qorumaq, fondda 

daha çox valyuta ehtiyatının toplanmasına imkan yaratmaq, dövlət borcunun 

aşağı səviyyəsini qoruyub saxlamaq və borcun daha da çoxalmasının qarşısını 

almaqdan ibarətdir. Bu “qızıl qayda” həm də qeyri-neft sektorundan əldə olunan 

gəlirlərin dövlət xərclərinin ödənilməsində istifadə olunan payını artıracaqdır.  

 Hər il nəşr olunan Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatında ölkələrin 

rəqabətqabiliyyətliliyə görə sıralaması müəyyən olunur. 2015-2016 - cı illər he-

sabatında 40 - ci yerdə qərarlaşan Azərbaycan 2016-2017 - ci illərin son hesaba-

tında 37 - ci yerə yüksəlmişdir. 2017-2018 - ci illərdə rəqabətqabiliyyətliliyi 

daha da yüksələn ölkəmiz 2 pillə yüksələrək 35 - ci sırada qərarlaşmışdır. Tərtib 

olunan hesabatlarda Azərbaycanın göstəriciləri yalnız ümumi sıralamada  deyil, 

həm də 12 əsas indeksin ayrı-ayrılıqda əksəriyyətində nəticələrini yaxşılaşdır-

mışdır. Bununla yanaşı tərtib olunan Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksində 

ölkəmiz əvvəlki ilə nəzərən 2019-cu ildə sıralamadakı yerini 11 pillə yüksəldə-

rək 141 ölkə içərisində 58 - ci yerdə qərarlaşmışdır. 

 2025- ci ilədək olan uzunmüddətli strateji baxışda müasir dövrün tələbləri-

nə uyğun olaraq yeni texnologiyalardan, xarici bazarlara yeni çıxış imkanların-

dan istifadə edən azad rəqabət mühitinin yaradılması planlaşdırılır. Rəqabətqabi-

liyyətliliyin yüksəldilməsi, iqtisadi inkişafın artım tempinin yüksəlişi üçün 

iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi önəmlidir ki, bu müdaxilədə dövlət asanlaşdıran 

və dəstəkləyən funksiyalarında çıxış edir. Azərbaycan konstitusiyada da göstəril-

diyi kimi sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Buna görə də 

iqtisadiyyatda aparıcı qüvvə deyildir, sadəcə lazımlı müdaxilələr edir. Dövlət da-

im öz vətəndaşlarına imkanların yaradılması, əhalinin rifahının artırılması üçün 

səy göstərir və dəstəkləyici tədbirlər həyata keçirir. Həmçinin dövlət xarici mü-

əssisələrin, şirkətlərin ölkədə rahat fəaliyyət göstərməkləri üçün asanlaşdırıcı 

tədbirlər həyata keçirir və 2025- ci ilədək olan uzunmüddətli strateji baxış pla-

nında da həyata keçirməyi planlayır. Önəmli məsələlərdən biri də ölkədə rəqa-

bətli biznes mühitinin yaradılmasıdır ki, dövlət bu mühitdə yalnız iri şirkətlərin 

deyil,  kiçik və orta şirkətlərin də fəaliyyətinin dəstəklənməsini planlayır. 

 Dövlətin qarşısında duran növbəti strateji baxış 2025- ci ildən sonra olan 

dövr üçün nəzərdə tutulan hədəf baxışdır. Bu dövr üçün əsas hədəf baxış 

əhalinin sosial rifahının daha da yüksəldilməsi, texnoloji cəhətdən yüksək 

inkişafa və əhalinin inkişaf göstəricilərinin ən yüksək həddə çatdırılmasına 

əsaslanan yüksək rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat formalaşdırmağı planlayır. 
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Dövlət qəbul olunmuş strateji yol xəritəsində milli iqtisadiyyat üçün dörd əhə-

miyyətli strateji hədəf nəzərdə tutmuşdur.  

 Hazırkı dövrdə neft qiymətlərinin qeyri-sabit olması iqtisadiyyatın rəqabə-

tədavamlılığını, bu sahədən əldə olunan gəlirlərin səmərəli və düzgün istifadəsi-

ni və bu sahədə ciddi makroiqtisadi siyasətin qəbulunu və icrasını zəruri edir. 

İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan 

tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət monetar siyasətlə fiskal siyasətin daha 

məqsədəuyğun əlaqələndirilməsinə çalışır. Qəbul olunmuş strateji yol xəritələri-

nin birinci hədəfinə dövlətin monetar və fiskal siyasətlə bağlı tədbirləri aiddir. 

 Strateji yol xəritələrinin ikinci əsas hədəfində dövlət müəssisələri və özəl 

sektorla bağlı islahatlar nəzərdə tutulmuşdur. İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlili-

yinin yüksəldilməsi ilə bağlı bu məsələdə dövlətin başlıca məqsədi özəl sektorun 

ölkə iqtisadiyyatındakı payını daha da artırmaq, ölkə iqtisadiyyatına yatırılan 

xarici investisiyaların miqdarını çoxaltmaq və formalaşdırılan azad rəqabətli 

biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.  

 Yüksək rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı iqtisadiyyata malik olmaq üçün 

üçüncü əsas hədəfdə kadr potensialının artırılması və insan kapitalında baş verən 

tərəqqisinin daha da sürətləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

 Dördüncü əsas hədəfi birinci və ikinci əsas hədəflərin vəhdəti kimi də 

qeyd etmək olar. Burada monetar siyasətlə fiskal siyasətin məqsədəuyğun 

şəkildə əlaqələndirilməsi nəticəsində iqtisadiyyatda baş verəcək dəyişikliklərin 

azad rəqabətli biznes mühitinə təsiri təbii resursların daha səmərəli istifadəsinə 

şərait yarada bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

МАНАФ МАМЕДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

            Цель исследования – Показать на современном этапе (в условиях рыночной 

экономики) значение государственной стратегии в повышении конкурентоспособности 

экономики  Азербайджанской Республики. Методология исследования – Системный 

подход, анализ-синтез, сравнительный анализ. Результаты исследования – Проведено 

исследования значения роли государства в повышении конкурентоспособности экономики  

Азербайджана на современном этапе. Ограниченность исследования -  необходимость 

увеличения  доли не нефтяного сектора в повышении конкурентоспособности экономики  

Азербайджанской Республики. Практическое значение исследования – Может 

использоваться  как научный источник для проведения научных исследований по теме 

https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015
http://iqtisadiislahat.org/
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конкурентоспособности экономики. Оригинальность и научное новшество исследования – 

Проведено исследование проводимых работ, с точки зрения  роли государственной 

стратегии, связанных с повышением конкурентоспособности экономики 

Азербайджанской Республики. 

Ключевые слова: экономика Азербайджана, конкурентоспособность,  устойчивая 

экономика.  

 

SUMMARY 

MANAF MAMEDOV 

STATE STRATEGY TO INCREASE COMPETITIVENESS IN THE ECONOMY OF 

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The purpose of the research  - is to show the importance of the state strategy in 

increasing the competitiveness of the economy of the Republic of Azerbaijan in modern times 

(in a market economy). Research methodology - Systematic approach, analysis-synthesis, 

comparative analysis Results of the study - The importance of the role of the state in improving 

the competitiveness of the Azerbaijan economy at the present time has been studied. Limitations 

of the research - The allotment of the non-oil sector in increasing the competitiveness of the 

economy of the Republic of Azerbaijan should be increased. Practical Significance of Research 

- Can be used as a scientific source for conducting research on the competitiveness of the 

economy. Originality and scientific novelty of the research-  It has been studied in terms of 

the role of the state strategy in the activities done to increase the competitiveness of the economy 

of the Republic of Azerbaijan. 

Key words: Azerbaijani economy, competitiveness, sustainable economy 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA ĠXRAC STRUKTURUNUN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ                                                                                                                                                                                                                                                    
            

           Müstəqillik illərində misilsiz inkiĢaf yolu keçən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni 

sənaye müəssiələrinin yaradılması nəticəsində yerli istehsal sahələri geniĢləndirilmiĢ və 

tələbatdan artıq olan məhsullar isə xarici bazarlara çıxarılmıĢdır. Muxtar respublikanın dinamik 

sosial-iqtisadi inkiĢafını, dünya bazarlarına yol tapmasını və xarici ölkələrin sahibkarlarının 

maraq dairəsinə çevrilməsini əsas götürərək yerli istehsalı geniĢləndirmək və ixrac potensialını 

daha da artırmaq üçün 2020-ci il “Ġxrac ili” elan edilmiĢdir. “Ġxrac ili”ndə muxtar 

respublikada ixrac strukturunun təkmilləĢdirilməsi istiqamətlərində bir sıra mühim addımlar 

atılmıĢ və ötən illərdən daha yüksək artım tempilə ixrac əməliyyatları həyata keçirilmiĢdir. Eyni 

zamanda Azərbaycanın parlaq qələbəsiylə baĢa çatan və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə son 

qoyan 10 noyabr tarixli bəyanatda 9-cu maddənin xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid 

olmasını əsas götürərək məqalədə,  nəqliyyat dəhlizinin açılması nəticəsində muxtar 

respublikanın ixrac strukturunun daha da təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri araĢdırılmıĢ və geniĢ 

təhlil edilmiĢdir. 

           Açar sözlər: investisiya, ixrac potensialı, sosial-iqtisadi inkiĢaf, xarici ticarət, milli gəlir, 

sahibkarlıq fəaliyyəti, istehsal sahələri, makroiqtisadi göstəricilər, sənaye müəssisələri 
  

Bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsinə əsaslı təsir göstərən 

amillərdən biri də xarici ticarət dövriyyəsinin artmasıdır. Ona görə də hər bir 

dövlət xarici ticarət dövriyyəsinin davamlı olaraq artmasında maraqlıdır. Bu 

mənada ölkəmizdə, həmçinin muxtar respublikamızda həyata keçirilən səmərəli 

və məqsədyönlü islahatlar xarici iqtisadi əlaqələri də genişləndirməkdədir. 

Xarici ticarət dövriyyəsinin artımını şərtləndirən ən mühüm amil isə ixrac 

əməliyyatlarıdır. İxrac hər bir ölkənin davamlı iqtisadi artımının təmin 

olunmasında vacib rol oynayır. Məlum olduğu kimi, ixracın artması həm milli 

gəlirləri artırır, həm də xarici valyuta ilə bağlı çətinlikləri aradan qaldırmaqla 

ümumi iqtisadi inkişafa öz müsbət təsirini göstərir. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində xaricdən daha çox mal idxal edən ölkəmiz 

artıq iqtisadi güc nümayiş etdirərək yerli xammaldan istifadə bacarığını ortaya 

qoymuşdur. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və rəqabətqabiliyyətli 

müəssisələrin yaradılması ölkəmizin ixrac imkanlarını artıraraq dünya bazarına 

çıxarıla bilən məhsulların istehsalına təkan vermişdir. Sahibkarlığa göstərilən 

böyük diqqət və qayğının nəticəsində respublikamızda yeni istehsal və xidmət 

sahələrinin fəaliyyətə başlaması, mövcud istehsal sahələrinin yenidən qurulması 

daxili bazarda məhsul bolluğu yaratmaqla bərabər, qısa müddət ərzində 

beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli yerli malların istehsalına 

da təkan vermiş, onların dünya bazarlarına çıxarılmasına şərait yaratmışdır. Bu 

da istər-istəməz ölkənin ixrac potensialını bir neçə dəfə artırmış, idxalın həcmini 

isə xeyli azaltmışdır. 

Bu proses muxtar respublikamızda da müşahidə olunur. Son illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün ən mühüm məsələlərdən olan ixrac 

imkanlarının genişləndirilməsi qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri olmuşdur. 

Bu istiqamətdə görülən işlərin davamı olaraq Ali Məclisin Sədri cənab Vasif 

mailto:elvin.alimardanov@mail.ru


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

Talıbovun 2020-ci il 6 fevral tarixli Sərəncamı ilə 2020-ci il Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında “İxrac ili” elan olunmuşdur. Sərəncamda deyilir: “Muxtar 

respublikada qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurla icrası sosial-iqtisadi 

inkişafı təmin etmiş, makroiqtisadi göstəricilər bütün parametrlər üzrə artmış, 

yeni sənaye müəssisələri yaradılmış və yerli istehsalın həcmi çoxalmışdır. 

Həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət sənayeləşmə prosesini daha da sürətlən-

dirmiş, rəqabətədavamlı və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən yeni müəssisə-

lər yaradılmış, yerli istehsalın şaxələndirilməsi xarici ticarət əlaqələrinin geniş-

lənməsinə müsbət təsir göstərmişdir”. 

2020-ci ilin “İxrac ili” elan edilməsi ixrac potensialının artırılmasında, 

investisiya imkanlarının genişləndirilməsində, potensial tərəfdaşların tapılmasın-

da və birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsində sahibkarlara dəstək 

verməklə sahibkar-dövlət münasibətlərini daha da sıxlaşdırmış, dövlət dəstəyi və 

həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq sənayeləşmə prosesini 

sürətləndirmişdir. “İxrac ili” həmçinin rəqabətədavamlı məhsullar istehsal edən 

müəssisələr yaratmaqla yeni sahibkarlar sinfi formalaşdırmış, mövcud istehsal 

sahələrinin fəaliyyətini daha da genişləndirmiş, yaradılmış münbit şərait xarici 

ticarət əlaqələrinin coğrafiyasının genişlənməsinə şərait yaratmaqla muxtar res-

publikamıza əlavə valyuta axınına səbəb olmuş və nəticədə sahibkarların, 

istehsal sahəsində çalışan işçilərin və əhalinin maddi rifah halının daha da 

yaxşılaşmasına gətirib çıxarmışdır. 

“İxrac ili” elan edilmiş 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar 

respublikada 836 milyon 951 min 400 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal 

olunmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricini 1 faiz üstələmişdir. Sənaye 

məhsulu istehsalının 96,6 faizi malların, 3,4 faizi isə xidmətlərin payına 

düşmüşdür. İstehsal olunan sənaye məhsulunda özəl bölmənin payı 94,2 faiz 

təşkil etmişdir ki, bu da ölkənin digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə ən 

yüksək göstəricidir. Bu müddət ərzində sənayedə istehsal həcminin artması 

nəticəsində 222 milyon 992 min 200 ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsulu 

ixrac olunmuşdur. İxrac əməliyyatları əsasən Gürcüstan, Ukrayna, Türkiyə, 

Əfqanıstan, Yəmən və Tacikistan respublikaları, Belçika Krallığı, İran İslam 

Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya Federasiyası ilə aparılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral 

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

Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqra-

mı”nın icrası muxtar respublika əhalisinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan 

tələbatının yerli istehsal hesabına təmin edilməsinə və tələbatdan artıq mövsümi 

məhsulların ixracına da geniş imkanlar yaratmışdır. “İxrac ili”ndə muxtar 

respublikada tələbatdan artıq istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının 

ixracına əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə müvafiq dövlət orqanlarından alın-

mış məlumatlar əsasında təhlillər aparılmış, daxili bazarın tələbatından artıq is-

tehsal edilən malların ixraca yönəldilməsi üçün müvafiq gömrük prosedurları 

daha da sadələşdirilmişdir. Bundan əlavə, ixracın stimullaşdırılması üçün göm-

rük orqanları tərəfindən gömrük rəsmiləşdirilməsi barədə maarifləndirmə işləri 

aparılmış, xarici ölkələrə və Azərbaycan Respublikasının digər bölgələrinə yerli 

kənd təsərrüfatı məhsullarının aparılmasına müvafiq köməklik göstərilmişdir. 
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Ailə təsərrüfatlarının inkişafı üçün muxtar respublikaya gətirilən bütün 

növ xammal, avadanlıq, qablaşdırma ləvazimatları və materialların gömrüklər-

dən güzəştli şərtlərlə və sadələşmiş qaydada buraxılışının təmin olunması bu 

sahədə keyfiyyətli məhsul istehsalının və ixrac imkanlarının artmasına səbəb 

olmuş, ailə təsərrüfatı məhsullarının ixrac olunmasına müvafiq şərait yarat-

mışdır. Azərbaycan Respublikasının digər bölgələrinə aparılan, həmçinin qonşu 

ölkələrə ixrac edilən ailə təsərrüfatı məhsullarına gömrük prosedurlarının 

sadələşdirilmiş qaydada tətbiqi təmin edilmişdir. 

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 

təsərrüfat subyektlərinə, ümumilikdə, 9 milyon 723 min 900 manat kredit 

verilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 10,8 faiz çoxdur. Həyata keçiril-

miş məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayların-

da bir il öncəyə nisbətən 3,7 faiz çox, yəni 391 milyon 80 min 200 manatlıq 

kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur. Etibarlı ərzaq təminatı sisteminin 

yaradılması ixrac potensialını artırmış, 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 

muxtar respublikadan 86 milyon 999 min 800 ABŞ dolları dəyərində kənd 

təsərrüfatı, o cümlədən meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Muxtar respublikada iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığın 

inkişafı üçün güzəştli kreditlərin verilməsi istiqamətində də ardıcıl tədbirlər hə-

yata keçirilir. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada sahib-

karlara 37 milyon 167 min 500 manat kredit verilmişdir. Verilmiş kreditin 16 

milyon 359 min manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndi-

rilməsinə, 20 milyon 808 min 500 manatı isə fərdi sahibkarlığın inkişafına sərf 

olunmuşdur. Bu dövrdə 29 hüquqi və 1908 fiziki şəxs qeydiyyata alınmış-

dır.Sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu gün muxtar res-

publikada 384 növdə məhsul istehsal olunur. Bu məhsulların 127-si ərzaq, 257-si 

qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350 növdə 

məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilməsi təmin edil-

mişdir. Muxtar respublikanın dinamik inkişafı, ən əsası isə yerli istehsalın şaxə-

ləndirilməsi xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir. 

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikanın xarici ticarət 

dövriyyəsi 356 milyon 811 min 200 ABŞ dolları təşkil etmişdir. Xarici ticarət 

dövriyyəsinin 309 milyon 992 min ABŞ dollarını ixrac, 46 milyon 819 min 200 

ABŞ dollarını idxal təşkil etmiş və 263 milyon 172 min 800 ABŞ dolları dəyə-

rində müsbət saldo yaranmışdır. Bu rəqəmlərə nəzər saldıqda görürük ki, ötən 

əsrin 90-cı illərindən blokada vəziyyətində olmasına baxmayaraq, muxtar res-

publikada iqtisadi göstəricilər hər il əvvəlki illərə nisbətdə yüksək templə davam 

etmiş, iqtisadi yeniləşmə və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa nail olunmuş, hər il 

yeni sənaye müəssisələri yaradılmış, yerli istehsal sahələri genişləndirilmiş, 

keyfiyyətli məhsul istehsal etməklə əhalinin tələbatı ödənilmiş və məhsulların 

rəqabət qabiliyyətini artırmaqla onların ixracı həyata keçirilmişdir. İqtisadi 

blokada vəziyyətində belə dinamik inkişafa nail olmaq, şübhəsiz ki, ümummilli 

lider Heydər Əliyevin siyasi xəttinin muxtar respublikamızda uğurla davam 

etdirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Lakin Azərbaycanın əsas hissəsi ilə 

quru əlaqələrinin olmaması səbəbindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbay-

canın iştirak etdiyi bütün beynəlxalq tranzit layihələrdən kənarda qalır və ya həll 

yolu kimi hava nəqliyyatı və üçüncü ölkələrin ərazisindən keçməklə əlaqələrini 
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təmin edirdi. Bu da əlavə vaxt və xərc tələb edirdi. Hamımıza məlum olduğu 

kimi, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən 10 noyabr 2020-ci ildə im-

zalanan və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoymaqla Azərbaycanın qələbəsi-

ni özündə ehtiva edən bəyanatın 9-cu maddəsində Naxçıvan Muxtar Respublika-

sı ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunika-

siyalarının inşa edilməsi məsələsi də yer almışdır. Bu maddə Azərbaycanla 

birbaşa quru əlaqəsi olmayan Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün, ümumiyyət-

lə, ölkəmiz üçün çox böyük iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Gələcəkdə nəqliyyat 

dəhlizinin açılması ilə hava nəqliyyatına nisbətən daha ucuz başa gələn və daha 

çox idxal-ixrac həcmi qazandıran avtomobil və dəmiryolu xətlərinin çəkilməsi 

ölkəmiz üçün geniş imkanlar yaradacaq və bununlada Naxçıvan regional 

nəqliyyat sisteminin şah damarına çevriləcəkdir. Yeni nəqliyyat kommunikasiya 

sisteminin qurulması ilə Naxçıvan həm də Azərbaycanın digər regionlarındakı 

nəqliyyat şəbəkəsinə qoşularaq ixrac potensialını və xarici ticarət dövriyyəsini 

daha da genişləndirəcək, əkinçilik və heyvandarlıq başda olmaqla, öz məhsulla-

rını Azərbaycanın digər bölgələrinə, həmçinin Avropa və Asiyaya daha rahat 

çıxara biləcək, qeyri-neft sektoruna öz töhfəsini verəcəkdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası bu tranzit xətlərlə həm də Xəzər dənizi və Aralıq dənizi arasında 

körpü rolunu oynayacaq, İpək yolu üzərindəki ölkələr üçün təhlükəsiz, ucuz və 

sürətli daşınmanı təmin edəcəkdir. Bundan başqa, Naxçıvan gələcəkdə Şimal-

Cənub nəqliyyat dəhlizinə və layihəsi planlaşdırılan Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir-

yol xətlərinə inteqrasiya vasitəsilə beynəlxalq yüklərin dünya bazarlarına daşın-

masında açar rolunu oynayacaqdır. Beləcə, nəqliyyat kommunikasiya sisteminin 

şaxələnməsi ilə Naxçıvan öz iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirəcək, idxal 

üçün çəkiləcək xərclərə qənaət edəcək, böyük bazarlarda tanınmaqla yanaşı, həm 

də xaricdən daha çox investisiya cəlb edəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬВИН АЛИМАРДАНОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ В 

НАХЧИВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

           В результате создания новых промышленных предприятий в Нахчыванской 

Автономной Республике, которая за годы независимости претерпела беспрецедентное 

развитие, местные производственные площади были расширены, а излишки продукции 

были экспортированы на внешние рынки. Принимая во внимание динамичное социально-
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экономическое развитие автономной республики, доступ к мировым рынкам и интерес 

иностранных предпринимателей, 2020 год объявлен «Годом экспорта» для расширения 

местного производства и дальнейшего увеличения экспортного потенциала. В «Год 

экспорта» был предпринят ряд важных шагов по совершенствованию структуры экспорта 

в автономной республике, и экспортные операции осуществлялись более высокими 

темпами, чем в предыдущие годы. В то же время в заявлении от 10 ноября, которое 

завершилось громкой победой Азербайджана и положило конец нагорно-карабахскому 

конфликту, исследуются и анализируются пути дальнейшего улучшения экспортной 

структуры автономной республики в результате открытия транспортный коридор. 

           Ключевые слова: инвестиции, экспортный потенциал, социально-экономическое 

развитие, внешняя торговля, национальный доход, предпринимательство, производство, 

макроэкономические показатели, промышленные предприятия 

 

SUMMARY 

ELVIN ALIMARDANOV 

DIRECTIONS OF IMPLEMENTING THE EXPORT STRUCTURE IN THE 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

           As a result of the establishment of new industrial enterprises in the Nakhchivan 

Autonomous Republic, which has undergone unprecedented development during the years of 

independence, local production areas have been expanded and surplus products have been 

exported to foreign markets. Taking into account the dynamic socio-economic development of 

the Autonomous Republic, access to world markets and the interest of foreign entrepreneurs, 

2020 has been declared the "Year of Exports" to expand local production and further increase 

export potential. In the "Year of Exports", a number of important steps were taken to improve the 

export structure in the autonomous republic, and export operations were carried out at a higher 

growth rate than in previous years. At the same time, the statement of November 10, which 

ended in a resounding victory for Azerbaijan and ended the Nagorno-Karabakh conflict, 

examines and analyzes the ways to further improve the export structure of the autonomous 

republic as a result of the opening of the transport corridor. 

           Key words: investment, export potential, socio-economic development, foreign trade, 

national income, entrepreneurship, manufacturing, macroeconomic indicators, industrial 

enterprises 
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MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNNOVATĠV ĠNKĠġAF  VƏZĠYYƏTĠNĠN  TƏHLĠLĠ 

 

Muasir dünyanı  innovasiyalarsız  təsəvvür etmək mümkün deyil. Alimlərin fikirincə 

innovasiyalar sosial-iqtisadi inkiĢafın əsas faktorudur və innovasiya fəaliyyətnin geniĢlənməsi 

nəticəsində dünya ölkələrinin milli iqtisadiyyatları davamlı inkiĢaf edəcəkdir. 

Açar sözlər:milli iqtisadiyyat, innovasiyalar, innovasiya fəaliyyəti, innovativ inkiĢaf 

mexanizmi,monitorinq, indikator. 

 
Milli iqtisadiyyatın innovativ inkişaf mexanizminə sistem kimi baxmaq 

lazımdır.Sistemlik-bir-birilə əlaqədə olan elemntlərin vəhtətidir və hər bir elemnt 

spesifik xüsusiyyətlərə malikdir.Milli iqtisadiyyatın innovativ inkişaf 

mexanizminin effektivliyini təmin etmək üçün üç əsas meyyarın olması vacibdir:  

1. Normativ hüquqi baza; 

2. İqtisadi baza; 

3. Təşkilati struktur. 

İnnovasiyaların genişləndirilməsində mühüm rolu əsas kapitala investisi-

ya qoyuluşları oynayır və buna görədə investisiya siyasətinin əsas vəzifəsi inves-

tisiyalara innovativ xüsusiyyət verməkdir.Azərbaycan Respublikasının ”İnvesti-

siya fəaliyyəti haqqında” qanununda innovasiya fəaliyyəti investisiya fəaliyyəti-

nin mühüm forması kimi təsdiqlənmişdir.Bu qanuna istinadən respublikamızda 

innovasiya fəaliyyəti üç istiqamətdə həyata keçirilir (şəkil 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1. ”İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” qanunda innovasiya fəaliyyətinin 

istiqamətləri (1.maddə 2,bənd 3) 

 

 

 

 

Texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni, qənaətcil növlərinin iĢlənib 

hazırlanması, buraxılması, yayılması və tətbiqi 

 

 
Uzunmüddətli elmi-texniki proqramların həyata 

keçirilməsi 

 

Ġqtisadiyyatın strukturunun təkmilləĢdirilməsi məqsədi ilə məhsuldar qüvvələrin  

vəziyyətində keyfiyyət dəyiĢiklikləri etmək üçün 

 fundamental tədqiqatların maliyyələĢdirilməsi 

 

Ġnnovasiya fəaliyyəti 
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Məlumdur ki, ölkənin iqtisadi inkişafının təməlində güclü elmi-texniki 

potensial durur, buna görədə hər bir ölkə üçün inkişaf konsepsiyasının 

hazırlanması ən vacib tələbdir.Təcrübə göstərir ki, inkişaf konsepsiyası dövlətin 

davamlı inkişafına,innovasiyaların geniş şəkildə tədbiq edilməsinə,özəl sektorun 

rəqabətliyinin artmasına,həmçinin biznesin inkişafına  yönəldilibdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə “Azərbaycan 2020:Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası  təsdiq 

edilmişdir. Konsepsiyanın başlıca strateji məqsədi mövcud imkan və resursları 

nəzərə almaqla, Azərbaycanda davamlı iqtisadi artıma və yüksək sosial rifaha, 

səmərəli dövlət idarəçiliyinə və qanunun aliliyinə, insanların bütün hüquq və 

azadlıqlarının tam təmin olunmasına nail olmaqdır (2, s.10).  

Konsepsiyasında qeyd edilir ki, davamlı iqtisadi inkişafa  nail olmaq , 

həmçinin “bilik iqtisadiyyatı”nı formalaşdırmaq, elmtutumlu texnologiyanın, 

məhsulun (işlər, xidmətlər) yaradılmasını sürətləndirmək üçün innovasiya 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi zəruridir.İnkişaf konsepsiyasında elim və 

istehsalat arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi və genişləndirilməsi,innovativ 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün münbit mühitin yaradılması,muasir 

texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi və tədbiqi, innovativ məhsulların istehsalı 

nəzərdə tutulmuşdur (2.b.4.3). 

Milli iqtyisadiyyatın innovativ inkişafının bir sıra məqsədləri vardır və ən 

önəmli məqsədlər isə aşağıdakılardır: 

1. İstehsalı genişləndirmək; 

2. Elmin,məhsuldar qüvvələrin keyfiyyətini yüksəldmək; 

3. Yeni növ texnikanı, əqli mülkiyyət obyektlərini və texnologiyaları  yarat-

maq, mənimsəmək və istehsal etmək; 

4. İdarə etmənin və əməyin təşkilinə dair muhasir üsulları tədbiq etmək. 

Milli iqtisadiyyatın innovativ inkişafının məqsədləri müəyyən vəzifələrin 

yerinə yetirilməsiundə həyata keçirilir.İnnovativ inkişafın qarşısında duran əsas 

vəzifələr isə bunlardır: 

1. İnnovasiyaların tətbiqində və istifadəsində şirkətləri və təşkilatları həvəs-

ləndirəmək; 

2. İnnovasiya fəaliyyəti subyektlərinin kəmiyyət artımını dəstəkləmək; 

3. Yüksək texnoloji sferaya xarici investisiyaları yönəldmək; 

4. Effektiv innovasiya infrastrukturunun yaradılmasına nail olmaq; 

5. Ölkədə innovasiya mədəniyyətinin səviyyəsini yüksəldmək 

İnnovativ inkişafın qarşısında duran əsas vəzifələrin icraatından sonra 

gözlənilən nəticələr isə cədvəl 1 əks etdirilmişdir 

 
İnnovativ inkişafın qarşısında duran əsas 

vəzifələr 

Vəzifəni icra etdikdən sonra gözlənilən 

nəticələr 

1.İnnovasiyaların tətbiqində və istifadəsində 

şirkətləri və təşkilatları həvəsləndirəmək  
 şirkətlərdə və təşkilatlarda innova-siya 

fəaliyyəti  yüksəlir; 

 təşkilatlarda və şirkətlərdə innova-tiv 

menencment bacarığı əldə edi-lir, artır və  

təcrübə zənginləşir; 

 ali təhsil müəssisələri,ETİ və şir-kətlər 

arasında yeni əlaqələr yara-nır; 

 şirkətlərin və təşkilatların inkişaf tempi  
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yüksəlir, innovasiya şirkətlə-rinin gəlirləri 

və rəqabət  qabiliy-yəti artır.   

2.İnnovasiya fəaliyyəti subyektlərinin 

kəmiyyət artımını dəstəkləmək 

 

 ölkənin pozitiv innovativ imici yaranır; 

 elmi nəticələrin komersiyalaşması-na  

müsbət münasibət formalaşır, biznesin 

inkişafında elmi poten-sialdan istifadə 

edilir; 

 elmi müəssisələrin bazasında fəaliyyət 

göstərən və elmi müəssisələrlə əməkdaşlıq 

edən şirkətlərin inkişafı üçün əlverişli 

şərait yaranır; 

 ixrac edilən innovativ əmtəə və xidmətlərin 

kəmiyyəti artır; 

 biznes sferasında İSO standartla-rını, 

keyfiyyət menecmenti sistem-lərini istifadə 

edən  şirkətlərin sayı artır. 

3.Yüksək texnoloji sferaya xarici 

investisiyaları yönəldmək 
 texnoloji sferada müxtəlif formalı 

komersiya razılaşmalarının  kəmiy-yəti 

artır; 

 dünya miqyasında öndə gedən  innovativ 

şirkətlər və onların texnologiyaları cəlb 

olunur; 

 ölkə dünyanın elmi və texnoloji 

bazarlarında  məşurlaşır. 

4.Effektiv innovasiya infrastruktu-runun 

yaradılmasına nail olmaq 
 innovativ fəaliyyətin subyektlərinin   

tələbatlarını ödəyən peşəkarlar formalaşır; 

 innovativ fəaliyyətin subyektlərinin  

inkişafını təmin edən xidmətlər paketi 

yaranır. 

5.Ölkədə innovasiya mədəniyyətininin 

səviyyəsini yüksəldmək 
 müxtəlif məqsədli qruplar arasında 

qarşılıqlı təsirlər güclənir; 

 konsaltinq təşkilatlarında, şirkətlər-də 

kadırların ixtisası beynəlxalq standartlar 

səviyyəsinə uyğunlaşır  

Cədvəl 1: Ġnnovativ inkiĢafın qarĢısında duran əsas vəzifələrin icraatından 

sonra gözlənilən nəticələr (3, s.16-18) 

 

Milli iqtisadiyyatın innovativ inkişaf vəziyyətini təhlil etmək üçün, inno-

vasiya sisteminin monitorinqi metodikasından istifadə edilir. Bu metodika inno-

vativ inkişaf səviyyəsinin indikatorlarının qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Milli 

iqtisadiyyatın innovativ inkişaf vəziyyətini təhlilində aşağıda göstərilən altı əsas 

indikatorlardan istifadə edilir və hər bir indikatoru qısa olaraq təhlil edək: 

1. İnnovasiyaların təkrar istehsal prosesinin effektivliyi indikatoru; 

2. İnnovasiya fəaliyyətinin sıxlığı indikatoru; 

3. Milli bazarının  innovativ cəlb ediciliyi indikatoru; 

4. İnnovasiya sferasında müəssisələrin aktivliyi indikatoru; 

5. İnnovasiya fəaliyyətinin resurs təminatı indikatoru; 

6. Milli innovasiya sferasının dünya bazarlarında mövqeyi indfikatoru 

(4.səh.30-34), 

İnnovasiyaların təkrar istehsal prosesinin effektivliyi indikatoru- inno-

vasiya prosesi iqrtisadi fəaliyyətin bir hissəsidir və istehsalın yenilənməsində 
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iştirak edir.Yenilənmənin sürəti innovasiyaların təkrar istehsal prosesinin effect-

ivliyindən bir başa aslıdır.İnnovasiyaların yaradılması prosesinin effektivliyi 

innovasiya fəaliyyətinin  intensiv və ekstensiv göstəricilərinin məcmusudur. 

İnnovativ fəaliyyətin intensivliyi texnoloji innovasiyalara dair xərclərin qiymət-

ləndirilməsidir,ekstensivliyi isə göndərilən məhsulların, satılan əmtəələrin və 

göstərilən xidmətlərin ümumi həcmində innovasiya məhsullarının payının qiy-

mətləndirilməsidir. 

Ġnnovasiya fəaliyyətinin sıxlığı indikatoru-innovasiya fəaliyyətinin sıx-

lığı ölkədə fəaliyyət göstərən innovasiya müəssisələrinin xüsusi çəkisilə ölçülür.  

Milli bazarının  innovativ cəlb ediciliyi indikatoru-bu indikator paten-

lərin alınması üçün Milli Paten təşkilatına verilən ərizələrin dinamikası ilə 

ölçülür.Patent üçün verilən ərizələrin ümumi sayı dəqiqləşdirilir və iki qrupa 

bölünür: 

 Ölkə vətəndaşları tərəfindən verilən ərizələrin sayı; 

 Xarici vətəndaşlar tərəfindən verilən ərizələrin sayı. 

Ġnnovasiya sferasında müəssisələrin aktivliyi indikatoru-bu indikato-

run köməyilə iqtisadiyyatın innovativ inkişaf potensialı müəyyən edilir və 

təcrübə göstərir ki, innovasiya sferasında təşkilatların aktivlik səviyyəsi,milli 

təsərüfat sistemində  aktiv innovativ təşkilatların xüsuisi çəkisilə ölçülür. 

Ġnnovasiya fəaliyyətinin resurs təminatı indikatoru-müxtəlif innovasi-

yalar üçün xərclərin həcminin qiymətləndirilməsidir. 

Milli innovasiya sferasının dünya bazarlarında mövqeyi indfikatoru-

innovasiya məhsullarının ixrac həcmini göstərir.   

Muasir dünyada innovasiyaların rolunu qiymələndirmək çox çətindir, 

çünki innovasiyalar həm iqtisadi həmdə sosial vəzifələr yerinə yetirir, həmçinin 

innovasiyalar cəmiyyətin həyatının bütün tərəflərini əhatə edir.İnnovasiya 

fəaliyyəti olmadan sosial-iqtisadi və mədəni inkişafa nail olmaq mümkün deyil. 

Vergi bazasının genişlənməsi,büdcə daxilolmalarının həcminin artması, 

yeni iş yerlərinin yaranması,həyat keyfiyyətinin yüksəlməsi,sosial-iqtisadi 

mühitin yaxşılaşması milli iqtisadiyyatın innovativ inkişafının əsas nəticələri 

hesab edilir. 
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РЕЗЮМЕ 

XИКМЕТ ГАСАНОВ 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Не возможно представить современный мир без инновации. По мнению ученых 

инновации считаются основным фактором социально-экономического развития и в 

результате расщирения инновационной деятельности национальная экономика мировых 

стран прочно будет развиваться 

Ключевые слова: национальная экономика, инновации, инновационная 

деятельность,механизм инновационного развития, мониторинг, индикатор, 

 

SUMMARY 

HIKMAT HASANOV 

ANALYSIS OF THE CONDITION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL ECONOMY 

It is impossible to imagine the modern world without innovations. According to scientists, 

innovation is the main leading force of socio-economic development and as a result of the 

expansion of innovation activities, the national economies of the world countries will continue to 

grow.  

Key words: national economy, innovation, innovation activity, innovative development 

mechanism, monitoring, indicator 
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XĠDMƏT SFERASININ SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

 Bildiyiniz kimi istənilən ölkədə iqtisadi inkiĢaf iqtisadiyyatın üç sektorunun böyüməsindən 

və təkamülündən asılıdır. Lakin son illərdə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə xidmət sektoru daha 

sürətli bir nisbətdə böyüyür və məhsul, gəlir və məĢğulluq baxımından böyük bir paya sahib 

olmaqdadır. Xidmət sektorunda iĢçi baĢına düĢən məhsuldarlıq belə kənd təsərrüfatı və sənaye 

sektorları ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Artıq dünyada inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə xidmət sektoru 

üstünlük təĢkil edir. Əgər kənd təsərrüfatı sektorunda durğunluq müĢahidə olunursa, yeni xidmət 

fəaliyyətləri ortaya çıxır və nəticədə bu  yeni  xidmət növlərinin yaranması  iqtisadiyyatın daha 

da böyüməsinə səbəb olur. Beləliklə də xidmət sektorunun hər bir ölkənin sosial-iqtisadi 

inkiĢafında əhəmiyyəti günbəgün artmaqdadır. Məqalədə də xidmət sferasının sosial-iqtisadi 

əhəmiyyəti ətraflı Ģəkildə araĢdırılmıĢdır. 

 Açar sözlər: Xidmət anlayıĢı, xidmət sferası, xidmətlər, xidmətlərin keyfiyyəti, sosial-

iqtisadi əhəmiyyət 

 

Son onilliklərdə iqtisadiyyatda xidmətlərin rolu əhəmiyyətli dərəcədə 

artmışdır. Dövrümüzdə bu sektor perspektiv vəd edən sahə kimi tanınır və dünya 

iqtisadiyyatının gəlirli sahəsi kimi böyük cəlbediliciyə sahibdir. Bu isə təkcə 

istehsalın mürəkkəbləşməsi və gündəlik tələbat malları ilə bazarın yüksək 

səviyyədə təmin edilməsi ilə deyil, eyni zamanda xidmətlər sferasında yeni 

fəaliyyət növlərinin yaranmasına səbəb olan elmi-texniki tərəqqi ilə bağlıdır. 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində hazırda  

xidmət sektorunun imkanları genişlənmiş və xidmət sfersının iqtisadi dəyəri 

artmışdır. Bunlardan əlavə insanların rifah səviyyəsinin yüksəlməsi, gəlirlərinin 

artması fiziki mallarla bərabər xidmətlərə xərclənən pulların da artmasına imkan 

vermişdir. 

Xidmət (ingiliscə - service sözündən götürülmüşdür) faydalı effektə 

malik olan və insanın hər hansı bir tələbatını ödəyən əmək fəaliyyətinin 

nəticəsidir. Tanınmış tədqiqatçılardan olan F.Kotlerin fikrincə: Xidmət – bir 

tərəfin digər tərəfə təklif etdiyi hər hansı bir fəaliyyət, nəyəsə sahiblənməklə 

nəticələnməyən hissolunmaz bir hərəkətdir.  

K. Lavkovun fikrincə: Xidmət – dəyər yaradan və xidmətlərin alıcısına 

və ya onun əmlakına istiqamətlənən hiss olunan və hissolunmayan hərəkətlər 

nəticəsində müəyyən məqamda və məkanda istehlakçılar üçün müəyyən 

üstünlükləri təmin edən iqtisadi fəaliyyətin növüdür. 

R.Malerinin tərifinə görə isə: Xidmət – satış məqsədilə istehsal olunan 

qeyri maddi aktivlərdir. Qeyri-maddi aktivlər və ya hissolunmayan dəyərlərə - 

fiziki, maddi obyekt olmayan, lakin qiymət ifadəsi olan dəyərlər aiddir.  

K.Qrenrosun fikrincə: Xidmət alıcılarla müəssisənin xidmətedici heyəti, 

fiziki resursların və sistemlərin arasında qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində baş verən 

bir sıra hissolunmayan hərəkətləri birləşdirən prosesdir. Bu proses xidmətin 

alıcısının problemlərinin həllinə yönəldilir.  
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Tanınmış iqtisadçıların fikirlərini ümumiləşdirərək xidmətin tərifini 

aşağıdakı kimi vermək olar: Xidmət – fəaliyyət formasında olan iqtisadi 

dəyərdir; onun əsas məqsədi fəaliyyətin istiqamətləndiyi obyektin istehlak 

faydalılığının artırılması, əsas vəzifəsi isə bu obyektə təsir etməkdir.  

 Xidmət sferası. 
Xidmət sektoru gündən-günə inkişaf etməkdədir. Bunun əsas səbəbi 

"insan zəkasına olan tələb" ilə izah edilə bilər. Xidmət sektoru fərdi istehlakçı-

larla yanaşı, müəssisələrə də xidmət göstərməyi əhatə edir. Son 20 ildə dünyada 

xidmət sektoru xeyli böyümüşdür. Bu böyümə sürəti qarşısında xidmət sektoru 

ilə bağlı müxtəlif maraqlar ortaya çıxmış və araşdırmalara başlanılmışdır. 

Ümumilikdə isə qeyri-maddi məhsul və xidmətlər təklif edərək gəlir əldə edən 

şirkətlər tərəfindən formalaşdırılan sənaye sahəsinə "xidmət sektoru" deyilir. 

Xidmət sektoruna "üçüncü dərəcəli sənaye sektoru" da deyilir. Xidmət, satıcıdan 

alıcıya heç bir fiziki malın ötürülmədiyi bir əməliyyatdır. Belə bir xidmətin 

üstünlükləri alıcının mübadilə etmək istəyi ilə nümayiş etdirilir. Resurslar, 

bacarıq, ixtiraçılıq və təcrübədən istifadə edərək xidmət təminatçıları xidmət 

istehlakçılarına fayda gətirir. Xidmət tərifə görə təbiətdə qeyri-maddi bir şeydir. 

Onlar istehsal edilmir, nəql olunmur və ya tədarük edilmir. Gələcəkdə istifadə 

üçün xidmətlər saxlanıla bilmir, eyni vaxtda istehsal və istehlak olunur. 

Xidmət sektoru qeyri-maddi mallar, daha doğrusu mal əvəzinə xidmətlər 

istehsal edir. Xidmət sektoru ətrafında iqtisadiyyatı olan ölkələr sənaye və ya 

kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatlarına nisbətən daha inkişaf etmiş sayılır. Xidmət 

sektoru xammal istehsalı və istehsaldan sonra iqtisadiyyatın üçüncü sektorudur. 

Xidmət sektoru ofis təmizliyindən qaya konsertlərinə, beyin əməliyyatına qədər 

müxtəlif maddi və qeyri-maddi xidmətləri əhatə edir. Xidmət sektoru, əlavə 

dəyər baxımından qlobal iqtisadiyyatın ən böyük sektorudur və inkişaf etmiş 

ölkələrdə daha çox paya malikdir. 

Alimlər belə hesab edirlər ki, xidmətlər əməyin yaratdığı xüsusi bir 

istehlak dəyəridir, ancaq bu əmtəə formasında yox, fəaliyyət formasındadır. 

Kommersiya baxımından xidmət dedikdə, kommersiya fəaliyyətinin ən müxtəlif 

növləri başa düşülür. Xidmətin iqtisadi səmərəliliyi onu ticarətin predmetinə 

çevirir. Xidmət ancaq fəaliyyət formasında movcud olmur o, həmçinin məhsulun 

xarici görünüşünün dəyişməsinə də təsir edir. Xidmətin növləri hədsiz müxtəlif-

dir. Xidmətlər, toxuna biləcəyimiz və ya idarə edə biləcəyimiz malların əksinə, 

iqtisadiyyatımızın qeyri-fiziki, qeyri-maddi hissələridir. Bir xidmət üçün pul 

ödəyəndə maddi olmayan bir şey alırsınız. Başqa sözlə, hər hansı bir malı əldə 

etmirsiniz, yəni ona toxuna bilmirsiniz. Bir xidmət alıcısı ehtiyac duyduğu bir 

şeyi alır. Bununla birlikdə, müştəri əməliyyatdan yaranan hər hansı fiziki, 

möhkəm və ya sabit əmlaka sahib olmur. Müəyyən bir xidmətin faydası və fay-

daları, alıcının onu ödəmək istəyində əks olunur. Bacarıq, təcrübə və mənbələr-

dən istifadə edərək xidmət təminatçıları istehlakçılara fayda gətirir. 

İyirminci əsrdə istehsal və kənd təsərrüfatının iqtisadi fəaliyyətdə payı 

azalmaqdadır. Bank, təhsil, müalicə və nəqliyyat kimi xidmətlər zəngin xalqların 

iqtisadiyyatının əksəriyyətini təşkil edir. Bunlar həm də inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin iqtisadiyyatının əksəriyyətini təmsil etməkdədir. Xidmətlər fərdlərin, 

şirkətlərin və ya dövlət şöbələrinin sizin üçün gördüyü fəaliyyətlərdir. Məsələn: 

Bərbərə gedib saç kəsdirmək fərdlər tərəfindən göstərilən xidmətdir, bir otel 
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otağı, uçuş və ya tətil sifariş edərkən sifariş agentliyinin göstərdiyi bir xidmətdir, 

gündəlik qatarla sərnişin daşınması metropoliten tərəfindən göstərilən bir 

xidmətdir. Bu xidmətlərə toxuna və idarə edə bilməzsən, yəni sifariş qeyri-

maddi bir şeydir, mücərrəddir. Bu sifarişi saxlaya və daşıya bilməzsən. 

Hökümətin təqdim etdiyi hər bir dövlət xidməti vətəndaşları üçündür. Buna 

misal olaraq polis qüvvələri, silahlı qüvvələr, təhsil işçiləri, nəqliyyat işçiləri, 

təcili yardım maşınları, tibb işçiləri və xilasetmə qrupu və s. daxildir.  

 Xidmət keyfiyyətinin əhəmiyyəti. 

Yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərmək istəyi xidmət sənayesində 

mühüm rol oynayır. Bu gün müştəri məmnuniyyəti və xidmət keyfiyyəti xidmət 

sahəsinin ən önəmli faktorlarıından biridir. Xidmətin keyfiyyəti onun kimin 

tərəfindən, hansı şəraitdə, nə vaxt təqdim olunmasından asılı olaraq dəyişə bilər. 

Maddi əmtəələrin keyfiyyəti müəyyən səviyyəyə və ya standarta uyğun ola bilər, 

yəni əmtəə yüksək, orta, aşağı keyfiyyətdə ola bilər və onun keyfiyyət səviyyəsi 

sabitdir. Əmtəələrdən fərqli olaraq xidmətlərin keyfiyyəti dəyişkən olur. 

Xidmətin istehsalçısı üçün onun keyfiyyətinin qeyri-sabitliyi və ya dəyişkənliyi 

işçilərin ixtisası ilə, onların xarakterlərinin fərdi xüsusiyyətləri ilə, 

informasiyanın və kommunikasiyanın çatışmamazlığı, rəqabətin olmaması, zəif 

təlimlə əlaqədar ola bilər.  

Servisin keyfiyyətinin artırılması prosesi özünə üç mərhələni daxil edir. 

Onlardan birincisi - işçi heyətin seçilməsi və onların öyrədilməsi (əməkdaşların 

ilkin ixtisasından asılı olmayaraq).  

İkinci mərhələ, xidmətlərin təqdim edilməsi prosesinin standartlaşdırıl-

masıdır. Adətən şirkətdə xidmət göstərilməsi prosesini sxematik olaraq təsvir 

edən servis planı işlənib hazırlanır; belə planın köməyilə menecment xidmət-

lərindəki «boşluqlar» müəyyən edilir.  

Üçüncü addım isə şikayət və təkliflərin təhlili vasitəsilə müştərilərin 

təmin olunması səviyyəsinə, onların təlabatının öyrənilməsi və müəyyən mal 

göndərənin fəaliyyətinin keyfiyyətinin rəqiblərlə müqayisə olunmasına nəzarətin 

təşkilindən ibarətdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, xidmətlərin əksər hissəsi insanlar tərəfindən təqdim 

olunur, bu səbəbdən xidmətin alıcısı ilə satıcısı arasında intensiv əlaqələr 

qurulur. Son nəticə isə hər iki tərəfin ümumi fəaliyyətindən və alıcının xidməti 

dərk etməsindən asılıdır. 

 Araşdırmalar nəticəsində belə bir nəticə əldə etmişəm ki, sosial-iqtisadi 

anlayışı ilə bağlı heç bir yerdə ətraflı tərif və ya izah verilməməkdədir. Ona görə 

də qərar gəldim ki, bu anlayışla bağlı insanlara daha asan başa düşüləcək bir izah 

verəm. Belə ki, sosial-iqtisadi dedikdə əslində, cəmiyyətlə əlaqəli iqtisadi 

amillər nəzərdə tutulur. Hansı ki, bu amillər bir-birinə aid olmaqla, qarşılıqlı 

təsir göstərməkdədirlər. Məsələn, işiniz gəlirlərinizi müəyyənləşdirməkdədir. 

Burda işiniz sosial məna daşımaqla, gəlirinizə təsir etməklə sosial-iqtisadi amilə 

çevrilməkdədir. Sosial-iqtisadi əhəmiyyət dedikdə isə hər hansı bir sahənin 

insanların maddi və mənəvi həyatında tutduğu rol başa düşülür.  

 Xidmət sferasının rolu. 

Özündə çoxsaylı müəssisələri birləşdirən müasir xidmət sferası dünya 

iqtisadi məkanında əhəmiyyətli yer tutur və dünya əhalisinin böyük bir 

əksəriyyəti bu sahədə məşğuldur. Xidmət sferası  cəmiyyətdə mühüm rola və 
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əhəmiyyətə malikdir. Xidmət sahələrinin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti barədə 

məlumatı əsasən iki göstərici: xidmət sahələrində məşgul olanların ümumi 

məşğulluqda payı və ÜDM-da xidmət sahələrinin payı göstəriciləri verir. 

Cədvəl 1. 

Ölkələr üzrə məşğulluqda və ÜDM-da xidmət sahələrinin payı 

göstəriciləri 
 

Ölkə 

 

ÜDM USD 

Milyard 

ÜDM-də 

xidmət 

sahələrinin 

payı % lə 

MəĢğulluqda 

xidmət 

sahələrinin payı 

% lə 

AdambaĢına 

düĢən gəlir min 

dollar 

ABŞ 15653.366 74 80 48.5 

Çin Xalq 

Respublikası 

12382.559 44 60 4.9 

Yaponiya 4616.876 59 56 45.2 

Almaniya 3194.199 69.1 63.8 44 

Ukrayna 329.327 68.4 44.0 3.1 

Qazaxıstan 216.782 55 51.7 8.2 

Özbəkistan 95.238 50.0 36.0 1.5 

Azərbaycan 93.054 29.0 49.0 5.3 

Gürcüstan 24.541 60.6 40.0 2.9 

 

BVF-nun məlumatlarına əsasən tərtib olunmuş cədvəldən də göründüyü 

kimi inkişaf etmiş ölkələrdə ÜDM-da xidmət sahələrinin payı 60 %-dən yuxarı 

təşkil edir. O cumlədən, Amerikanın ümumdaxili məhsulunun 74%-ni, Yaponi-

yada 59%-ni, Almaniyada 69,1%-ni, Ukraynada 68,4%-ni, Qazaxstanda 55%-ni 

və s. xidmət sektoru formalaşdırır. Qeyd olunduğu kimi xidmət sferasında ABŞ-

ın məşğul əhalisinin 80%-i, Almaniyanın məşğul əhalisinin 63,8%-i, Azərbay-

canda isə xidmət sferasında məşğul əlalinin 49 %-i çalışır. Bu statistik məlumat-

lar da xidmət sektorunun cəmiyyətdə nə qədər böyük sosial-iqtisadi əhəmiyyətə 

malik olmasının göstəricisidir.   

Son olaraq qeyd edək ki, qloballaşan bir dünyada müasir xidmət sektoru 

dünya iqtisadi məkanında əhəmiyyətli yer tutmaqla, cəmiyyətin böyük əksəriy-

yətinin çalışdığı sahədir. Bundan sonra da xidmət sektorunun iqtisadiyyatda payı 

və rolu artan müstəvidə davam edəcəkdir. Bu da öz növbəsində xidmət 

sektorunun sosial-iqtisadi əhəmiyyətini daha da artıracaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

РИФАТ МАХМУДОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Как известно, экономическое развитие любой страны зависит от роста и развития 

трех секторов экономики. Однако в последние годы сектор услуг в развивающихся 

странах растет быстрее и имеет большую долю с точки зрения продуктов, доходов и 

занятости. Производительность на одного работника в сфере услуг выше, чем в 

сельскохозяйственном и промышленном секторах. Сфера услуг уже доминирует в 

развитых странах мира. Если в сельскохозяйственном секторе наблюдается стагнация, 

появляются новые виды услуг, и в результате появление этих новых видов услуг приводит 

к дальнейшему экономическому росту. Таким образом, значение сферы услуг в 

социально-экономическом развитии каждой страны растет день ото дня. В статье также 

подробно рассматривается социально-экономическое значение сферы услуг.  

Ключевые слова: концепция обслуживания, зона обслуживания, услуги, 

качество услуг, социально-экономическая значимость. 

 

SUMMARY 

RIFAT MAHMUDOV 

SOCIO-ECONOMIC SIGNIFICANCE OF THE SERVICE SPHERE 

 As you know, economic development in any country depends on the growth and 

evolution of three sectors of the economy. However, in recent years, the service sector in 

developing countries is growing faster and has a large share in terms of products, income and 

employment. Productivity per employee in the service sector is higher than in the agricultural 

and industrial sectors. The service sector already dominates the developed countries of the world. 

If there is a stagnation in the agricultural sector, new service activities emerge, and as a result, 

the emergence of these new types of services leads to further economic growth. Thus, the 

importance of the service sector in the socio-economic development of each country is growing 

day by day. The article also examines the socio-economic significance of the service sector in 

detail. 

 Key words: The concept of service, service area, services, quality of services, socio-

economic importance 
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SƏNAYE MUXTAR RESPUBLĠKA ĠQTĠSADĠYYATININ APARICI SAHƏSĠDĠR 

 

Naxçıvan Muxtar Respubulikasının imkanları nəzərə alınaraq, burada nəinki respublika, 

eləcə də ittifaq əhəmiyyətli iri, müasir istehsal müəssisələrinin tikilməsinə ehtiyac duyulurdu. 

Müasir elmin, texnikanın, mütərəqqi texnologiyanın nəaliyyətlərinə əsaslanan belə istehsal 

gələcəkdə böyük siyasi-iqtisadi nəticələr verməklə bərabər Muxtar Respublikanın mədəni 

simasının kökündən dəyiĢilməsinə, sosial strukturunda ciddi dəyiĢikliklərə gətirib çıxara bilərdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi göstəriciləri 1970-1985- ci illərdə Azərbaycan 

iqtisadiyyatı üçün səciyyəvi olan yüksək artım sürətinə və dinamik inkiĢaf meyllərinə malik 

olmuĢdur. 1970-1985-ci illərdə sənayenin müxtəlif sahələrinə aid yeni-yeni müəssisələrin tikilib 

iĢə salınması nisbətən inkiĢaf etmiĢ çoxsahəli sənaye-istehsal kompleksinin formalaĢmasına 

səbəb oldu. Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək, ölkənin və Naxçıvanın iqtisadi təhlükəsizliyini 

təmin etmək və dünya iqtisadi sistemində inteqrasiyaya daxil olmaq Heydər Əliyevin iqtisadi 

inkiĢaf konsepsiyasının əsas meyarlarıdır. Bu meyarların reallaĢması yolları, resurs təminatı və 

onlardan istifadə mexanizmləri onun iqtisadi baxıĢlarında öz real həllini tapmıĢdır. Onun 

regional iqtisadi inkiĢaf konsepsiyasının əsasını tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı təĢkil edir. 

Naxçıvanın təbii resurslarından mineral sular, duz istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı sahəsinə xarici kapitalın cəlb edilməsi istiqamətində sözdən əməli iĢə keçilməsinə məhz 

Heydər Əliyevin Naxçıvana rəhbərlik etdiyi illərdə baĢlandı. Hazırda sənayenin yüksək templi 

inkiĢafının təmin edilməsində əsas diqqət sənaye istehsalının texnoloji cəhətdən yenidən 

qurulmasına yönəldilir. Gündəlik istehsalın texnoloji baxımdan yeniləĢdirilməsi əmək 

məhsuldarlığının əhəmiyyətli artımını və yerli resusların daha səmərəli istifadəsini təmin etməyə 

imkan verir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, sənaye, xidmətlər, inteqrasiya, iqtisadi inkiĢaf 

 

İndiki şəraitdə Naxçıvan MR-da aşağıdakı sahələri sənayenin inkişaf 

priotellərinə aid etmək olar: 1) Yerli kənd təsərrüfatı xammalının emalını və son 

məhsullar istehsalını təmin edən emal, yüngül və yeyinti sənaye sahələrinin 

öncül və sürətli inkişafı; 2) İstehsal infrastrukturunun modernləşdirilməsi və 

inkişafı; 3) Sahibkarların və müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin inkişafı və s. 

Muxtar Respublikamızda müstəqillik dövründə yeni iqtisadi sistem – bazar 

iqtisadiyyatı təşəkkül tapdıqdan sonra iqtisadiyyatın strukturunda mühüm 

dəyişiliklər baş vermişdir. Muxtar respublikada yeni texnologiyanın əsasında 

sənaye sahələrinin yaradılması istehsal olunan məhsulların həm çeşidinin artma-

sına, həm də keyfiyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da əhalinin 

bəzi ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi müm-

kün olmuşdur. İqtisadiyyatın və sosial sahələrin kompleks şəkildə inkişafını, o 

cümlədən yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılmasını, kommunal, xidmət 

və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsini, 

sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasını, iqtisadiyyata investisiya qoyu-

luşlarının artmasını, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini, yoxsullu-

ğun azaldılmasını təmin etmək üçün dövlət proqramları qəbul edilmişdir. 
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Ümummulli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və ölkə baş-

çısı İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən iqtisadi müstəqillik strategiyasına 

uyğun olaraq aparılan struktur istehsalları iqtisadiyyatın beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərə və təsərrüfat əlaqələrinə uğurlu inteqrasiyası Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında iqisadi inkişafın dinamik artımına səbəb olmuş, bütün iqtisadi 

fəaliyyət sahələrinin inkişafına etibarlı zəmin yaratmışdır. Nəqliyyat istehsal 

prosesinin təşkil formasında, istehsalla istehlak arasında, həmçinin iqtisadi 

rayonlar arasında məhsul mübadiləsində özünü daha qabarıq şəkildə birüzə verir. 

Lakin nəqliyyat özü-özlüyündə heç bir maddi məhsul istehsal etmir, daşınma 

prosesində səmərəsiz nəqliyyat xərclərini aradan qaldırmaqla, külli miqdarda 

iqtisadi sahələrdən gəlirin əldə olunmasına şərait yaratmış olur. Nəqliyyat 

vasitəsilə məhsulun bir regiondan başqa bir regiona, yaxud iqtisadi rayona 

daşınması mühüm proses olub, nəqliyyat işçilərinin əməyi tərəfindən yaranan 

yeni, digər gəlir hesabı ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan daşınma prosesi 

zamanı nəqliyyatın səmərəliliyinin seçilməsi yük və sərnişin daşınma əməliyyat-

larının nəqliyyat növləri arasında düzgün müəyyən olunması iqtisadi əlaqələrə 

təsir göstərən mühüm faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir. İkinci iqtisadi 

əlaqələrin inkişafına təsir göstərən istehsal sahələrinin formalaşması üçün 

kifayət qədər təbii resurslara malik olmasıdır. İran və Türkiyə kimi dövlətlərlə 

19 qonşuluq mövqeyində olması iqtisadi əlaqələrin inkişafında mühüm amil 

hesab edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, ilk növbədə, əsaslı tikinti milli təsərrüfatın 

maddi isteһsal sahələrindən biridir və burada mövcud resursları, ümumi ictimai 

məһsula daxil olan һazır tikinti məһsulu növlərini və s. əsas fondlara çevrilən 

kapital qoyuluşu layiһələri һazırlanır və reallaşdırılır. Digər tərəfdən, tikinti 

maddi isteһsal saһəsi olub, һazır tikinti məһsulu növundə - binalar, qurğular, 

kommunikasiyalar və s. şəkildə isteһsal və ya qeyri-isteһsal əһəmiyyətli əsas 

fondlar yaradılır. Eyni zamanda, tikinti isteһsalı tikinti-quraşdırma işlərinin 

məcmusu olmaqla, onun һəyata keçirilməsi nəticəsində binalar, qurğular, kom-

munikasiyalar və onların kompleksləri növündə һazır tikinti məһsulu yaradılır. 

Araşdırmalar göstərir ki, hər һansı bir tikinti məһsulunun yaradılması prosesi la-

yiһə qabağı işləri, kapital qoyuluşu və tikinti-quraşdırma işlərini, layiһələndirmə, 

resurslarla təmin etmə və hazır tikinti məhsulu isteһsalı, tikinti obyektlərinin 

istifadəyə verilməsi və layiһə güçünün mənimsənilməsi mərhələlərini əhatə edir. 
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РЕЗЮМЕ 

РИФАТ МАХМУДОВ, НАЗЛИ АЖДАРОВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ВЕДУЩИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 Учитывая возможности Нахчыванской Автономной Республики, возникла 

необходимость в строительстве крупных современных производств не только в маштабе  
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республики, но и в масштабе союзного значения. Такое производство, основанное на 

достижениях современной науки, техники, передовых технологий, могло бы дать большие 

политические и экономические результаты в будущем, а также привести к радикальному 

изменению культурного образа Автономной Республики, серьезным изменениям в ее 

социальной структуре. Экономические показатели Нахчыванской Автономной 

Республики в 1970-1985 годах имели высокие темпы роста и динамичные тенденции 

развития, характерные для экономики Азербайджана. Строительство и ввод в 

эксплуатацию новых предприятий в различных отраслях промышленности в 1970-1985 гг. 

привели к формированию относительно развитого многопрофильного промышленного 

комплекса. Повышение уровня жизни населения, обеспечение экономической 

безопасности страны и Нахчывана, интеграция в мировую экономическую систему - 

главные критерии концепции экономического развития Гейдара Алиева. Способы 

реализации этих критериев, ресурсное обеспечение и механизмы их использования нашли 

реальное решение в его экономических воззрениях. Его концепция регионального 

экономического развития основана на регулируемой рыночной экономике. Именно во 

время президентства Гейдара Алиева Нахчыван начал переходить от словесной к 

практической работе по привлечению иностранного капитала от природных ресурсов 

Нахчывана к производству минеральной воды, соли и переработке сельскохозяйственной 

продукции. В настоящее время основным направлением обеспечения быстрого развития 

промышленности является технологическая реконструкция промышленного 

производства. Технологическая модернизация повседневного производства позволяет 

обеспечить значительный рост производительности труда и более эффективное 

использование местных ресурсов. 

  Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, услуги, интеграция, 

экономическое развитие 

 

SUMMARY 

RIFAT  MAHMUDOV,  NAZLI AJDAROVA 

INDUSTRY IS THE LEADING SECTOR OF THE ECONOMY OF THE 

AUTONOMOUS REPUBLIC 

             Taking into account the possibilities of the Nakhchivan Autonomous Republic, it 

became necessary to build large modern production facilities not only on the scale of the 

republic, but also on the scale of the Union significance. Such production, based on the 

achievements of modern science, technology, advanced technology, could give great political 

and economic results in the future, as well as lead to a radical change in the cultural image of the 

Autonomous Republic, serious changes in its social structure. The economic indicators of the 

Nakhchivan Autonomous Republic in 1970-1985 had a high growth rate and dynamic 

development trends typical of the Azerbaijani economy. The construction and commissioning of 

new enterprises in various industries in 1970-1985 led to the formation of a relatively developed 

multidisciplinary industrial complex. Improving the living standards of the population, ensuring 

the economic security of the country and Nakhchivan and integration into the world economic 

system are the main criteria of Heydar Aliyev's concept of economic development. The ways of 

realization of these criteria, resource provision and mechanisms of their use have found a real 

solution in his economic views. Its concept of regional economic development is based on a 

regulated market economy. It was during Heydar Aliyev's presidency that Nakhchivan began to 

move from verbal to practical work to attract foreign capital from the natural resources of 

Nakhchivan to the production of mineral water, salt, and processing of agricultural products. At 

present, the main focus in ensuring the rapid development of industry is the technological 

reconstruction of industrial production. Technological modernization of daily production allows 

to ensure a significant increase in labor productivity and more efficient use of local resources. 

Key words: agriculture, industry, services, integration, economic development 
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BANK BÖHRANLARININ HƏLL EDILMƏSINDƏ TƏTBIQ EDILƏN ÜSULLAR 

 

Ġqtisadi sistemin vacib halqalarından olan banklar müxtəlif mikro və makro iqtisadi 

səbəblərdən böhranlarla qarĢılaĢırlar. Böhranlı bankların sağlamlaĢdırılması və onların 

yenidən iqtisadi fəaliyyətə qazandırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bankların stabilliyinin 

bərpası üçün edilən müdaxilələr- likvid dəstək, sərmayə dəstəyi, bankların birləĢməsi və ya 

satınalınması, onların sinifləndirilməsi və digər addımların effektivliyi mövcud konyuktura, 

ölkənin və regionun xarakterik xüsusiyyətləri və böhranların dərəcəsindən asılı olaraq tətbiq 

edilməkdədir. Tədqiqatlar göstərmiĢdir ki edilmiĢ müdaxilələr düzgün forma və zamanda 

edildikdə böhranlı Ģəraiti aradan qaldırmaq mümkün olmuĢ və gələcəkdə baĢ verə biləcək böyük 

zərərlərin qarĢısı alınmıĢdır. 

Açar sözlər: Banklar, bank böhranları 

 

Banklar iqtisadiyyatda firma və əhalinin əllərində olan əlavə maliyyə 

vəsaitlərini toplayaraq bu vəsaitlərə ehtiyac duyan iqtisadi subyektlərə 

yönəldərək iqtisadiyyatın mütəhərrik və daimi fəaliyyətində xüsusi bir rol 

oynamaqdadır. Məhz müəssələrin böyümə və investisiya xərclərini o cümlədən 

əhalinin müxtəlif tələblərini qarşılayacaq vəsaitləri banklar təmin edərək istehsal 

və istehlak prosesinin içinə daxil olurlar. Bankların əsas fəaliyyəti kimi sayılan 

bu vasiəçi funksiya ilə yanaşı, müxtəlif bank xidmətləri, online bankçılıq, 

valyuta mübadilə, valyuta dəyişmə, seyf-kassa kimi əlavə xidmətlər göstərirlər. 

Qeyd etdiyimiz kimi bankların həm istehsalda həm istehlakda, o cümlədən 

əhalinin yığımlarının və investisiyalarının reallaşmasında rol oynaması onun da 

iqtisadi konyukturada baş verən hər bir dəyişikliyə reaksiya verməsinə səbəb 

olmaqdadır. Xüsusən iqtisadiyyatın inkişaf və dirçəliş mərhələsində banklar da 

prosesin davamı olaraq inkişaf edir, durğunluq və böhran zamanlarında isə 

müxtəlif problemlərlə qarşılaşır, zəif likvidli, sağlam olmayan kredit vermə 

problemləri olduqda hətta iflas edirlər. Bəzən isə məhz banklarda baş verən 

böhranlı situasiyadan ümum iqtisadi konyukturada böhran baş verir, kütləvi 

işsizlik, ÜDM-un həcminin azalması, iqtisadi böyümədə geriləmə kimi ciddi 

problemlər yaranır. Məhz buna görə bankların  böhranlı situasiyalarda düzgün 

idarəedilməsi istər mikro, istərsədə makro iqtisadi səviyyədə ən aktual məsələ 

olaraq qalmaqdadır. 

Bank böhranları zamanı əsas məsələ bankların məruz qaldığı və onları 

iflasa aparan problemin ümumi bank sisteminə nəzarət edən qurumlar tərəfindən 

müəyyən edilərək zəruri müdaxilələrin edilməsidir. Müdaxilələr isə iki pilləli 

olub: maliyyə sisteminin bir bütövlüyünün qorunub saxlanılması və sistemə olan 

inamın bərpa edilməsi istiqamətlərində aparılmalıdır (4).  

Fərdi bank böhranlarında (yəni böhran tək bir banka xas olduqda) 

bürokratlar adətən ilkin həlləri özəl sektorda axtarmağa yönəlirlər. Yəni burda 

bankda baş verəcək zərəri səhmdarlara, idarəedici heyətə və qorunmayan 

əmanətlərə yükləyərək bankın minimal zərələ xilas olması üçün gedişlər edirlər. 

Ancaq böhran sistematik xarakter alarsa, daha fərqli üsullara əl atılmaqdadır. 
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Belə ki, bu zaman daha çox banklara likvidlik dəstəyi, bank sərmayəsinə 

əlavələr və əmanətlərin sığortalanması kimi üsullara əl atılmaqdadır. Böhranın 

şiddətindən asılı olaraq bankların bağlanması, birləşdirilməsi, yenidən 

strukturlaşdırılması, dövlətin güvəncəsinə alınması və ya başqa banklara 

satılması kimi daha ciddi adımlar da atıla bilər. Müdaxilənin necə ediləcəyini 

düzgün seçmək və müdaxilədən gecişmək olmaz çünki, uğursuz və ya edilməmiş 

müdaxilə sistemdə damino təsiri yaradacaq, əhali arasında yaranmış panika 

banklara hücumlarla müşahidə olunacaq və bu da böhranın dərinləşib digər 

sektorlara yayılmasına zəmin yaradacaqdır.  

Banklara müdaxilə edərək onlara külli miqdarda vəsait dövr etməyi və 

qanartların verilməsi iqtisadçılar tərəfindən heç də birmənalı qaşılanmır. Bir 

qrup iqtisadçı bu öz fəaliyyətlərini nəzarət edici qurumlardan gizlədən bəzi 

banklar üçün bu dəstək hədiyyədən başqa bir şey olmayacağı, digərlərinə görə 

isə banklar üçün ən təhlükəli olan painkanın qarşısının alınmasında effektiv 

olacaq və bir çox bankın bağlanmaqdan xilas edəcəkdir (7).  

Bank sisteminə stabilləşdirici təsir və sağlamlaşdırılması iqtisadi 

konyukturaya 3 istiqamətdə müsbət təsir edər. Birinci olaraq sağlam fəaliyyət 

göstərməyən bank əlindəki vəsaitləri düzgün kanalarla iqtisadiyyata yönəldə 

bilmədiyi üçün, iqtisadi subyektlər yetərli miqdarda kreditlər əldə edə bilməzlər. 

Həmçinin kreditlər vaxtından əvvəl geri çağrılması firmaların əvəllərində olan 

aktivləri daha ucuza satmalarına səbəb olduğundan iqtisadi fəaliyyət daralmağa 

başlayacaqdır. Məhz müdaxilələr Kredit vermə sisteminin etibarını qoruyub 

saxlamağa xidmət edəcəkdir. İkinci olaraq bank krizləri ölkənin risklik 

dərəcəsini artırdığı üçün ölkə daha yuxarı faizlərlə vəsait cəlb edə bilir. Belə 

olduqda yüksək faiz ödənişləri ölkədaxili aktivlərinin dəyərlərini aşağı salar, bu 

da digər subyektlərin balanslarına mənfi təsir göstərər. Müdaxilələr ilə ümumi 

maliyyə sisteminin dayanıqlığı qorunması təmin edilər. Üçüncü olaraq bank 

böhranlarının yol açdığı işsizklik, yüksək faizi, inflyasiya və əmlak 

qiymətlərində azalmalar iqtisadi dayanıqlığı sarsıdar. Beləcə banklara edilən 

müdaxilələr reallaşdıqca iqtisadi stabilliyi təmin edilər.  

İqtisadi mühitdə banklara edilən müdaxilə üç əsas məqsədə xidmət 

etməlidir: 

1. Maliyyə sisteminin ən qısa müddətdə sağlamlaşdırılması, vəsaitlərin 

cəmlənməsi və paylanması mexanizminin aktivləşdirilməlidir 

2. Əxlaqi çatışmazlıqları ( qeyri-etik) aradan qaldırmalıdır 

3. Müdaxilənin ictimai(dövlət) xərclərini azaltmaq və bu xərclərin ədalətli 

paylanmasını təmin etməlidir 

Müdaxilənin hansı üsulunun seçilməsi bankın ümumi iqtisadi vəziyyəti, 

fəaliyyət sektoru, müştəriləri, iqtisadi konyukturanın ölkə üzrə vəziyyəti və.s dan 

asılıdır. Banklara edilən müdaxilələri ümumiləşdirsək bir neçə ana başlıq 

formasında qeyd edə bilərik; 

Problemli banklara özlərini toparlamaq üçün vaxt verməsi 

Burda əsas məqsəd bankın idarəetməsini sağlamlaşdırılması, problemli 

aktivlərin təmizlənməsi, bu fəaliyyətin zərərlərinin mənfəətə çevrilməsi üçün 

banklara verilən vaxtı ifadə edir.  Burda iki məsələ aktualdır, birincisi firmaya 

zaman verməkdə məqsəd onun özünü xilas edilməyinə inanılmasıdır, digər bir 
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səbəb isə bank artıq iflas etmişdir ancaq onun iflasdan sonrakı proseslərinin 

icrası üçün hələ də uyğun konyuktura formalaşmamışdır.   

Bankın öz fəaliyyəti davam etdirməsi üçün nəzarət edən qurumun mütləq 

şəkildə bank haqqında müsbət rəyi olmalıdır. Xüsusən bankın uzun müddətli 

fəaliyyəti ilə bağlı tənzimləyici orqanın rəyi, banka ediləcək yardımların bank 

tərəfindən məqsədli formada istifadə edilməsini də özündə ehtiva edir.  

Əgər bankın fəaliyyəti riskli xarakter almağa başlayarsa, tənzimləyicinin 

bankı xilas etmək üçün daim kömək edəcəyi ideyası mənimsənərsə bununda 

gələcəkdə ictimai və dövlət maraqlarına zidd olacaq ciddi fəsadlar yaradacaqı 

gözlənilərsə onda banklara bərpa edilmələri üçün vaxt verilməz. Buna görədə 

vaxt verildikdə belə bu vaxt və baş verən proseslər ciddi zaman çərçivəsində 

edilməlidir. Məhz ABŞ da 1980-ci ildə müəssisələrə vaxt verilməsi dövləti 150 

milyar dollar əlavə xərcə salmışdır. 

Likvid dəstək 

Mərkəzi bank sistematik böhranlar zamanı müvəqqəti olaraq likvid 

vəsaitlə banklara dəstək verər. Mərkəzin bankın bu dəstəyi bank böhranlarının 

öncəsində başlayar. İqtisadi sistemdə bir və ya bir neçə bankda əmanətlərin geri 

çəkilməsi prosesi başlanarsa, bu zaman banklar vəsait ehtiyac duyduğu üçün 

müxtəlif mənbələrə əl atarlar. Yerli mənbələrdə bankın inamın azalması kütləvi 

əmanətlərin geri götürülməsi bankların xarici mənbələrdən daha baha və xərcli 

formada kreditlər cəlb etmələrinə səbəb olar, hətta bəzən interbanklar bu vəsaiti 

belə vermək istəməzlər. Belə olduqda Mərkəzi bank sonuncu instansiya likvid 

dəstəyi ödəyən qurum olur.  

Klassik fikirə görə Mərkəzi Bank öz varlığını davam etdirəcək gücdə 

olacağı təqdirdə Mərkəzi bankın ona likvid dəstək etməli olduğunu müdafiə 

etməkdədir. Tədqiqatlar isə Mərkəzi bankın təmin etdiyi bu dəstəyin böhranları 

azaltdığını ifadə edir. Həmçinin tədqiqatlar sübut etmişdir ki, likvid dəstək əsas 

problem olan panikanın qarşısını almağa kömək edir (11). 

Bu fikirin müxalifləri isə bu dəstəyin sadəcə böhranı gecişdirdiyini iddia 

edirlər. Həmçinin  sərhədsiz likvid dəstəyinin böhranın xərclərinin daha da 

artırmasını müdafiə edənlər də vardır (7). 

Sərmayə dəstəyi 

Likvidli dəstəyin bir növü də məhz pozulmuş konyukturaya sahib amma 

öz fıaliyyətini davam etdirəcək banklara sərmayə dəstəyinin təmin edilməsidir. 

Ancaq burda bankın böhranın başlanma zamanı vəziyyətini düzgün 

dəyərləndirmək lazımdır. Əgər bankın iqtisadi vəziyyəti urəkaçan deyilsə  bu 

üsul faydasız olacaqdır.  

Bu fikrin tərəfdarları böhranın başlama mərhələsində problemin erkən 

tapılması və bunun həlli üçün edilən sərmayə dəstəyi problemin daha tez həllinə 

kömək etməklə yanaşı gələcəkdə baş verə biləcək daha böyük zərərlərin 

qarşısının alnmasıa kömək olacaqdır. Ancaq bu zaman bankda etik risk arta 

bilər. Çünki belə olduqda banklar kreditor və əmanətçiləri ilə qarşılıqlı 

fəaliyyətdə daha istəksiz olacaqlar. 

Əmanətlərin sığortalanması 

Əmanətlərin sığortalanması bankda olan əmanətlərin qismən və ya bütöv 

şəklində sığortalanmasını ifadə edir. Burda ikili yanaşma vardir ki, birincisi 

qismən və daimi olmayan sığortalama , ikincisi isə tam sığortalama prosesidir. 
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Qismən sığortalama əksər hallarda əmanətçilərin banka hücumlarının qarşısını 

tam almaması ilə müşahidə edildiyindən tam sığortalanma daha məqsədə uyğun 

sayılmaqdadır. Ancaq tam sığortalanma isə yaxşı və ya pis idarəetmə, riskli və 

ya risksiz bankçılıq fəaliyyətlərini ayırmağa imkan vermir. Həmçinin qismən 

sığortalama sistematik böhranların qarşısını ala bilmir. Bu proses İndoneziyada 

baş verən böhran zamanı müşahidə edilmişdir. Asya böhranı zamanı İndoneziya 

Mərkəzi bankı əmanətləri tam sığortaladıqdan sonra, banka hücumun qarşısı 

alınmışdır. Həmçinin 1994-cü ildə Türkiyədə əmanətçilərin banka hücumu məhz 

tam sığortalanma elan edildikdən sonra dayanmışdır (4). 

Bankların idarəedilməsinin dəyiĢmək 

Bankların bəzən idarəedilən şəxslərin mənafelərinə uyğun idarəetməyə 

yol vermələri və buna uyğun olaraq inamlarını itirmələri halında bankın 

idarəetməsinə xitam verilə bilər. Yeni heyətin gətirilməsi bank müştərilərinin 

sarsılmış güvəncəsini bərpa edə bilər. Şəxsi mənafelərə xidmət edən 

idarəetmənin nəticələri daha ağır ola bildiyi üçün dərhal bu proses dayandırmalı, 

dövlətin müəyən etdiyi heyət və ya özəl sektordan profisionallar cəlb 

edilməlidir.  

İdrəetmənin dəyişimə heç də problemin tam həlli deyil, ancaq bankların 

sağlamlaşdırmaq və ya başqa banklarla birləşdiriləcəyi vəziyyətə gətirmək üçün 

güclü faktor kimi qiymətləndirilir.  

Bankların birləĢməsi və satınalınması 

Bankların birləşməsi və ya satınalınması iqtisadi konyuktura və bank 

sektoruna vurulacaq ziyanın azaldılması üçün atılan uğurlu addımlardan saymaq 

olar. Çünki banklar öz fiziki mövcudluğunu saxlayaraq başqa bank və ya 

qurumun tərkibinə keçərək öz fəaliyyətlərini davam etdirir və əmanət 

sahiblərinin də qayğıları beləcə ortadan qalxmış olur. Bankların birləşməsi əksər 

hallarda daha yaxşı halda olan bankin tərkibinə keçməklə reallaşır. Birləşmə 

zamanı mütləq olaraq bankın alacaqları və borcları haqqında ətraflı formada 

məlumat verilməli, həmçinin bankın mövcud durumu birləşməyə əlverişli olub 

olmaması aydınlaşmalıdır.  

Satınalma da bankların xilasedilməsi üsullarından biri olaraq effektiv 

sayılan üsuldur. Satınalma prosesində satınalan tərəf bankın bütün varlıqlarını və 

ya bankı bir hissəsini ala bilər. Ancaq satınalma prosesi tam formada həyata 

keçərsə adətən dövlət tərəfindən balansda borclar və alacaqlar arasındakı balans 

fərqini dövlətdən ala bilər. Əksər hallarda satın alma prosesində dövlətin 

qarantiyası vacib rol oynayar. Ancaq dövlətin qarantiyası müəyyən müdətdə öz 

qüvvəsini saxlayar.  

Ancaq qeyd etməliyik ki bəzi ölkələrdə zəif bankların birləşməsi haqsız 

rəqabətə hətta gələcəkdə daha böyük çöküşlərə səbəb ola bilər. 

Bankların klafikiasiyası (zəif-güclü bank) 

Problem yaşayan bank iki qola ayrılaraq problemli aktivlər “zəif” bankda, 

problemsiz aktivlər isə “güclü`` bankda saxlanılar. Burda əsas ideya yaxşı bank 

daha yaxşı fəaliyyət üçün istiqamətlənərkən zəif bank kreditlərin toplanması və 

özü özünü ayaqda tutmaq mübarizəsi aparmasıdır. Zəif bankın gələcək taleyi 

daha çox qanuni siferadan asılıdır və yaxşı bankın bir qolu kimdə qala bilər. İlk 

dəfə belə bir ayırma 1984-cü ildə Continental İlliois Bank tərəfindən edilmiş və 

effektiv olmuşdur. Həmçinin Mellon Bank da eyni addımı atmış və xilas 
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olmuşdur ancaq yüksək xərcli fəaliyyət və kadr çatışmazlığından əziyyət 

çəkmişdir.  

Aktivləri idarəedən Ģirkətin qurulması 

Aktivlərin idarəedilməsi üçün təsis edilən hər hansısa bir ictimai quruluş bu 

aktivləri alaraq onları yenidən strukturlaşdırıb idarəetməni həyata keçirə bilər və 

ya problemi aktivlərin toplanması fəaliyətini bankın özünə ehtiva edilməsi 

həyata keçirilə bilər. Aktivlərin idarəedilməsi üçün yaradılan yeni şirkətlərin də 

bir sıra problemlər yaşaması mümkündür, belə ki bəzi siyasi səbəblərdən 

kreditlərin aktivləri idarəedən şirkətə yönəldilməsi bank ilə şirkət arasındakı 

əlaqəni poza bilər.  

DövlətləĢdirmə və “körpü bank” tətbiqi 

Bankın iqtisadi vəziyyəti çox pisdirsə və edilən addımlar effekt 

vermiyibsə bu zaman bankın dövlətləşdirilməsinə əl atılacaqdır. Yəni banka 

dövlət tərəfindən əl qoyulacaq restrukturuzasiya edilib, təkan satışı həyata 

keçiriləcəkdir. Burda əsas məsələ bankı yenidən qurulub satışıdır yəni bank 

dövlət bankı kimi xidmət etməyəcəkdir. Dövlətləşmə zamanı adətən bank 

səhmdarlarının paylarının deyil ancaq bank müştərilərinin hüquqları ciddi 

şəkildə qorunar. 

Dövlətləşdirmənin effektiv olmadığını iddia edənlər isə qeyd edərlər ki, 

bu zaman bank dövlətin siyasi alətinin bir parçasına çevrilir və yenidən satış 

zamanı bankı satmaq bir o qədər də asan olmur. 

Bankın bağlanması xərcləri onun fəaliyyəti üçün zəruri olan vəsaitdən 

çoxdusa bu zaman bankın xilası üçün ona maliyyə dəstəyi edilməsi daha 

məqsədə uyğundur. Körpü banklar bu zaman ortaya çıxır və o fəaliyyətinə son 

verən bankın göstərdiyi xidmətlərin ya hamısını ya da bir hissəsini özü üzərinə 

götürür. Bu tip bankçılıq fəaliyyəti Finlandiya və İsveçdə tətbiq edilərək müsbət 

nəticələr vermişdir (9). 

Bankın ləğv edilməsi 

Qeyd edilən bütün müdaxilələr müsbət nəticə vermədikdə bankın ləğv 

məsələsinə baxılar. İlk öncə bank iflas etmiş elan edilər və bağlanar. 

Əmanətçilərin vəsaitlərinin ödənişi başlanar. Ləğv edildikdən sonra bankın 

yetərli vəsaiti qalarsa sığortasız və digər kreditorların da ödənişləri eyni formada 

icra edilər. Burda ləğv edilmə digər bankların da fəaliyyətinə təsir edə bilər.  

Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, böhranlı banklara müdaxilələr əksər 

hallarda gözləniləndən baha baş gəlir. Xüsusən mövcud quruluşun qorunub 

saxlanması üçün atılan addımlar gözlənilən nəticəni əldə etməyə imkan vermir. 

Xüsusən böhranların səbəblərini daha yaxşı təhlil edib, düzgün müdaxilənin 

seçilməsi və müdaxilə zamanın effektiv təyin edilməsi lazımdır. Mərkəzi 

bankların bu işdə rolu vacibdir ancaq əksər hallarda Mərkəzi bankın 

ehtiyyatlarını böhranlı banklara daha sərf etmiş ölkələr daha effektiv nəticələr 

əldə etmişdirlər. Yenidən bankların sturukturaziyası dinamik inkişaf edən 

ölkələrdə daha effektiv olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

САХИЛ МУРТУЗАЕВ 

МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ 

Банки - одно из важнейших звеньев экономической системы - сталкиваются с 

кризисами по разным микро- и макроэкономическим причинам. Особое значение имеет 

санация кризисных банков и возобновление их экономической деятельности. 

Интервенции для восстановления ликвидности банков, ликвидности, инвестиционной 

поддержки, слияния или поглощения банков, их классификации и эффективности других 

шагов применяются в зависимости от текущей ситуации, особенностей страны и региона 

и степени кризиса. Исследования показали, что, когда вмешательства проводятся в 

правильной форме и в нужное время, можно преодолеть кризис и предотвратить крупные 

убытки, которые могут возникнуть в будущем. 

Ключевые слова: банки, банковские кризисы 
 

RESUME 

SAHIL MURTUZAYEV 

METHODS FOR RESOLVING BANKING CRISES 

Banks, one of the most important rings of the economic system, face crises due to 

various micro and macro economic reasons. It is especially important to rehabilitate crisis banks 

and resume economic activity. Interventions to restore the liquidity of banks, liquidity, 

investment support, mergers or acquisitions of banks, classification and effectiveness of other 

steps are implemented according to the current situation, the characteristics of the country and 

region and the degree of the crisis. Research has shown that when the interventions are made in 

the right way and at the right time, it is possible to overcome the crisis and to prevent major 

losses that may occur in the future. 

Key words: Banks, banking crises 
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“CƏNUB QAZ DƏHLĠZĠ” LAYĠHƏSĠ ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ TANAP-IN TARĠXĠ 

ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

 Məqalədə “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin əhəmiyyəti, əhatə dairəsi və 

perspektivlərindən bəhs olunmuĢdur. Həmçinin “Cənub Qaz Dəhlizi” çərçivəsində TANAP 

layihəsinin iĢlənməsi, həyata keçirilməsi, layihənin enerji bazarındakı rolu, tarixi əhəmiyyəti 

kimi məqamlar diqqət mərkəzinə çəkilmiĢdir. VurğulanmıĢdır ki, "Cənub Qaz Dəhlizi"nin 

məqsədi “ġahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsinin iĢlənməsi, bu 

zaman hasil ediləcək təbii qazın geniĢləndirilmiĢ Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri, TANAP və 

TAP vasitəsilə ilkin olaraq Türkiyəyə və Cənubi Avropaya ixracını təmin etməkdir. 

 Açar sözlər: “Cənub Qaz Dəhlizi”, TAMAP, TAP, enerji dəhlizi, qaz, ġahdəniz yatağı 

 

"Cənub Qaz Dəhlizi"nin məqsədi “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının 

istismarının ikinci mərhələsinin işlənməsi, bu zaman hasil ediləcək təbii qazın 

genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri, TANAP və TAP vasitəsilə 

ilkin olaraq Türkiyəyə və Cənubi Avropaya ixracını təmin etməkdir. 

“Şahdəniz” layihəsinin tammiqyaslı işlənilməsinin 2-ci mərhələsi olan 

“Şahdəniz Mərhələ 2” layihəsi Azərbaycan qazını Avropaya və Türkiyəyə 

çatdıracaq nəhəng bir layihə olmaqla, Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə Avropa 

bazarlarına qaz təchiz etməklə, enerji təhlükəsizliyini artıracaq. “Cənub Qaz 

Dəhlizi”  layihəsinin aşağıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur: “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənilməsi; 

Cənub Qafqaz Boru Kəmərinin (SCP) genişləndirilməsi;  

Trans-Anadolu Boru Kəməri (TANAP) layihəsinin həyata keçirilməsi; 

Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsinin həyata keçirilməsi. 

2011 -ci ildə Aİ və Azərbaycan arasında Xəzərdən Avropaya birbaşa qaz 

nəql edən marşrutların yaradılmasını dəstəkləyən Birgə Bəyanat imzalanmışdır. 

Birgə Bəyanat TANAP və TAP-la bağlı Hökumətlərarası Sazişlərlə birlikdə 

uzunmüddətli qaz satış müqavilələri üçün zəmin formalaşdırmışdır. 2012-ci il 

iyunun 27-də Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə 

Türkiyənin Baş naziri Rəcəp Tayyip Ərdoğan TANAP-la bağlı müqavilə 

imzalamış, 2014-cü il sentyabrın 20-də “Cənub Qaz Dəhlizi”nin təməli 

qoyulmuşdur. 29 may 2018-ci il tarixində Bakıda “Cənub Qaz Dəhlizi”nin, 12 

iyun tarixində isə Əskişəhərdə bu dəhlizin mühüm hissəsi olan Trans-Anadolu 

(TANAP) qaz boru kəmərinin açılışı olub. “Cənub Qaz Dəhlizi” 7 hökuməti və 

11 şirkəti özündə əhatə edən mürəkkəb layihədir. Bu layihə dünyada inkişaf 

etdirilən ən kompleks təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi qiymətləndirilir. 

Avropa İttifaqı üçün prioritet enerji layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizi 

ilk dəfə olaraq Xəzər regionundakı qaz təchizatını Avropa bazarına 

birləşdirməklə bütün regionun enerji xəritəsini dəyişəcək. Cənub Qaz Dəhlizi 

dünya neft-qaz sənayesində bu vaxtadək olan ən mühüm və iddialı layihələrdən 

biridir.  
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Trans-Anadolu Boru Kəməri (TANAP). Türkiyə və Azərbaycanın bu 

günə qədər uğurla həyata keçirdiyi əməkdaşlığa yeni bir layihə – Trans Anadolu 

Qaz Boru Kəmərinin (TANAP) çəkilişi də əlavə edilmişdir. İki qardaş ölkənin 

strateji münasibətləri zəminində yaranan bu nəhəng layihənin məqsədi Avropa 

və Türkiyənin təbii qaza ehtiyacının ödənilməsi və regionda qaz 

çoxçeşidliliyinin təmin edilməsidir. Layihə dünya enerji bazarlarında artıq böyük 

rəğbətlə qarşılanmaqdadır. TANAP-ın Xəzər dənizi regionunda roluna, habelə 

müxtəlif geosiyasi və geoiqtisadi amillərə təsirinə nəzər salanda aşağıdakıları 

söyləmək olar. Əvvəla, qeyd etməliyik ki, son dövrlərdə Avropa İttifaqının 

enerji təchizatının diversifikasiya yolu ilə genişləndirilməsi hesabına gələcəkdə 

enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın rolu durmadan 

artmaqdadır. Trans Anadolu Qaz Boru Kəməri təbii qazı Türkiyənin şərqindən 

qərbinə daşıyacaq, bütün ölkədə sabit tranziti təmin edəcəkdir. Layihə 

Azərbaycandan başlayan genişlənmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəmərini Avropa 

İttifaqında bir neçə kəmərlə əlaqələndirəcəkdir. Layihə çərçivəsində 26 sualtı 

quyunun qazılması, həmçinin körpü ilə birləşdiriləcək iki platformanın tikintisi, 

Səngəçalda yeni texniki emal və kompressor qurğularının inşası nəzərdə tutulur. 

5 il ərzində reallaşması nəzərdə tutulan layihənin dəyəri 7 milyard ABŞ dolları 

həcmindədir. Dörd mərhələdə həyata keçiriləcək layihənin ilk mərhələsi 2018-ci 

ildə başa çatib. 2020-ci ildə kəmərin buraxılış qabiliyyəti ildə 16 milyard, 2023-

cü ildə 23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatdırılacaq. İlk dövrdə 

TANAP kəməri ilə nəql olunacaq 16 milyard kubmetr Azərbaycan qazının 10 

milyard kubmetri Avropaya, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə satılacaqdır. 

Avropa üçün nəzərdə tutulan qaz Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan 

sərhədində təhvil veriləcək. TANAP layihəsində ARDNŞin 80 faiz, Türkiyənin 

BOTAŞ və TPAO şirkətlərinin isə birlikdə 20 faiz payı var. TANAP layihəsi 

üzrə saziş 2012-ci il iyunun 26-da İstanbulda imzalanıb. Boru kəmərinin 

diametri 1,4 metr nəzərdə tutulub. Qitələrarası bu kəmərin işə düşməsi 2017-ci 

ildə “Şahdəniz-2” layihəsi üzrə qaz hasilatına başlanması ilə uzlaşdırılıb. 

İkincisi, bu layihə Xəzər hövzəsi regionunun enerji geosiyasəti baxımından 

önəmlidir. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və dünya siyasətinin ən 

aktual məsələləri sırasında ayrı-ayrı dövlətlərin istehsal tələbatlarına görə (enerji 

daşıyıcıları, xammal, kapital, texnologiya, satış bazarları və s.) bir-birilə rəqabət 

aparması da yer alır. Dünyanın aparıcı dövlətləri arasında neft-qaz hasilatı ilə 

məşğul olan ölkələrlə prioritet münasibətlərin inkişafı son dövrdə artan rəqabət 

prinsipinə əsaslanır. Bu da öz növbəsində qlobal dünyada əsas geosiyasi 

problemə çevrilmişdir. Xəzər regionu Şərqlə Qərbi birləşdirən, xüsusi iqtisadi və 

siyasi əhəmiyyətli kəsişmədə yerləşir. Yanacaq-enerji resurslarının həcmi 

baxımından Xəzər dənizi hövzəsinə daxil olan ölkələr (Azərbaycan, Rusiya, 

Qazaxıstan, İran və Türkmənistan) dünyanın ikinci vacib geoiqtisadi və 

geosiyasi əhəmiyyət kəsb edən bölgəsi sayılır. ABŞ ekspertlərinin 

hesablamalarına görə, bu regiona daxil olan 4 ölkənin (İran olmadan) 

yanacaqenerji ehtiyatı 51,2 – 57,1 milyard ton şərti yanacaq təşkil edir. Xəzər 

hövzəsi sübut edilmiş karbohidrogen ehtiyatlarına görə planetin ən tutumlu 

ərazilərindəndir. 2005-ci ildə “Britiş petroleum”un apardığı hesablamalara 

əsasən, bölgədə (Rusiya olmadan) 47,8 milyard barrel neft və 9,12 trilyon 

kubmetr qaz cəmlənmişdir. Bu keçmiş SSRİ ölkələrinin ümumi ehtiyatlarının 
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müvafiq olaraq 40 faizi və 15 faizi, Şimali Amerika yataqlarındakı bütün neft-

qaz qədərdir. Xəzər hövzəsində Azərbaycanın payı 5 milyard ton neft və 5-6 

trilyon kubmetr qaz təşkil edir ki, bu da ümumi ehtiyatların təxminən 4 faizi 

qədərdir. Üçüncüsü, müasir dünyanın geosiyasi parametrlərinə təsir edən daha 

bir amil enerji məhsullarının istehlakçıya təhlükəsiz çatdırılmasıdır. Bu 

baxımdan Xəzər hövzəsi karbohidrogen ehtiyatlarının ixrac marşrutu geosiyasi 

və geoiqtisadi baxımdan problemli elementlərlə əngəllənirdi. Buna baxmayaraq, 

region ölkələrinin (xüsusilə, regionun neft və qaz layihələrinin iştirakçıları) səyi 

nəticəsində maneə aradan qaldırılmışdır. Əsas amillərdən biri də odur ki, bütün 

dünya Azərbaycan və Türkiyənin TANAP-ın aparıcı qüvvəsi olması gerçəyini 

qəbul edir. Azərbaycanın strateji müttəfiqi olan Türkiyə regionda baş verən 

beynəlxalq hadisələrə çəkili mövqeyi və fəal təsiri ilə seçilir. Bu iki dövlət 

müttəfiq olmaqla yanaşı, həm də regionun iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələridir. Onların birgə səyi nəticəsində reallaşdırılan və planlaşdırılan 

layihələr, ümumən, regionun iqtisadi potensialının yüksəldilməsinə xidmət edir. 

Bu layihələr arasında söhbət açdığımız Trans Anadolu boru xəttininin önəmini 

vurğulamaq lazımdır. Bu beynəlxalq qaz kəməri artıq öz iqtisadi qüdrətinə görə 

“Enerji sektorunun ipək yolu” adını almışdır. TANAP-da ARDNŞ-in 80 faizlik 

payı olması layihənin ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyətini bir daha sübut edir. 

Layihə Trans Xəzər qaz kəmərinin gerçəkləşməsi üçün də yeni imkanlar açır 

(https://news.day.az/azerinews/1199676.html). Belə ki, Qazaxıstan və Türkmə-

nistanın gələcəkdə bu layihəyə qoşulması ilə Azərbaycan beynəlxaq qaz 

nəqlində mühüm tranzit ölkəyə çevriləcək. Ümumiyyətlə, TANAP layihəsinin 

gerçəkləşməsi Azərbaycanın Şərq-Qərb enerji dəhlizinin formalaşmasında 

rolunu daha da artıracaq. Gələcəkdə TANAPın Türkiyə ərazisindən keçən digər 

qaz boru kəmərlərinə birləşdirilməsi məsələsi də gündəmdədir. Xatırladaq ki, 

2011-ci ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında “Şahdəniz” yatağından çıxarılan 

qazın Anadolu vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını həyata keçirəcək qaz xəttinin 

tikintisi üzrə konsorsiumun yaradılmasını nəzərdə tutan memorandum 

imzalanmışdır. Layihənin ilkin dəyəri 7 milyard ABŞ dolları həcmində nəzərdə 

tutulsa da, sonradan əlavə əməliyyat xərcləri ilə bu rəqəm daha 3 milyard ABŞ 

dolları artmışdır. Xərclərin artmasına səbəb boru xəttinin keçəcəyi marşrutun 

sonradan dəyişdirilməsi oldu. Kəmərin ilkin illik ötürmə qabiliyyəti 16 milyard 

kubmetr qaz həcmində nəzərdə tutulub. Bu qədər qazın 6 milyard kubmetrindən 

Türkiyənin daxili ehtiyaclarını ödəmək, yerdə qalan hissəsini isə Avropaya 

ötürmək planlaşdırılır. Borunun diametrinin 56 düym olması gələcəkdə 

ötürüləcək qazın həcminin artırılmasına imkan verəcək. Layihəni dövlət 

idarəetmə formalı yerli şirkətlər reallaşdıracaq. TANAPda xarici investorlar da 

iştirak edir. Bunlar arasında hərəsi 12 faizlik payla “Statoil” və “Britiş 

petroleum”, 5 faizlik payla “Total” da yer alıb. 20 faizlik pay isə Türkiyənin 

BOTAŞ və TPAO şirkətlərinindir.  

2014-cü il iyunun 28-də “Şahdəniz” konsorsiumu Azərbaycan qazını 

Avropaya nəql edəcək layihə kimi Trans Adriatik Qaz Kəmərini (Trans Adriatik 

Pipeline-TAP) seçdiyini bəyan etmişdir. TAP layihəsi Cənubi Qafqaz Qaz 

Kəmərinin (BakıTbilisi-Ərzurum) və Trans Anadolu Qaz Kəmərinin (TANAP) 

davamı olaraq “Şahdəniz-2” yatağındakı qazın Yunanıstan və Albaniydan 

keçməklə, Adriatik dənizi ilə İtaliyanın cənubuna, oradan da Qərbi Avropaya 

https://news.day.az/azerinews/1199676.html
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nəqlini nəzərdə tutur. Bu kəmərlə ilkin mərhələdə ildə 10 milyard, daha sonra 20 

milyard kubmetrə yaxın qazın nəqli proqnozlaşdırılır. Ümumiyyətlə, TAP-ın 

reallaşması Azərbaycanın “Şahdəniz”, “Ümid”, “Abşeron”, “Alov”, “İnam” və 

digər zəngin yataqlarından hasil olunan təbii qazın Avropaya nəqlinə imkan 

verəcək nəhəng kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması deməkdir. Layihə 

Xəzər regionu ölkələrinin də enerji əməkdaşlığı üçün geniş imkanlar açır. 

Azərbaycan 2013-cü il sentyabrın 18-də “Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində hasil 

ediləcək təbii qazın Avropaya satışını nəzərdə tutan tarixi sazişdən əlavə, 

dekabrın 17-də “Şahdəniz” layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya 

sazişini də imzalamışdır. Bu saziş müasir dünyanın enerji xəritəsində strateji rolu 

və yerinə görə seçilməsi ilə bərabər, digər mühüm transenerji şəbəkələrinin 

gerçəkləşməsinə də ciddi zəmin yaratmışdır. “Şahdəniz” yatağının işlənməsi 

layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya qərarı geoiqtisadi 

əhəmiyyətinə, dünya enerji mühiti üçün ağırlıq mərkəzinə görə “Əsrin 

müqaviləsi”nin ən mühüm komponenti kimi qiymətləndirilir. Əvvəla, bu layihə 

Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca Cənubi Qafqaz boru kəmərinin 

genişləndirilməsinə xidmət edir. İkincisi, bu qaz xətti Trans Anadolu və Trans 

Adriatik qaz boru kəmərlərinin tikintisi ilə bağlı planların reallaşmasına da təkan 

verəcək. Nəhayət, Asiyadan Avropaya yeni qaz dəhlizi açacaqdır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Şahdəniz-2” üzrə yekun investisiya 

qərarının imzalanması mərasimində bu tarixi hadisə ilə bağlı demişdir: “2011-ci 

ildə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında strateji enerji əməkdaşlığına dair 

memorandum imzalanmışdır. Bu da öz növbəsində ölkəmizin enerji 

strategiyasının həyata keçirilməsinə və Avropa istiqamətində enerji təchizatının 

şaxələndirilməsinə yardım etmişdir.  Biz Türkiyə ilə Trans Anadolu boru kəməri 

– TANAP-a dair tarixi saziş imzalamışıq. Artıq TAP layihəsi əsas ixrac marşrutu 

seçilmişdi. Nəhayət, bu gün biz “Şahdəniz-2” yekun investisiya qərarını 

imzalayırıq. Bu layihə regionun və Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirəcəkdir. 

Azərbaycanın qaz ehtiyatları bu sərvəti gözləməkdə olan bazarlara nəql 

ediləcəkdir. Bizim hesablamalarımıza görə, Azərbaycanın qaz ehtiyatı 3 trilyon 

kubmetrə bərabərdir”. Beləliklə, TANAP layihəsi regionda qarşılıqlı 

əməkdaşlığın növbəti təzahürüdür. Bu, iki qardaş, dost ölkə olan Azərbaycan və 

Türkiyənin birgə səyi və gücü ilə reallaşdırılacaq daha bir enerji layihəsidir. 

Gələcəkdə Azərbaycan qazını Türkiyə vasitəsilə dünya bazarına çıxaracaq Trans 

Anadolu Boru Kəməri hər iki ölkənin iqtisadi vəziyyətinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına, bu sahədə tərəfdaşlıq münasibətlərinin bir qədər də 

möhkəmləndirilməsinə səbəb olacaq. Bununla da, Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi 

əməkdaşlığının tarixində yeni mərhələ başlanacaq. Eyni zamanda, TANAP 

layihəsi dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, Cənubi Qafqazın, o 

cümlədən Xəzər hövzəsində Azərbaycanın Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan və 

digər ölkələrlə əməkdaşlıq dairəsinin genişləndirilməsinə, dünyada qaz ixracı 

marşrutlarının şaxələndirilməsinə, bazarlara daha çox qaz çıxarılmasına və 

üçüncü minillikdə dünyada enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfələr verəcəkdir. 

TANAP layihəsi Trans Xəzər qaz kəmərinin gerçəkləşməsi üçün də yeni 

imkanlar yaradacaq. Layihənin böyük geosiyasi əhəmiyyəti şəksizdir. TANAP-

ın gələcək perspektivləri xüsusilə ümidvericidir. Bu boru xətti vasitəsilə daha 

çox qaz nəqli həyata keçirmək mümkündür. Kəmərin köməyilə böyük ərəb 
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qazının Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılması da perspektivlərdəndir. 

TANAP-ın ötürücülük qabiliyyətinin ildə 32 milyard kubmetrə çatdırılması 

mümkündür. Bu layihə ilə bağlı daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, 

idxalçı ölkələrin irəli sürdüyü digər “Nabucco” layihəsi həm siyasi, həm də 

iqtisadi təzyiqlərə görə iflasa uğradı. TANAP “Nabucco” üçün nəzərdə tutulmuş 

xərclərdən təqribən 7,9 milyard avro, başqa sözlə desək, 5 dəfə ucuz başa gəlir. 

Eyni zamanda, istehsalçı və idxalçı dövlətlərin də tam maraqlarına xidmət 

edəcəkdir. Azərbaycan öz qazını münasib qiymətə satmaqla yanaşı, nəzərdə 

tutulan ölkələrə baha satılan qazın daha ucuz qiymətə nəqlini həyata keçirmiş 

olacaq (1). TANAP layihəsi Avropa İttifaqı ölkələrinin də maraqlarını əks 

etdirir. Burada əsas məqsəd Avropa Birliyinin böhrana həssas ölkələrinin 

iqtisadiyyatlarını bərpa etməyə şərait yaratmaqdır. Bu da prinsip etibarı ilə 

Avropa İttifaqı dövlətlərindən ayrılan pul hesabına deyil, xarici investiyalar, 

xüsusilə də, iqtisadi inkişafın əsas dayaqlarından sayılan enerji layihələri 

hesabına təmin ediləcək. Layihə bir çox iqtisadi problemlərin həllini də əhatə 

edəcək. İlk növbədə, İtaliya, Yunanıstan və iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş 

Albaniyada dərinləşən iqtisadi və siyasi böhranın qarşısını almaqla yanaşı, enerji 

resursları ilə çalışan şirkətlərin genişlənməsinə, daxili bazarda baha başa gələn 

qazın qiymətinin aşağı salınmasına gətirib çıxaracaqdır. Digər tərəfdən, 

layihənin icraçı enerji şirkətlərinin Norveç, Almaniya, İsveçrə, Birləşmiş 

Krallıq, Fransa və Belçikadan olması məsələnin əhəmiyyətini daha da artırır. 

Azərbaycan qazının idxalçılarının təkcə İtaliya və Yunanıstanı yox, Cənubi, 

Qərbi və Şimali Avropanı da əhatə edəcəyi aşkardır. Yunanıstan, Albaniya və 

İtaliyanın bu böyük layihədə əsas rolu tranzit ölkə olmalarıdır. İtaliya, İsveçrə, 

Fransa və Almaniyanı birləşdirən “Tranzitqaz” və TENP qaz kəmərlərinin 

mövcudluğu baxımından Azərbaycan və gələcəkdə Türkmənistan qazının əsas 

idxalçılarının hansı ölkələr olacağını müəyyən etmək o qədər çətin deyildir. Bu 

kəmər Avropa bazarlarına daha təhlükəsiz və ən qısa yol hesab olunur. TANAP 

layihəsinin həyata keçməsi ilə Rusiyadan və Əlcəzairdan qaz təchizatındakı 

asılılıq əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Bundan Sloveniya, Çexiya və digər 

mərkəzi Avropa dövlətləri də yararlanacaq. Trans Adriatik layihəsi bir sıra 

problemlərin və böhranların qarşısını da alacaq. Səmərəliliklə yanaşı, geosiyasi 

aspektləri nəzərə almamaq qeyri-mümkündür. TANAP layihəsini beynəlxalq 

ictimaiyyət hərtərəfli dəstəkləyir. Başqa sözlə, “Şahdəniz” Konsorsiumunun bu 

layihəni seçməsi beynəlxalq ictimaiyyətin böyük marağı və dəstəyi ilə 

qarşılanıb. Belə ki, Avropa İttifaqının (Aİ) Komissiyası Azərbaycan qazının 

Avropaya ötürülməsi üçün boru kəmərinin yekun seçiminə dair qərarı alqışlayıb. 

Aİ Komissiyasının keçmiş prezidenti Xose Manuel Barrozu bu qərarı Avropanın 

birgə uğuru və İttifaqın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində bir dönüş 

nöqtəsi kimi qiymətləndirib: “Bu kəmər Xəzər dənizindən Aİ-yə birbaşa xüsusi 

keçid olacaq və getdikcə genişlənəcək “Cənub” qaz dəhlizinin tam və çevik 

şəkildə reallaşmasına daha çox təkan verəcəkdir”. Böyük Britaniyanın 

Azərbaycandakı keçmiş müvəqqəti işlər vəkili Adrian Li də ölkəsinin 

“Şahdəniz” Konsorsiumunun seçimini alqışladığını bildirib, bu variantı qaz 

təminatı və marşrut müxtəlifliyi baxımından Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 

təminatında vacib mərhələ adlandırıb. Layihəyə digər nüfuzlu siyasi dairələrdən 

də müsbət münasibət göstərilir. Aİ-nin enerji məsələləri üzrə komissarı Günter 
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H.Oettinger bildirib ki, “mavi yanacağın” yeni xüsusi qaz boru kəməri sistemi 

ilə birbaşa Avropaya çatdırılması sahəsində Azərbaycan öz üzərinə aydın 

öhdəlik götürüb: “Sistemin TANAP və TAP iki qaz boru kəmərindən və ya 

əvvəlki layihələrdə nəzərdə tutulduğu kimi, bir boru kəmərindən ibarət 

olmasının enerji təhlükəsizliyi baxımından heç bir fərqi yoxdur. Bizim artıq 

qazla bağlı yeni tərəfdaşımız var və gələcəkdə daha çox qaz qəbul edəcəyimizə 

əminəm”. Öz növbəsində Rusiya tərəfi də bu layihənin seçilməsinə görə razılıq 

edib. ABŞ Dövlət Departamentindən isə bildirilib ki, TANAP qaz kəmərinin 

yaradılması Avropaya qaz nəqlini diversifikasiya etməyə kömək edəcək və 

ümumilikdə, qlobal qaz təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcəkdir. Türkmən qazının 

Trans Xəzər boru kəməri vasitəsilə Avropaya ötürülməsini nəzərdə tutan 

layihənin strateji əhəmiyyətini ABŞ və Avropa İttifaqı rəsmiləri də dəfələrlə 

qeyd etmiş və bu layihənin həyata keçirilməsinə dəstəklərini bildirmişlər. ABŞ 

dövlət katibinin Cənubi və Mərkəzi Asiya regionu üzrə köməkçisi L.Treysi 

Aşqabadda keçirilən “Türkmənistanın neft və qazı – 2012” adlı beynəlxalq 

forumda çıxış edərək, TANAP-ın Cənub Qaz Dəhlizinin vacib elementi 

olduğunu, ABŞ-ın bu layihəni dəstəklədiyini qeyd edib (3). TANAP layihəsi 

ABŞ ekspertləri arasında da xüsusi rəğbətlə qarşılanıb. Belə ki, Vaşinqtonun 

“Ceymstaun” fondunun baş mütəxəssisi V.Sokor qeyd edib ki, TANAP Cənub 

Qaz Dəhlizinin yaradılmasına yönəlik böyük addımdır və bu layihə gələcəkdə 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsində mühüm rollardan birini 

oynayacaqdır. Onun sözlərinə görə, layihənin memarı qismində çıxış edən 

Azərbaycan Qərbin strateji partnyorudur və gələcəkdə Xəzər qazının Aİ-yə 

çatdırılması ilə regionun iqtisadi inkişafında katalizator rolunu oynayacaqdır. 

Son dövrlərdə TANAP layihəsinin reallaşmasına dəstək durmadan artır. Əgər 

layihənin ilkin mərhələsində yalnız Azərbaycan qazının nəqli nəzərdə 

tutulurdursa, artıq TANAP-ın genişləndirilməsi barədə danışıqlar aparılır. Buna 

təsir edən səbəblərdən biri də Kipr şelfində aparılan qazıntılar nəticəsində tapılan 

qaz yatağı olmuşdur və gələcəkdə bu qazın ixrac edilməsi üzrə ən real boru 

kəməri qismində TANAP çıxış edir. Bu halda, TANAP bölgənin və eyni 

zamanda, dünyanın ən miqyaslı qaz kəmərindən biri rolunu alacaqdır. 

Fikrimizcə, Azərbaycan qazının diversifikasiyasının və nəqlinin TANAP 

layihəsi vasitəsilə genişləndirilməsi gələcəkdə Azərbaycan, Türkiyə və Aİ 

arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsinə, ayrılıqda isə Azərbaycanın 

regionda və bütünlükdə, dünyada nüfuzunun artmasına səbəb olacaqdır. TANAP 

layihəsinin Türkiyə üçün xüsusi siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti var. Bu ölkənin 

qaza olan tələbatını ödəməklə yanaşı, Aİ və Türkiyə arasında son dövrlərdə baş 

verən siyasi və iqtisadi problemlərin həllinə də müsbət təsir edəcəkdir. Beləliklə, 

Azərbaycanın mühüm regional və qlobal əhəmiyyətli faktora çevrilməsində 

ölkənin müstəqil enerji siyasətinin rolu böyükdür. Artıq Azərbaycanın iştirakı və 

razılığı olmadan regionda qlobal əhəmiyyətli heç bir layihə gerçəkləşə bilməz. 

Milli maraqlar əsasında qurulan enerji strategiyamızın bərabərhüquqlu və 

qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlıq prinsipləri üzərində həyata keçirilməsi ölkənin 

iqtisadi imkanlarını və beynəlxalq nüfuzunu yüksəldib. Dünyada gündən-günə 

artan tələbat fonunda xammal ehtiyatlarının azaldığı, enerji təhlükəsizliyinin 

qorunmasının hər bir dövlət üçün prioritet məsələyə çevrildiyi bir dövrdə 
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Azərbaycan uzaqgörən enerji siyasəti ilə beynəlxalq münasibətlərdəki mövqe-

yini möhkəmləndirir.  

Layihənin tarixi əhəmiyyətini vurğulayan ölkə Prezidenti İlham Əliyev 

qeyd edir: “Biz keçən ilin uğurlarını qeyd edərkən TANAP layihəsinin Avropa 

sərhədinə çatdırılmasını mütləq qeyd etməliyik. Bu, tarixi hadisədir, bu, tarixi 

layihədir. Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan TANAP demək olar ki, tam 

istifadəyə verilmişdir. Keçən ilin noyabr ayında biz Türkiyə-Yunanıstan 

sərhədindəki mərasimdə bu layihənin tam istismara verilməsini qeyd etmişdik. 

Ondan əvvəl TANAP-ın Türkiyəyə çatdırılmasını qeyd etmişik. Bu, doğrudan da 

tarixi layihədir. Bu layihə artıq Cənub Qaz Dəhlizinin dördüncü seqmenti olan 

TAP layihəsinin uğurlu inkişafını və başa çatmasını şərtləndirir. Bu, bizim 

növbəti böyük tarixi qələbəmiz olacaqdır” (2). 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗЛИ ЯКУБОВА 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАНАП В ПРОЕКТЕ «ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ 

КОРИДОР» 

 В статье рассматривается важность, масштабы и перспективы проекта Южного 

газового коридора. Также было обращено внимание на развитие и реализацию проекта 

TANAP в рамках Южного газового коридора, роль проекта на энергетическом рынке, его 

историческое значение. Было отмечено, что целью Южного газового коридора является 

разработка второй фазы газоконденсатного месторождения Шах Дениз, чтобы обеспечить 

экспорт природного газа в Турцию и Южную Европу через расширенный 

Южнокавказский газопровод, TANAP и TAP. 

 Ключевые слова: Южный газовый коридор, ТАНАП, ТАП, энергетический 

коридор, газ, месторождение Шах Дениз 

 

SUMMARY 

NAZLI YAKUBOVA 

HISTORICAL IMPORTANCE OF TANAP IN «THE SOUTH GAS CORRIDOR» 

PROJECT 

          The article discusses the importance, scope and prospects of the Southern Gas Corridor 

project. Also, attention was paid to the development and implementation of the TANAP project 

within the Southern Gas Corridor, the role of the project in the energy market, its historical 

significance. It was noted that the purpose of the Southern Gas Corridor is to develop the second 

stage of the Shah Deniz gas condensate field, to ensure the export of natural gas to Turkey and 

Southern Europe through the expanded South Caucasus Gas Pipeline, TANAP and TAP. 

          Key words: Southern Gas Corridor, TAMAP, TAP, energy corridor, gas, Shah Deniz field 
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AQRAR SAHƏDƏ MÜƏSSĠSƏLƏRĠN ĠXTĠSASLAġMASININ ƏSAS 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

       

 Məqalədə aqrar müəssisələrin ixtisaslaĢması xüsusiyyətləri, amilləri tədqiq olunur. Aqrar 

sahədə istehsalın həcminə, iqtisadi səmərəliliyə təsir edən amillər sahənin spesifik xüsusiyyətləri 

ilə əlaqələndirilir. Kənd təsərrüfatında ixtisaslaĢan müəssisələrin spesifik xüsusiyyətləri, 

mahiyyəti açıqlanır və onların nəzərə alınmasına dair konkret təkliflər hazırlanır. 

          Açar sözlər: aqrar sfera, müəssisə, kənd təsərrüfatı, torpaq  payı, spesifik xüsusiyyətlər 

               

          Dövlət müstəqilliyi dövründə ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Res-

publikasının aqrar sahəsinin inkişaf modelini qurmuş, onun layiqli davamçısı 

cənab İlham Əliyev isə bu sahənin inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirmiş və 

uğurla həyata keçirməkdədir. Aqrar sektor Azərbaycan iqtisadiyyatın çox 

mühüm sferası kimi ÜDM-nin təxminən 5 faizini, məşğulluğun isə təxminən 45 

faizini formalaşdırır. Hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi birbaşa kənd təsərrü-

fatının proporsional inkişafından asılıdır. Dünya əhalisinin sürətlə artdığı, qlo-

bal istiləşmənin intensivləşdiyi hazırkı mərhələdə dövlətlərin səmərəli fəaliyyət 

göstərən aqrar sektora ehtiyacı daha çox hiss olunur. Aqrar sektorun səmərəli 

inkişafı yeni iqtisadiyatın az resurslar sərf etməklə daha yüksək kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalına nail olmağı nəzərdə tutur.  

         Azərbaycan Respublikası bütövlükdə çoxcəhətli və məhsuldar kənd təsər-

rüfatının formalaşdırılmasına imkanlar verən təbii iqlim şəraitinə malik bir 

ölkədir. Azərbaycan ta qədimlərdən əkinçilik mədəniyyətinə malik olan taxılçı-

lığın, üzümçülüyün, meyvəçiliyin, tərəvəzçiliyin və heyvandarlığın əsas mər-

kəzlərindən biri hesab olunmuşdur.   

          Radikal islahatların dərinləşdirilməsi şəraitində kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının istehsalı və emalı sahələrində ixtisaslaşmış aqrar müəssisələrin rəqabət 

qabiliyyətinə təsirinin idarə olunması və sərmayə qoyuluşlarının prioritetlərinin 

reallaşdırılması proseslərinin tənzimlənməsi məsələləri vahid müstəvidə həll 

edilməlidir. Məsələ ondadır ki, aqrar müəssisələrin səmərəlilik səviyyəsini 

xarakterizə edən göstəricilər, həlledici dərəcədə kənd təssərüfatı məhsullarının 

texniki-iqtisadi parametrləri ilə şərtlənir. İxtisaslaşmış iri aqrar müəssisələrinin 

sahibi kimi fermer intellektual potensialın inkişafına vəsait qoyuluşunu artırmaq-

dan əvvəl, bütün mümkün variantları araşdırır, həmin vəsaitlərin istifadə priori-

tetlərini yenidən nəzərdən keçirir. Bu məqsədlə iri fermerlər hərtərəfli təhlilin və 

investisiya modelləşdirilməsinin nəticələrindən istifadə imkanına malikdir. Kiçik 

aqrar müəssisələr və ailə təsərrüfatları isə, yaxşı halda analitik müqayisəli təhli-

lin nəticələri ilə kifayətlənməli olurlar. Bu  amillərin nəticəsidir ki, aqrar sahədə 

müəssisələrin ixtisaslaşması sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqində metodiki təmi-

natın rolunun, əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə olunur.  

Aqrar sahədə müəssisələrin ixtisaslaşmasının stimullaşdırılması prioritet-

ləri qismində, hazırda ilk növbədə aşağıdakılar qeyd olunmalıdır:  
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- Regionun iqtisadi inkişafı məqsədilə ixtisaslaşmış emal müəssisələrinin yaradlması 

və xidmətlərin dəstəklənməsi; 

- Aqrar müəssisələrə güzəştli kreditlərin verilməsi və vergi güzəştlərinin davam 

etdirilməsi;    

- Orqanik, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və son istehlakçıya 

çatdırılması imkanlarının genişləndirilməsi;  

- tullantısız aqroemal texnologiyalarının tətbiqinin, texnoloji və iqtisadi mühitinin 

yaxşılaşdırılması, bu istiqamətdə kompleks yanaşmaların prioritetliyinin təmin 

olunması;  

- alternativ enerji mənbələrindən istifadənin texnoloji, iqtisadi və digər  imkanlarının 

genişləndirilməsi və bütün mümkün  vasitələrlə dəstəklənməsi; 

- Mövcud istixanaların modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi;  

- Aqromarketinq və tədarük şəbəkələrinin dəstəklənməs; 

- Aarıçılığın inkişaf etdirilməsinə;  

- Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qida rasionunun və ayrı-ayrı qida 

komponentlərinin elmi əsaslarla  idarə olunması;  

- Aqrar bölmənin müxtəlif sahələrini əhatə edən digər regional təcrübənin(Naxçıvan 

MR) və layihələrin tətbiqinin genişləndirilməsi; 

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı təbiətə münasibətdə 

uyğunlaşma kontekstində, sözün həqiqi mənasında innovasiyalı fəallığın yeni 

səviyyəsinin əldə olunmasını tələb edir. Bu fəallıq təkcə istehsal, emal, daşıma, 

saxlama və satışda deyil, eyni zamanda istehlakda da özünü göstərməlidir. 

Kəndli təsərrüfatları ilə emal, tədarük və ticarət sahələri arasında səmərəli təsər-

rüfat əlaqələrin formalaşması üçün ixtisaslaşmış aqrar-sənaye firmaları, aqrar-sə-

naye kombinatları, elmi- istehsal müəssisələri kimi təşkilati-idarəetmə modellə-

rindən istifadə olunur. Son illərdə istehsal sahələrinə dövlətin birbaşa maliyyə 

dəstəyi nəticəsində pambıq, tütün, ipək və digər məhsulların istehsalında və ixra-

cında əhəmiyyətli  artımlara nail olunmuşdu.  

Aqrar sahədə ixtisaslaşmış müəssisələrdə  əmək məhsuldarlığının yüksəl-

dilməsi,  mütərəqqi texnologiyaların yüksək rentabelliyi, yeni məhsullar hesabı-

na ümumi rəqabət qabliyyətinin yüksəldilməsi və bazarın az mənimsənilmiş seq-

mentlərinə çıxış imkanının yaranması qeyd olunmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ОРХАН АГАЕВ 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
          В статье рассматриваются факторы и особенности формирование специлизация 

аграрных предприятии. Факторы, влияющие в аграрном секторе на обьем производсва, 

экономическую эффективность, связываются со специфическими особенностями. 
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Раскрывается сущность и специфические особенности отрасли и специлизированных 

аграрных предприятии, предлагаются конкретные предложения по учету этих 

особенностей.    

          Ключевые слова: аграрная сфера, предприятие, сельское хозяйство, земельный пай, 

специфические особенности 

 

SUMMARY 

ORKHAN AGAYEV 

MAIN FEATURES OF SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

        The article disscusses the factors and features of formation of enterprise in the aqrarian 

sector. The factors that contribute to the objective necessity in agrarian sector. İn the article the 

factors affecting output, economic efficiency   are bound tu the specifics of the enterprise. 

Discloses the essence in agricultur, with specific feature, the sector, propose a concrete offer to 

incorporate these features.  

        Key words:    agrarian sphere,  enterprise , aqriculture, land share, the specific features                                                                                                            
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FĠKRƏT SADIĞIN YARADICILIQ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə çağdaĢ Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmıĢ nümayəndəsi Fikrət Sadığın 

yaradıcılığından bəhs edilir. Bu məqsədlə Ģairin müxtəlif mövzulu  Ģeirləri təhlil edilir. Elmi-

nəzəri təhlil prosesində Fikrət Sadığın yaradıcılıq xüsusiyyətləri üzə çıxarılır. ġairin əsərlərinin 

həcmcə kiçikliyi onların məna dərinliyi ilə müqayisə olunur. Məqalədə Fikrət Sadıq ideyaları 

oxucunun Ģüuruna yeni formada təqdim edən Ģair kimi dəyərləndirilir. 

 Açar sözlər: ədəbiyyat, Ģair, Ģeir, ideya, məna 

  

Fikrət Sadıq ədəbiyyat aləmində öz izi və sözü olan şairlərimizdəndir. 

Onun yaradıcılığı mövzu zənginliyi, fikir dolğunluğu, həyat hadisələrinə fərqli 

baxış cəhətdən həmişə oxucu marağına səbəb olmuşdur. Onun əsərləri həm bədii 

xüsusiyyətlərinə, həm də məfkurəvi istiqamətinə görə diqqəti çəkən poetik 

örnəklərdir. Xüsusilə də şairin “Kəsə sözlər” adlandırdığı miniatür şeirlər əsas 

ideyasının qabarıqlığı ilə seçilir: 

Qələm olsun barmaqlarım 

Qələm tutub yalan yazsa. 

Səni necə doğru yazım, 

Başdan-başa yalansansa (1, s. 7). 

 Cəmi dörd misradan ibarət olan bu əsərin həcmi az olsa da, anlamı çox və 

böyükdür. Maraqlıdır ki, şairin “Kəsə sözlər” silsiləsindən olan əsərlərinin adı da 

“kəsə”dir. Məsələn, yuxarıdakı şeir “And” adlanır.  Fikrət Sadığın “Ki” adlanan 

əsəri cəmi iki misradan ibarətdir: 

Dedilər ki, bütləri qırın! 

Demədilər ki, “lüt”ləri qırın! (1, s. 7). 

 Fikrət Sadığın əsərlərində təmtəraq və coşqunluq yoxdur, düzlük, 

doğruluq, gördüklərinə real baxış, fikrini oxucuya “kəsə yolla” çatdırmaq 

üstünlüyü, yaradıcılıq coşqunluğu vardır. Onun şeirlərində sanki düşüncə və 

mühakimələr sadəliklə izah olunur: 

Biri paxıl, 

biri simic, 

biri nadan. 

Biri mızı, 

biri dodu, 

o birisi itoynadan. 

Bu – fərdlərin içində, 

bu – dərdlərin içində 

Adam necə olsun adam (1, s. 8).  

Fikrət Sadıq şair kimi təkcə qafiyə yaratmır, mövzu axtarmır, o, “kəsə” 

sözləri ilə mənəviyyat problemlərini araşdırır: 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

Kinoya çəkmək üçün 

qu quşunun 

kəsdilər qanadını. 

Rejissoru qınamayın. 

Sənət xatirinə 

elədi bunu. 

“Sənət qurban istəyir”, - 

bu bir kəsə deyil sirr. 

Əvəzində kimisinə qanad verir, 

kimisinin qanadını kəsir (1, s. 10). 

 Fikrət Sadıq “Müəllifdən” başlığı altında qısa şeirləri haqqında deyir: 

“Hayıfım gəlir bu atmacalara – bu kəsə sözlərə. Yeri gələndə orda-burda küçədə, 

avtobusda, qatarda, evdə, işdə, iclasda… dilimdən düşür, itir. İstədim bunları bir 

yerə yığım. Üç-dörd adamın yanında dediyim bu sözləri, qoy minlərcə adam 

eşitsin. Mən də bilim ki, zarafatlarım itib-batmayıb. Bu kitabçada toplanan “kəsə 

sözlər” ömrüm boyu dediklərimin mində biridir, yadımda qalanlardır. Unutduq-

larım göy qübbəsinə yazılıb: inanıram ki, onlar da nə vaxtsa yağışlarla, qarlarla 

Yerə qayıdacaq. Gələcəyin adamlarına bu günlərdən danışacaq” (1, s. 7). Şair 

əsərlərinin “janrını” nə qədər də düzgün təyin eləmişdir: atmaca. Atmaca 

yumorun bir növü kimi diqqəti cəlb edir. Buradakı zərif tənqid elə ifadə edilir ki, 

heç kim incimir, lakin hamı deyilənlərdən dərs alır. Çünki həmin əsərlərdə 

insanın mənəvi-psixoloji aləminin bədii dərki yüksəkdir: 

Divarda oxudum 

“Xaş var”. 

Deməli, divarın dalında 

kəsilmiş baş var (1, s. 9). 

Fikrət Sadığın bütün əsərlərində yaradıcılıq şövqü və zövqü hiss olunur. 

Fikirlərin enerji mənbəyi onun zəngin təfəkkür və  dünyagörüşüdür. Şairin 

poeziyasındakı ideya-emosional yük ağırlığı ilə seçilir, yaradıcı müşahidə və 

axtarış bolluğu ilə yadda qalır. Onun “Qaralama-ağlama” adlı şeri başdan-başa 

bədii təzadlardan təşkil olunub: 

Bir varaq götürüb 

qaralayıram – 

olur qaralama. 

Qaralama, a qaralama! 

Sən də məni qaralama. 

Üzüm ağ olsun deyə, 

köçürürəm ağlamaya. 

Ağlama, a ağlama! 

Yazıma baxıb ağlama. 

Üzümə baxıb ağlama (1, s. 9). 

Fikrət Sadığın əsərlərində gördüklərini, bildiklərini həssaslıqla ümumi-

ləşdirmək bacarığı, ehtiram və hörmətini,  məhəbbətini, nifrət və qəzəbini gizlət-

məmək keyfiyyəti güclüdür. Məntiqli ideyaları poetikləşdirmək şairin sənətkar-

lıq özəlliklərindəndir. 

Fikrət Sadıq sadə yazır, sadəliklərdən yazır, lakin fəlsəfi dərinliklə yazır. 

Həyat həqiqətlərini sözlə, fikirlə yenidən yaradır və oxucunu onlara inandırır. 
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Şairin yazdıqlarındakı gerçəkliklər, bəlkə də hamıya məlumdur, lakin onların 

məntiqi, məğzi şairin qələmində üzə çıxır:  

Dünya qocaldıqca, azalır yaman, 

Əfəndi adamlar, paşa adamlar. 

Dünya qocaldıqca, çoxalır yaman, 

Araqarışdıran maşa-adamlar (1, s. 11). 

 Bütün şairlər kimi Fikrət Sadıq da fikirlərini sözlə ifadə edir. Lakin çox 

vaxt, özü dediyi kimi onun sözlərinin içinə baxmaq lazım gəlir:  

A sözbaz! 

Sözümü söz eləmə, 

sındır sözün 

içinə bax! 

Düz deyilsə 

                                   Söz elə! (1, s. 11). 

 Fikrət Sadığın əsərlərində bədii duyum çöx güclüdür: “Sözün bədiiliyini 

duymaq poetik zövq tərbiyəsindən çox asılıdır. Bədiilik sözdə adi keyfiyyət 

deyil, onun mahiyyət problemidir, özünəməxsusluğu və estetik fəallığıdır” (2, 

27). Ümumi sözçülükdən qaçmaq düşüncəsi şairin yaradıcılıq xüsusiyyətlərin-

dən biri kimi müəyyənləşir: 

Birini qaldırır, 

birini endirir – 

yelləncək. 

Dünya da eynən 

bu işi görür, 

indən belə də görəcək (1, s. 14). 

Maraqlıdır ki, Fikrət Sadığın poeziyasında, xüsusilə də “Kəsə sözlər”ində 
əsərlərin mövzusu simvolikliyi ilə seçilsə də, asanlıqla açılır və gülcü fikir axını 

yaradır. Məmməd Arazın dediyi “mənim, sənin” iddiası, “haralısan?” damarının 

ağrısı, həyəcanı Fikrət Sadıqda belədir: 

Babam türkdür, atam türkdür, özüm – türk! 

Dil açıb, ilk söylədiyim sözüm – Türk! 

Biz-birləşib, bütöv bir türk, olmarıq, 

Nə qədər ki, var sizin Türk, bizim Türk (1, s. 15). 

 Fikrət Sadıqda fərqli olan budur ki, o, az sözlə çox mətləbləri anladır. 

Məsələn, tibb aparatları müayinəsinin çox bahalı olmasından gileyini çox sadə, 

lakin çox tutumlu deyir: 

Bir baxımlıq uzi, 

                                   Bir aylıq ruzi (1, s. 13). 

 Bu bir misradan ibarət parça mükəmməl bir şeir örnəyidir. Fikrət Sadığın 

xaslığı da bundadır. 

Vacib deyil ki, şair 

Xalq şairi olsun gərək. 

Bu vacibdir ki, amma 

Haqq şairi olsun gərək (1, s. 17). 

 Fikrət Sadıq şerin ideyasına incəliklə yanaşır, onu oxucunun şüuruna yeni 

formada təqdim edir. Ümumiyyətlə, Fikrət Sadıq oxucunun yaddaşını təzələyən 
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şairdir. Əsərlərinin lakonikliyi fikir və düşüncələrinin əhatə dairəsini azalda 

bilmir, əksinə, daha da genişləndirir. 

Hörmət sizin – zəhmət bizim. 

Şöhrət sizin – töhmət bizim. 

Nemət sizin – həsrət bizim. 

Dövlət sizin – millət bizim. 

Bu sizin-bizim qaldıqca, 

bu başı bəlalı Vətən 

ola bilməz ikimizin (1, s. 18). 

Həyat hadisələri, cəmiyyətdəki ictimai münasibətlər, müxtəlif insan 

xarakterləri poeziyanın predmeti kimi meydana çıxır və şair bunları daxili 

zənginliyi ilə  şerə gətirir və həyatın bütün sahələrini işıqlandıra bilir: 

Dərədən danışıram, qorxursan, 

“Dərənin dumanı var, seli var”. 

Dağdan danışıram, qorxursan, 

“Dağın uçurumu var, qarı var”. 

Dərə bir yana, dağ bir yana, 

Yaşamaqdan da danışıram, qorxursan. 

Özün bil, qardaş! 

Amma ağır dərddir, 

                              qorxub yaşamaq! (1, s. 19). 

 Fikrət Sadığın əsərləri onun mənəvi zənginliyindən, dərin təfəkküründən 

mayalanıb. Onlar şairin yaradıcılıq mövqeyini müəyyənləşdirir. Şairin bütün 

yazdıqları onun dünyagörüşünə uyğundur. Bu, Fikrət Sadığı sevdirən 

xüsusiyyətlərdən birdir.   
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

ТВОРЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИКРЕТА САДЫГА 

В статье рассматривается творчество Фикрета Садыга, известного представителя 

современной азербайджанской литературы. Для этого анализируются стихи поэта на 

разные темы. В процессе научно-теоретического анализа раскрываются творческие 

особенности Фикрета Садыга. Небольшой размер произведений поэта сравнивают с 

глубиной их смысла. В статье Фикрет Садиг ценится как поэт, который представляет свои 

идеи в новой форме читателю. 

Ключевые слова: литература, поэт, стихотворение, идея, смысл. 

 

SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

CREATIVE CHARACTERISTICS OF FIKRET SADYG 

The article examines the work of Fikret Sadig, a well-known representative of modern 

Azerbaijani literature. For this, the poet's poems on various topics are analyzed. In the process of 

scientific and theoretical analysis, the creative features of Fikret Sadig are revealed. The small 

size of the poet's works is compared with the depth of their meaning. In the article, Fikret Sadig 

is valued as a poet who presents his ideas in a new form to the reader. 

Key words: literature, poet, poem, idea, meaning. 
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NAXÇIVAN  ƏDƏBĠ MÜHĠTĠ: DĠL-ÜSLUB XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

(Elxan Yurdoğlunun yaradıcılığı əsasında) 
 

Məqalədə müasir Naxçıvan ədəbi mühitinin dil-üslub xüsusiyyətlərindən danıĢılır. Bu 

məqsədlə həmin ədəbi mühitin nümayəndələrindən biri olan Elxan Yurdoğlunun poetik dili təhlil 

olunur. ġairin dilindəki yeni ifadələr, təzə fikirlər üzə çıxarılır. Elxan Yurdoğlunun dilindəki 

fonetik üslub imkanları, səslərin ahəngi, bəzi xitablar üslub faktı kimi qiymətləndirilir. Məqalədə 

irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər faktik dil materialları ilə əsaslandırılır. 

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

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında, onun yeni üslub faktları ilə zəngin-

ləşməsində müəyyən qədər rolu olan Naxçıvan ədəbi mühitinin gənc 

nümayəndələrindən biri Elxan Yurdoğludur. Əlinə qələm alandan bəri imzası və 

ifadə tərzi ilə seçilən şair bədii dilimizə öz payını verməyə çalışan sənətkar kimi 

diqqəti cəlb edir. Onun əsərlərini oxuyarkən düşünürsən ki, doğrudan da, “şeir 

mahnıdan törəmişdir və məhz mahnının musiqisindən ayrılan noqtədən şeir 

başlayır” (1, s. 7): 

Elə hey gedərəm, yollar yol gedər, 

Yollar yedəyində yorar yolçunu. 

Beləcə ömrümü verərəm hədər, 

Baxaram, ölüm də açıb ovcunu (4, s. 11). 

Burada y səsinin alliterasiyası şairin bədii duyumunu göstərə bilir. 

Əsərdə samit səslər elə bir bədii mühitə düşür ki, yeni musiqili səslənmə 

keyfiyyəti yarada bilir.  

 Ədəbi aləmdə bir çox dəyərlərin şairi vardır: qəlb şairi (M.Füzuli), dəniz 

şairi, küləklər şairi, məhəbbət şairi (Nəbi Xəzri), “daşların baş nəğməkarı” (Əlia-

ğa Kürçaylı), rənglərin uzmanı, sərrafı (Rəsul Rza), Naxçıvanın Səməd Vurğunu 

(İslam Səfərli) və başqaları kimi. Poeziyada bu ənənə nəsilbənəsil davam edir. 

Bu yol uzun yoldur və hər bir qələm sahibinin imzasını fərdi cığıra salır. 

Elxanda da belə bir istiqamət sezilir. Onu “yollar şairi” kimi dəyərləndirmək 

olar. Yollar Elxanın dilində xüsusi bir obrazdır. Bu obraz bilərəkdənmi, ya 

bilmədən, məqsədli və ya məqsədsiz şəkildə yaranıb? Bilinmir. Lakin bu bir 

gerçəklikdir ki, yollar şerin sehrinə salınaraq, maraqlı bir obraza çevrilib.  

Biz yolları bitirmədik, yollar bizi bitirdi, 

Bu yollarda kim nə tapdı, kimlər kimi itirdi? 

Yollar yoran yuxularım üzüqoylu yetirdi 

Cavab verdi sualıma: Yol yoldaşın yollardır (4, s. 19). 

 İnsan daim yol gedir, insan daim səfərdədir, yolçudur. Bu ömür yoludur, 

ya fikir yoludur, fərq etməz, hər halda, yoldur. Yollar insanın ömür 

dostlarındandır. Elxanın fikrincə, yollar insan həyatının bəzəyidir: 

Bu yolun qısası yox, 

Yaxını, kəsəsi yox. 

Geriyə dönəsi yox, 

Gedək yol bitənəcən, 
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Yolları ötənəcən. 

Getmək barışdı, bil, gəl, 

Haqqa varışdı, bil, gəl, 

Qorxma, tanışdı, bil, gəl, 

Gedək yol bitənəcən, 

O haqqa yetənəcən (4, s. 20). 

Bədii örnəklər təsdiq edir ki, Elxanın dilində yoların “isti” məkanı,  y 

səsinin xüsusi ahəngi və bэdii fonetik mövqeyi vardır. 

Dildəki adi səslərin böyük poetik imkanlara malik olması şeir dilində real-

laşır. “Şеir dilində fоnеmlərə söz sənətkаrının özünəməхsus yаnаşmа üsulu vаr-

dır. Bu, dаhа çох оnа görə önəmlidir ki, bir tərəfdən, şаirin ənənələrə sədаqə-

tinin göstəricisi kimi çıхış еdirsə, digər tərəfdən, оnun fərdi üslubunun əlаmətləri 

kimi dəyərli оlur. Şеir cаnlı dаnışıq dilinin bütün хüsusiyyətlərini əks еtdirsə də, 

dilin fоnеtik imkаnlаrındаn istifаdə üsulunа görə hər bir qələm sаhibinin “öz 

dili” mеydаnа çıхır (2, s. 12). Bu baxımdan, aşağıdakı misralar da maraqlıdır: 

Dağların daş dilini duya bilirlər, 

Quşların quş dilini duya bilirlər.  

Doğma qardaş dilini duya bilirlər, 

Biri getdi, biri köçdü, biri qaldı (4, s. 31). 

Söz yolunu kəsməyin, Yolu düz yeriyənin düz yolunu kəsməyin (4, s. 36 ) 

misralarındakı s, z və y samitlərinin ahəngi  səslərin poetik qüdrətini ortaya qoya 

bilir. Buradan belə bir fikir qətiləşir: Poetik dildə səslərin rəngi və ahəngi adi 

danışıq dilindəkindən yüksək olur.  

Elxan Yurdoğlunun dilində onun öz qələminə xas olan bir sıra fərqli 

fikirlərlə qarşılaşmaq olar: 

Şair başına gələr 

Sevdanın ən betəri. 

Həsrətin sağ əl kimi 

Misralara çəkilib (4, s. 12).  

Ümumxalq dilində “başa gəlmək”, “sağ əlin başıma” kimi frazem və de-

yimlər Elxanın qələmində məxsuslaşır, şair onlara “əl gəzdirərək” bədii-estetik 

səciyyəsini ortaya qoya bilir. 

Bir vaxt uşaq idi, oğlum, atan da, 

Uşaqtək sevindi səni tapanda. 

Yat, səhər dünyanı qoyub sapanda 

Qonşu həyətinə atarıq, oğlum (4, s. 15).  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilindən bildiyimiz “sapand” sözü son 

dövrlərin ədəbi dilində yenidən “dirilmişdir”. Belə ki, Zəlimxan Yaqub və Sabir 

Rüstəmxanlının da dilində həmin leksik-qrammatik vahidə rast gəlirik. Köhnəl-

miş sözlərin ədəbi-bədii dilə gətirilməsi üslubda problem yaratmır, əksinə, bəzən 

belə sözlər dilin poetikasını gücləndirməyə xidmət edir: 

Çiynində heybən olsun, 

Dilində tövbən olsun, 

Getməyə növbən olsun, 

Gedək yol bitənəcən... (4, s. 20). 

Elxan Yurdoğlunun üslub keyfiyyətlərindən biri də eyni sözün təkrarından 

yaranan mürəkkəb sözləri üslub faktına çevirməsidir: 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

88 

Söz-söz söyülmüşəm, 

Dərd-dərd döyülmüşəm. 

Bəzən ağ şerində sərbəst qafiyə, 

Bəzən hecasında sətir olmuşam (4, s. 16).  

Göründüyü kimi, Elxan Yurdoğlu təkrarın dəyərli poetik örnəklərini 

yaradaraq estetik funksiyalı dil vahidlərinə yeni meydan verir və bununla da 

poetik təsəvvür və zəngin qavrayışa yol açır. “Nitqin ifadə tərzi həmişə məz-

munla əlaqədar və ondan asılı olur. Yuksək təmtəraqlı məzmun ozunə muvafiq 

intonasiya tələb edir. Burada ritorik şeirə məxsus təbiilik deyil, bəlkə, dəbdəbəli-

lik, gurultululuq zəruri olur. Ona gorə də misra və bəndlər bitkinliyi ilə 

səciyyələnir ki, bu da nitqin ahəngdarlığını tənzimləyir. Belə hallarda təkrarlar 

(anafora və s.), sintaktik paralelizm əsas yer tutur” (1, s. 11). 

Payız silkələdi budaqlarımı, 

Dostlar yarpaq-yarpaq töküldü məndən. 

Fələyin rüzgarı əsdi, adamlar 

Daş-daş, torpaq-torpaq töküldü məndən (5, s. 25). 

Dözdüm ürək kimi, dindim el kimi 

Sözlər varaq-varaq töküldü  məndən (4, s. 25). 

Elxan Yurdoğlunun daxili monoloqları, insanın içini, düşüncələr aləmini 

əks etdirmək bacarığı şeir mühitində bədiilik faktoru kimi diqqəti çəkir. Belə 

məqamları fikrin təzəliyi müşayiət edə bilir: 

Küçə işıqları dar ağacıdı, 

Asıblar şəhərin qaranlığını (4, s. 90).  

“Qaranlığın asılması” qəfəbi-bəfii dilimizdə təzə-tər ifadələrdəndir. 

Şairin payız fəsli haqqındakı “ayrılığın intihar fəsli” ifadəsi də bu baxımdan 

dəyərlidir. Çağdaş problemlərin keçmişin işığında təcəssüm etdirilməsi Elxan 

Yurdoğlunun yaradıcılıq impulslarından biridir. Onun UĢaqlıq ən dahi avamlıq 

imiĢ (4, s. 17). misrasında həm hikmətli fikir, həm də yeni ifadə diqqəti cəlb edir.  

Yadımda saxlayardım bir-bir söhbətləri 

–Şifahi qəzetlər idi təndir söhbətləri (4, s. 21). 

 Elxanın əsərlərində gördüklərinə, duyduqlarına seçkin prizmadan yanaşma 

halları vardır. Onun insanlara, hadisələrə, obyektlərə qiymət verməsi də fərqlidir. 

Yuxarıdakı misrada təndir söhbətlərinin “şifahi qəzetlər” adlandırılması belələ-

rindəndir. Vətəni haqqındakı aşağıdakı misralarda Naxçıvanın qədimliyi, duz 

yurdu olması, tarixi qeyrəti bir araya gətirilmişdir: 

Sən ki mənim Nuh babamın 

Süfrəsinə duz vermisən. 

Danışanda susub tarix –  

Tarixə sən söz vermisən. 

Bütün əyri sualların 

Cavabını düz vermisən (4, s. 22). 

                Bu cəhətdən aşağıdakı fikir də orijinallığı ilə seçilir: 

Araz mənim lal axışlı, dərd baxışlı duzlu yaram (5, s. 6).  

 İlk baxışda buradakı sözlər adi görünə bilər. Lakin “dərd baxışlı” ismi 

birləşməsi ilə tarixi gerçəkliklər yada salınır, “duzlu” sözü “yara”nın epiteti kimi 

onun acı verdiyini, sağalmadığını göstərir.  
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Elxan Yurdoğlu yaradıcılığında heca vəznində maraqlı şeirlərə müəyyən 

qədər yer verilsə də, sərbəst şerə müraciət də davamlıdır. Bədii ovqatın canlandı-

rılmasında sərbəst şerin əhəmiyyəti böyükdür. Çünki bu şeir formasında qafiyə 

gözəlliyi ikinci plandadır, burada məna əsasdır. Məna bolluğu sözün bədii 

tutumunu, sanbalını çoxaldır, çəkisini ağırlaşdırır. Lakin, sözsüz ki, hecanın 

axarına düşən misralar ritmi ilə daha yüksəkdə dayanır. 

Min il, milyon ildi deyilən fikri 

Sözünlə rəngləyib təzə çıxartdın (4, s. 28).  

Fikirləri sözlə rəngləmək və rənglədikcə təzələmək fikrini Elxana şamil 

etmək ona yaraşır.  

Sözün hansı ruhda sirr gizlədibsə 

Oxuyan heyrətdən tilsimə düşür (4, s. 28). 

Sən ruh adamısan, ruhun adamdı, 

Fikirlər söz kimi ruhuna damdı (4, s. 30).  

“Sözün ruhda sirr gizlətməsi”, “ruha dammaq” Elxanın bədii icadlarından 

biridir. Şairin dilində qədim ümumtürk vahidlərindən olan arınmaq, yaslanmaq 

feillərinin aktiv mövqeyi diqqəti çəkir. Dilin maraqlı milli sözlərindən olan bu 

leksik-qrammatik örnəklər hazırda dilimizin fəal leksikasını tərk etsə də, üslub 

məqamları ilə işləkdir: 

Bütün günahlardan arınar,  

düşməninə sarılar 

bu səsi dinləyən (4, s. 32). 

Olmaz hər çiçəyə məndən arı da, 

Ki, gül günahımı məndən arıda (4, s. 33). 

Son anında bilmədim, kölgəsində kim vardı, 

Gövdəsinə yaslanıb danışmadım, susmadım, 

Bizi bir-birimizdən bilərək ayrı salıb 

O ağacı kəsdilər (4, s. 35). 

Elxan Yurdoğlunun poetik dilindəki səs nахışlаrı fоnоlоji vаsitələrin 

imkаnlаrınа işıq tutmaqdan başqa, dilin şеiriyyətini dərindən duymaqda еnеrji 

dаşıyıcılаrındаndır: 

Canını alarsan, sözə can verib, 

Sözə can verənə söz də can verib (5, s. 30).  

  Poetik söz ustaları təkcə dilin sözlərini işlətməklə kifayətlənmirlər, bəzən 

elə söz və birləşmələr yaradırlar ki, leksik tərkibdə onlara rast gəlmirsən. Və 

həmin sözlərin ümumxalq dilinə qarışacağı olmur. Bu söz və ifadələr şairin ürək, 

hiss, həyəcan sərfi ilə, düşüncə gərginliyindən, fikir zərurətindən yaranır və onun 

fərdi üslubunu formalaşdırır. Bu dil faktlarının ürəkdən şeirə, şeirdən ürəklərə 

qədər yolu var və onlarln təsiri sərhəd tanımır.  

 Bədii dildə xitabların da üslub keyfiyyətləri çoxdur. Maraqlıdır ki, bəzən 

şairlərin xüsusi müraciət obyektlərinə rast gəlirik. Bu mənada, Elxan 

Yurdoğlunun dilindəki “adam”, “qadın” müraciətləri fərdiliyi ilə seçiləndir: 

Çalış üst-başınla tanınmayasan, 

Göz üstə qaşınla tanınmayasan. 

Cavanlıq yaşınla tanınmayasan, 

Səni tanısınlar sözündən, adam! (5, s. 24). 

Məndən yaz sevgisi ummaqdan əl çək, 
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Səni payız kimi sevirəm, qadın (5, s. 66). 

Elxan Yurdoğlunun dilindəki sükutu utandırmaq, söz toxumu, gül-çiçək 

dili, söz adamı, səsə baĢ qoymaq, söz adlı dərd, həsrətin boyunun uzanması, 

kələ-kötür xəyallar, rəngli pıçıltılar, dəli ürək, dünyaya etiraz ehtirası, ölümə ərk 

eləmək, yorğun söz, sözün ana yurdu, ayrılığın cib dəsmalı, peĢmanlığın 

dizlərini qucaqlamaq, kədərin göy qurĢağı və s. kimi onlarla dil-üslub faktları 

şairin öz qələminə məxsusdur.  

Qalxanda da, enəndə də Sözə sığınmıĢam deyən şairin dilində hikmət 

ifadə edən misralar da vardır:  

Hər şəhid bu vətən torpaqlarına 

Bir qeyrət toxumu kimi əkilər. 

Qan ilə sulanıb Vətən cücərdər, 

Cənnət gülü olar qəbirdəkilər (5, s. 11). 

Həyat imtahanlar zalıdı (5, s. 22). 

Etiraf  uduzar utancaqlığa (5, s. 59). 

Axşamlar yuxuları oğurlayar xəyallar (5, s. 69) və s. 

Elxan Yurdoğlunun, demək olar ki, əsərlərinin çoxunda yeni çalar, məziy-

yət tapmaq mümkündür. Onun şeirləri adi nəzmdən uzaq, şirin və təsirli 

ifadələrlər zəngindir. O, bəzən sadə dil vahidlərini üslubun taxt-tacı səviyyəsinə 

qaldıra bilir. Hiss edirsən ki, bütün bunlar misralara şairin ruhundan tökülür.  
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ ГАСАНОВА 

НАХЧЫВАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА: ЯЗЫК И СТИЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

(По произведению Эльхана Юрдоглу) 

В статье рассматриваются языковые и стилистические особенности современной 

литературной среды Нахчывана. Для этого анализируется поэтический язык Эльхана 

Юрдоглу, одного из представителей этой литературной среды. В языке поэта открываются 

новые выражения и новые идеи. Фонетико-стилистические возможности языка Эльхана 

Юрдоглу, гармония звуков и некоторых речей оцениваются как стилистические факты. 

Выдвигаемые в статье научно-теоретические идеи основаны на фактических языковых 

материалах. 

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

 

SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

NAKHCHIVAN LITERARY ENVIRONMENT: LANGUAGE AND STYLISH 

FEATURES  

(Based on the work of Elkhan Yurdoglu) 

The article examines the linguistic and stylistic features of the modern literary 

environment of Nakhchivan. For this, the poetic language of Elkhan Yurdoglu, one of the 

representatives of this literary environment, is analyzed. New expressions and new ideas are 
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discovered in the poet's language. The phonetic and stylistic possibilities of Elkhan Yurdoglu's 

language, the harmony of sounds and some speeches are assessed as stylistic facts. Scientific and 

theoretical ideas put forward in the article are based on factual linguistic materials. 

Key words: language, style, poetics, expression, word. 
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“G.MƏMMƏDOVANIN “QARABƏKĠR ƏFSANƏSĠ” VƏ “KALBALI  XAN” TARĠXĠ  

ƏSƏRLƏRĠ 

 

         “G.Məmmədovanın “Qarabəkir əfsanəsi” və “Kalbalı xan” tarixi   əsərləri” mövzusunda 

yazılmıĢ elmi məqalədə XX əsrin əvvəllərində olduqca gərgin, keĢməkeĢli bir dövr keçmiĢ 

Naxçıvan torpağının qəhrəmanlıq salnaməsindən bəhs olunmuĢdur.  Bu gərginlik Naxçıvanın 

ictimai-siyasi vəziyyətinə xeyli dərəcədə təsir etmiĢdi.  Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı düĢməsi 

nəticəsində baĢına gələn müsibətlər və qəhrəmanlıq tarixi bu romanlarda öz əksini tapmıĢdır.  

Ümumiyyətlə, bütün tarixi əsərlərdə tarixilik həmiĢə gözlənilmiĢdir. Bu romanlarda da  bu 

məsələlər nəzərə alındığından hər iki əsər olduqca sanballı çıxmıĢdır. Əsərləri oxuyan hər bir 

oxucu həm də tarixi hadisələrlə yaxından tanıĢ olurlar. 

         Açar sözlər: tarixi roman, qəhrəmanlıq salnaməsi, ictimai-siyasi vəziyyət, Naxçıvan 

bölgəsi, sənədli roman, erməni xəyanəti,  erməni vəhĢiliyi, romanın qəhrəmanı, Naxçıvan 

xanlığı, keĢməkeĢli dövr   

 
            Müstəqillik illərində naxçıvanlı nasirlərin  əsərlərində Vətənin 

tərənnümü əsas yerlərdən birini tutmuşdur. Bu qəhrəmanlıq salnamələri  

haqqında çox yazılmış, çox danışılmışdır. Tarixi sənədlərdə də bu hadisələr 

qabarıq şəkildə göstərilmişdir. Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmış simalarından 

olan Güllü Məmmədova  tariximizin bu şanlı səhifələrini daha qabarıq nəzərə 

çatdırmaq üçün özünün tarixi-sənədli romanları olan “Qarabəkir əfsanəsi” və 

“Kalbalı xan” romanlarını yazmışdır. Ümumiyyətlə, bütün tarixi əsərlərdə 

tarixilik həmişə gözlənilmişdir. Bu romanlarda da  bu məsələlər nəzərə 

alındığından hər iki əsər olduqca sanballı çıxmışdır. Əsərləri oxuyan hər bir 

oxucu həm də tarixi hadisələrlə yaxından tanış olurlar. Tarixən Naxçıvan bölgəsi 

çox çətin, mürəkkəb və ağır bir yol keçərək bu günlərə gəlib çıxmışdır. 

Bildiyimiz kimi, XX əsrin əvvəlləri olduqca gərgin, keşməkeşli bir dövr idi.  Bu 

gərginlik Naxçıvanın da ictimai-siyasi vəziyyətinə xeyli dərəcədə təsir etmişdi.  

Müasir dövrdə olduğu kimi 1918-20-ci illərdə baş verən hadisələr, Naxçıvanın 

Azərbaycandan ayrı düşməsi, bunun nəticəsində ermənilərin qətliamlara yol 

verməsi tarixən təkrar olunub. Bu hadisələrə və vəhşiliyə  qarşı əhalinin 

qəhrəmancasına müqavimət göstərməsi göz qabağındadır. Bu mübarizədə isə 

əsasən  türk qardaşlarımızın yanımızda olması Naxçıvanın düşmən əlinə 

keçməsinin qarşısını almışdır.  

          “Qarabəkir əfsanəsi” romanının qəhrəmanı Kazım Qarabəkir paşanın 

rəhbərliyi ilə qan qardaşlarımız olan türk əsgərlərinin Naxçıvana gəlməsi bölgə 

əhalisininin taleyini həll etdi. Elə o dövrdə də Naxçıvana Azərbaycanın 

tərkibində muxtariyyət verildi. Çünki Naxçıvana muxtariyyət status verən Qars 

müqaviləsini Kazım Qarabəkir paşa imzalamışdır. Bu səbəbdən də hər bir 

naxçıvanlı onu həmişə dərin hörmətlə və iftixarla yad edirlər. Güllü 

Məmmədovanın da Kazım Qarabəkir paşaya və onun fəaliyyətinə aid sənədli 

roman yazması təsadüfi deyildir. G.Məmmədovanın “Qarabəkir əfsanəsi” 

sənədli romanı 2001-ci ildə çap olunmuşdur. Həmin vaxtdan etibarən də əsər öz 
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sanbalı ilə seçilmişdir. Oxucuların marağına səbəb olmuşdur. Kitab Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin və Mustafa Kamal Atatürkün sözləri ilə başlayır.  

          “Azərbaycan – Türkiyə dostluğu, qardaşlığı əbədidir” (Ümummilli lider 

Heydər Əliyev)    

           “Azərbaycanın sevinci Türkiyənin sevincidir. 

             Azərbaycanın ələmi Türkiyənin ələmidir” (Mustafa Kamal Atatürk) 

       Güllü Məmmədova  bu romanda türk və Naxçıvan torpağını ermənilərin 

işğalından azad edən tanınmış və çox nüfuzlu türk sərkərdəsi Kazım Qarabəkir 

paşanın həyat və fəaliyyətindən, döyüşlərindən bəhs etmişdir. Güllü 

Məmmədova bu əsərin yazılma səbəbindən bəhs edərək yazır: “Tarixi yalnız 

tarixçilər oxuyur. Bədii əsər isə tarixlə oxucular arasında körpü salır. Mən belə 

düşünürəm. Kazım Qarabəkir paşa da tarixdə yaşamış və əbədi yaşayacaq böyük 

şəxsiyyətdir. Paşa haqqında tədqiqatlar var. Onun özünün yazmış olduğu əsərlər 

də var. Lakin bədii əsər yoxdur. Naxçıvanın ərazi bütövlüyü uğrunda böyük 

xidmətlər göstərmiş bu şəxsiyyət haqqında yalnız yaddaşlarda köhnə, qırıq 

xatirələr yaşayırdı. Şükran duyğularda bir işıq kimi qalan bu xatirələr Kazım 

Qarabəkir dünyasına gedən yol idi. Mən ürəyimin hökmü ilə bu işığı tutub 

Qarabəkir dünyasına getməyə, onu yaxından tanımağa və tanıtmağa bütün 

gücümü və istedadımı səfərbərliyə aldım” (10, s. 8). Bu səbəbdən də yazıçı 

həmin şəxsiyyət haqqında roman yazmaq qərarına gəlmişdir. Romanda Kazım 

Qarabəkir paşanın uşaqlığından başlamış 1920-ci illərə qədər olan fəaliyyətindən 

danışılmışdır. Romanda göstərilir ki, Kazım Qarabəkir paşanın keçdiyi döyüş 

yolları haqqında xatirələr vardır. 

           Yazıçı Güllü Məmmədovanın “Kalbalı xan” romanı müəllifin Naxçıvan 

tarixinə həsr olunmuş ikinci əsəridir. Bu romanda XVIII əsrin sonlarında və XIX 

əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda, o cümlədən Naxçıvan xanlığında gedən 

ictimai-siyasi proseslər öz əksini tapıb. Yazıçı Güllü Məmmədovanın “Kalbalı 

xan” romanı Naxçıvan xanlığının ictimai-siyasi hadisələrlə zəngin olan 

tarixindən və tarixi şəxsiyyətlərdən bəhs edir. Bu dövrdə Naxçıvan xanlığının 

başında Kalbalı xan dayanmışdı. Naxçıvan xanlığının başında dayanan Kalbalı 

xan ağıllı, uzaqgörən siyasətçi, dövlət başçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda 

qeyrətli, öz torpağını sevən, Naxçıvanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan 

bir vətənpərvərdir. G.Məmmədovanın “Kalbalı xan” romanında onun  qəhrə-

manlığından, igidliyindən danışılmışdır.   

             Əsərdə Rusiya və İran arasında Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması 

ilə Azərbaycanın ikiyə parçalanması və Ermənistanın  yaranma səbəbləri tarixi 

faktlarla təsvir olunur. Ermənilərin Cənub-Qərbi Qafqaz və Şərqi Anadolu 

bölgəsində meydan sulaması və hətta Türkiyəyə meydan oxuyaraq Antantanın 

dəstəyi ilə qərbə doğru irəliləməsi və Qarsda erməni idarəçiliyinin yaranması 

vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir və Kazım Qarabəkir Paşanın təkidi ilə türk 

bölüklərinin qardaşlıq köməyi yeni bir xilaskarlıq yürüşünə çıxmasını zərurətə 

çevrildi. Türk ordusunu önləmək və ya heç olmasa ləngitmək üçün Sovetlər 

vasitəçilik missiyasını üzərinə götürsə də, nəticə dəyişmədi, ermənilər öz 

mövqelərindən əl çəkmədilər. 20 oktyabr 1920-ci il Bakanlar Qurulunun verdiyi 

əmrə əsasən Kazım Qarabəkir Paşanın komandanlığı altında Sarıqamış, Qars, 

Gümru istiqamətində xilaskarlıq yürüşü başladı. Böyük tələfat və biabırçı 

məğlubiyyət nəticəsində gülünc vəziyyətə düşən ermənilər türklərin Gümrüdən 
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sonra İrəvana hərəkət edəcəyini görüb təslim oldular. Bolşeviklərin Naxçıvanı 

ermənilərə verməyə çalışdığını görən Kazım Qarabəkir Paşa və Türkiyə 

rəhbərliyi üç Qafqaz cümhuriyyətini və vasitəçiliyi üzərinə götürmüş Moskvanı 

sülh masası arxasında oturmağa məcbur edərək 1921-ci ilin oktyabrın 13-də 

Qars müqaviləsinin imzalanmasına nail olmuşdular. İosif Stalinin "Naxçıvan 

üzərində niyə bu qədər israr edirsiniz?" sualına da türk elçisi belə cavab 

vermişdi: -"Orası Türk qapısı ondan".  Beləliklə Naxçıvanın statusu müəyyən 

edildi, onun əsl sahibi tanındı, yəni Türkiyənin himayəsində Azərbaycanın tərki-

bində muxtar respublikaya çevrildi. Onu da qeyd edək ki, Sovetlər zamanında 

Naxçıvanla Türkiyə arasında bəlli səbəblərdən əlaqələr olmasa da, 1991-ci ildə 

Azərbaycan müstəqilliyə qovuşduğu dönəmdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

sədri Heydər Əliyev Ankaraya gələrək o vaxtkı baş nazir Süleyman Dəmirəllə 

görüşmüş və Türkiyənin Naxçıvan üzərində söz haqqına və təminat görəvinə 

malik olduğunu gündəmə gətirmiş, lazımi yardımları etməsini istəmişdi. Bu 

görüşdən sonra Türkiyə Naxçıvanla yaxından maraqlanmış, 28 may 1992-ci il 

tarixində isə bu əlaqənin nəticəsi kimi İğdır Vilayətinin Aralıq vilayətindəki 

Dilucu məntəqəsində Türkiyə və Azərbaycan arasında "Ümid Körpüsü" 

adlandırılan dostluq körpüsü işə salınmış və "bir millət, iki dövlət" düşüncəsi 

praktik bir şəkildə gerçəkləşmişdi.    

         G.Məmmədova son dövr Naxçıvan ədəbi mühitində daha çox tarixi-sənədli 

romanlar müəllifi kimi tanınmağa başlamışdır. Son illər yazıçı sənədli-tarixi 

romanlara daha çox üstünlük verərək ardıcıl olaraq “Qarabəkir əfsanəsi” romanı, 

sonra “Kalbalı xan” romanı ilə oxusularını sevindirdi. Hər iki əsər tarixi qan 

yaddaşımızı təzələyərək gənclərdə milli vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsini daha 

da yüksəltdi. Biz oxuculara həmin dövrlər haqqında sənədli məlumatlar verdi.  

         Bu uğurlarından bəhrələnərək  G.Məmmədova yeni axtarışlara başladı. 

2018-ci ildə özünün üçüncü sənədli-tarixi romanı olan “Qan içində işıq”ı yazdı. 

Bu əsərində də erməni xəyanəti erməni qəddarlığı öz əksini tapmışdır. Əsərdə 

ermənilərin Qafqaza köçürülməsi nəticəsində yaranan gərginlik öz bədii təsvirini 

tapmışdır. Kitabın ilk səhifəsində rus yazıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun 

aşağıdakı sözləri həqiqətən də bir nəsihət xarakteri daşıyırdı: “Ermənilərin 

Qafqaza köçürülüb gətirilmələri, əslində Qafqaz xalqlarının kürəklərinə sancılan 

xəyanət xəncəri idi”. Bu sözlər sözün həqiqi mənasında yerində işlədilmiş 

kəlamdır. Əsərdə də erməni xəyanəti, erməni xisləti öz əksini tapmışdır. Yazıçı 

bu əsərində də ermənilərin törətdiyi qarğaşalıq, dəhşət və vahiməni, soyqırım 

məsələsini təsvir edərək düşmənə nifrət hissini göstərmək istəmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

HУШАБА МАММАДОВА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г. МАМЕДОВОЙ «ЛЕГЕНДА 

ГАРАБАКИРА» И «КАЛБАЛИ ХАН» 

В научной  статье посвященной теме  «Исторические произведения Г.Мамедовой 

«Легенда Карабаkира» и « Калбали хан»» рассказывается о героической летописи земли 

Нахчыван, пережившей очень напряженный период в начале ХХ века. Эта напряженность 

существенно повлияла на общественно-политическую ситуацию в Нахчыване. В этих 

романах отражены трагедии и героические события, произошедшие в результате 

отделения Нахчывана от Азербайджана. Вообще, во всех исторических произведениях   

всегда соблюдаются все правила историчности . Эти вопросы также учтены и в этих 

романах, оба произведения очень весомы . Каждый читатель, читая эти произведения, 

также близко знакомится с историческими событиями.  

Ключевые слова: исторический роман, героическая хроника, общественно-

политическая ситуация, Нахчыванский край, документальный роман, армянское 

предательство, армянская дикость, герой романа, Нахчыванское ханство, бурный период и 

др. 

 

SUMMARY 

NUSHABA MAMMADOVA 

HISTORICAL WORKS OF G. MAMEDOVA: "THE LEGEND OF GARABAKIR" AND 

"KALBALI KHAN" 

The scientific article dedicated to the topic "The historical works of G. Mamedova" The 

Legend of Karabakir "and" Kalbali Khan "" tells about the heroic chronicle of the land of 

Nakhchivan, which went through a very tense period at the beginning of the 20th century. This 

tension significantly influenced the socio-political situation in Nakhchivan. These novels reflect 

the tragedies and heroic events that occurred as a result of the separation of Nakhchivan from 

Azerbaijan. In general, in all historical works, all the rules of historicity are always observed. 

These issues are also taken into account in these novels, both works are very significant. Each 

reader, reading these works, is also closely acquainted with historical events. 

Key words: historical novel, heroic chronicle, socio-political situation, Nakhchivan 

region, documentary novel, Armenian betrayal, Armenian savagery, hero of the novel, 

Nakhchivan Khanate, chaotic period, etc. 
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PROFESSOR Y.SEYĠDOVUN ELMĠ ĠRSĠNĠN ARAġDIRILMASINA DAĠR BƏZĠ 

MÜLAHĠZƏLƏR 

 

Azərbaycan dilçiliyində, ədəbi dilinin inkiĢafında böyük xidmətləri olan dilçi alimlərdən 

biri də prof. Y.Seyidovdur. Məqalədə prof. Y.Seyidovun elmi irsi araĢdırılmıĢ, alimin yazdığı 

əsərlərin elmi əhəmiyyəti barədə mülahizələr, fikirlər söylənilmiĢdir. Azərbaycan linqvistikasının 

müxtəlif sahələrinə aid  tədqiqat əsərləri yazan prof. Y.Seyidovun elmi yaradıcılığı dilçiliyimizin 

üç əsas istiqamətdə inkiĢaf etmiĢdir: qrammatika məsələləri, yazıçı və dil məsələləri, Azərbaycan 

dilinin tədrisi məsələləri. Məqalədə hər üç sahə üzrə aparılan tədqiqat əsərlərinə dair təhlillər 

aparılmıĢ, Y.Seyidovun Azərbaycan qrammatikasına verdiyi töhvələr göz önünə çəkilmiĢdir. 

Açar sözlər: Y.Seyidov, Azərbaycan dili, ədəbi dil, ədəbiyyatĢünaslıq, qrammatika 

məsələləri 

 

Azərbaycan dili öz qədimliyi, əhatə dairəsinin genişliyi, zənginliyi ilə dil-

lər içərisində xüsusi mövqeyə malik bir dildir. Bu dil müəyyən tarixi mərhələlər-

dən keçmiş, zəngin leksik fondu, geniş ifadə imkanlarına malik olan, türk dilləri 

içərisində özünəməxsus yeri olan dildir. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında 

görkəmli şəxsiyyətlərin, söz ustalarının, yaradıcı insanların xidmətləri böyükdür. 

XX yüzillikdə Azərbaycan dilçilik elminin müxtəlif sahələrində geniş miq-

yaslı tədqiqat əsərləri yaranmışdır. Bu sahədə Bəkir Çobanzadənin xidmətləri, 

onun dilçiliyimizə verdiyi töhfələri daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. B.Çobanza-

dənin davamçıları olan Ə.Dəmirçizadə, M.Şirəliyev, M.Hüseynzadə kimi dilçilər 

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, məktəb yarat-

mışlar. Bu məktəbin görkəmli nümayəndələrindən biri də doğma Naxçıvanımı-

zın, Azərbaycanımızın tanınmış dilçi alimi prof. Y.Seyidovdur. 

Y.Seyidov Naxçıvan MR Şərur rayonunun Yengicə kəndində böyüyüb 

boya-başa çatmış, yaşadığı çətinliklərə baxmayaraq savadı, elmi dünyagörüşü ilə 

Azərbaycanın sayılıb-seçilən şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. O, 200-dən artıq 

elmi əsərin, 30-dan çox dilçilik kitablarının müəllifidir. Prof. Y.Seyidov görkəm-

li azərbaycanşünas, türkoloqlardan biridir. Onun elmi yaradıcılığı dilçiliyimizin 

üç əsas istiqamətində inkişaf etmişdir: 1.Qrammatika məsələləri; 2.Yazıçı və dil 

məsələləri; 3.Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri. Professor həmçinin 

Azərbaycan qrammatikasında ilk dəfə feilin təsriflənməyən formalarının elmi 

mahiyyətini izah etmişdir. Y.Seyidovun elmi yaradıcılığında ədəbi şəxsiyyətlərə 

maraq çox güclü olmuşdur. Alimin “Klassik Azərbaycan şairləri söz haqqında”, 

“Yazıçı və dil”, “Sözün şöhrəti”, “Sözün qüdrəti”, “Sözün hikməti” və s. bu kimi 

monoqrafiyaları Azərbaycan ədəbi dil məsələlərinə həsr edilmiş, ədəbi dil 

məsələlərində S.Vurğun, R.Rza yaradıcılığının əhəmiyyətini önə çəkmişdir. 

Azərbaycan dilçiliyinin və ədəbiyyatşünaslığının inkişafında böyük xid-

mətləri olan Y.Seyidov Azərbaycan filologiyası tarixində ilk dəfə yazıçı və dil 

problemlərinin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamış, söz ustalarının dilimizin 

inkişafında rolunu müəyyən etməyə çalışmışdır. Aəzrbaycan dilçiliyində bir çox 

ilklərin müəllifi olan professor  Y.Seyidov “Azərbaycan dilində hər iki tərəfdən 
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oxunanda eyni cür səslənən sözlər” məsələsini dilimizə gətirmiş, mükəmməl 

əsər yazmışdır. Azərbaycanda linqvistik təhlillərin bədii əsərlər üzərində həyata 

keçirilməsi məhz Y.Seyidovun adı ilə bağlıdır. 

Alim “Söz birləşmələri”, “üslubların birləşməsi problemi” mövzusunda 

mükəmməl araşdırmalar aparmış, fundamental əsərlər yaratmışdır. 1996-cı ildə 

Y.Seyidovun çapdan çıxmış “Nəsiminin dili” monoqrafiyasında İ.Nəsiminin dili 

morfologiya və sintaksis istiqamətində təhlil edilmiş, nitq hissələri, söz birləşmə-

ləri və cümlə üzrə geniş tədqiqat aparılmışdır. Həmçinin alim göstərir ki, 

Nəsiminin dili Azərbaycan ədəbi dilinin XIV əsr mərhələsinin mənzərəsini əks 

etdirir və bu cəhətdən böyük maraq doğurur. Əsərdə Nəsimi dilinin xüsusi adlar 

aləmi də geniş araşdırılıb təhlil edilmişdir. İ.Nəsiminin 600 illik yubileyi ilə 

bağlı çap olunmuş elmi məcmuəsində böyük şairinin Azərbaycan ədəbiyyatında, 

ədəbi dilimizin inkişafında, dil fədaisi olduğunu göstərmiş, onun dilinin Şərqdə 

böyük şöhrət tapması məsələlərini önə çəkmişdir. Professor qeyd edir ki, 

“Nəsimi azərbaycanca şeirin əsasını qoymaqla, bu sahədə ilk ciddi addım atan 

və Azərbaycan dilinə yüksək poeziya dili hüququ verən ilk böyük sənətkardır”. 

Bu fikirləri ilə Y.Seyidov Nəsimi dili haqqında ən düzgün, ən dəyərli elmi 

qiyməti vermişdir. 

Professor Y.Seyidov İ.Nəsiminin dili ilə bağlı araşdırmasında şeirin 

tələblərinə baxmayaraq çox möhkəm və qaydalı söz sırasını görür, bu faktın 

yalnız Nəsimi dilini deyil, bütövlükdə Azərbaycan ədəbi dilini səciyyələndirdiyi-

ni düşünür və həmin fikri xarakterik dil materialları ilə əsaslandırır. Alimin 

Nəsiminin dili haqqındakı fikirləri ədəbi dilin təyinediciliyi baxımından da çox 

sanballıdır. Araşdırmada aşağıdakı mükəmməl fikrilərin çoxluğu diqqəti çəkir: 

“…Nəsiminin dilinin elmi-tarixi baxımdan həqiqi tədqiqi şairin dil-üslub 

dairəsindən çıxıb, dövrün ədəbi dilini öyrənmək üçün tarixi yazılı abidə rolunu 

oynayır. O, əslində, öz əsrindən də əvvələ keçir və əvvəlki əsrlərdə Azərbaycan 

ədəbi dilinin müəyyən inkişaf yolu keçməsi haqqında gümanı təsdiq edir”.  

Bədii üslubda müxtəlif sənətkarların bir-birindən təsirlənməsi təbii hadisə-

lərdən biridir və bu təsirin hansı şairdən qaynaqlanması onun sənətkarlıq 

səviyyəsinin yüksəkliyindən xəbər verir. Bu mənada Ş.İ.Xətai, Həbibi, söz 

mülkünün sultanı M.Füzuli kimi böyük sənətkarların Nəsimi təsirindən 

qurtarmaması həmin məsələ ilə bağlıdır. Mütəxəssislər bu siyahıya M.P.Vaqifi 

də daxil edirlər. Burada, sözsüz ki, əsas rolu söz oynayır, sözün yaratdığı təsir 

heç bir təsirlə müqayisə edilə bilməz. Elə buna görə söz, yaşayışın bünövrəsi, 

dünyanın başlanğıcı hesab edilmişdir. Y.Seyidovun Nəsiminin dili ilə bağlı 

araşdırması şairin dilindəki bir sıra leksik-qrammatik faktların arxaikləşmə 

prosesinə məruz qalsa da, hətta bəzi qrammatik formalarda dəyişiklik özünü 

göstərsə də, XIV yüzillikdəki Azərbaycan ədəbi dilinə xas olan bir çox mühüm 

xüsusiyyətlərin indi də davam etdiyini, çağdaş dilimizin Nəsimi dili ilə 

bağlılığını təsdiq edən mükəmməl qaynaqlardan biridir. 

Professor Y.Seyidovun İ. Nəsiminin dili haqqında tədqiqatları yazıçı və dil 

probleminin, klassik irsimizin araşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Y.Seyidov araşdırmalarında dərin elmi-nəzəri təhlillərdən başqa, mövzu 

ilə bağlı yeni araşdırmalara istiqamət vermişdir. “Nəsiminin dili” monoqrafiya-

sında alim digər məsələlərlə yanaşı şairin dilindəki tərkiblərdən danışaraq diqqə-
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ti budaq cümlələrə çəkmiş və onların araşdırmalara layiqliyini əsaslandırmış, 

beləliklə də, yeni tədqiqatlara yol açmışdır. 

Professor Y.Seyidov həm orta məktəb şagirdləri, həm də ali məktəb 

tələbələri üçün bir çox maraqlı dilçilik əsərləri, dərsliklər yazmış, universitetlərin 

filologiya fakültələrinin tədris planını əsas götürmüşdür. Bu fakültələrin 

tələbələrinin geniş filoloji hazırlıqlı mütəxəssislər olacaqlarını, onların arasından 

dilçi tədqiqatçıların yetişəcəyini nəzərə alaraq prof. Y.Seyidov Azərbaycan dili 

üzrə nəzəri məlumatları daha geniş, daha dolğun vermiş, maraqlı tədqiqat 

əsərləri yazmışdır. 

Dilçiliyin bütün şöbələrini - fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis 

– dərindən bilən Y.Seyidov bu sahədə tədqiqatlarını həm Azərbaycan, həm də 

rus dili, digər xarici dil fakültələri üçün də nəzərdə tutmuşdur. Bu əsərlərdə 

fonetik, leksikoloji və qrammatik məlumatları tamamlamaq, möhkəmləndirmək 

və s. məqsədlərlə verilmiş tapşırıqlardan əlavə, tələbələrin rabitəli nitqini daha 

da inkişaf etdirmək, lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək, ümumən Azərbaycan 

dilində oxumaq, yazmaq və danışmaq vərdişləri yaratmaq üçün müxtəlif məz-

munlu, müxtəlif həcmli şeirlər, hekayələr, şair və nasirlər haqqında məlumatlar 

verilmişdir. Bütün bunlar prof. Y.Seyidovun xalqını, dilini, vətənini böyük 

məhəbbətlə sevdiyini, necə dərin bilik, bacarığının olmasını təsdiqləyən əsas 

amillərdəndir.  

Azərbaycan dilçiliyi elminin tanınmış nümayəndələrindən biri olan 

professor Yusif Seyidovun xidmətlərini dövlətimiz hər zaman yüksək 

qiymətləndirmiş, Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatına, R.Rza adına 

beynəlxalq mükafata layiq görmüş, elmi uğurlarına görə BDU-da “İlin alimi” adı 

almışdır. Professor Y.Seyidovun elmi irsi bundan sonra da araşdırılacaq və 

gələcək nəsillər onun elmi əsərlərindən yetərincə bəhrələnəcək. 

İnanırıq ki, yüzlərlə yetirmələri, davamçıları Y.Seyidov elmini daha da 

yüksəklərə ucaldacaq, bu elm işığını sönməyə qoymayacaqlar. 
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РЕЗЮМЕ 

АРИФА ЗЕЙНАЛОВА 

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕНИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ  

ПРОФЕССОРОМ Я. СЕИДОВЫМ 

Профессор  Я.Сеидов является одним из ученых языковедов имеющих большие 

заслуги в развитии Азербайджанской лингвистики и литературного языка. В статье  были 

освещены рассуждения и мысли  о научной важносности произведений написанных 

профессором Я. Сеидовым, а так же о научных исследованиях проведенных     ученым. 

Научное творчество профессора Я.Сеидова,  который написал исследовательские 

произведения относящиеся к разным сферам азербайджансой лингвистики, в основном 

было развито в трех направлениях: проблемы грамматики, проблемы писателя и языка, 

проблемы преподавания Азербайджанского язык. В статье были проведены анализы 
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относительно проведенных научных исследований во всех трех сферах, и был подчеркнут 

вклад Я.Сеидова в грамматику азербайджанского языка.  

Ключевые слова: Ю.Сеидов, азербайджанский язык, литературный язык, 

литературная критика, вопросы грамматики. 

 

SUMMARY 

ARIFA ZEYNALOVA 

SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE STUDY OF THE SCIENTIFIC HERITAGE 

BY PROFESSOR J.SEYIDOV 

Professor J.Seyidov is one of the scholars -  linguists who has great achievements in the 

development of Azerbaijani linguistics and literary language. The article highlighted the 

considerations  and thoughts about the scientific importance of the works written by professor 

Y.Seyidov, as well as about the scientific research conducted by the scientist. The scientific work 

of  professor J.Seyidov, who wrote research works related to different spheres of Azerbaijani 

linguistics, was mainly developed in three directions: problems of grammar, problems of a writer 

and language, problems of teaching Azerbaijani language. The article analyzed the conducted 

research in all three areas, and highlighted the contribution of J.Seyidov to the grammar of the 

Azerbaijani language. 

Keywords: Y.Seyidov, Azerbaijani language, literary language, literary criticism, 

grammar issues 
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ĠNGĠLĠSDĠLLĠ VƏ AZƏRBAYCAN QADIN YAZARLARININ DĠL KĠMLĠYĠ VƏ 

DĠALEKTĠZMLƏR  (təhlilə ümumnəzəri giriĢ) 

 

Məqalədə ingilisdilli və azərbaycanlı yazıçıların dil kimliyi təhlil edilir. Məqalə 

çərçivəsində T. Morrison, E. Uoker, A. Babayeva və ə.Cəfərzadənin dil kimliyinə dialektizmlərin 

istifadəsi ilə bağlı strategiyaları izlənilir. Müəllif konkret analizə keçməzdən əvvəl Standard 

English və Black English  anlayıĢlarının müqayisəsinin sosiolinqvistik aspektlərini təhlil edir. 

Məqalədə E. Uokerin "BənövĢəyi rəng" (“The colour Purple”) romanının əsas qəhrəmanlarının 

dil identikliyinin antaqonizminin səbəbləri izlənilir. 

Müəllif həmçinin Ə. Babayevanın və Ə.Cəfərzadənin əsərlərində dialektikanın 

istifadəsinin ümumi prinsiplərini dəqiqləĢdirir. 

.Açar sözlər: dil kimliyi, Azərbaycan və ingilisdilli qadın yazıçıları, dil kimliyi 

 

Azərbaycan və ingilisdilli qadın yazarlarının dil kimliklərinin müqayisəli 

təhlili onların idiolekt özəlliklərində dialektizmlərdən istifadə səviyyəsi və 

strategiyası ilə bağlı maraqlı məqamların təsbit edilməsinə imkan vermişdir. Bu 

müstəvidə xüsusuilə maraq doğuran problemlər sırasında yazarın dil kimliyində, 

onun özünün bir fərd olaraq, aid olduğu simfonik dil kimliyin inikası (konkret 

olaraq, leksik, fonetik və qrammatik dialektizmlər səviyyəsində təzahür tapan 

inikası) məqamı diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan ingilisdilli qadın yazarlardan 

Toni Morrison və Elis Uokerin, Azərbaycan dilli qadın yazarlardan isə Əzizə 

Cəfərzadə və Ələviyyə Babayevanın idiolektləri xüsusi maraq kəsb edir. 

Məlumdur ki, Toni Morrison və Elis Uoker öz etnik aidliyi baxımından 

afroamerikan dil kimliyi daşıyıcılığına malikdirlər ki, bu da onların yaradıcılığı 

boyu sərgilədikləri idiolekt özəlliklərində tam yəqin olur. Hər iki yazıçının 

əsərlərinin dilini araşdırmış dilçilər onların dil kimliyində məhz afroamerikan 

dialektinin (yəni, başqa terminologiya ilə: Black English və ya Ebonics və ya, 

hətta “afroamerikan dili” kimi tanınan dialektin ) bir çox spesifik cəhətlərinin 

təzahür tapdığını təsbit etmişlər (1; 2, s. 118; 3).  

“Black English” terminin 1969-cu ildə yarandığı və həmin dövrdən 

günümüzədək öz aktuallığını qoruyub saxlamaqla, afroamerikalıların danışıq 

tərzi ilə bağlı sosiolinqvistik fenomeni təcəssüm etdirdiyi məlumdur. Onu da 

qeyd edək ki, Black English termini bəzi məqamlarda dilçilər tərəfindən 

Ebonics kreol dili ilə ortaq məcrada nəzərdən keçirilirdi. Bu da mahiyyət 

etibarilə fərqli dil sistemi strukturlaşmasının eyni terminoloji “dam” altında 

cəmləşdirilməsi kimi dəyərləndirilirdi. Belə ki, Ebonics ABŞ-da bəzi ada əhalisi 

tərəfindən işlədilən, habelə sahilyanı ştatlarda (Cənubi Karolina, Corciya) 

istifadə olunan dil olub özü ilə  Afrika dilləri və ingilis dilinin kreollaşmasından 

törəyən çarpazlaşmanı təcəssüm etdirir. Bundan fərqli olaraq, isə Black English 

müəyyən fonetik, qrammatik, leksik fərqliliklərlə spesikliyini ortaya qoyan 

dialektdir (4 ). Ebonics və Black English terminləri dilçilik terminologiyasına 

XX əsrin 70-ci illərində gətirilmişdir. Belə ki, XX əsrin 60-cı illərindən qeyd 

edilən dövrədək eyni terminoloji mövqedə Nonstandard Negro English istilahı 
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işlədilirdi. Lakin 1973-cü ildə afroamerikan tələbələrinin qəti etirazları əsasında 

bu termindən imtina edilmışdır. (5, s. 182). Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, 

müasir dilçilikdə Black English və Ebonics istilahlarının müəyyən semantik 

differensiallığı ilə bağlı fikirlər səsləndirilsə də, bəzi dilçilər bu terminlərin 

(“Eboniks”  və “Black English” istilah-larının) sinonimliyi mövqeyindən də 

çıxış edirlər (6, s. 15). Bu baxımdan demək olar ki, terminoloji paralellik 

problemi bir çox nəzəri aspektlərinə görə, hələ də müasir germanistika üçün hələ 

də öz birmənalı həl-lini tapmamışdır. Bu problemin çözümünün mövzumuza 

birbaşa aidiyyatı olmadığından, biz həmin istilah qarışıqlığı məqamına 

münasibət bildirmədən, tədqiqatımız boyu Black Englıish istilahından istifadəyə 

üstünlük verəcəyik.  

Black English-in fərqliliyi, spesifikliyi ilə bağlı səngimək bilməyən 

müzakirə-lər hətta bəzi tədqiqatçıların bu sosiodialektə ayrıca özəl status 

tanınması ideyasını da ortaya atmışdır. Belə ki, müasir ABŞ afroamerikan 

dilçilərindən Con Makvorter “qara ingiliscə”nin standart ingilis dilindən 

subdialekt və ya “Standard English”in “yetərsiz, naqis variantı” olmadığını önə 

sürməklə yanaşı, Black English-lə Standart English arasında fərqin İsveçrədə 

istifadə olunan alman dili (Swiss Standard German) ilə Almaniyada istifadə 

olunan alman dili  (High German və ya Standard German) arasındakı fərq qədər 

olduğunu vurğulamışdır (7, s. 11). Bu isə məntiqi olaraq, o anlama gəlir ki, 

dilçinin təklifinə görə, Black English-ə, ingilis dilinin Brita-niya və ABŞ 

varaiantları kimi, müstəqil varaintı tanınmalıdır. Xatırladaq ki, alman dilinin 

High German və Swiss Standard German variantları arasında kifayət qədər əsaslı 

fərqlər mövcuddur (8). Bu baxımdan, sözsüz ki, “Standart English”dən yetərincə 

fərqli cəhətlərə malik olmasına rəğmən, “Black English”ə ədəbi dil variantı 

statusunun tanınmasının nəzəri əsaslandırması yoxdur.  

 “İngilis dilinin afroamerikan variantının fonetik, qrammatik, leksik özəl-

liklərə malik olduğunu” və bununla da “standart amerikan ingiliscəsindən əsaslı 

şəkildə fərqləndiyini” qeyd edən İ.P.Rubsov onu xüsusilə vurğulayır ki, “bu spe-

sifiklik fonetik, leksik, qrammatik xüsusiyyətlər standart ingiliscənin daha aşağı 

səviyyəsini təzahür etdirmir. Həmin özəlliklər afroamerikan dil təfəkkürünün 

mədəni və koqnitiv oriyentirlərini təsbit etməyə imkan verir və afroamerikan dil 

mühitinin dil sistemində inikas etdirilən inkişaf yolunun izlənilməsini mümkün 

edir” (9, s. 138). Məhz, “afroamerikan dil təfəkkürünün mədəni və koqnitiv 

oriyentirlərini” özündə əks etdirməsi baxımından, ABŞ toplumunun afroameri-

kan kəsimi üçün bir növ identiklik göstəricisinə çevrilmiş olan Black English bu 

və ya digər səviyyədə bütün afroamerikalı mənşəli ABŞ yazıçıların idiolektində 

təzahür tapır. Çünki standart ingiliscədə qələmə alınmış obrazların dil kimliyi 

real orta statistik afroamerikalının dil kimliyini əks etdirməyəcəkdir ki, bu da 

həmin əsərlərinin dilinin autentiklik əmsalını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala 

bilərdi. Belə ki, Y.Lanberq Black English-in halhazırda ABŞ-ın afroamerikan 

toplumunun 80%-i tərəfindən aktiv şəkildə istifadə olunduğunu, yəni bu 

dialeketin real işləkliyə malik olduğunu vurğulayır. Dilçi Black English-in 

müasir ədəbiyyatda, musiqidə, KİV-lərdə, məişətdə, gündəlik həyatda istifadə 

edildiyini qeyd edir. Y.Lanberqə görə, afroamerikan ailələrində dünyaya gələn 

uşaqların ilk dili (və ya dialekti) kimi məhz, Black English-in mənimsənildiyini 
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və həmin azyaşlıların əksər hallarda yalnız məktəbə getdikdə standart ingilis dili 

ilə “tanış olduğunu” bildirir. ( 10, s. 101-103). 

Eyni zamanda T.Morrisonun və E.Uokerin oxucu auditoriyası ilk növbədə, 

məhz onların öz etnik-irqi qrup nümayəndələri idi ki, bir yazıçı kimi onlar xitab 

et-dikləri topluma onun (həmin toplumun) daha asan və qəlbinə daha yaxın olan 

nitq formatında müraciət etmək ehtiyacı duyurdular. Bu baxımdan T.Morrisonun 

öz sözlərini xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Mən qaradərili insanlar üçün yazıram... 

Mən (buna görə) üzr istəməli deyiləm” (Toni Morrison: „I‟m writing for black 

people … I don‟t have to apologise‟) (11). Burada maraq doğuran məqam ondan 

ibarətdir ki, T.Morrison özü Standart English-ə mükəmməl səviyyədə bələb 

olmuş, hətta universitet auditoriyalarında ingilis dilindən dərs demişdi. Məlum 

olduğu kimi, T.Morrison ən fərqli mövzulu əsərlərində Black English 

elementlərindən yetərincə aktiv şəkildə yararlanırdı. Bu da ilk növbədə öz 

auditoriyasının real kimliyini dolğun şəkildə əks etdirmək intensiyasından və  

afroamerikan toplumunun “səsini” Standart English-in “standartlaşdırmasından 

kənar, yəni olduğu kimi oxucuya çatdırmaq istəyindən qaynaqlanırdı.  Y.Atkin-

sonun da haqlı olaraq vurğuladığı kimi məhz, bu ənənə - Black Englishə istinad 

ənənəsi Toni Morrison yaradıcılığının özülü, qayəsi sayıla bilər (... the oral 

tradition of Black English is the foundation of Morrison‟s work) (12, s. 12). 

Qeyd edək ki, T.Morrison öz yanaşmasında “pioner” deyildi. Belə ki, İ.V.Qu-

sarovanın da bildirdi kimi, XX əsrin 70-ci illərindən etibarən ABŞ ədəbiyyatında 

“əsərlərin formal tərəfinə diqqət artmağa başlamışdır”. Afroamerikan tənqidçi 

H.L.Geyts digər afroamerikan mənşəli görkəmli ABŞ qadın yazıçısı Zora Nil 

Hörtsonun  (Zora Neale Hurston) “Their Eyes Were Watching God” romanında 

“afroamerikanlılıarın danışığının virtuoz şəkildə, yüksək ustalıqla əks olun-

duğunu” və bu romanın  “bir növ “qara” ingiliscənin (Black English) ensiklope-

diyasına çevrildiyini” vurğulamışdır. “Hörstonun bu ənənəsi daha sonra Elis 

Uoker, Qloriya Neylor, Toni Morrison tərəfindən davam etdirilmişdir” (12). 

Maraqldır ki, afroamaerikan dialektinin toplumdakı sosial missiyasının 

tədqiqi məsələləri bu problemi sırf linqvistik, hətta sosiolinqvistik problem 

olmaqdan çıxaraq, onun ümumilikdə sosioloji mahiyyət kəsb edən qlobal məsələ 

kimi dəyərləndirilməsinə imkan yaratmışdır. Belə ki, afroamerikan dialeketi 

afroamerikan dil kimliyinin fərqləndirici özəlliyi olmaqla bərabər, afroamerikan 

və qeyri-afroamerikan ingiliscəsi fərqləndirməsinin sosial qarşılaşdırma ranqın-

da nəzərdən keçirilməsinə imkan verir. Bu səbəbdən də təsadüfi deyil ki, dilçilər, 

o cümlədən konkret olaraq, C.Riford Black English-in həm sosial dialekt aspek-

tində, həm kreollaşma prosesi prizmasından dəyərləndirmiş, bununla bərabər 

hətta afroamerikan dialektinin tədrisi perspektivlərinin mümkünlüyünü araşdır-

mışdır. ( 14, s. 9). 

 “Afro-amerikan dilinin  (Morqan “dialekt” termininə deyil, məhz, “dil” 

ter-mininə üstünlük verir. – B.M.) afroamerikanlar üçün vacib olduğunu” vurğu-

layan M.Morqan qeyd edir ki, “onun tənqid edilməsindən və ya tərnnüm 

edilməsindən asılı olmayaraq, o (afroamerikan dilalekti – B.M.) afroamerikalı-

ların nələrdən keçdiyinin əyani şəkildə şahidi olmuşdur” və bununla da, sözsüz 

ki, daha da böyük dəyər əldə etmişdi. Morqana görə, bu “dildə danışan danışıq 

formalarına istinad etməklə öz sosial dünyasını, buradakı sinfi bərabərsizlik və 

irqçiliyi ifadə etmiş olur” (15). Yəni başqa sözlə desək, afroamerikan dialektin-
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dən istifadə artıq savad göstəricisi olmayıb, afroamerikanların seçimi, öz etnik 

kimliyinin manifestasiyası, bəyanı, qabardılaraq qürurla ifadə edilməsinin 

simvoluna çevrilir. Afroamerikan dialektində danışmaq bu mədəniyyətin parçası 

olmasının etirafı və öz irqi fərqliliyindən çəkinmədən etnik kökləri ilə fəxr 

edərək ona aidliyini qürurla bəyan etmək anlamına gəlir. Bu zaman dialek-

tizmlər, yəni orta statistik afroamerikanlının nitqindəki qrammatik və fonetik 

“yanlışlıqlar” məhz, afroamerikan simfonik  (konkret etnik qrupa aid olan) dil 

kimliyinin çəkinmədən, hətta bəzi hallarda isə nümayişkaranə tədqimatıdır. 

(məsələn, müasir ABŞ hip-hop mədəniyyətində ifadə tapan dil kimliyi 

özəlliklərinə nəzərən bunu əminliklə demək olar. (16, s. 3).  

Maraqlıdır ki, dilçilər afroamerikanlıların standart ingiliscədən istifadə 

etməsi və ya afroamerikan dialektinə üstünlük verməsinin bir növ irqçiliyə, afro-

amerikanlıların öz haqları uğrunda mübarizəsinin nəticələrinə münasibətin də 

ifadə tapdığını vurğulayırlar. Başqa sözlə desək, afroamerikalının standart 

ingiliscəyə münasibəti sanki onun dil kimliyi ilə bərabər vətəndaş kimliyini də 

ifadə edən “lakmus kağızını” təcəssüm etdirir. Bu baxımdan M.Morqanın yanaş-

ması xüsusilə diqqətə layiqdir. Dilçi yazır: “cəmiyyətdə müvəffəqiyyət qazanmış 

yetkin insanın (söhbət afroamerikanlı yetkindən gedir. – B.M.) irqçiliklə 

mübarizənin uğurla başa çatmasının sübutu kimi standart ingilis dilindən istifadə 

edir. Yeniyetmə isə dil oyunları və verbal strateigiyalar vasitəsilə  özünü 

dünyaya qarşı qoyur və bu səbəbdən də dilalektdə (afroamerikan dilalektində - 

B.M.) danışır” (15, s. 7-8). M.Morqanın yanaşması ilə müəyyən mənada razılaş-

maq olar ki, afroamrikan dialektindən istifadə həmin şəxsin dil kimliyi ilə 

yanaşı, onun vətəndaş mövqeyini, irqçilik probleminə münasibətini ifadə edir. 

Lakin reallıq bu istifadə faktlarının yalnız yeniyetmə şəxslərin danışığı ilə 

məhdudlaşdığını iddia etmək kökündən yanlışdır. Ən azından Toni Morrison və 

Elis Uokerin yaratdığı afroamerikan obrazlarının dil kimiliyinin spesifik 

özəlliklərinin müqayiəsli təhlili afroamerikan dialektindən istifadənin yalnız 

yeniyetmə “etirazçılığı”, nümayişkaranə pafosu ilə bağlı olmadığını ortaya 

qoyur. İstər T.Morrison, istərsə də E.Uokerin yaratdıqları obrazların ən fərqli yaş 

dövrlərini əhatə etməsi, ən fərqli sosial çevrələri təcəssüm etdirməsi M.Morqa-

nın yanaşmasının tam adekvat olmadığını söyləməyə əsas verir. Sözsüz ki, bir 

çox hallarda yazıçılar obrazlarının dil kimliyini dilaketizmlərlə yükləməklə 

onların təhsil səviyyəsinin məhdudluğunu vurğulamaq istəyirlər. Məsələn, 

irəlidə təfsilatlı şəkildə izləyəcəyimiz kimi, Elis Uoker özünün 1982-ci ildə işıq 

üzü görmüş və ABŞ tarixində ilk dəfə olaraq, öz afroamerikan qadın müəllifinə 

mötəbər Pulitser mükafatını (Pulitzer Prize) qazandırmış “The Color Purple” 

romanında məhz, dil kimliyi antoqonizmi sayəsində personajların sosial identifi-

kasiyanı nümayiş etdirməyə müvəffəq olmuşdur. Belə ki, afroame-rikan 

ədəbiyyatı şedevrləri sırasına daxil olmuş bu epistolyar roman iki bacının mək-

tublarına əsasən formalaşmışdır. Və məntiqi olaraq, bu romanın üslubunun əsas 

“məhək daşı” Sili və Netti (Celie –  Nettie) adlı bacıların uzun zaman kəsimini 

əhatə edən yazışmalarında sərgilənən dil kimliyi özəlliklərini, ideolekt spesifik-

liyini əhatə edir. Birinci bacının təhsilsiz olması, ikinci bacının isə Silinin 

fədakarlığı sayəsində fərqli həyat tərzinə malik olmaqla, missionerlərə qoşula 

bilməsi bu personajları dil kimliyində təsirsiz ötüşə bilməzdi. Təqdirəlayiq haldır 

ki, E.Uoker həmin personaj  “kimlik”lərinin labüd fərqlərini həmin obrazların dil 
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kimliklərinin idiolekt özəlliklərindədə aydın şəkildə illyustrasiya etməyə 

müvəffəq olmuşdur. Nümunələrə diqqət edək. İlk olaraq, Silinin Black English 

formatındakı dil kimliyini nəzərdən keçirək:   

He come home with a girl from round Gray. She be my age but they 

married. He be on her all the time. ;  But he just ast me what I‟m talking bout.;  

My mama dead. (17, s. 9). Nettinin Standart Englishdəki nitqi yuxarıdakı 

nümunələrlə kəskin təzad təşkil edir: Well, the morning after the road was 

“finished” as far as the Olinka were concerned (after all, it had reached their 

village), what should we discover but that the roadbuilders were back at work. 

They have instructions to continue the road for another thirty miles! (17, s. 88). 

Əsərin tərcüməçilərindən biri olan M.Zavyalovanın da haqlı olaraq, qeyd 

etdiyi kimi, Silinin məktubları sırf afroamerikan dilaektində yazıldığı halda 

(M.Zavyalova, hətta “ingilis dilinin afroamerikan variantı” terminindən də çə-

kinmir. – B.M.), Netinin məktubları “düzgün, demək olar ki, viktorian yazı 

üslublu, hətta bir qədər poetik stildə qələmə alınmıĢdır” (kursiv bizimdir. – 

B.M.) ( 19). Bununla da müəllif öz obrazlarının real kimliyinə adekvat olan, yəni 

onların sosialiyerarxik kimiliyini autentik şəkildə əks etdirən dil kimiliyini for-

malaşdıra və hətta onları qarşılaşdıra bilmişdir. Qarşılaşdırma məqamı ilə bağlı 

onu demək istərdik ki, tədqiqatçılar məhz bu kontrastın qabardılması məqamında 

Silinin daha “uduşlu” mövqedə olmasına diqqət çəkmişlər. Belə ki, araşdırmaçı-

lara görə, Nettinin məktublarındakı rigid standart ingiliscədən (yəni, ifrat “üz-

gün”, normalar çərçivəsində qapılıb qalmış və bu səbəbdən də “cansızlaşmış” in-

giliscədən) fərqli olaraq, Silinin “daha aşağı səviyyəli nitqini” təzahür etdirən 

yazı üslubu daha dinamik, daha çevik, daha canlı təəssürat oyadır və simpatiya-

ları öz üzərinə çəkir.  Və bu məqamda, yəni üstünlüyün Silinin üslubuna tanın-

masında Nettinin üslubunun ifrat “ağılığı” heç də sonuncu rol oy-namır. (Ironi-

cally both styles are written by black characters but Celie‟s flexibility of langu-

age, supposedly an inferior form of speech, seems much more expressive than 

the rigid „white‟ code which Nettie uses.) (20). Heç şübhəsiz ki, implisit şəkildə 

aparılan bu dil kimlikləri qarşıdurması, əslində E.Uokerin öz yanaşmasını və öz 

seçimi inikas etdirir. Belə ki, Pi-Li Hsiaonun da qeyd etdiyi kimi, Uokerin təh-

kiyəsi onun öz doğma afroamerikan irsinə qarşı həssaslığını nümayiş etdirməklə 

yanaşı, həm də yazarın “ağdərili insanların dilinin üstünlüyü” (yəni, Standart 

Englishin üstünlüyü – B.M.) fikrinə qarşı bir növ nümayişkaranə etirazını 

təcəssüm etdirir. Belə ki, E.Uoker implisit şəkildə öz dərin simpatiyasını məhz 

Siliyə və onun üslubuna verməklə afroamerikan dialektinin autsayder mövqeyin-

dən bərabərhüquqlu mövqeyə keçirtməyə müvəffəq olmuşdur. Bəzi tədqiqatçılar 

Black Englishə münasibətində bu qeyri-standart ingiliscə ilə afroamerikan 

toplumun danışığı arasında bərabərlik işarəsininə etiraz edirdilər ki, bu da sözsüz 

ki, E.Uokerin dil kimliyinə müna-sibətdə tənqdilərin meydana çıxmasını 

qaçınılmaz etmişdir. Belə ki, həmin araşdırmaçılara görə, E.Uker  və onunla eyni 

mövqedən çıxış edərək Black English-i tərənnüm edən, ona bir növ üstünlük 

tanıyan digər afroamerikan yazarlar afroamerikanlıların danışıq tərzini neqativ 

kontekstdə işıqlandırırlar. Yəni, E.Uoker və ardıcılları afroamerikalı toplumun 

nitqini tənəzzülə uğramış ingiliscə nitqi kimi təqdim edirlər (22). Göründüyü 

kimi, hətta afroamerikan mənşəli tədqiqatçılar arasında, bu dialektdən bədii 
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əsərlərdə ayrı-ayrı obrazların dil kimliyinin yaradılması baxımından istifadə 

formatına qarşı yekdil münasibət mövcud deyildi.  

Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycandilli yazarların əsərlərinin dilində 

dialektizmlərdən istifadə məsələsində də yekdilliyin müçahidə olunduğunu söy-

ləmək çətindir. Doğrudur, burada (həmin yanaşma fərqliliyində) irqietnik qar-şı-

laşdırma faktoru rol oynamır. Azərbaycan qadın yazarlarının dilində dialektizm-

lərin təzahür formatı ilə bağlı daha fərqli formatlı spesifikliklər meydana çıxır.  

Azərbaycan dilli qadın yazarlarının dil kimliyinin onlarının əsərlərinin di-

lindəki inikası məqamı ilə bağlı təhlillər maraqlı və bəzi aspektlərinə görə, hətta 

paradoksal sayıla biləcək vəziyyətlərin izlənilməsinə imkan verir. Qadın yazarla-

rımızın dil kimliyinin ifadəsi baxımından, habelə onların obrazlarının dolğun və 

hərtəfli təqdimatı baxımından, dialektizmlərdən istifadə məqamı heç şübhəsiz ki, 

mühüm rol oynayır. Maraqlıdır ki, diaxronik və müqayisəli əsaslı araşdırmaları-

mız Azərbaycan qadın yazıçılarının, ümumiyyətlə milli bədii irsimizin XX-XXI 

əsrin əvvəllərini əhatə edən zaman kəsimində dialektizmlərdən istifadəsi baxı-

mından eyni mövqe sərgiləmədiyini təsbit etməyə imkan verir.  Belə ki, XX əsə-

rin I yarısında dialektizmlərdən istifadə məqamı bir o qədər də alqışlanmadığı 

halda, elə həmin yüzilliyin II yarısından etibarən bu məsələyə münasibət əhə-

miyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Zamanla yazarlar, o cümlədən haqqında bəhs 

edəcəyimiz qadın yazıçılarımız öz yaradıcılığında obrazların autentikliyinin for-

malaşdırılması baxımından dialektizmlərə daha sıx intensivliklə müraciət etməyə 

başlamışlar. Maraqlıdır ki, eyni bir yazarının yaradıcılığının müqayisəli tədiqi 

onun bu məsələ ilə bağlı müəllif strategiyasının dəyişdiyini söyləməyə imkan 

verir. Belə ki, konkret olaraq, Ə.Cəfərzadə öz yardıcılığının ilkin mərhələsində 

əsərlərinin dilində dialektizmlərə o qədər də geniş yer verməsə də, yaradıcılığı-

nın püxtələşmə dövrünə təsadüf edən romanlarında  (irəlidə izləyəməyimiz kimi) 

bu qəbildən elementlərdən ustalıqla istifadə etmişdir. 

Azərbaycan yazarlarının dialektimzlərdən istifadə məsələsinə münasibətin-

də əsaslı şəkildə dəyişmin baş verməsində ədəbi dil və dialektlərin qarşılıqlı 

əlaqəsi probleminə yanaşmanın dəyişməsilə şərtlənmişdi. Belə ki, N.Xudiyevin 

də qeyd etdiyi kimi, “Vaxtilə dialektlərin ədəbi dilin zənginləşməsi mənbələrin-

dən biri olması tamamilə inkar edilirdi. Bununla da, əslində, ədəbi dil və 

dialektlər bir-birindən tamamilə təcrid olunurdu. Dialektizmlərin ədəbi dildə 

işlədilməsi guya məhəlləçiliyi, milli və sinfi ayrıseçkiliyi yenidən dirildir. Hal-

buki dialektlər ədəbi dilin maddi əsasıdır, onun qida mənbəyidir. Dialektlər dil 

sistemi həlqəsindən kənarda deyildir” (23, s. 218). Məhz. dilçilik nəzəriyyəsi 

müstəvisində yanaşmanın loyallaşması dialektizmlərdən istifadənin kütləviləş-

məsi məqamında “yaçıl işıq” effekti yaratmış oldu. Ədəbi dil və dialekt dixoto-

miyalarının bir-birindən fərqləndiyi qədər, bir-birini qidalandırması gerçəkliyi-

nin etirafı obrazların dil kimliyini “sterillikdən” qurtardı. Belə ki, dialktimzlərin 

qüsusrlu cəhət kimi kənarlaşdırılması və onların ədəbi dilin bədii üslubuna 

“girişin”nin yasaq edilməsi obrazların dil kimliklərinin təqdimatında müəyyən 

“sünilik”, qeyriautentiklik abuhavası yaradırdı. Belə ki, yazarlar təhsilsiz, cahil 

insanın nitiqi ilə ədəbi dildə danışığı gündəlik nitq vərdişinə çevirmiş ziyalı 

nitqini az qala eyniləşdirmək məcburiyyəti ilə üzləşirdilər. Dialektizm 

“tabularının” (“tabu” metaforasından, sözsüz ki, şərtiliklə istifadə edilir) aşılması 

Azərbaycan yazıçılarının o cümlədən Ə.Cəfərzadənin öz yaradıcılığında sərgilə-
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miş olduqları müəllif dil kimliyində və təhkiyə (yaradıcılıq) dili strategiyalarında 

fərqli taktikaların izlənilməsini qaçınılmaz etmişdi. Bundan sonra, müəyyən 

bölgənin dil mühitinin adekvat şəkildə canlandırılması üçün, yəni  mətnin auten-

tiklik səviyyəsinin artırılması naminə, usta qələm sahibləri, o cümlədən, Ə.Cə-

fərzadə, Ə.Babayeva  kimi qadın yazarlarımız leksik, morfoloji dialektizmlərdən 

yararlanmağı məqsəduyğun hesab edirdilər. Bu zaman  dialektizmlər ayrı-ayrı 

obrazlarının dil kimliyinin yerli sakinlərin real danışıq tərzinə maksimum 

dərəcədə yaxınlaşdırmağa çalışırdılar. Bu məqamı diqqətə alan S.Cəfərov da 

qeyd edirdi ki, “hər hansı bir rayonun və ya yaşayış məntəqəsinin həyatını daha 

real və qabarıq şəkildə vermək, əsərdə ayrı-ayrı surəti canlandırmaq üçün yazıçı 

o yerin və ya surətin mənsub olduğu şivə xüsusiyyətlərindən geniş istifadə edə 

bilər” (24, s. 80). Ə.Cəfərzadə və Ə.Babayevanın əsərlərinin dilində yer alan və 

bilavasitə obrazların dil kimliyinin “açıqlanmasına” xidmət edən həmin dialekti-

zmlərin işlənmə mövqelərinə diqqət edək. 

- Vallah, qədeĢ, mən səndən gülcən inciməmişəm... Hə, demişdim ki, 

yaxçı cayıdır, özü də dünyasında sözümdən çıxmaz....Ancaq aduvi, familivi 

deyəndən sonra təəccübləndim (25, s. 273);  

 - Hələ yaxşı baxtdı, aaz! Allah axır günüvü xeyir eləsin! Bəy də, mən də 

sənə pis yön qurmarıq. ...Hələ bu qapıda dolanacaqsuz, o da, sən də... NeyĢə 

ağlayırsan? Hələ qızların xəsyətidi, ər adı çəkiləndə gözlərinin qorasını 

axıdarlar. (26, s. 66).  

Təqdim olunan nümunələrdə istər Ə.Babayevanın, istərsə də Ə.Cəfərzadə-

nin obrazlarının dil kimiliyi öz zəngin “dialekt kaloriti” ilə seçilir. Lakin  bu iki 

Azərbaycan qadın yazarının öz müəllif dil kimliklərinin nümayiş etdirdiyi 

təhkiyə strategiyasının müqayisəli təhlili (digər araşdırmalarımızda idaha 

təfsilatlı şəkildə zləyəcəyimiz kimi) onların fərqli intensiyadan qaynaqlanaraq 

dialektizmlərə müraciət etdiyini söyləməyə əsas verir.   
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РЕЗЮМЕ 

БАНОВША МАМЕДОВА 

ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ДИАЛЕКТИКА АНГЛИЙСКИХ И 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ 

(Общее введение в анализ) 

 В статье анализируется языковая идентичность англоязычных и азербайджанских 

писательниц. В рамках статьи прослеживаются стратегии Т. Моррисона, Э. Уокера, А. 

Бабаевой и А. Джафарзаде в использовании диалектизмов в языковой идентичности. 

http://vestnik.stavsu.ru/56-2008/21.pdf
https://www.theguardian.com/books/%202015/apr/25/toni-morrison-books-interview-god-help-the-child
https://www.theguardian.com/books/%202015/apr/25/toni-morrison-books-interview-god-help-the-child
https://www.nytimes.com/2019/%2008/06/books/toni-morrison-dead.html
http://catdir.loc.gov/%20catdir%20/samples/cam033/2001043689.pdf
https://www.britannica.com/art/epistolary-novel
http://tema-wm.ru/viewtopic.php?id=3872
http://tema-wm.ru/viewtopic.php?id=3872
https://hilo.hawaii.edu/%20campuscenter/hohonu/volumes/documents/%20DoYaUnderstan%20WhatImSayinAn%20Examinationof%20AliceWalkerandSapphires%20Useof%20Ebonics%20KellieWilson.pdf
https://hilo.hawaii.edu/%20campuscenter/hohonu/volumes/documents/%20DoYaUnderstan%20WhatImSayinAn%20Examinationof%20AliceWalkerandSapphires%20Useof%20Ebonics%20KellieWilson.pdf
https://hilo.hawaii.edu/%20campuscenter/hohonu/volumes/documents/%20DoYaUnderstan%20WhatImSayinAn%20Examinationof%20AliceWalkerandSapphires%20Useof%20Ebonics%20KellieWilson.pdf


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

108 

Прежде чем перейти к конкретному анализу, автор анализирует социолингвистические 

аспекты сравнения феноменов Стандартного английского и черного английского. В статье 

прослеживаются причины антагонизма языковых идентичностей главных героев романа 

Э. Уокера “Пурпурный цвет”. Автор также уточняет общие принципы использования 

диалектики в работах А. Бабаевой и А. Джафарзаде. 

 Ключевые слова: языковая личность, языковые идентичности азербайджанских и 

английских писательниц. 

 

SUMMARY 

BANOVSHA MAMMADOVA 

LANGUAGE IDENTITY AND DIALECTICISMS OF ENGLISH AND AZERBAIJANI 

WOMEN WRITERS 

(General introduction to the analysis) 

The linguistic identity of English-speaking and Azerbaijani women writers are analyzed 

in the article. The strategies of T. Morrison, E. Walker, A. Babayeva and A. Jafarzadeh in the 

use of dialecticisms in language identity are followed in the frame of the article. The author 

analyzes the sociolinguistic aspects of thecomparison of the Standard English and Black English 

phenomena before moving  on to specific analyzes. The article traces the reasons for the 

antagonism of the language identities of the protagonists of E. Walker‟s novel “The Color 

Purple”. The author also clarifies the general principles of the use of dialectics in the works of A. 

Babayeva and A. Jafarzadeh. 

Key words: language personality, language identities of Azerbaijani and English women 

writers. 
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ARXAĠZMLƏRĠN BƏDĠĠ DĠLDƏ ĠġLƏNMƏ MƏQAMLARI 

 

Bədii üslub dildə iĢlənməyən və ya az iĢlənən sözlərə də yer verir. Bu baxımdan, 

köhnəlmiĢ sözlər diqqəti cəlb edir. Həmin sözlərin iĢlənmə məqamları və tezliyi fərqlidir. Elə 

köhnəlmiĢ sözlər vardır ki, çox  iĢlənməsi ilə yadda qalır, eləsi də vardır ki, təsadüfən ona 

müraciət edilir. Ümumiyyətlə, köhnəlmiĢ sözlərin özünü də iki qrupa ayırmaq olar: 1. Aktiv 

arxaik sözlər; 2. Passiv arxaik sözlər. 

Məlumdur ki, köhnəlmə prosesi təkcə milli sözlərlə məhdudlaĢmır, o, alınmaları da əhatə 

edir və köhnələn sözlər içərisində alınmalar daha çoxdur. Bədii üslub göstərir ki, dildə təkcə 

əsas nitq hissələri köhnəlmir, köməkçi sözlərin də köhnəlmə faktları vardır. Dildə həmiĢə 

məiĢətlə bağlı köhnəlmiĢ sözlərlə qarĢılaĢmaq mümkündür. Məqalədə həmin məsələlərdən 

danıĢılır və göstərilir ki, köhnəlmiĢ dözlərin maraqlı dilvə üslub xüsusiyyətləri vardır. Məqalədə 

müxtəlif Ģairlərin iĢlətdiyi köhnəlmiĢ sözlər araĢdırılır və təhlil olunur.  Müqayisələrdən istifadə 

edilərək köhnəlmiĢ sözlərin iĢlənmə məqamları göstərilir. 

Açar sözlər: dil, söz, arxaizm, üslub, leksika 

 

Dil daim dəyişmədədir. Tarixin müxtəlif dövrlərində dilimizə yeni sözlər 

daxil olduğu kimi işlənmə tezliyini itirən, arxaik fonda keçən sözlərin olması da 

təbii prosesin nəticəsidir. Amma sözlərin işlənmə tezliyi zəifləsə də, arxaik 

fonda keçsə də bu tipli sözlər bədii üslubda işlənir, ədəbi-bədii dilimizin 

zənginləşməsində rol oynayır. Bu tipli sözlər leksik və qramatik cəhətdən dəyişə, 

fərqli məna və ifadə özəlliklərinə sahib ola bilir. Bədii dilimizdə ayrı-ayrı şair və 

yazıçıların dilində işlənən sözlər dövrün ədəbi normaları, həyat şərtlərini 

öyrənmək baxımından da əhəmiyyətlidir. Bu səpkili sözlərin leksik və qramatik 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi maraqlı olduğu qədər də dilçiliyimiz üçün 

aktualdır. 

Bu baxımdan, “hamı” sözü diqqəti cəlb edən leksik-qrammatik vahidlər-

dəndir. Hazırda o, qeyri-müəyyən əvəzlik kimi işlənsə də, əvvəllər  “bütün” tə-

yin əvəzliyi kimi fəal olmuşdur. Dilimizdə həmin sözün əvəzinə “cümlə” leksik 

vahidinin də işlənməsi məqamları vardır. Hazırda həmin mənada himnimizin 

mətnində də özünü mühafizə edir:  

Namusunu hifz etməyə 

Cümlə gənclər müştaqdır. 

“Cümlə” əvəzliyi tarixi qrammatıkamızda fəal mövqeli olsa da, XX 

yüzilliyin 20-30-cu illərindən sonra işlənmə fəallığını itirmişdir. Lakin həmin 

yüzilliyin sonlarında o, bədii dilimizdə yenidən “fəallaşmışdır”: 

Mən səhrayam... sən vahəsən, 

Sərab vahəm sənə qurban. 

Əlimçatmaz ilahəsən, 

    Cümlə aləm sənə qurban (1, s.  94). 

“Bütün” təyin əvəzliyinin sinonim variantı olan “cümlə” sözü bəzən 

“hamı” qeyri-müəyyən əvəzliyinin mənasında işlənir və onun kimi mənsubiyyət 

şəkilçisi qəbul edir: 
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Düşdünsə də öldür özünü yolda dumana, 

Həştad fanar as, cümləsi əlvan əlindədir (1, s.  99). 

 Sözügedən leksik-qrammatik dil vahidinin mürəkkəb sözün tərkib 

hissələrindən biri kimi işləndiyi məqamlar da vardır:  

Yanımda yoxdusa dost-aşna... 

Təkəm – tənhayam... 

Dövrəmə cümlə-cahan 

Cəm olsa da, olmasa da... (1, s.  159). 

XX yüzilin əvvəli Azərbyacan ədəbi dili tarixində mürəkkəb bir dövr 

hesab olunur. Ədəbi dil müstəvisində mübahisələr dövrü kimi tarixə düşən 

həmin mərhələ  dilimizə bir tərəfdən Osmanlı türkcəsinin, digər tərəfdən ərəb-

fars dilinin təsiri ilə xarakterikdir. Həmin dövrdə ədəbi dil ilə məişət nitqi 

müqayisə edilir, bir sıra mətbuat orqanları üz-üzə qoyulur və “ədəbi dil 

yaratmaq” cəhdi meydana çıxır. Həmin dövrdə dilimizə bir sıra “qohum 

alınmalar” girir ki, onların bəziləri indi köhnələrək dilimizdən çıxmışdır. Ona 

görə də bizdən o qədər də uzaq olmayan XIX yüzilin sonu, XX yüzilin əvvəlində 

mövcud olan dil faktları ilə şağdaş vahidləri müqayisə etdikdə bir sıra ayrıntılara 

rast gəlirik.  

Dildə elə faktlar vardır ki, hər hansı bir tarixi dönəmdə meydana çıxır, 

sonra ümumişləklik dərəcəsi qazanaraq normativləşir. Lakin elə söz və ifadələr 

də olur ki, yalnız işləndiyi dövrün dil faktına çevrilə bilir, sonrakı dövrlər üçün 

normativləşə bilmir.  

 “Qılmaq” feli qədim zamandan həmin dövrə qədər işləkliyini qoruyub 

saxlamışdır. Maraqlıdır ki, XX yüzilin əvvəlində “qılmaq” sözü həm əsas, həm 

də köməkçi feil kimi işlənmişdir. Çağdaş dilimiz üçün normativliyini itirsə də, 

bu sözün qədim türkcənin ümumi vahidi olması şübhəsizdir. Hazırda aktiv 

leksikadan sayılmasa da, o, “namaz qılmaq” və “çarə qılmaq” fellərinin 

komponenti kimi qalmaqdadır. Bu söz əvvəlki fəal funksiyasını itirsə də, türk 

dilində köməkçi feil kimi indi də işlək səviyyədədir. Sözügedən dövrün 

səciyyəvi faktlarından biri birinci şəxsin cəminə aid olan şəxs şəkilçisi -ıq 

əvəzinə -ız işlənməsidir. Bu fakt da bir zaman Azərbaycan ədəbi dili üçün 

səciyyəvi olmuşdur. XX yüzilin əvvəlində “bilmək” sözünün iştirakı ilə yaranan 

və “bacarmaq” anlamı daşıyan, iki, bəzən də üç sözdən ibarət olan və ayrı 

yazılan feillərin inkarının türk dilində olduğu kimi işlənməsi fərqli əlamətlərdən 

biri kimi diqqıti cəlb edir ki, bu əlaməti bəzən indi də bədii dildə müşahidə 

etmək olur: 

İndi İranlıların qəm ötəməz yanından, 

Keçəcəklər kişilər millət üçün canından (3, s. 197). 

 Burada “ötə bilməz” tərkibi felin “ötəməz” şəklində işlənməsi çağdaş türk 

dilinin xas əlamətlərindəndir. 

 Dildəki köhnəlməkdə olan sözlərdən istifadə Sabirdən sonrakı dövrün ədəbi 

idlində də müşahidə olunur. S.Vurğunun dilində elə faktlar tapmaq mümkündür 

ki, onlar XX yüzilin Osmanlı ədəbi dil normalarını əks etdirir.   

  Varsın məni okşamasın gözəllərin kılığı, 

   Neyləyirəm bir aşkı ki, onun var ayrılığı (5, s.  138). 

Burada “qılıq” əvəzinə “kılıq”, “eşq”əvəzinə “aşk” sözlərinin işlənməsi 

türk dili təsirinin nəticəsindir. 
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Köhnəlmiş sözlər üslubiyyatda əhəmiyyətli dil vahidlərindən biridir. Onlar 

maraqlı üslub özəlliklərinə malikdir. Bəsən ədəbi dildə təkrarın qarşısını almaq, 

estetik zövq yaratmaq baxımından bu sözlər xüsusi mövqeyə malikdir. Bu 

mənada, Z.Yaqubun, S.Rüstəmxanlının, Ə.Muxtaroğlu, X.Kərimli və digər bir 

sıra şairlərin dil-üslub keyfiyyətləri diqqəti çəkir. Şairin dilindəki “cuna” sözü 

arxaikləşən dil vahidlərindən olsa da, zəngin qafiyələrin yaranmasında ondan 

uğurlu bədii fakt kimi istifadə edilmişdir: 

Qulağın sırğası, saçın cunası, 

Barmağın üzüyü, əlin xınası, 

Elin yaraşığı, gölün sonası, 

Dedi: - Gözəldimi? 

    Dedim: - Gözəldi! (6, s. 25). 

 Məlumdur ki, dilimizdə qədim əkinçilik alətlərinin adını bildirən sözlərin 

çoxu hazırda işləkliyini itirərək arxaik plana keçmişdir. “Xış” sözü belə 

vahidlərdəndir ki, çağdaş poetik dilimizdə ona müraciət faktları vardır: 

Əl açar, sevginin əli utanmaz, 

Xırmanı iş görər, vəli utanmaz, 

Yiyəsi utanar, dəli utanmaz, 

Dəli olmağıma bir addım qalır (6,  s. 31). 

 Məişət əşyalarından yun əyirmək üçün istifadə olunan əşya kimi “cəhrə” 

sözü bir zaman aktivliyi ilə seçilən leksik-qrammatik vahidlərdən olmuş, sonra 

isə texnikanın inkişadı nəticəsində sıxışdırılmağa məruz qalmışdır. Z.Yaqubun 

dilində frazem səciyyəli “zamanın cəhrəsi” söz birləşməsinin tərkibində həmin 

sözlə rast gəlirik: 

İlmə-ilmə toxunub yaşıl ağa sarılar, 

Gül çəmənə, şeh düzə, qaya dağa sarılar, 

Yun əyrilib ip olar, sap yumağa sarılar, 

Düyçələr dolub çıxar zamanın cəhrəsindən (6, s. 57). 

 Bundan başqa, həm özü, həm də ifadə etdiyi leksik vahidi köhnəlib 

istifadədən çıxan əşya – sərnic, işlənmə dairəsi daralan “nehrə” sözləri yenidən 

şairin dilinə gətirilmişdir:  

Sərnici dolub-boşalıb, 

Nehrəsi çalxanasıydı. 

Şairin dilində istifadədən çıxmış əşya və sözlərdən olan “səhəng” dil 

vahidi də maraqlı arxaik faktlardandır 

 Bir zaman məişətdə istifadə edilən, daha sonra köhnələn lıeksikaya keçən 

geyim növlərinin çoxu indi işlənmir. Onlardan “çuxa” sözü çağdaş ədəbi-bədii 

dilə gətirilən arxaik sözlərlə müqayisəfə sözlərlə əhatə dairəsinin nisbətən 

genişliyi ilə tanınır: 

Sallanıram çuxasından, 

Yapışıram yaxasından, 

Zamanı saxlamaq olmur, 

Vaxt axar suymuş, sən demə (6, s. 223). 

 Çağdaş ədəbi dilimiz üçün arxaikləşən dil vahidlərindən biri də “cığa” 

sözüdür. XX yüzilliyi qədər fəal mövqeyə malik olan həmin leksem yavaş-yavaş 

köhnəlmə prosesiondion təsirinə məruz qalmışdır. Lakin Z.Yaqubun dilində o, 

yenidən “dirilmişdir”: 
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Gözüm gözəlliyin həsrəti, acı, 

Gözəllər başımın cığası, tacı. 

Sən Allah, o bəndə, mən tamaşaçı, 

İlahi, min şükür yaratdığına! (6, s. 50). 

 Qədim abidələrin dili daxil olmaqla XX yüzilə qədər dilimizdə bol-bol 

işlənən “varmaq” feli bədii üslubu tamamilkə tərk etməmiş, aktivliyini azaltsa 

da, ona müraciət halları diqqəti cəlb edir: 

Eşqi başa tac bilib, 

Hər dərdə əlac bilib, 

Sevgini merac bilib 

    Göylərə varan mənəm (4, s. 63). 

 Sabir Rüstəmxanlının dilində də eyni dil faktoruna rast gəlirik: 

Başqa bir yolum qalmır – varıb çıxıb getməkdən, 

Düşmənlərin yerinə dostları göynətməkdən (4, s. 298). 

 “Yey” dilimizdəki “yaxşı” sözünün arxaikləşmiş formasıdır. Fikrimizcə, 

bu söz qədim və çağdaş türk dilindəki “iyi” sözünün fonetik dəyişməyə məruz 

qalmış variantıdır. O həm kök şəklində, həm də leksik şəkilçilərlə formalaşan dil 

vahidi kimi bədii dilimizi indi də tərk etməmiş, bəzən poetik əsərlərdə ondan 

üslub məqsədi ilə istifadə edilmişdir: 

Yaddan çıxıb yaxşıllığı, yeyliyi, 

Əldən gedib sultanlığı, bəyliyi. 

Götürəmmir gədəliyi, səyliyi, 

Düşmənidi düşmənlərə əyilən, 

Nəymiş, Allah, bu Borçalı deyilən? (6, s. 74-75). 

 Ədəbi dilin bədii üslubunda dsiqqəti çəkən köhnəlmiş sözlərdən biri də 

milli mənşəli “suç” sözüdür ki, öz yerini alınma mənşəli “günah” sözünə versə 

də, indi ondan istifadə faktları vardır: 

Günahlar yuyulmaz göz yaşlarıyla, 

Sanma, su günahı yuyub aparır. 

Hər kəs öz suçunu, öz günahını 

Qara tabutuna qoyub aparır (6, s. 84). 

 Maraqlıdır ki, “suç” sözü digər arxaikləşmiş dil vahidlərindən çağdaş 

dözvrümüzdə işlənmə fəallığı ilə seçilir: 

Bay olmasın, qarı düşmən bay oldu, 

Çox ömürlər nisgillərə pay oldu (6, s. 97). 

Ən böyük düşmənsən özün-özünə, 

Suçu nə məndə gör, nə də xalqında (6, s. 107). 

 Ümumiyyətlə, Z.Yaqubuin dilində  “suç” sözü “günah” sözünü üstələyərək 

ondan çox işlənmişdir. Onun əsərlərindən biri “Suç mənim” adlanır : 

Aldanmışam sərvətinə dünyanın, 

Ömrüm-günüm yalan mənim, puç mənim. 

Nahaq yerə yaxasından yapışdım, 

Taqsır mənim, günah mənim, suç mənim (6, s. 107) 

Naxçıvanlı şair Ə.Muxtaroğlu dilində də “suç” sözü işlənmə dərəcəsi ilə 

seçilən vahidlərdəndir. Ümumiyyətlə, şairin dilində köhnəlmiş sözlərin 

özünəməxsus üslub keyfiyyətləri vardır.  Bu baxımdan, “suç” (günah), “təknə” 

(çörək qabı), “cələ” (tələ) və s. arxaikləşmiş sözlər diqqəti çəkir:   
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Bilməm, suçum nədir? Xeyir yad etməz, 

Şər düşüb arxamca qaralar məni. 

Yağı rəva bilməz, bunu yad etməz; 

  Ağ gün dəftərindən qaralar məni (2, s. 64). 

 Azərbaycan dilində felin qeyri-qəti gələcək zamanının inkarında r-z 

əvəzlənməsi kimi dil hadisəsi vardır. Lakin bu, birinci şəxsin təki və cəminə aid 

deyil. Kalin tarixi qrammatikamızda bu əvəzlənmə birinci şəxsə də aid olmuş, 

XX yüzilliyin əvvəlindən başlayaraq arxaikləşmə mərhələsinə girmişdir. XX 

yüzilin 20-ci illərinə qədər bədii və publisistik dildə fəallığını qorusa da, tədricən 

passivləşmişdir. Z.Yaqubun dilində həmin hadisənin (felin inkar şəklində fərqin) 

yenidən feillərə tətbiqini müşahidə etmək mümkündür: 

Daha bir də gəlməzəm ki, gəlməzəm. 

Çiçək oldum, çəmənimi böldülər, 

İnsan oldum, bədənimi böldülər, 

Çox da mənim Vətənimi böldülər, 

Mən özümü bölməzəm ki, bölməzəm (6, s. 95). 

 Feillərdə indiki zamanda -ır
4
 morfoloji əlamətinin tərkibindəki samitin 

düşməsi faktı arxaikləşmə hadisəsidir. Belə faktla XX yüzilin əvvəlindən sonra 

qarşılaşmırıq. Cənub Azərbaycanında fəal mövqeli olan və felin indiki zamanını 

ifadə edən –i
4
 şəkilçisinə Z.Yaqubun dilində yenidən rast gəlirik: 

Oğul toyu, qız toyu, 

Yol gəlir illər boyu, 

Yaşamaqdan kim doyu? 

Vaxtsız döymə qapını (6, s. 108). 

Hazırda dilimiz üçün arxaik plana keçən ümumtürk vahidlərindən biri də 

çağdaş Türkiyə türkcəsi üçün yüksək dərəcədə səciyyəvi olan “yapmaq” felidir. 

Türk dilində hazırda çox sayda işlənən bu feil XX yüzilə qədər bizim dilimizdə 

də aktiv olmuş, lakin indi yaılnız “çörək yapmaq” ifadəsinin tərkibində qorunurb 

saxlanılır. Bədii dil isə onun yenidən  işlənməsinə cəhd edir.  

“Xəlil Rzaya ağı” 162-166) əsərlərində “yapmaq” felinin müxtəlif 

formalarda işlənməsini görürük:. 

Heyrət ilə qeyrəti yoğurdular, yapdılar, 

Bu ölümlü dünyada bir ölməzlik tapdılar (6, s. 142).  

Könülləri yapanıydın, 

Köhlənini çapanıydın. 

Xəzinələr tapanıydın 

Alındakı tərdə Xəlil! (6, s. 163). 

 Örnəklərdə felin şühudi keçmiş zaman əlaməti və “idi” hissəciyi ilə işlənən 

“yapmaq” sözü Z.Yaqubun dilində işlənmə dairəsdinin nisbətən genişliyi ilə 

diqqəti çəkir: 

Bu torpaqdı, hey yoğrular, yapılar, 

Hər qarışı məbəd kimi öpülər, 

Haqqın sözü cərgələnər, səpilər, 

İnsaf bitər, iman bitər, din bitər, 

Bu torpağa qan damlatsan, can bitər! (6, s. 181). 

 Şairin dilində sözügedən leksik-qrammatik vahidin “qurmaq, düzəltmək” 

anlamında işlənməsi məqamları da vardır:  
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Çox qayalar çapasıyıq, 

Çox qalalar yapasıyıq. 

Axır bir gün tapasıyıq 

Haqqı axtara-axtara (6, s. 184). 

 Türkiyə tükcəsi üçün aktiv olan, bizim dilimizdə XX yüzilin əvvəlində 

işlənmə mövqeyini qoruyub saxlasa da, indi köhnələn, “kənd” mənasındakı  

“köy” sözü də bədii dilin üslib imkanlarından istifadədə yararlı vahid kimi 

diqqəti cəlb edir: 

Bu öy mənim öyüm dedyil, 

Özünsən öyün sahibi. 

Tikən də sən, yıxan da sən, 

Bu kəndin, köyün sahibi (6, s. 221). 

 Bədii dildə ədəbi dil faktının arxaik faktla yanaşı və onun sinonimi kimi 

işlənməsi fikrin aydın və səlis ifadəsində əhəmiyyətli yollardan biridir. Beləliklə, 

bədii dildə köhnəlmiş sözlərin çox sayda üslub imkanları vardır və bu sözləri 

qoruyub saxlamaq baxımından bədii dil dəyərli mənbələrdən biridir.  
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РЕЗЮМЕ 

НИДЖАТ ЯКУБОВ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ АРХАИЗМОВ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

Художественный стиль также включает слова, которые не используются или плохо 

используются в языке. В связи с этим внимание привлекают устаревшие слова. Моменты 

и частота использования этих слов различны. Есть такие устаревшие слова, которые 

запоминаются широким использованием, есть и такие, к которым обращаются случайно. 

Вообще, сами устаревшие слова тоже можно разделить на две группы: 1. Активные 

архаичные слова; 2. Пассивные архаичные слова. Известно, что процесс заимствования не 

ограничивается только национальными словами, он включает заимствования, а 

заимствований в устаревших словах гораздо больше. Художественный стиль показывает, 

что в языке устарели не только основные части речи, но и вспомогательные слова. В языке 

всегда можно встретить устаревшие слова, связанные с бытом. В статье говорится и 

показано, что устаревшие слова имеют интересные языковые и стилистические 

особенности. В статье рассматриваются и анализируются устаревшие слова, 

употребляемые различными поэтами.  С помощью сравнений показываются моменты 

употребления устаревших слов. 

Ключевые слова: язык, слово, архаизм, стиль, лексика 

 

SUMMARY 

NIJAT YAGUBOV 

THE USAGE OF ARCHAISMS IN THE LITERARY LANGUAGE 

The artistic style also includes words that are not used or are poorly used in the language. 

In this regard, attention is drawn to obsolete words. The moments and frequency of use of these 

words are different. There are some outdated words that are remembered with a lot of 

processing, there are also those that are addressed randomly. In general, the obsolete words 

themselves can also be divided into two groups: 1. Active archaic words; 2. Passive archaic 
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words. It is known that the process of borrowing is not limited only to national words, it includes 

borrowing, and borrowing in obsolete words is much more. The artistic style shows that not only 

the main parts of speech, but also auxiliary words are outdated in the language. In the language, 

you can always find outdated words related to everyday life. The article says, and it is shown that 

the obsolete words have interesting linguistic and stylistic features. The article examines and 

analyzes obsolete words used by various poets. With the help of comparisons, the moments of 

using obsolete words are shown. 

Key words: language, word, archaism, style, vocabulary 
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XX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ NAXÇIVANDA ƏDƏBI TƏNQID MƏSƏLƏLƏRI 

 (Hüseyn Cavid və Qurbanəli ġərifzadə yaradıcılığında) 

 

XX əsrdə Naxçıvanda ədəbi tənqidin keçdiyi zəngin və çoxĢaxəli inkiĢaf yolunun, bu 

sahədə diqqətəlayiq xidmətləri olan qələm sahiblərinin fəaliyyətlərinin, yazdıqları müvafiq 

əsərlərin ətraflı Ģəkildə araĢdırılması onu deməyə imkan verir ki, Azərbaycanın bu qədim 

mədəniyyət mərkəzində də ədəbi fikrin nümayəndələri ədəbiyyatın yaradıcılıq axtarıĢlarına, uğur 

və qüsurlarına həssaslıqla yanaĢmıĢ, onu dərindən öyrənmiĢ, bədii mətnlərə münasibətdə 

obyektiv mövqe tutmağa, söz sənətinin yüksəliĢinə xidmət göstərməyə çalıĢmıĢlar. 

Məqalədə XX əsrin əvvələrində öz yaradıcılıqları ilə yeni istiqamətlər müəyyənləĢdirmiĢ 

H.Cavid və Q.ġərifzadənin Naxçıvan dövrü yaradıcılıqları tədqiqata cəlb olunmuĢ, ədəbi-tənqid 

məsələləri ümumiləĢdirilərək təhlil edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Ədəbi tənqid, H.Cavid, Q.ġərifzadə, ədəbi mühit, mədəniyyət 

 

Ötən əsrin ilk onilliklərində Naxçıvanda ədəbi tənqidin təşəkkülündən 

danışarkən mütəfəkkir romantik ədibimiz Hüseyn Cavidin də xidmətlərini 

xatırlatmaq gərəkdir. 1904-cü ildə “Şərqi-Rus”  qəzetində dərc etdirdiyi 

“Urmiyədən məktub”, “Urmiyədən”, “Naxçıvandan təbsirə” kimi məqalələrində 

həmvətənlərimizin elmdən, maarifdən uzaq düşməsindən gileylənərək mədəni 

tərəqqi yolunda böyük əmək sərf edən Məhəmməd Tağı Sidqi kimi ziyalıların 

fəaliyyətini örnək göstərən H.Cavid sonralar müxtəlif ədəbi-tənqidi mahiyyətli 

əsərlər də yazmışdır.  

Bəllidir ki, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi tənqidində müasir 

tələblərlə səsləşən yeni ədəbiyyat uğrunda mübarizə geniş yer tuturdu. Romantik 

ədib Hüseyn Cavid də bu proseslərdən kənarda deyildi. AMEA-nın müxbir üzvü 

K.Əliyev yazır: “H.Cavidin yeni ədəbiyyat uğrunda apardıqları mübarizədə 

sənətə ictimai mətləblər və yüksək ideyalılıq baxımından yanaşmaq əsas prinsip 

idi”  (3, s. 45). Bu baxımdan onun Bakıda çıxan “Açıq söz” qəzetində 1915-ci 

ildə  dərc olunmuş “Müharibə və ədəbiyyat” adlı silsilə məqalələrindəki bir sıra 

ədəbi-tənqidi mülahizələr diqqəti çəkir. Ədəbiyyatın təsir gücünü, oxucuların 

dünyagörüşünün formalaşmasında böyük rol oynadığını xatırladan H.Cavid 

yazırdı: “Məsələn, bir gənc bir şeir, bir hekayə, bir  roman, bir tarix, bir faciə 

oquyacaq olursa, dərhal kəndisinə ruhdaş, məsləkdaş olmaq üzrə bir qəhrəman 

seçər, bir tip bəyəni və o ruhda yaşamağa yeltənir və o məsləkdə yaşamaq 

istər...” (1, s. 235).  

Ona görə də Cavid vacib sayırdı ki, ədəbiyyat ziyanlı, zərərli, zəhərli  

məsələləri deyil, millətə faydası olan mətləbləri əks etdirməlidir. “Ədəbiyyat bir 

millətdəki əhvali-ruhiyyənin inikası deməkdir. Gələcək nasıl isə şimdiki 

ədəbiyyat və fəlsəfənin təsir və nüfuzuna qapılır” (1, s. 235), - deyən  mütəfəkkir 

ədib öz məqaləsində R.Tofiq, Ə.Hamid, N.Kamal, V.Şekspir, J,J.Russo, 

L.N.Tolstoy kimi ədibləri məhz millət üçün faydalı əsərlər yazmış söz 

sənətkarları kimi təqdir edirdi. 
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1912-ci ildə məşhur tənqidçi Abdulla Surun vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar 

qələmə aldığı məqalədə onun ədəbi və pedaqoji xidmətlərini yüksək 

qiymətləndirən H.Cavid  “İqbal” qəzetinin  12 may 1913-cü il tarixli sayında 

dərc etdirdiyi “Cavablara cavab, yaxud son rica” məqaləsində özünün bəzi 

məsələlərlə bağlı ədəbi-estetik mövqeyini də vurğulamışdır. Məsələ bundadır ki, 

Bakıda çıxan “Şəlalə” jurnalı 1913-cü ildə  H.Cavidin “Sevinmə, gülmə, quzum” 

şeirini bəzi  “redaktə”  ilə oxuculara çatdırmışdı. Bədii mətnə belə lüzumsuz 

müdaxiləni  şair narazılıqla qarşılamış, bir sıra digər ziyalılar da bunu müəllif  

hüququnun pozulması və əsərin  təhrifi sayaraq etirazlarını mətbuat səhifələrinə 

çıxarmışdılar.  

H.Cavidin adı çəkilən məqaləsi isə mübahisələri sona çatdırmaq ricası ilə 

yanaşı, ədəbi tənqidin prinsiplərinin bir sıra nəzərə çatdırılması baxımından da 

maraq doğururdu. Ədəbi tənqidin obyektiv, qərəzsiz, səmimi olmasını vacib şərt 

sayan H.Cavid həm də bildirirdi ki, ən böyük tənqidçi olan tarix hər şeyi 

nizamlayacaq, yerinə qoyacaq: “Bir tənqid ki, məhəbbət və səmimiyyətdən ari, 

xudfüruşluq və xudkamlıq  nəticəsi olaraq  yürüdülürsə, əvvəla, yürüməz, daha 

doğrusu, yürüyəməz, yürüsə  belə, əmin olmalı ki, səbatsız olur, çabuq yorulur. 

Tarixi-ədəbiyyat ki, münəqqidlərin ən qüdrətlisi, ən nüfuzlusudur, əsla qərəz-

mərəz bilməyərək yalnız o, vaxtında hər kəsin haqqını kəndinə verir, verə bilir” 

(3, s. 37). 

H.Cavidin 1919-cu ildə A.Şaiqlə birlikdə yazıb nəşr etdirdiyi “Ədəbiyyat 

dərsləri” kitabı isə onun ədəbi-nəzəri məsələlərə bələdliyinin ifadəsi idi. Həmin 

kitabda bədii təsvir və ifadə vasitələri, üslublar, ədəbi növlər, janrlar və s. barədə 

nəzəri müddəalar müvafiq nümunələr əsasında izah olunmuşdur (2).  

Ötən əsrin əvvəllərində Qurbanəli Şərifzadənin bəzi məqalə və 

məktubları da o illərin ədəbi düşüncələrini əks etdirməsi baxımından diqqəti 

çəkir. Əziz Şərifin atası olan Q.Şərifzadə “İrşad”, “Tərəqqi”, “Molla Nəsrəddin” 

kimi qəzet və jurnallarda çıxış etmiş, Azərbaycan, eləcə də xarici Şərq 

mətbuatının bir sıra nümunələrini oxumuş, onların Naxçıvanda bələdiyyə 

nəzdində yaradılmış qiraətxanaya gətirilməsinə, əhali arasında yayılmasına 

çalışmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, Q.Şərifzadə dövrünün ədəbi prosesini 

diqqətlə izləmiş, müvafiq fikirlərini yazılarında ifadə etmişdir. Bəzi məqamlara 

nəzər salaq. 

 Bəllidir ki, 1911-ci ildə Azərbaycan ziyalıları Tiflisdə, Bakıda və Gəncədə 

böyük ədib Mirzə Fətəli Axundzadənin yüz illik yublileyini qeyd etmişdilər. Bu 

barədə o dövrün mətbuatında yazılar da verilmişdi. Tiflisdə olarkən həmin 

şəhərdə keçirilən yubileydə iştirak edən Q.Şərifzadə ədəbi həyat üçün mühüm 

əhəmiyyət daşıyan bu tədbirin “İrşad” qəzetində çox da geniş işıqlandırıl-

madığını nəzərə alıb redaksiyaya məktub göndərmiş, yubileyi təfsilatı ilə diqqətə 

çatdırmışdı.Məktubda deyilirdi: “Müdiri-möhtərəm! Mərhum Mirzə Fətəli 

Axundovun yubliyəsini müfəssələn yazıb və məktub ilə bərabər idarənizə gön-

dərdim ...”İrşad”ın keçən nömrəsində M.F.Axundovun yubliyəsinə dair icmalən 

yazılan əhvalatı oxudum. Vəli çox müxtəsər yazılmışdı. Əgər daha müfəssəl 

yazılsaydı, bu işdə mübaşir olanlar  və zəhmət çəkənlər  daha məmnun olardılar 

və  həm də qarelər ətraflı müttəle olardılar” (5, s. 65). 

 Q.Şərifzadə “İrşad” redaksiyasına göndərdiyi məqalədə Tiflisdəki 

yubileyin əsas detallarını dəqiqliklə təsvir etmişdir. Məşhur ədəbiyyatşünas 
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Firifun bəy Köçərlinin məruzəsi, Abbas ağa Nazirin ustad ədibə həsr etdiyi şeiri 

oxuması, Eynəli bəy Sultanovun göndərilmiş təbrikləri nəzərə çatdırması, 

yubileydə gürcü ziyalılarının da iştirakı, tədbirin sonunda Ə.Haqverdiyevin 

Mirzə Fətəliyə həsr etdiyi pyesin tamaşası və s. barədə qeydlər Q.Şərifzadənin  

ədəbi fakt və hadisələri məharətlə təsvir etmək qabiliyyətini göstərir. Müxtəlif 

çıxışlardan M.F.Axundzadənin ədəbi xidmətlərini dəyərləndirən parçaların 

seçilərək verilməsi də  maraq doğurur. Yəni bu yazı adi xəbər deyil, ədəbi 

həyatın bir səhifəsini işıqlandıran məqalədir. 

 M.F.Axundzadə haqqındakı bir başqa yazısında isə Q.Şərifzadə ədibin 

həyat və yaradıcılığı barədə məlumat verməklə yanaşı,  diqqəti onun ədəbi 

irsinin müasir əhəmiyyətinə yönəldir, indiki zamanın qələm sahiblərinin onun 

əsərlərini təqdir etdiyini, böyük ədibdən öyrəndiyini vurğulayırdı. Deməli, 

klassikaya müraciət Q.Şərifzadə üçün əslində müasir ədəbi inkişafın realist 

ənənələri davam və inkişaf etdirməsinin labüdlüyünü önə çəkmək baxımından da 

aktuallıq daşıyırdı.  

Qurbanəli Şərifzadənin mütəfəkkir ədibimiz Əli bəy Hüseynzadəyə yazdığı 

bir məktub da onun müasir ədəbi prosesi yaxından izləyib münasibət bildirmə-

sinin səciyyəvi təzahürüdür. Ə.Hüseynzadənin 1908-1910-cu illərdə Bakıda “İr-

şad”, “Tərəqqi”, “Həqiqət” qəzetlərində dərc olunmuş otuz oçerkdən ibarət “Si-

yasəti-fürusət” əsəri dövrün bir çox vətən və hürriyyət aşiqləri kimi, Q.Şərifza-

dənin də diqqətini çəkmişdi. Ədəbiyyatşünas Ofelya Bayramlının yazdığı kimi: 

“İstibdadın ifşası, azadlığın tərənnümü Ə.Hüseynzadənin bütün əsərlərində oldu-

ğu kimi, mürəkkəb və ictimai-siyasi mündəricə ilə dolğun “Siyasəti-fürusət” adlı 

irihəcmli əsərində də bütün dərinliyi və çoxcəhətliliyi ilə bir küll halında təzahür 

olunmuşdu” (4, s. 3). Q.Şərifzadəni də cəlb edən əsərdəki həmin cəhətlər idi.  

“Siyasəti-fürusət”in hər yeni oçerkinin dərcini intizarla gözəlyən 

Q.Şərifzadə “ədibi-möhtərəm”, “həkimi-yeganə” adlandırdığı Əli bəyə 

məktubunda silsilənin davamını da yazmasını, belə əsərlərin millətin tərəqqisi, 

istiqlalı üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını inamla nəzərə çatdırırdı: “Millət 

həmişə  yatmaz, oyanır... Az bir zamanda Asiya daha maarif ziyası ilə münəvvər 

olacaqdır. Şübhəsizdir. O zaman əsərlərinin bəhası  canlar olur, könüllər olur... 

Ey həkimi-yeganəmiz! Əmin olunuz, indi qara mürəkkəb ilə yazılan nəsayehi-

həkimanələriniz  gələcəkdə altunlar ilə yazılar...” 

O da nəzərə çarpır ki, Q.Şərifzadə “surətgərlərin” (klassik lirikanın ənə-

nəvi məhəbbət və gözəllik mövzusuna qapanan şairlərə  işarədir) dövrünün keç-

diyini bildirir, ədəbiyyatın ali vəzifəsi kimi millətin həyatını, onun nicatı üçün 

zəruri olan ideya və düşüncələri təsvir etməyin vacibliyini vurğulamaqla söz 

sənətinin qarşısında duran yeni vəzifələri dərindən anlayan tənqidçi kimi çıxış 

edirdi: “Heç aram dutmaqsız yazınız! Yazınız, qələminizin abdar lisanından cari 

olan abi-həyat millətinizin həyatına baisdir, nicatına səbəbdir... Təsviri-

cismanini surətgərlərə buraqınız də, millətinizin amalını, əfkarını, əxlaqını təsvir 

ediniz. Zira mənəvi surətgərə  artıq ehtiyacımız var” (5, s. 181-182). 

O da maraqlıdır ki, həmin yazısında Q.Şərifzadə Ə.Hüseynzadəyə 

xitabən yeni mərhələdə ədiblərin qarşısında duran vəzifələrdən bəhs edərkən 

romantik şair Məhəmməd Hadinin misralarını da xatırlatmışdı: 

Əla, ey bülbüli-ürfan, Vətən bağində fəryad et, 

Qon övraqi-fünunə, nəğmeyi-milliyə inşad et. 
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Cəhalətlə Vətən bir leyli-zülmətnak edər təşkil, 

Zəbani-nurpaşinlə rəhi-ürfanə irşad et!... 

 Qeyd edək ki, bu misralar M.Hadinin “Qələmə” adlı şeirindəndir, ilk dəfə 

“Füyuzat” jurnalının 1906-cı ilin noyabrında çıxmış 1-ci sayında, sonra isə şairin 

“Firdovsi-ilhamat” kitabında (1908) nəşr olunmuşdur. Görünür ki, Q.Şərifzadə 

M.Hadi yaradıcılığını da yaxından izləmişdir.  

Dövrün tanınmış ziyalılarından olan M.Şahtaxtlı, C.Məmmədquluzadə, 

H.Cavid, M.Ə.Sabir və digərləri ilə məktublaşmaları da Q.Şərifzadənin dövrün 

ədəbi prosesi ilə sıx əlaqəsindən, ötən əsrin əvvəllərində Naxçıvanda ədəbi 

tənqidin təşəkkülündə yaxından  iştirakından soraq verir. 

Tədqiqat göstərir ki, XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan mühitində ədəbi tənqidlə 

məşğul olanlar ədəbiyyatın ali məramını, qarşısında duran müasir vəzifələri  

dərindən dərk etmiş, onun  həm mövzu, ideya, məzmun, həm də bədiilik baxı-

mından  dolğunluğunu, kamilliyini vacib saymışlar. O da maraqlıdır ki, bəzən 

ədəbi-tənqidi polemikalar  sərtləşib bir az əndazədən çıxsa da, əksər hallarda 

Naxçıvan ədəbi mühitinin nümayəndələri tənqidin inkişaf naminə olduğunu 

qəbul etmişlər. 
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РЕЗЮМЕ 

АНАР АБУЗАРЛИ 

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ В НАХЧЫВАНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

(В произведениях Гусейна Джавида и Гурбанали Шарифзаде) 

    Детальное изучение богатого и многогранного пути развития литературной 

критики в Нахчыване в ХХ веке, деятельности владельцев пера, внесших значительный 

вклад в эту область, и написанных ими соответствующих произведений позволяет 

говорить о том, что эта древняя культурная мир в Азербаджане было центре сообщества 

представители литературной мысли и чутко относились к творческим поискам, успехам и 

неудачам литературы, глубоко ее изучали, занимали объективную позицию по отношению 

к литературным текстам, проявляли интерес к развитие словесного искусства. 

   В статье исследуются творчество Х.Джавида и Г.Шарифзаде нахчыванского 

периода, определивших в начале ХХ века новые направления, а также обобщаются и 

анализируются литературно-критические вопросы.  

 Ключевые слова: Литературная критика, Г.Джавид,  Г.Шарифзаде, литературная 

среда, культура. 

 

SUMMARY 

ANAR ABUZARLI 

ISSUES OF LĠTERARY CRĠTĠCĠSM ĠN NAKHCHĠVAN ĠN THE EARLY TWENTĠETH 

CENTURY 

(In the works of Huseyn Javid and Gurbanali Sharifzade) 

The rich and many-branched development of literary criticism in Nakhchivan in the 20th 

century, the activities of literary figures who have made significant contributions to this field, 

and the relevant works they have written have been studied in detail. And this allows us to say 
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that,  in this ancient cultural center of Azerbaijan, the representatives of literary thought were 

sensitive to the creative pursuits, successes and shortcomings of literature, studied it deeply, tried 

to take an objective position on literary texts and to serve the enlargement of rhetoric. 

The article deals with the Nakhchivan period works of H.Javid and G.Sharifzadeh, who 

defined new directions with their works at the beginning of the XX century, and analyzed the 

issues of literary criticism.  

Key words: Literary criticism, H.Javid, G.Sharifzade, literary environment, culture. 
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QƏHRƏMANLIQ DASTANLARI – AZƏRBAYCAN XALQININ 

MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR TOPLUSU 

 

Xalq dastanları özlüyündə əxlaq, mənəviyyat toplusu funksiyasını yerinə yetirir. Tarixin 

ayrı-ayrı dönəmlərində yaranan “Koroğlu”, “Qaçaq Kərəm”,  “Qaçaq Nəbi”, “Qara Tanrıver-

di” və s. dastanlar təkcə yarandığı zamanın tərbiyə haqqında təsəvvürlərini deyil, həm də özünə-

qədərki mədəniyyət və davranıĢ sistemlərinin ifadə gücü ilə səciyyələnir. Burada fiziki tərbiyə, 

estetik tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, mənəvi tərbiyə, Ģəxsiyyət tərbiyəsi və s. bütün tərəfləri ilə konkret 

epizod və hadisə səviyyəsində özünün ifadəsini tapır. Adından da göründüyü kimi, qəhrəmanlıq 

dastanları əvvəldən axıra qədər qəhrəmanlığın, vətənpərvərlik duyğularının təlqini və yaĢarlığı 

ideyasına köklənmiĢdir. Qazan xan, Beyrək, Basat, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm, Mehra-

lı bəy, Qandal Nağı və s. kimi qəhrəmanlar haqqında yaranmıĢ təsəvvür bunun nümunəsidir. Bü-

tün bunlar qəhrəmanlıq dastanlarının bir mənəviyyat hadisəsi olması təsəvvürünü formalaĢdırır.  

Açar sözlər: “Koroğlu”, “Qaçaq Kərəm”, “Qaçaq Nəbi”, “Qara Tanrıverdi”, dastan, 

epos, tərbiyə, xalq pedaqogikası  

 

Dastan xalqın tərbiyə, əxlaq, mənəviyyat, şəxsiyyət və cəmiyyət institutla-

rının ortaya qoyduğu potensiyasını sərgiləmək baxımından müstəsna imkanlılıq-

la səciyyələnir. Məhz ona görə də keçən əsrin 30-cu illərində Ə.Abid “oğuzna-

mələr” ətrafında  təhlillər apararkən vurğulayırdı ki, “türklərin şeir musiqisini  

axtarmaq üçün  nə Ərəbistanın qızğın çöllərinə, nə də İranın tozlu ovalarına  

getmək lazım deyildir. Sözlərin dilimizə çevrilməsi bunun  fəlsəfəsini anlamaq 

üçün  yetişər” (1, s. 50). Türk qəhrəmanlıq dastanları və onun məzmun qatları 

ətrafında yürüdülən bu mülahizələr xalqın həyat təsəvvürlərini, təlim-tərbiyə 

üsullarını, şəxsiyyətin formalaşdırılması üçün mövcud təbii prosesin genetik 

kodunu ortaya qoyur. Çünki epos yaradıcılığı, eləcə də onun bir hissəsi olan 

qəhrəmanlıq dastanları tarixin ayrı-ayrı dövrlərində mövcud düşüncəni, etno-

kulturoloji təfəkkür potensiyasını aydınlaşdırmağa əsas verir. Məsələn, “Kitabi-

Dədə Qorqud”, Koroğlu” və “Qaçaq Kərəm”lə bağlı aparılan tipoloji təhlillər 

dastanın bədiilik fakturasında bir istiqamətdə bədii-estetik tərbiyənin ümumi 

axarını ortaya qoyursa, digər baxımdan burada etnosun daxili münasibətlərini, 

davranış və səriştə anlamında müəyyənləşmiş doktrinasını faktlaşdırır. “Son 

zamanlar vüqu bulan tədqiqlər sayəsində şimdi böylə qüvvədə yaşayan 

“Koroğlu” hekayəsinin əski oğuz köçəbələrinə məxsus olduğu meydana 

çıxmışdır” (2, s. 79). M.Ə.Rəsulzadənin, İ.Hikmətin, Y.V.Çəmənzəminlinin, 

V.Xuluflunun, S.Mümtazın, B.Çobanzadənin, Ə.Abidin və başqalarının müxtəlif 

istiqamətli konseptual yanaşmaları  bütünlükdə tarixi-mədəni prosesə marağın 

həssaslığını aydınlaşdırır.  

İkinci dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitində 

qəhrəmanlıq dastanlarına olan maraq əxlaq, tərbiyə, mənəviyyat anlamında daha 

çox özünə yer alır. A.Şaiqin “Ana yurdum”, “Vətən”, “Qaçaq Nəbi” (poema), 

M.M.Seyidzadənin “Qəhrəman”, “Eldarın məktubu”, “O kimdir”, M.Dilbazinin 

“Babanın nəğməsi”, “Məhbəsdə doğulanlar”, M.Rzaquluzadənin “Ana ürəyi, 
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dağ çiçəyi”, “Dəli ozan”, “El gücü” hekayələri (“Kitabi-Dədə Qorqud” əsasın-

da), S.Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” və s. əsərlər bütünlükdə tərbiyəvi mahiyyəti ilə 

gənc nəslin şəxsiyyət kimi formalaşması amalına köklənir. Pedaqoji mühitin təd-

qiqatçıları Y.Talıbov, Ə.Ağayev,  İ.İsayev, A.Eminov (7), Ə.Ş.Həşimov, F.B.Sa-

dıqov (3) da bunu bir problem olaraq dərslik səviyyəsində təhlilə gətirmişlər. 

“Bu bir həqiqətdir ki, həmişə yeniliyi özündə ümumiləşdirən, ona ilkin səs verən 

hadisələrin ahənginə uyğun ən çevik ədəbi forma nəğmə janrıdır. İnqilabi 

mübarizə illərinə, vətəndaş müharibəsi dövrünə nəzər saldıqda da görürük ki, 

kütlələri azadlıq uğrunda mübarizəyə səsləyən inqilab pafoslu nəğmələr və 

marşlar böyük təsir gücünə malik olmuşdur” (6, s. 217). Ümumiyyətlə, Ə.Qara-

bağlı,  C.Əhmədov, Q.Namazov, A.Hacıyev, Z.Xəlil, F.Əsgərli, F.Yusifov və 

başqaları  orta məktəb dərslikləri səviyyəsində bədii mətnlərdə qəhrəmanlıq 

dastanlarının mənimsədilməsinin üsul və yolları, şəxsiyyətin formalaşmasında  

bu tip nümunələrin müstəsna rolunu xüsusi qeyd etmişlər. Prof. Q.Namazov 

“Koroğlu timsalında xalqın vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq baxımından möhtəşəm-

liyini səciyyələndirərək yazır: “Koroğlu dünyanın məşhur eposları ilə eyni 

cərgədə dayanan qəhrəmanlıq dastanıdır. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan və 

Yaxın Şərqdə insan azadlığı, istiqlaliyyəti uğrunda geniş xalq kütlələrinin apar-

dığı mübarizənin xalq təfəkkürünə məxsus bədii salnaməsidir” (6, s. 217).  Bu 

isə özlüyündə təkcə həmin tarix (zaman kəsiyi) baxımından olanlarla məhdud-

laşmır, daha geniş fakturanı,  bütünlükdə etnosun tərbiyə, əxlaq, mənəviyyət, 

ailə cəmiyyət və şəxsiyyət timsalında olanları sərgiləmək gücü ilə əhatələnir. 

S.Vurğunun məşhur “Ukrayna partizanları”nın, “Partizan Babaş”, “Tarla 

nəğməsi”, “Ananın öyüdü”, “Şəfqət bacısı” və  s. kimi poetik örnəkləri həmin 

ruhun yaşarlığına köklənir. Məsələn, “Partizan Babaş” şeirindən bir epizoda 

diqqət yetirək: 

Sən deyirsən: “Qəlbimizdə Koroğlunun qanı vardır”, 

Mən deyirəm: “Bu namusla yaşayanlar bəxtiyardır”. 

Sən deyirsən: “Misri qılınc! Leş bir yana, baş bir yana”, 

Mən deyirəm: “Ölüm yoxdur od içində qəhrəmana”. (8, s. 183).  

Göründüyü kimi, dioloji aspektdə qurulmuş  bu poetik örnək öz qaynağını 

xalq ədəbiyyatından almaqla onun yaddaş hadisəsi olaraq ciddi təsəvvür forma-

laşdırır. Koroğlunun qəhrəmanlığı, döyüşdən-döyüşə qazandığı qələbələr, onun 

mübarizəsinin məram və məqsədi, misri qılınc, Qırat, Çənlibel, dəlilər, Nigar 

xanım, Dəmirçioğlu, Dəli Həsən və s. kimi adlar özlüyündə etnosun vətən və 

qəhrəmanlıq, yurd, torpaq sevgisi və vətəndaşlıq, sosial münasibətlər və kutsal 

törələr səviyyəsində müəyyənləşmiş təsəvvürü özündə ehtiva edir. Burada təlim 

və tərbiyənin prinsiplərindən onun mahiyyətinin kutsallıqla faktlaşan nizamına 

qədər mükəmməl bir sistem özünə yer alır. Xalq pedaqogikası və xalq ədəbiyyatı 

ortaqlığında nəzərə çarpan mükəmməllik bir missiya olaraq dəyər kodu kimi 

zamanından, yerindən asılı olmayaraq etnos tərəfindən tabu olaraq qorunur. 

Tərbiyədə fərd və kollektiv münasibətlərinin, ideya-mənəvi tərbiyənin, əqli və 

fiziki tərbiyənin, əmək və əxlaq tərbiyəsinin, estetik tərbiyənin bütün postulatları 

və onun stixial xarakteri bir bütöv olaraq qorunur və etnosun nizamı, fəaliyyət 

üçün özül funksiyasını yerinə yetirir. Məhz ona görə də xalq şairi S.Vurğun “Gə-

ləcəyin övladları” şeirində keçmişi, tarixi qəhrəmanları, qəhrəmanlıq örnəklərini 

bir tərəf olaraq diqqət önünə gətirir. 
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Dədəm Qorqud dediyimiz min bir yaşlı bir ozan da,  

Qoca vaxtı öz sazını sinəsinə basacaqdır. 

Bütün xalqlar və tayfalar ona qulaq asacaqdır. 

O açacaq dəniz kimi tükənməyən ağılını, 

Söyləyəcək öz xalqının qəhrəmanlıq nağılını (8, 183).  

Göründüyünüz kimi, burada Dədə Qorqud baxımından aparılan təhlillər, 

mülahizələr xalqın el ağsaqqalı, onun yüksək həyat təcrübəsi, ozan və ozanlıq, 

xalq müdriki təsəvvürü (haq-taalanın könlünə ilham etməsi, qeybdən dürlü 

xəbərlər verməsi və s.) bütün aspektləri ilə etnosun ağsaqqallıq institutunu ortaya 

qoya bilmək gücü ilə faktlaşır. Ağıl anlamında (“o açacaq dəniz kimi tükənmə-

yən ağılını), qəhrəmanlıq anlamında (“söyləyəcək öz xalqının qəhrəmanlıq 

nağılını”) paralelizmində bir etnomədəni təsəvvürü bütövləşdirir. Ümumiyyətlə, 

dastanlar, “Koroğlu” qəhrəman xalqımızın  keçdiyi həyat yolunu, şər qüvvələrə 

qarşı apardığı mübarizələrin tarixi xronikasını, düşmən qarşısında əyilməyən, 

xalqa və özünə güvənən adlı-sanlı igidlərin (dəlilərin) şərəfli yaşayış uğrunda 

çarpışmalarını və s. xüsusiyyətləri özündə sintez şəklində  birləşdirərək bitkin bir 

sənət əsərinə çevrilmişdir”. Ə.Qarabağlı, C.Əhmədov, A.Hacıyev, Q.Namazov, 

Z.Xəlil və F.Əsgərli müxtəlif səpkili təhlillərində tərbiyə, təlim prosesinin faktu-

rası və bədii mühitdə onun mahiyyəti ilə bağlı mülahizələr yürüdərkən ədəbiyya-

tın tədrisi (Ə.Qarabağlı, C.Əhmədov, A.Hacıyev), uşaq ədəbiyyatı (Q.Namazov, 

Z.Xəlil və F.Əsgərli) baxımından qəhrəmanlıq dastanlarını xüsusi  başlıq altında 

təhlilə gətirmişlər. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi”, “Qaçaq Kərəm”, “Qan-

dal Nağı”, “Qara Tanrıverdi”, “Səməd bəy”, “Dəli Alı” və s. dastanların məzmu-

nunda özünə yer alan əxlaqi-tərbiyəvi dəyərlər, eləcə də onların nəşrlərinə yazıl-

mış ön söz və şərhlər hamısı bu və ya digər dərəcədə məzmun və mahiyyət baxı-

mından tərbiyə və onun əsas istiqamətlərini qabartmağa üstünlük vermişlər. Mə-

sələn, “Kitabi-Dədə Qorqud”un müxtəlif illərdəki nəşrlərində (1939, 1962, 

1978) H.Araslı, “Koroğlu” dastanının M.H.Təhmasib nəşrlərində (1949, 1956, 

1979), “Qaçaq Nəbi” dastanının (1938, 1941, 1961) Ə.H.Tahirov, Ə.Axundov 

variantlarında xalq və qəhrəman, vətən, yurd və s. kimi məsələlər aparıcı xətdə 

mahiyyəti əks etdirir. Məsələn, M.H.Təhmasib “Koroğlu” dastanının 1949-cu il 

nəşrinə yazdığı giriş sözündə vurğulayır: “Bizdə bəzən müəyyən tarixi şəxsiy-

yətlər və hadisələrlə əlaqədar  olan dastanlar,  ya da dastan olmağa doğru inkişaf 

etməkdə olan “tarixi nəğmə”lər vardır ki, bunları heç də birincilərlə (aşıqların 

özləri haqqında yaratdığı dastan örnəkləri ilə) qarşılaşdırmaq olmaz. Qaçaq Nə-

bi, Qaçaq Kərəm  haqqında olan qoşmalar və yaxud da Qaçaq Tanrıverdi  haq-

qında olan dastan bu deyilənlərə yaxşı bir misal ola bilər. Bu qəhrəmanların aşıq 

olmadıqları, ömürlərində bir dəfə də qoşma demədikləri məlumdur. Lakin ümu-

mi dastan ənənəsinə uyğun olaraq, bunlardan hər birisinə  aid olan hər hansı bir 

qoşmanın sonunda onu yaratmış, demiş olan (bizə naməlum)  aşığın təxəllüsü 

deyil, həmin qəhrəmanın adı getməkdədir” (5, s. 7). Ümimiyyətlə, ozanların, 

aşıqların yaratdığı dastan nümunələri xalqın əxlaq, mənəviyyat toplusu olaraq 

bütün gücü ilə etnomədəni yaddaşı əhatə edir və ənənə əsasında xalq pedaqogi-

kasının məzmununu özündə ehtiva edir. Türk dastan yaradıcılığı, onun zəngin 

fakturası, bədii-estetik, tarixi-fəlsəfi, əxlaqi-mənəvi funksiyası tərbiyəni və qəh-

rəmanlıq timsalında sərgilədiyi fakturanı ortaya qoyur. Şaman, ozan, yanşaq, 
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varsaq, manasçı, akın, baxşı, aşıq adlarının əhatələdiyi məzmun bütünlükdə qəh-

rəmanlığın və milli-mənəvi dəyərlərin üzərində köklənməklə etnosun ruhani 

dünyasını sərgiləyir. “Koroğlu” dastanı qədim epos, süjet və motivlərinin tarixi 

hadisələrin yaratmış olduğu epizodlarla qaynayıb-qovuşmasından əmələ gəlmiş-

dir. Daha aydın deyilirsə, “Koroğlu” eposunun ayrı-ayrı qollarını yaratmış aşıq-

lar qədim xalq ədəbiyyatı xəzinəsindən əzəmi dərəcədə istifadə etmişlər. Belə is-

tifadə mənbələrindən birisi “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarıdır” (5, s. 12). Məsə-

lən, “Uşun Qoca oğlu Səgrək boyu” (4) ilə “Koroğlunun Bağdad səfəri”, “Bay-

bura oğlu Bamsı Beyrək boyu” ilə “Koroğlunun Toqat səfəri” (5) və s. arasında 

olan yaxınlıqlar xalq təfəkküründə ənənənin qoruyuculuq  funksiyasını faktlaşdı-

rır.  

Qəhrəmanlıq dastanlarının öyrənilməsi, nəşri və tədqiqi sahəsində görülən 

işlər ciddi zənginliklə səciyyələnir. Folklorşünasların, etnoqrafların, tarixçilərin, 

pedaqoqların, musiqişünasların  dastanla bağlı təhlil yazıları bunun göstəricisi-

dir. Etnosistemin mənəvi-psixoloji, bədii-estetik, sosial-mədəni fakturasını ay-

dınlaşdırmaq baxımından “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Manas”, “Alpamış”, “Cora-

batır”, “Edige”, “Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi”, “Qaçaq Kərəm”, “Mehralı bəy” və s. 

dastan nümunələri ətrafında yürütdükləri məsələlər bütün səviyyələrdə tərbiyə-

yə, qəhrəmanların  şəxsiyyət və mühit timsalında münasibətlərinə bağlanır. Mə-

sələn, Koroğlu//dəlilər, Koroğlu//Çənlibel, Koroğlu//Nigar, Koroğlu//Hasan xan 

və s.  müstəvisində aparılan müqayisələr bunun faktik göstəricisidir. Məsələn, 

“Koroğlu” dastanı timsalında M.H.Təhmasib bu nizamı xüsusi bir həssaslıqla 

təqdim edərək yazır: “Bütün dastan boyu çox aydın görünür ki, bəylərin, paşala-

rın zülmündən cana doyanlar Çənlibelə gəlir, Koroğlu dəlilərinə qoşulurdular. 

Koroğlu ona iltica edənlərin  heç birisini geri qaytarmır. Lakin hər gələni də 

dəliliyə qəbul etmir. Koroğlu dəlisi adını daşımaq çox şərəflidir. Bu ada hər kəs 

layiq deyil. O öz dəlilərini: 

Sevib, seçib bəyəndiyim,  

Sədasından oyandığım, 

Arxasına dayandığım, 

Xoş dəlilər.. 

-deyə tərif edir. Koroğlu dəlisi olmaq üçün xüsusi şərtlər, sınaqlar vardır. 

Diqqət edilərsə, dəlilər bir tərəfdən özləri Çənlibelə gəlmiş adamlardırlar. Bir tə-

rəfdən də Koroğlu özü və onun Cünun adlı aşığı elləri, obaları gəzir, igidləri 

təbliğ edərək Çənlibelə gətirir” (5, s. 19). Nağıl, əhvalat, hadisə, tarix, tərcü-

meyi-hal kimi terminlərlə səciyyələnən dastanlar sərgilədiyi məzmun və nitq 

etiketləri ilə etnokulturoloji çevrədə baş verən proseslərin nizamını müəyyənləş-

dirən sistemi ortaya qoyur. Koroğlu və dəliləri, Çənlibel timsalında olanlar, 

Çənlibelə gəlməyin üsul və yolları, qəhrəmanın müəyyənləşdirdiyi meyar, ona 

üztutanlara olan münasibət, “sevib, seçmək” prinsipi və arxasında dayanmaq tə-

səvvürü. “xoş dəlilər” qiymətləndirməsi bütünlükdə “Çənlibel” və “dəlilik” sta-

tusunda mükəmməl bir meyarla özünü göstərir. Akademik V.Qordlevski, 

V.V.Bartold, X.Koroğlu, N.Banarlı, M.Seyidov, Ş.Cəmşidov, M.Həkimov, 

P.Əfəndiyev, T.Hacıyev, V.Vəliyev, K.Vəliyev, S.Əlizadə, İ.Abbaslı, R.Rüstəm-

zadə, M.Allahmanlı və s. tədqiqatçıların qəhrəmanlıq dastanları ətrafında mü-

lahizələri üfiqi və şaquli müstəvidə şüur hadisəsi olaraq bütövlükdə etnosun 

tərbiyə və qavrayış səviyyəsində mahiyyəti ifadəyə kökləndiyini göstərir. Məhz 
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qəhrəmanın cəmiyyət və şəxsiyyət təsəvvürü, igidlik kriteriyası, sosial sferadakı 

ümumi davranış sistemindəki mövcud tabuların kutsallığı, həm də ona qarşı 

həssaslığı sərgiləyir.  

ĠĢin elmi yeniliyi: Xalq yaradıcılığı, eləcə də qəhrəmanlıq dastanları milli-

mənəvi dəyərlər toplusu kimi mühüm təsəvvür formalaşdırır. “Koroğlu”, “Qaçaq 

Kərəm”,  “Qaçaq Nəbi”, “Qara Tanrıverdi”  və s. dastanlar  bu baxımdan möhtə-

şəm mənbə olaraq sistemli yanaşmaları gərəkli edir. Şəxsiyyət və cəmiyyət, ailə 

münasibətləri, övlad tərbiyəsi baxımından mükəmməl mənbə rolunu oynayır.  

ĠĢin tədqiq əhəmiyyəti: Qəhrəmanlıq dastanlarının milli-mənəvi dəyərlər 

toplusu müstəvisində araşdırılması tarixi-mədəni prosesi, etnik çevrənin əxlaq, 

estetik tərbiyə, şəxsiyyət və cəmiyyət münasibətləri anlamında təsəvvürlərini  

aydınlaşdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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РЕЗЮМЕ  

КЯМАЛЯ ЮСИФОВА 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЭПОСЫ КАК СОВОКУПНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА 

         Народные эпосы выполняют функцию воссоединения таких понятий, как 

воспитание, поведение, мораль общества. Созданные в различные времена  эпосы  

«Короглу», «Гачаг Наби», «Гачаг Керем», «Гара Танверди» и другие создают 

определенное сильное впечатление о воспитании, нравственности и цивилизации в 

обществе не только своего времени, но и предыдущих поколений. В них отражаются 

различные типы воспитания людей, такие как: физическое, эстетическое, моральное и 

личное. Все это имеет место в конкретных эпизодах и в различных ситуациях, 

воспроизведенных в данных произведениях. Как видно по названию, героические эпосы с 

самого начала и до конца являются символами героизма и патриотизма. Такие герои, как 

Газан хан, Бейрек, Басат, Короглу, Гачаг Наби, Гачаг Керем, Мехралы бек, Гангал Наги и 

другие являются примерами для всего подрастающего поколения. Все вышесказанное 

создает впечатление, что героические дастаны –это величайшее духовное и моральное 

событие в жизни  народа.  

Ключевые слова: «Короглу», «Гачаг Наби», «Гачаг Керем», «Гара Танверди», 

дастан, эпос, воспитание, мораль,  героизм, народная педагогика. 

 

SUMMARY  

KEMALE YUSIFOVA 

HEROIC EPOSES AS A COLLECTION OF NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES 

OF THE AZERBAIJAN PEOPLE 

     Folk epics function as a collection of morals and spirituality in themselves. In different 

periods of history "Koroglu", " Gachag Kerem", "Gachag Nebi", "Gara Tanriverdi" and others 

epics are characterized not only by their notion about education at the time of their creation, but 

also by the expressive power of their previous cultural and behavioral systems. Here physical 
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education, aesthetic education, moral education, spiritual education, personality education and so 

on. finds its expression at the level of an individual episode and event with all its aspects. As its 

name suggests, the idea of heroism, patriotism is expressed in the epic from the beginning to the 

end. The notion of heroes such as Kazan khan, Beyrak, Basat, Koroglu, Gachag Nabi, Gachag 

Kerem, Mehrali bey, Gandal Nagy and others are the example of this. All this gives the 

impression that heroic epics are a spiritual phenomenon. 

  Key words:  "Koroglu", "Gachag Karam", "Gachag Nabi", "Gara Tanriverdi", epos, epic, 

education, folk pedagogy, etc. 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ TƏLƏBƏLƏRDƏ MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI 

SƏRĠġTƏNĠN FORMALAġDIRILMASINDA TƏLĠM PRĠNSĠPLƏRĠ 

 

XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda baĢ verən sosial-iqtisadi və siyasi 

dəyiĢikliklər insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələri üzrə mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə olan 

ixtisasçıların sayının artmasına səbəb oldu. Beynəlxalq aləmdə mövcud siyasi, dini, etnik 

müxtəlifliklərə baxmayaraq baĢ verən qloballaĢma prosesi insan cəmiyyəti inteqrasiyasının əsas 

faktoru kimi mədəniyyətlərarası ünsiyyəti ön plana çəkir. Bu Ģəraitdə yetiĢməkdə olan gənc 

nəsildə dövlətlər, millətlərarası əməkdaĢlığın mühüm mexanizmi kimi mədəniyyətlərarası 

səriĢtəni formalaĢdırmaq ən aktual məsələdir. 

Açar sözləri: Mədəniyyətlərarası səriĢtə, mədəniyyətlərarası ünsiyyət, təlim prisipləri   

 

Ümumbəşəri təfəkkürə malik insan tərbiyə etməyin əsas vasitələrindən biri 

xarici dillərin tədrisidir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar, pedaqoji təcrübə göstərir 

ki, xarici dillərin tədrisi tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriştənin və onun 

tərkibinə daxil olan tolerantlıq, digər mədəniyyət və xalqların nümayəndələrinə 

qarşı hörmət göstərmək və açıq olmaq kimi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında 

əsas rol oynayır. 

Mədəniyyətlərarası səriştə deyərkən biz tələbənin ünsiyyətə psixoloji ha-

zırlığı (maraq, motivasiya, qorxu hissinin olmaması), nitq vərdişlərinə yiyələn-

mənin müəyyən səviyyəsi və ən əsası dili öyrənilən ölkə haqqında zəruri sosio-

mədəni biliklərə yiyələnməni nəzərdə tuturuq. 

Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması - hər iki (doğma və xarici) 

mədəniyyətin eyni dərəcədə mühüm rol oynadığı, eyni vaxtda həm mədəni 

uzaqlaşmanın, həm də mədəni yaxınlaşmanın  baş verdiyi və  bunun nəticəsində 

üçüncü bir mədəniyyətin yarandığı və bununla da təhsili inkişaf etdirən bir 

prosesdir. Bu yeni mədəniyyətə yiyələnən şəxs artıq səciyyəvi xüsusiyyətlərə 

malik olaraq doğma və xarici mədəniyyətlər arasında aralıq mövqe tutur. 

 Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi ilə 

bağlı tədqiqatlar iki: 

1. mədəniyyətlərarası səriştənin fərqli mədəniyyət mühiti ilə birbaşa əlaqə olma-

dıqda universitet auditoriyasında (xarici dil dərsləri, mədəniyyətlərarası ün-

siyyət treyninqləri,  kursları);  

2. mədəniyyətlərarası səriştənin xarici mədəni mühitdə (xaricdə işləmək və ya 

təhsil almaq, beynəlmiləl  təhsil mühiti) formalaşdırılması istiqamətində 

aparılmışdır. 

Müasir Azərbaycanda xarici dil tədrisi çərçivəsində (nadir hallar istisna 

olmaqla) yalnız ikinci növ təhsil mövcuddur, burada tələbələrin əsas kommuni-

kativ tərəfdaşı xarici dil mədəniyyətinin daşıyıcısı olmayan, lakin onu təkrarla-

yan müəllimdir. Buna görə, auditoriyada təlimin əsas məqsədinə uyğun olaraq, 

bu və ya digər şəkildə öyrənilən xarici dil mühitinin obyektiv atributlarının 
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(orijinal jurnalist mətnləri, sənədli və bədii filmlər, İnternet materialları və s.) 

tərkib hissələrinin olması lazımdır.  

Durham Universitetinin professoru M.Bayramın mədəniyyətlərarası səriş-

təyə verdiyi tərifə nəzər salaq: “Mədəniyyətlərarası səriştə deyərkən eyni dərəcə-

də həm digər mədəniyyətlərin nümayəndələri, həm də öz doğma mədəniyyətinin 

nümayəndələri ilə uğurla ünsiyyət qurmaq bacarığı başa düşülür” (1). 

Qeyd etdiyimiz kimi, mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması 

müasir mərhələdə ingilis dilinin tədrisinin əsas, aparıcı məqsədlərindən biridir. 

Onlar bir sıra funksiyaları yerinə yetirir: 

 Dilə yiyələnmə səviyyəsini təhsilin mərhələləri üzrə ifadə edir; 

 Xarici dillərin tədris proqramlarını işləyib hazırlamaq üçün əsasdır; 

 Xarici dillərin tədrisində istifadə olunan yoxlama və qiymətləndirmə 

materiallarının hazırlanması üçün əsasdır. 

Xarici dillərə yiyələnmə səviyyəsini müəyyənləşdirən normativ sənədlər-

də bu məqsədlər öz əksini tapır. Mədəniyyətlərarası səriştə xarici dillərin tədrisi-

nin məqsədlərində ayrıca olaraq qeyd olunmadığına görə tədris standartlarında 

da təqdim edilməmişdir. Buna baxmayaraq, sözügeden səriştənin bir çox kompo-

nentləri sosiomədəni səriştənin tərkib hissəsi kimi təhsil standartlarında  nəzər-

dən keçirilir.  

 Xarici dillərin tədrisində təlim prinsipləri müəllimin tələbələrdə yeni bi-

liklərə yiyələnmə, öyrətmə prosesində təlimin başlanğıcından sonuna qədər 

əsaslandığı qanunlar, qaydalar sistemidir. Prinsiplər tədrisin, təlimin məqsədinə 

müvafiq olaraq dəyişir. Prinsiplər bütövlükdə tədris prosesinin özünə və  onun 

tərkibinə (məqsədlər, metodlar, tapşırıqlar, vasitələr, təşkilati formalar, tədris 

prosesi) verilən tələbləri müəyyənləşdirir.  

Təlimin prinsiplərindən danışarkən Respublika alimlərinin bəzilərinin 

müəyyənləşdirdiyi təsnifatlara nəzər salaq: 

Prof. N.M.Kazımov təlimin 13 prinsipini müəyyənləşdirmişdir: Təlimin 

həyatla əlaqələndirilməsi; Təlim üçün münasib şəraitin yaradılması; Təlimdə fər-

di xüsusiyyətlərin nəzərə alınması və müvafiqlik; Təlimdə əməkdaşlıq; Təlimdə 

düzünə və əksinə əlaqənin birliyi; Təlimdə şüurluluq və fəallıq; Təlimdə elmlik; 

Təlimin təhsilverici; Təlimin tərbiyələndirici; Təlimin inkişafetdirici; Təlimin 

anlayışa xidmət etməsi; Müxtəlif üsullardan istifadə prinsipi; Təlimdə bilik və 

bacarıqların möhkəmləndirilməsi prinsipi (2, s. 5). 

Prof. R.L.Hüseynzadə təlimin prinsiplərini belə təsnif edir: “Elmilik prin-

sipi; təlimdə münasib şəraitin yaranması prinsipi; təlimdə fərdi xüsusiyyətlərin 

nəzərə alınması prinsipi; müvafiqlik prinsipi; nəzəriyyə ilə praktikanın əlaqəsi 

prinsipi; şüurluluq və fəallılıq prinsipi; təlimin təhsilləndirici prinsipi; tərbiyə-

edici prinsipi; inkişafetdirici prinsipi; sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi (3, s. 35).

 Qeyd etmək lazımdır ki, təlimin prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsində və 

təsnif edilməsində alimlərin fikirlərində müxtəliflik olsa da, göründüyü kimi,  

oxşarlıq daha çox nəzərə çarpır.  Hər bir təsnifatda əsasən bu prinsiplər mövcud-

dur:  

1. Təlimin öyrədici, tərbiyəedici və inkişafetdirici prinsipi;  

2. Təlimin həyatla əlaqələndirilməsi prinsipi; 

3. Təlimin elmiliyi prinsipi; 
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4. Təlimdə sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi;  

5. Təlimdə şüurluluq və fəallıq prinsipi;  

6. Təlimdə əyanilik prinsipi;   

7. Təlimdə müvafiqlik prinsipi;  

8. Təlimdə fərdi yanaşma prinsipi.  

Xarici dillərin tədrisində əsas götürülən prinsiplərə nəzər salaq: Azərbay-

can Respublikası ümumtəhsil məktəbləri üçün ikinci xarici dil (ingilis dili) fənn 

kurikulumunun tətbiqinə dair tövsiyələrdə aşağıdakı prinsiplər göstərilmişdir: 1) 

linqvistik; 2) kommunikativ prinsiplər (ünsiyyət, əməkdaşlıq, problem həlli, 

tətbiqetmə) 3) sosial-mədəni; 4) təlimin təşkili  prinsipi (4).  

Prof. D.Ə.İsmayılova ümumi şəkildə təsnif  etdiyi koqnitiv, affektiv və 

linqvistik prinsipləri Azərbaycan xarici dil müəllimləri üçün daha geniş və ətraflı 

izah edərək  belə təqdim edir: 

 Koqnitiv prinsiplər – avtomatizm, mənalı öyrənmə, mükafat gözləmə, da-

xili motivasiya, strateji investisiya.  

Affektiv prinsiplər – dil eqosu, özünəinam, riskli olmaq, dillə mədəniyyə-

tin vəhdəti.  

Linqvistik prinsiplər – doğma dilin təsiri, dillərarası, kommunikativ səriş-

təlilik (5). 

Tədqiqatımızın çərçivəsinə uyğun olaraq tələbələrdə mədəniyyətlərarası 

səriştəni dil ixtisaslı ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisi prosesində formalaş-

dırmaq və qiymətləndirmək metodikası üçün mühüm olan prinsiplər üzərində 

dayanaq.  

Bəzi tədqiqatçıların təqdim etdiyi mədəniyyyətlərarası səriştənin formalaş-

dırılması prinsiplərinin təsnifatlarını nəzərdən keçirək: A.Liddikot prinsipləri pe-

daqoji və mədəniyyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması üçün tədris zamanı 

istifadə olunan materialın mənimsənilməsi prinsiplərini müəyyən etmişdir: 1) 

Fəallıq və şüurluluq prinsipi: Bu o deməkdir  ki, tələbə dil və mədəniyyəti öyrə-

nənərkən həm öz, həm də digər mədəniyyətin fərqli və oxşar xüsusiyyətlərini 

özü hiss edib, anlasın və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə lazımı bacarıqlara yiyə-

lənsin. 2) Əlaqəlilik prinsipi: bu prinsip xarici dillərin tədrisində mədəniyyətlər-

arası səriştəni formalaşdırarkən tələbələrdə doğma mədəniyyət və tədris zamanı  

tanış olduqları yeni mədəniyyət  arasında əlaqə yaratmaq tövsiyə edir. Bu həm 

də o deməkdir ki, tələbələrin öz doğma mədəniyyətlərini öyrənmək üçün mühüm 

yer verilməlidir. 3) Sosial qarşılıqlı əlaqə: mədəniyyət digər mədəniyyətlərin  

nümayəndələri ilə ünsiyyət yolu ilə öyrənilir və aşılanır. Sosial qarşılıqlı əlaqə, 

öyrənənlərə ünsiyyət zamanı malik olduğu bilik, bacarıq və vərdişləri sınamağa, 

mədəniyyətlərdə mövcud olan fərqləri  hiss etməyə  imkan verir. Üstəlik, sosial 

qarşılıqlı əlaqə, tələbədə dilin ünsiyyət üçün öyrənildiyi fikrini möhkəmləndirə-

rək, onun motivasiyasını artırır. 4) Refleksiya prinsipi: Tələbənin  öz davranışını, 

fəaliyyətini, nitqini, daxili və emosional psixoloji vəziyyətini özünüanaliz və 

özünüdərketmə prosesidir. Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması pro-

sesinin əsas bir hissəsi olaraq bu prinsipə görə tələbə ünsiyyət zamanı özünün 

müsahibi tərəfindən necə qəbul olunduğunu, hansı təəssüratı yaratdığını, 

kənardan necə təsir bağışladığını anlamalıdır. Həm də yeni bilikləri baxımından 

ünsiyyət davranışları ilə bağlı seçimlərin nəticələri barədə düşünməlidirlər. 

5)Məsuliyyətlilik prinsipi: nəhayət tələbələr xarici dildə uğurlu ünsiyyət qurmaq 
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və digər mədəniyyət və insanları dəyərləndirməyə hazır olduqları və məsuliyyət 

daşıdıqlarını öyrənirlər (6).  

Q.V.Yelizarova öz tədqiqatlarında mədəniyyətlərarası səriştənin formalaş-

dırılmasının prinsiplərini belə təsnif etmişdir: 1) Mədəni universalların idrakı 

prinsipi; 2) Xarici dil və mədəniyyəti doğma dil və mədəniyyətlə əlaqəli öyrən-

mə prinsipi; 3) Etnoqrafiklik prinsipi; 4) Davranışı strategiyaları prinsipi; 5) 

Dərketmə və narahat olma prinsipi; 6) İdarəetmə prinsipi 7) Empatiya prinsipi 

(7).  

Tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriştəni formalaşdırma prosesində xarici 

dillərin tədrisini çərçivəsində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün istifadə 

olunan tədris materialı  ümumi tədris yanaşmasını inkişaf etdirərək, təlimin 

prinsiplərinə məzmunca uyğun və faydalı olmalıdır. Bu məsələ - yəni, məzmun 

seçimi ilə tədris məqsədləri arasındakı uyğunsuzluq tədrisin səmərəliliyinə mənfi 

təsir göstərdiyinə görə  çox  əhəmiyyətlidir.  

A.Liddikoat xarici dil müəllimlərinə dərs zamanı tələbələrdə mədəniyyət-

lərarası səriştəni inkişaf etdirməyə yönəldən tədris materialı seçmək üçün 

prinsiplər işləyib təqdim etmişdir: 1) Tədris materialının  məzmunu bilavasitə 

mədəniyyətlərarası ünsiyyətin inkişafına, tələbələrdə dəyərlər və münasibətlərin 

inkişafına yönlənməlidir. 2) Mədəni məzmun dil ilə sıx bağlı olmalıdır. Bu, 

xüsusilə vacibdir, çünki dil ilə mədəniyyətin təcrid olması, auditoriyada yalnız 

dilin qaydalarını tədris etmək nəinki mədəniyyətin tədrisini zəiflədir, eyni 

zamanda  daha çox xarici dilin öyrənilməsinə mane olur. 3) Mədəni məzmun 

fərqləndirmə, müqayisə və əks etmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək 

etməlidir. Bu isə xarici dil tədrisi üçün seçilən materialın qeyd olunan bacarıqları 

inkişaf etdirən tapşırıqlardan ibarət olmasını tələb edir 4) Tədris materiallarında 

verilən mədəniyyət məzmunlu məlumatlar yadda saxlanılmalı faktlar kimi deyil, 

tələbələrin real  həyatda qarşılaşacağı mədəniyyətlərarası situasiya təcrübəsi 

kimi qəbul olunmalıdır. 5) Mədəni məzmun tələbələrə doğma mədəniyyət ilə 

öyrəndikləri mədəniyyət arasında əlaqə yaratmağa imkan verməlidir (8). 

Bu prinsiplərdən Azərbaycan ali məktəblərində ingilis dilinin tədrisi 

zamanı tələbələrdə mədəniyyətləarası səriştəni formalaşdırmaq məqsədi üçün 

tədris planı, proqramlar, dərslik və dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər, tapşırıqlar, 

qiymətləndirmə alətləri və başqa tədris materiallarının hazırlanması, seçilməsin-

də və ümumiyyətlə dərsə  yanaşmada istifadə oluna bilər.  

Beləliklə, ingilis dilinin tədrisində tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriştəni 

formalaşdırmaq üçün aşağıdakı  prinsipləri  nəzərə almaq və  tədbiq etməyi töv-

siyyə edirik: 

1) Şüurlu fəallıq prinsipi - sosiomədəni kontekstdə dil və mədəniyyət 

haqqında yeni bilikləri, fərqli və bənzər cəhətləri müxtəlif təlim metodlarları 

vasitəsilə tədris zamanı şüurlu şəkildə anlamaqda müstəqil, fəal və məqsədyönlü 

olmaqdır. Bu prinsipə əsasən müəllimin rolu tələbəyə mədəniyyət fərqlərini hiss 

etdirmək, araşdırmağa və əks etdirməyə sövq etdirməkdir. 

2) Dil və  mədəniyyət eyni zamanda tədris edilməli. İngilis dilini  həmən 

dilin məxsus olduğu mədəniyyətdən kənar öyrənmək demək olar ki, mümkün 

deyil. Dil mədəniyyətin tərkib hissəsi olaraq inkişaf edir. XX əsrin ikinci 

yarısından xarici dil müəllimləri tələbələrə yalnız linqvistik məlumatların, dilin 

qrammatik, fonetik qaydaları tədris etməyin arzuolunan nəticə vermədiyini gör-
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dülər. Yaşadığımız dövrdə baş verən anlaşılmazlıq, konflikt və ziddiyyətlər buna 

sübutdur. 

 3) Mədəniyyətlərarası səriitənin koqnitiv, affektiv (emosional) və kommu-

nikativ-davranış aspektlərinin qarşılıqlı əlaqə prinsipi. Mədəniyyətlərarası səriş-

tənin formalaşdırılmasının  mərhələlərini metodik cəhətdən müəyyənləşdirdiyi 

üçün bu komponentlərin hər biri böyük əhəmiyyətə  malikdir: bilik - anlama - 

fəaliyyət. Bir insanın duyğularının və kommunikativ davranışlarının təzahürü 

bilik olmadan mümkün deyil, ünsiyyət də duyğular olmadan mümkün deyil.   

4) Xarici dil və mədəniyyəti  doğma dil və mədəniyyətlə əlaqəli şəkildə 

birgəöyrənmə prinsipi. Həm doğma, həm də xarici dildə (ingilis dili) mədəniyyət 

komponentini seçib ayırmaq prinsipi tələbələrin obyektiv mədəniyyət məfhumu-

nun təbiətinə xas olan, xarici mədəniyyət daşıyıcıları tərəfindən verbal və qeyri 

verbal davranışlarının neqativ tərzdə qəbul edilməsi səbəbini anlamağa və bu 

neqativ qavrayışa düzgün reaksiya vermək bacarığını aşılamağa imkan verir. 

Tədris prosesində doğma mədəniyyət xarici mədəniyyətlə qarşılaşarkən tələbə-

lərdə öz doğma mədəniyyətinə hörmət və sevgi artır. İngilis  dili  dərslərində 

mədəniyyət ünsürləri tədris olunarkən ən yaxşı metod – doğma və xarici dilin 

sosiomədəni və praqmatik normalarını müqayisə etməkdir. Müəllimlər bir mədə-

niyyət vasitəçiləri kimi metadildən istifadə edərək müxtəliflikləri eksplisit 

şəkildə izah edərək fəaliyyət göstərməlidirlər. 

5) Təlimin dialoji  prinsipi. Tədqiqatımızın obyektinə həsr olunmuş elmi 

ədəbiyyatlarda mədəniyyətlərarası ünsiyyət problemləri ilə bağlı dialoqa ümu-

miyyətlə "mədəniyyətlərin dialoqu" nun analoqu kimi baxılır, lakin, fikrimizcə, 

linqvodidaktik baxımdan, ilk növbədə, tədris prosesində təlimin dialoji xarak-

terinə üstünlük verilməlidir. Dialoqda tələbələrdə yalnız ictimai münasibətlər və 

mədəni dəyərlər haqqında deyil, həm də bu dəyərlərə öz münasibətləri barədə 

məlumat vermək imkanı  yaranır, yəni digər insanlarla dialoqlar həmsöhbətini 

tanımağa deyil, həm də özünü, öz mədəniyyətini tanıtmağa imkan verir. 

6) Mədəniyyətlərarası müqayisə prinsipi. Mədəniyyətlərarası bacarıq doğ-

ma və xarici mədəniyyətləri müqayisə etmək və ünsiyyət prosesindəki bu mədə-

niyyət fərqlərini nəzərə almaq qabiliyyətini nəzərdə tutur. Doğma və xarici 

mədəniyyətləri müqayisə etmək qabiliyyəti mədəniyyətlərarası səriştənin əsas 

tərkib hissəsidir və buna görə də onun formalaşması üsulları mədəniyyətlərarası 

ünsiyyətin tədris modelinə daxil edilməlidir.  

7) Mədəniyyətlərarası səriştənin dörd mərhələli formalaşma prinsipi: 

 a) informativ; b) müqayisəli; c) uyğunlaşma; ç) tətbiqi. İnformasiya mərhələsi 

vəziyyətin öyrənilməsi və müəllimin daxil olduğu qaydalar və məlumatlar 

əsasında daxil edilməsi prosesidir. Müqayisəli mərhələyə özünün və digər 

mədəniyyətin təhlili, uyğunlaşma mərhələsinə - başqa mədəniyyətin anlaşılması, 

tətbiqetmə mərhələsinə isə vizual material və texnikalardan istifadə edərək ətraf 

mühitin reproduksiyası ilə həyata keçirilən "mədəniyyətə batırma" daxildir. Bu 

dörd mərhələni nəzərə alaraq, mədəniyyətlərarası yetkinliyin formalaşması 

şəraitində materialın öyrənilməsi qaydasını müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

8) İngilis dilinin tədrisində istifadə olunan materialların mədəniyyətlərarası 

səriştəyə əsaslanması prinsipi. Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşması pro-

sesində istifadə olunan bütün materiallar  həm doğma, həm də digər  mədəniy-
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yətlərlə tanış olmaq, müqayisə etmək və sonda üçüncü mədəniyyətə yiyələnmək 

üçün zəmin olmalıdır.  

9) Mədəni variativlik və mədəni oppozisiya prinsipi – dili öyrənilən ölkədə 

mədəniyyət müxtəlifliyi - multikulturalizm və ölkədə mövcud mədəni ziddiyyət-

lər, konfliktlər  nəzərə alınmalıdır. 

Fikrimizcə, ümumiləşdirərək təklif etdiyimiz təlim prinsipləri ingilis 

dilinin tədrisi prosesində mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşması üçün, 

didaktik və metodoloji məzmunda geniş imkanlar yaradacaq. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВДА ИМАНОВА 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются принципы формирования межкультурной компетенции 

студентов в обучении английскому языку в языковом вузе. Предлагаются определении 

межкультурной компетенции азербайджанских, российских и зарубежных ученых. 

Предлагаемые принципы преподавания для формирования межкультурной компетенции - 

уточняют и дополняют принципы образовательной культуры, которые имеют широкий 

культурно-дидактический и методологический характер и создают дидактические условия 

для формирования межкультурной компетенции в процессе преподавания английского 

языка. 

Эти принципы формирования межкультурной компетенции также могут быть 

установлены в иерархической взаимозависимости. Культурное разнообразие и культурные 

принципы будут на том же уровне, что и учебный контент, применяемый при отборе. 

Принципы двустороннего обучения, преобладание проблемных культурных и культурных 

задач и диалог культур уже будут принципами другого уровня, поскольку они 

непосредственно раскрывают методологию обучения языку для формирования 

межкультурной компетенции. 

Ключевые слова: Mежкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, 

принципы обучения. 
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SUMMARY 

SEVDA IMANOVA 

THE PRINCIPLES OF THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE TO 

STUDENTS IN TEACHING ENGLISH 

The article discusses the principles of the formation of intercultural competence to 

students in teaching English at a language university. The definition of intercultural competence 

of Azerbaijani, Russian and foreign scientists is proposed. The proposed teaching principles for 

the formation of intercultural competence - clarify and complement the principles of educational 

culture, which have a wide cultural, didactic and methodological nature and create didactic 

conditions for the formation of intercultural competence in the process of teaching English. 

These principles of the formation of intercultural competence can also be established in 

hierarchical interdependence. Cultural diversity and cultural principles will be at the same level 

as the educational content used in the selection. The principles of bilateral learning, the 

predominance of problematic cultural and cultural tasks and the dialogue of cultures will already 

be principles of a different level, since they directly reveal the methodology of teaching a 

language for the formation of intercultural competence. 

Key words: Intercultural competence, intercultural communicatio, principles of teaching. 
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NAXÇIVANIN ORTA ENEOLĠT DÖVRÜ MƏDƏNĠYYƏTĠ 

 

2010-cu ildən baĢlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılan araĢdır-

malar nəticəsində Neolit və Eneolit dövrünə aid yeni abidələr aĢkar olunmuĢdur. Onların bir 

qismi Orta Eneolit dövrünə aiddir. Bu abidələrin tədqiqi ölkəmizin qədim sakinlərinin 

miqrasiyasının arealını, onların qədim ġərq ölkələri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələrini öyrənməyə 

imkan verir. Tədqiqatlar göstərir ki, Orta Eneolit dövründə Sirabçay və Naxçıvançay vadisində 

yaĢayan insanlar əkinçiliklə və köçmə maldarlıqla məĢğul olmuĢlar. Köçmə maldarlıq insanların 

müxtəlif faydalı qazıntılar, o cümlədən mis və obsidian yataqlarından istifadəsi üçün də əlveriĢli 

Ģərait yaratmıĢdır. Keramika məmulatının  araĢdırılması Orta Eneolit mədəniyyətinin Son Neolit 

və Erkən Eneolit ənənələri əsasında inkiĢaf etdiyini göstərir. Lakin bu yaĢayıĢ yerlərində Dalma 

Təpə tipli basma naxıĢlı keramika aĢkar olunmamıĢdır. Ehtimal ki, Dalma Təpə mədəniyyəti e.ə. 

V minilliyin ortalarınadək davam etmiĢdir. Demək olar ki, Orta Eneolit dövründə özünəməxsus 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənən arxeoloji mədəniyyət formalaĢmıĢdır.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Orta Eneolit, Bülövqaya, Naxçıvantəpə, Dalma Təpə, boyalı 

keramika 

 

2010-cu ildən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində apa-

rılan araşdırmalar nəticəsində Neolit və Eneolit dövrünə aid yeni abidələr aşkar 

olunmuşdur. Bu abidələr həmin dövrdə Naxçıvanda məskunlaşan insanların 

mikro və makro miqrasiyalarının istiqamətini, onların həyat tərzini öyrənmək 

baxımından əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Eneolit dövrünün orta mərhələsinə aid 

abidələr xüsusilə xüsusilə diqqəti cəlb edir. Sirabçay vadisində yerləşən Uçan 

Ağıl, Bülövqayası, Naxçıvançay vadisində yerləşən Uzunoba və Naxçıvantəpə 

yaşayış yerlərinin araşdırılması e.ə. V minilliyin ortalarında qədim insanların 

həyat tərzi və mədəniyyətini öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. 

Kültəpə yaşayış yerində və onun ətrafında aparılan araşdırmalar göstərir 

ki, e.ə. VI minilliyin sonunda iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı olaraq qədim 

insanların yaşayış yerlərini dəyişməyə məcbur olmuşdur. I Kültəpə yaşayış 

yerində həyat e.ə. VII minilliyin ortalarından başlayaraq VI minillik boyu davam 

etsə də (8, c. 38-41) e.ə.V minillikdə burada həyat kəsilmişdir. Kültəpədən 

tapılan bəzi keramika məmulatı e.ə. V minillikdə burada həyatın epizodik 

xarakter daşıdığını, daimi məskunlaşma olmadığını göstərir (4, s. 199). Bununla 

belə e.ə. V minilliyin birinci yarısında Kültəpə ətrafında yaşayış davam etmişdir. 

E.ə. V minillikdə qədim insanlar daha çox bilavasitə çay kənarlarında 

məskunlaşmaya üstünlük vermişlər. 2010-2019-cu illərdə aparılan arxeoloji 

araşdırmalar zamanı Naxçıvançay və Sirabçay vadisində Eneolit dövrünə aid 

yeni yaşayış yerləri aşkar olunmuşdur. Araşdırmalar bu yaşayış yerlərinin 

Eneolit dövrünün müxtəlif mərhələlərində məskunlaşdırıldığını göstərir. Bir 

qismi Eneolit dövrünün orta mərhələsinə aid olan bu yaşayış yerləri Naxçıvan-
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çay, Sirabçay və Qahabçay vadisində yerləşir. Naxçıvançay vadisində yerləşən 

Naxçıvantəpə yaşayış yerində məskunlaşma Erkən Eneolit dövründə başlamış və 

Orta Eneolit dövründə də davam etmişdir. Uzunoba, Uçan Ağıl, Bülövqayası, 

Sələsüz, Dərəşahbuz yaşayış yerləri isə  Orta Eneolit dövründə məskunlaşdırıl-

mışdır. Eneolit dövrünün orta mərhələsinə aid yaşayış yerlərinin keramikası 

müəyyən xüsusiyyətləri ilə Son Eneolit dövründən fərqlənir. Digər tərəfdən bu 

yaşayış yerlərinin hər biri özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilir.Uzun Oba, 

Uçan Ağıl, Bülövqayası və Naxçıvantəpə yaşayış yerlərində aparılan araşdırma-

lar zamanı e.ə. V minilliyin birinci yarısına və ortalarına aid maddi mədəniyyət 

nümunələri əldə edilmişdir.   

 
Şəkil 1. Uçan Ağıl yaşayış yerinin keramikası. 

 

Uçan Ağıl yaşayış yeri Babək rayonunun Sirab kəndindən şimal-şərqdə 

yerləşir. Yerüstü keramika məmulatı saman qarışıq gildən hazırlanmış, qırmızı 

rəngin müxtəlif çalarlarında bişirilmişdir. Keramika məmulatının bir qismi 

boyalıdır. Yerüstü materiallar arasında bir ədəd daş çəkic də vardır. Bu çəkic 

Duzdağ mədənlərində istifadə olunan alətlərlə bənzərdir. 2015-ci ildə yaşayış 

yerində üç sahədə qazıntı başlanmışdır. Onlarının ikisinin ölçüsü 5х5 m, birinin 

ölçüsü isə 5х10 m olmuşdur. Qazıntılar 2019-cu ilədək davam etdirilmiş, Orta 

Eneolit dövrünə aid keramika məmulatı və obsidian məmulatı aşkar olunmuşdur. 

Tədqiqat zamanı Erkən Tunc dövründə də burada yaşayış olduğu və Eneolit 

dövrü mədəni təbəqəsinin Erkən Tunc dövrü təbəqəsi ilə kəsildiyi müəyyənləş-

dirilmişdir. Tədqiqatlar zamanı yaşayış yerinin yaxınlığında olan kurqanın da 

Erkən Tunc dövrünə aid olduğu da müəyyənləşdirilmişdir. Ancaq tədqiat zamanı 

aşkar olunan keramika məmulatının əksəriyyəti Eneolit dövrünə aiddir. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı arxitektura qalıqları aşkar olunmamışdır. Lakin 

yaşayış yerinin alt təbəqəsində qeydə alınan çoxsaylı dirək yerləri Uçan Ağıl 
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sakinlərinin dirəklər vasitəsi ilə qurulmuş, dördkünc formalı yüngül konstruksi-

yalı evlərdən istifadə etdiyini göstərir. Yaşayış yerindən götürülən kömür nümu-

nələrinin biri e. ə. 4690-4450-ci illəri, digəri isə e. ə. 4497- 4344-cü ili göstər-

mişdir. Keramika məmulatı sadə, relyef naxışlı və boya naxışlı olmaqla üç qrupa 

bölünür. Sadə keramika məmulatı üstünlük təşkil edir. Keramika məmulatı küpə 

və kasa tipli qabların parçalarından ibarətdir (Şəkil 1, 1-4, 10-13). Kasa tipli 

qabların qabarıq və bikonik gövdəli olmaqla müxtəlif tipləri vardır. Bəzi kasala-

rın ağzının kənarı xaricə qatlanmışdır (Şəkil 1, 13). Qabların ikisi məməcikşəkil-

li çıxıntı (Şəkil 1, 5, 15), biri isə relyef kəmər üzərindən barmaq basqısı ilə 

naxışlanmışdır (Şəkil 1, 6).  

 
Şəkil 2. Uçan Ağıl yaşayış yerinin boyalı keramikası. 

 

Keramika məmulatının bir qismi boya naxışlılarla təmsil olunmuşdur. Bu 

tip keramikanın ikisi kiçik parça halındadır. Onlar qırmızı boya üzərindən qara 

rənglə torşəkilli ornamentlə naxışlanmışdır (Şəkil 1, 8, 9). Torşəkilli ornamentlə 

naxışlanmış keramika Naxçıvantəpə yaşayış yerində (1,şəkil 121, 3, şəkil 135, 2; 

2, şəkil 104, 4, 5), Culfa Kültəpəsində (9, fig. 12, 1, 2), Seh Gabidə (13, fig 59, 

32, 34) və digər yaşayış yerlərində rast gəlinmişdir. Boya naxışlı keramika 

nümunələrinin ikisi naxış kompozisiyasının xüsusiyyiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. 

Onlardan biri paralel xətlər arasına alınmış üç cərgə ştrixlənmiş üçbucaqlarla 

naxışlanmışdır (Şəkil 2, 1). Bu tip ornamentasiyanın bənzərlərinə çox az rast 

gəlinmişdir. Bitişik ştrixlənmiş üçbucaqlar Hacı Firuz (18, fig. 97, k, l), 

Naxçıvantəpə (1,şəkil 46, 3; şəkil 52, 10), Dalma Təpə (14, fig. 4, f) və Culfa 

Kültəpəsindən (9, fig. 9, 4) məlumdur. İkinci keramika parçası qabın ağzının 

altına çəkilmiş bitişik ştrixlənmiş üçbucaqlar, qabın ağız kənarı isə qara rənglə 

doldurulmuş üçbucaqlar sırası ilə naxışlanmışdır (Şəkil 2, 2). Bu ornamentin 

bənzəri hələlik məlum deyil. Lakin onun bəzi detalları Hacı Firuz və Şimal 

Qərbi İranın digər abidələri ilə çox bənzərdir. Keramika nümunələrinin biri qara 

rənglə doldurulmuş bir-biri üzərində yerləşdirilmiş bitişik üçbucaqlar sırası ilə 

naxışlanmışdır. Bu tip naxışlar Dalma Təpə mədəniyyətinə məxsus abidələr 

üçün xarakterikdir. 

Babək rayonunun Aşağı Uzunoba kəndi yaxınlığında yerləşən Uzunoba 

yaşayış yerinin üzəri təqribən 2 qalınlığında boş təbəqə ilə örtülmüşdü. Yaşayış 

yerinin şərq hissəsində aparılan kəşfiyyat qazıntısı bu təbəqədən aşağıda isə 2, 5 

m qalınlığında mədəni təbəqənin olduğunu göstərmişdir. Tədqiqat zamanı aşkar 
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olunan keramika məmulatının əksəriyyəti Eneolit dövrünün orta mərhələsinə 

aiddir. Keramika məmulatı tipoloji və texnoloji xüsusiyyətlərinə görə Uçan Ağıl 

keramikası ilə bənzərdir. Uzunoba yaşayış yerindən götürülən kömürün analizi 

e.ə. 4620-4370-ci illəri göstərmişdir. 

     

Tablo 1. Uçan Ağıl və Uzunobadan götürülən karbon analizlərinin 

nəticələri. 

Tədqiqat zamanı aşkar olunan keramika məmulatı sadə, qabartma 

bəzəməli və boyalı qabların parçalarından ibarətdir. Keramika məmulatı başlıca 

olaraq saman qarışığı olan gildən hazırlanaraq qırmızı rəngin müxtəlif 

çalarlarında bişirilmişdir. Sadə keramika küpə və kasa tipli qabların 

parçalarından ibarətdir (Şəkil 3, 1-3, 9, 11). Qablardan birinin qulaqcıqşəkilli 

qulpu vardır (Şəkil 3, 10). Bu tip qulplar Neolit və Eneolit dövrünün müxtəlif 

mərhələlərində Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqdə geniş istifadə olunmuşdur. Bu 

tip qulplar I Kültəpə, Naxçıvantəpə, Şorsu, Yeniyol və digər abidələrdən 

məlumdur.  

                      
                             Şəkil 3. Uzunoba yaşayış yerinin keramikası. 

Uzunoba yaşayış yerinin ikinci qrup keramikası qabartma naxışlıdır. 

Keramikanın bir qizmi məməcikşəkilli, bəziləri isə qulaqcıqşəkilli qabartmalarla 

naxışlanmışdır (Şəkil 3,4-5, 13). Keramika məmulatının bir qismi isə qabarıq 

kəmərlə naxışlanmışdır. Kəmərlərin bəzisinin ortası batıq (Şəkil 3, 8), bəziləri 

isə qabarıq kəmər üzərindən barmaq basqısı ilə naxışlanmışdır (Şəkil 3, 12, 14). 

  Sampl ĠD 
Sample 

Radiocarbon 

Age (BP) 
δ

13
C (‰) 

Date BC 

(95,4%) 

1 Ucan Agil 2013 LTL14893A 5585 ± 45 -21.9 ± 0.7 4497-4344 BC 

2 Uçan Agıl 15-2019 LTL16009A 5713 ± 45 -23.4 ± 0.4 4690-4450 BC 

3 Uzunoba 15- 010 LTL16019A 5674 ± 45 -20.3 ± 0.5 4620-4370 BC 
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Uzunoba keramikası arasında iki ədəd boyalı parça da vardır. Onlar 

qırmızı boya üzərindən qara rənglə çəkilmiş xətlərlə naxışlanmışdır. Keramika 

parçalarının birində ştrixlənmiş romb, digərində isə sünbülşəkilli ornament 

vardır (Şəkil 3, 6, 7). Bu tip şünbülşəkilli ornament Neolit və Erkən Eneolit 

abidələrində, İranda Hacı Firuz (18, fig. 97, d), Təpə Giyanın VI A təbəqəsində 

(16, p. 181, fig. 109), Tepe Gheshlagh (17,  p.96, fig. 18), Təpə Sabz (16, p. 174, 

fig. 105), Azərbaycanda isə Naxçıvantəpədə (1, Şəkil 174, 4), rast gəlinmişdir. 

Ştrixlənmiş romblar isə Yaxın Şərqin Neolit və Eneolit abidələrində geniş 

yayılmışdır. Bu tip ornament Dava Göz (10, fig. 9), Culfa Kültəpəsi (9, fig. 8, 1), 

Seh Gabi (13, fig. 57) və digər abidələrdə vardır. 

 
                     Şəkil 4. Bülövqayası yaşayış yerinin sadə keramikası. 

 

Bülövqayası yaşayış yeri Babək rayonunun Göynük kəndindən cənub-

qərbdə, kiçik çayın kənarında yerləşir. Bülövqayasının keramika məmulatı sadə, 

qabartma, basmanaxışlı və boyanaxışlı qabların parçaları ilə təmsil olunmuşdur. 

Sadə keramuka məmulatı saman qarışığı olan gildən hazırlanaraq çəhrayı 

rəngin müxtəlif tonlarında bişirilmişdir. Bəzi keramika nümunələrinin kəsiyində 

qara rəngli qalın təbəqəyə rast gəlinir. Bu tip keramika küpə, çölmək və kasa 

tipli qabların parçalarından ibarətdir. Küpə (Şəkil 4, 1) və çölmək (Şəkil 4, 8) 

tipli qablar bir nümunə ilə təmsil olunmuşdur. 

Kasa tipli qabların olduqca müxtəlif tipləri vardır. Birinci tip kasaların 

gövdəsi konusvaridir. Kasaların bəzisinin ağzının kənarı dəyirmi (Şəkil 4, 3, 4, 

6), bəziləri isə xaricə doğru çıxıntılıdır (Şəkil 4, 2). Kasalardan birinin xarici 

səthi daraqvari alətlə düzəldilmişdir (Şəkil 4, 3). Üçüncü tip kasalar qabarıq 

gövdəlidir (Şəkil 4, 5, 7, 9, 10-14). Bu tip kasalar gövdəsinin formasına görə bir-

birindən fərqlənirlər. Kasalar formaca Dalma Təpə mədəniyyətinin kasaları ilə 

bənzərdir. 
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Qabartma naxışlılar başlıca olaraq çölmək və kasa tipli qabların 

parçalarından ibarətdir (Şəkil 5, 1-3). Onlar məməcikşəkilli və qulaqcıqşəkilli 

qabartmalarla naxışlanmışdır. Bu tip ornament Neolit dövründə və Eneolit 

dövrünün müxtəlif mərhələlərində rastlanır. Bu tip ornamentə Naxçıvantəpənin 

Erkən Eneolit təbəqəsində demək olar ki rast gəlinməmişdir. Lakin 

Naxçıvantəpənin Neolit təbəqəsində və I Kültəpədə (5, s. 127, şəkil 113, 1) bu 

tip ornamentlər istifadə olunmuşdur. Bu tip ornament Mil düzünün Neolit 

abidələrindən də məlumdur (11, fig. 177, 179). Lakin Orta və Son Eneolit 

abidələrində bu tip ornament geniş istifadə olunmuşdur. Bu tip ornament 

Naxçıvantəpə (1, s. 160, şəkil 92, 2), Ovçulartəpəsi (3, tablo XII, 1-3; tablo 

XXXVI) və Culfa Kültəpəsindən (9, fig. 13, 1-4) məlumdur. 

 
Şəkil 5. Bülövqayası. Qabartma və basmanaxışlı keramika. 

 

Basma naxışlı keramika çölmək və kasa tipli qabların parçalarından 

ibarətdir (Şəkil 5, 4-7). Naxışlar başlıca olaraq relyef kəmər üzərindən barmaq 

basqısı ilə icra olunmuş ornamentlərdən ibarətdir. Bu tip ornament əsasən Orta 

və Son Eneolit dövrü üçün xarakterikdir. Bu tip ornament Naxçıvantəpə (1, s. 

100, şəkil 42, 3), Ovçulartəpəsi (3, tablo XLVI), Uçan Ağıl (5, рис. 5, 2) 

Uzunoba (Şəkil 3, 12), Culfa Kültəpəsi (9, fig. 12,9; fig.15, 5) və digər 

abidələrdən məlumdur. 

Keramika nümunələrinə əsasən deyə bilərik ki, qablar başlıca olaraq 

yastı oturacaqlı olmuşdur (Şəkil 5, 8-11). Qabların bəzilərinin oturacağının 

kənarı xaricə doğru çıxıntılıdır (Şəkil 5, 8, 10). Bəzi qabların oturacaqları isə 

içəriyə doğru batıqdır (Şəkil 5, 11). Bu tip oturacaqlar Neolit dövründən 

başlayaraq Naxçıvanın dulusçuluq məmulatında istifadə olunmuşdur. Bu tip 

oturacaqlar Eneolit dövrünün bütün mərhələlərində geniş yayılmışdır. 

Keramika məmulatının müəyyən hissəsi boya naxışlı qabların 

parçalarından ibarətdir (Şəkil 6; Şəkil 7). Boyalı keramika məmulatının biri küpə 

tipli qabın parçası ilə təmsil olunmuşdur. Küpənin ağzının kənarı xaricə 

qatlanmış, ağzının kənarı dəyirmilənmişdir. Xarici səthi bir-birinin üzərində 

yerləşdirilən, qara rənglə doldurulmuş üçbucaqlar cərgəsi ilə naxışlanmışdır 
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(Şəkil 7, 1). Bu tip naxış motivi Dalma Təpə mədəniyyəti üçün xarakterikdir. Bu 

motivdə naxışlanmış qablar Hacı-Firuz (18,fig.92, h), Dalma Təpə (14, fig. 4, 

D), Naxçıvantəpə (1, şəkil 46, 4), Seh-Gabi B (13, fig. 61, 53.1-53.8), Təpə  

Giyan VB (16, p. 182, fig. 110), Uçan Ağıldan (Şəkil 2, 3) məlumdur. Bu tip 

ornamentin tam bənzərlərinə Mesopotamiya və İranın Neolit abidələrində rast 

gəlinmir. Lakin Xassuna, Samarra və Xalaf mədəniyyətinə aid keramika 

nümunələrində bənzər motivlərdən istifadə olunmuşdur. Ehtimal ki, bu tip 

ornament qədim Mesopotamiya ənənələri əsasında formalaşmışdır. Maraqlıdır 

ki, bu tip ornamentə həmçinin Mərkəzi Asiyada Namazqa təpə yaşayış yerinin 

ikinci dövründə rast gəlinir (16, p. 222, fig. 139). 

 
Şəkil 6. Bülövqayası. Boyalı keramika. 

 

Keramika məmulatının bir qismi parallel zolaqlar (Şəkil 6, 1), ştrixlənmiş 

üçbucaqlar, bir-birinin içərisinə çəkilmiş üçbucaqlarla (Şəkil 6, 6-9), bəziləri 

torlu ornamentlə (Şəkil 6, 4; Şəkil 7, 4) naxışlanmışdır. Bu tip ornamentlər 

Dalma Təpə tipli abidələrdə geniş yayılmışdır. Bu tip ornamentə Hacı-Firuz 

(18,fig.92, l), Dalma Təpə (14, fig. 4, A, F), Naxçıvantəpə (1, şəkil 58; 2, şəkil 

104, 4, 5), Lavin Təpə (12, fig. 8) və digər yaşayış yerlərində rast gəlinir. 

Keramika məmulatının bir qismi şünbülşəkilli ornamentlə naxışlanmışdır 

(Şəkil 7, 5, 7). Bu tip ornamentin ən qədim nümunələrinə Umm Dabaghiyah (16, 

fig. 80), Hacı-Firuz (Voigt 1983,fig.97, d) və Xuzistanda Təpə Səbz (16, fig. 

105) yaşayış yerlərində rast gəlinir. Bu tip ornament həmçinin Təpə Giyan (16, 

fig. 109), Seh Gabi (13, fig. 65, 001), Təpə Siyahbid (13, fig. 102, 5), Çoqa 

Maran (13, fig. 107, 12) və digər abidələrdən məlumdur. 

Bəzi keramika nümunələri bir-biri üzərində yerləşdirilmiş ensiz üçbucaq-

lar sırası ilə naxışlanmışdır (Şəkil 7, 6, 8). Bu tip bəzəmə motivi Hacı-Firuz 

yaşayış yerindən məlumdur (Voigt 1983,fig.95, a). Keramika nümunələrinin 

bəzisi ağız kənarına çəkilmiş, qara rənglə doldurulmuş üçbucaqlarla 

naxışlanmışdır (Şəkil 7, 2, 3). Bu tip bəzəmə motivinə də Hacı-Firuz yaşayış 

yerinin keramika məmulatı arasında rast gəlinir (18,fig. 92, g; fig.95, f). 
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Şəkil 7. Bülövqayası yaşayış yerinin boyalı keramikası. 

 

Bu yaşayış yerləri  Eneolit mədəniyyətinin orta mərhələsinin öyrənilməsi 

üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir (6, c. 88-95). Tədqiqatlar göstərir ki, Orta 

Eneolit dövründə Sirabçay və Naxçıvançay vadisində yaşayan insanlar 

əkinçiliklə və köçmə maldarlıqla məşğul olmuşlar. Köçmə maldarlıq insanların 

müxtəlif faydalı qazıntılar, o cümlədən mis və obsidian yataqlarından istifadəsi 

üçün də əlverişli şərait yaratmışdır. Araşdırmalara əsasən demək olar ki, Eneolit 

dövrünə aid mövsümi yaşayış yerləri məhz qədim Naxçıvan sakinlərinin 

Zəngəzur dağlarının zəngin xammal mənbələrinə, o cümlədən metal yataqlarına 

gedən yollar üzərində salınmışdır (8, s. 143). Bu abidələrin tədqiqi ölkəmizin 

qədim sakinlərinin miqrasiyasının arealını, onların qədim Şərq ölkələri ilə 

iqtisadi-mədəni əlaqələrini öyrənməyə imkan verir. Keramika məmulatının  

araşdırılması Orta Eneolit mədəniyyətinin Son Neolit və Erkən Eneolit ənənələri 

əsasında inkişaf etdiyini göstərir. Lakin bu yaşayış yerlərində Dalma Təpə tipli 

basma naxışlı keramika aşkar olunmamışdır. Ehtimal ki, Dalma Təpə 

mədəniyyəti e.ə. V minilliyin ortalarınadək davam etmişdir. Demək olar ki, Orta 

Eneolit dövründə özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənən arxeoloji mədəniyyət 

formalaşmışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ВЕЛИ БАХШАЛИЕВ, ЭЛЬМАР БАХШАЛИЕВ 

КУЛЬТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕГО ЭНЕОЛИТА НАХЧЫВАНА 

Во время археологических исследований, проведенных на территории 

Нахчыванской АР с 2010 года были выявлены новые памятники эпохи неолита и 

энеолита. Определенная часть их относятся к эпохе среднего энеолита. Исследование этих 

памятников имеют значение для изучения ареала движения древних поселенцев нашего 

края, а также для изучения культурно-экономических связей с ближневосточными 

странами. Исследования показывают, что в эпохе среднего энеолита поселенцы, 

заселенные на долине Сирабчай и Нахчыванчай  занимались земледелием и отгонным 

скотоводством. Отгонное скотоводство создало благоприятное условие для разработки 

медных и обсидиановых залежей. Исследование керамических изделий показывает, что 

культура эпохи среднего энеолита развивалась на основе традиций позднего неолита и 

раннего энеолита. Однако в этих поселениях импрессованная керамика типа Далма Тепе 

не выявлена. По-видимому, культура Далма Тепе развивалась до середины V тысячелетия 

до н.э. Можно сказать, что в эпохе среднего энеолита формировалась археологическая 

культура, отличающаяся своеобразными особенностями.  

Ключевые слова: Нахчыван, средний энеолит, Бюловкая, Нахчыван Тепе, Далма 

Тепе, расписная керамика. 
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SUMMARY 

VELI BAKHSHALIEV, ELMAR BAKHSHALIYEV  

MIDDLE ENEOLITE CULTURE OF NAKHCHIVAN  

Archaeological researches held on the territory of the Nakhchivan Autonomous 

Republic since 2010 revealed new monuments of the Neolithic and Chalcolithic Age. A certain 

part of them belong to the Middle Chalcolithic Age. The study of these monuments is important 

for studying the range of the movement of the ancient settlers our region, as well as for studying 

cultural and economic ties with Middle Eastern countries. Studies show that in the Middle 

Chalcolithic Age, settlers settled in the Sirabçay and Nakhchivançay valleys were engaged in 

agriculture and cattle breeding. Cattle breeding have created a favorable condition for the 

development of copper and obsidian deposits. A study of ceramic products shows that the culture 

of the Middle Chalcolithic Age developed on the basis of the traditions of the Late Neolithic and 

Early Chalcolithic Age. However, in these settlements, impressed ceramics such as Dalma Tepe 

have not been identified. Apparently, the culture of Dalma Tepe developed until the middle of 

the 5
th

 millennium BC. We can say that in the Middle Chalcolithic Age an archaeological culture 

was formed, characterized by peculiar features. 

Key words: Nakhchivan, Middle Chalcolithic Age, Bulövkaya, Nakhchivan Tepe, 

Dalma Tepe, painted ceramics. 
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                   MĠLLĠ ARXĠVĠN ĠNKĠġAFINDA HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ROLU 

 

Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda arxiv quruculuğu çox çətin bir yol keçmiĢdir. 

Naxçıvan ərazisi müxtəlif dövlətlərin vuruĢ meydanına çevrilmiĢ, nəticədə iĢğala məruz qalmıĢ 

bu ərazidə qiymətli arxiv sənədləri ya məhv edilmiĢ, ya da iĢğalçılar tərəfindən talan edilərək 

baĢqa yerlərə daĢınmıĢdır. XX əsrin 20-ci illərinə qədər Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvanda 

dövlət idarəçiliyinin əsas atributlarından biri arxivlər olmuĢdur. Ölkəmizdə arxiv iĢinin dövlət 

səviyyəsində təĢkilinə 1920-ci ilin dekabrından baĢlanmıĢdır. Nəticədə bu il Azərbaycanda arxiv 

quruculuğunun 100 (6 dekabr 1920- ci il) və  Naxçıvanda arxiv quruculuğunun 95 illiyi (13 

dekabr 1925- ci il)tamam olur. Naxçıvan MSSR Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsi 1925-ci ildə 13 

dekabrda Naxçıvan MSSR Mərkəzi Dövlət Arxivinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmiĢdir. 

1930-cu ildə Azərbaycanda arxiv orqanlarının təĢkili ilə əlaqədar Naxçıvanda Mərkəzi Arxiv 

Ġdarəsi yaranmıĢdır ki, onun da tərkib hissəsi Naxçıvan Ģəhərində Respublika Dövlət Arxivi 

olmuĢdur. Müstəqillik əldə etmiĢ respublikamızda baĢqa sahələrdə olduğu kimi, arxiv iĢi 

sahəsində də suveren dövlətə məxsus yeni qanunvericilik və normativ aktlar yaranmalı idi. 

Bunların da memarı Ümummilli lider Heydər Əliyev oldu. “Milli Arxiv fondu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiĢ və Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

tərəfindən 1994-cü il iyun ayının 22-də imzalanıb təsdiq olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Türkmənçay müqaviləsi, Nəriman Nərimanov, Daxili ĠĢlər Komissarlığı, 

Heydər Əliyev, Milli Arxiv fondu, Türkiyə, Moskva 

 

Hər bir millətin arxivi onun tarixinin, həyatının ayrılmaz hissəsidir. Əgər 

bir xalqın arxivi yoxdursa, demək o xalqın gələcəyindən də danışmaq əbəsdir. 

Yəni, keçmişini unudan gələcəksiz yaşayar. Bu bir həyat aksiomasıdır. Azərbay-

canda, eləcə də Naxçıvanda arxiv quruculuğu çox çətin bir yol keçmişdir. Tari-

xin müxtəlif dövrlərində Naxçıvan müxtəlif dövlətlərin vuruş meydanına çevril-

miş, nəticədə işğala məruz qalmış bu ərazidə qiymətli arxiv sənədləri ya məhv 

edilmiş, yaxud da işğalçılar tərəfindən talan edilərək başqa yerlərə daşınmışdır. 

Xanlıqlar dövründə istər İran, istərsə də Osmanlı dövlətinin Naxçıvan xanlığını 

ələ keçirmək üçün apardıqları döyüşlər, həmçinin Türkmənçay müqaviləsindən 

sonra rus müstəmləkəçiliyi, sonra Naxçıvan qəzasının Gürcüstan İmereti və 

İrəvan quberniyasına verilməsi buna əyani sübutdur. Bu isə öz növbəsində arxiv 

quruculuğuna böyük ziyan vurmuşdur. Bu gün İran İslam Respublikasının 

Təbriz, Tehran, Türkiyə Cümhuriyyətinin Ankara, İstanbul, Rusiyanın Moskva, 

Sak-Peterburq, eləcə də Ermənistan, Gürcüstanın dövlət arxivlərində Naxçıvanın 

XVIII-XX əsrlər tarixinə dair saxlanılan çoxsaylı qiymətli sənədlər və nadir 

əlyazmalar vardır. Bunlar bizim milli sərvətlərimizdir ki, əldən çıxıb (1, v. 1). 

Ölkəmizdə arxiv işinin dövlət səviyyəsində təşkilinə 1920-ci ilin deka-

brından başlanmışdır. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərima-

nov “Vahid dövlət arxiv fondunun yaradılması və xalq maarif komissarlığı ya-

nında mərkəzi dövlət arxivinin təşkili haqqında” dekret imzalamışdır. Həmin 

dekreti əldə rəhbər tutan Naxçıvan MSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi 1925-ci il 

dekabr ayının 13-də Naxçıvan MSSR-də Mərkəzi Dövlət Arxivinin yaradılması 

haqqında qərar qəbul etmişdir (2, v. 38). 
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Azərbaycanda arxiv orqanlarının yenidən təşkili ilə əlaqədar olaraq 1930-

cu ildə Naxçıvan MSSR Mərkəzi Dövlət Arxivi yenidən təşkil edilmişdir. 

Naxçıvan şəhərindəki dövlət arxivi onun tərkibində idi. Lakin 1960-cı ilə qədər, 

arxiv idarəsi və Mərkəzi Dövlət Arxivi Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər 

Komissarlığının tabeliyində olan dövrdə demək olar ki, arxivlər qapalı təşkilatlar 

idi. Bu da onlarla elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına və arxiv sənədlərindən 

istifadə olunmağa əngəl törədirdi. 

1930-cu illərdə Naxçıvanda Mərkəzi Arxiv İdarəsi yaranmış, onun tərkib 

hissəsi kimi Naxçıvan şəhərində Respublika Dövlət Arxivi olmuşdur. 1941-ci 

ildə Naxçıvan MR Mərkəzi Dövlət Arxivi adlanmışdır. Ötən əsrin 60-cı illərində 

ittifaqın başqa yerlərində olduğu kimi Naxçıvanda da arxiv təşkilatı Daxili İşlər 

Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılıb Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin tabeliyinə 

verildi. Bundan sonra arxiv işinə və arxiv sənədlərindən istifadəyə diqqət 

artırıldı. 

1928-1930-cu illər arasında Muxtar Respublikanın rayonlarında da dövlət 

arxivlərinin yaradılmasına başlandı. İlk dəfə Şərur, Ordubad, Culfa və Şahbuz 

rayonlarında, 1979-cu ildə Babək rayonunun yaranması ilə Babək rayonunda, 

1990-cı ildə Sədərək rayonunda, 2004-cü ildə Kəngərli rayonunun yaranması ilə 

Kəngərli rayonunda dövlət arxivi təşkil olunmuş və xalqımıza xidmət etməyə 

başlamışdır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Arxiv İdarəsi tabeliyində 

bir Muxtar Respublika dövlət, bir şəhər və 7 rayon dövlət arxivi fəaliyyət gös-

tərir. Bu arxivlərdə elmin, mədəniyyətin və ictimai həyatın müxtəlif sahələrini 

özündə əks etdirən 430 mindən çox kağız əsaslı idarəçilik işi, elm, mədəniyyət, 

ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin 2000-ə qədər işdən ibarət elmi və texniki 

sənədləri, 80 mindən çox foto və 4 mindən çox kino sənədi mühafizə olunur. 

Xalqımız öz mənəvi sərvəti olan arxivlərinə yalnız 1991-ci ildə sovet reji-

mi dağılandan sonra sahib oldu. Müstəqil respublikamızın ərazisində olan bütün 

arxivlər Azərbaycan xalqının həqiqi mənəvi sərvətinə çevrildi. İllərlə “bağlı qa-

pı” arxasında qalan bu sənədlərdən tariximizin tədqiqində geniş istifadə olunma-

ğa başlandı. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında unudulmaz xid-

mətlərindən biri də onun xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə böyük övladlıq mə-

həbbəti idi. O, yaxşı başa düşürdü ki, bir xalqın həqiqi tarixi yalnız ilkin mənbə-

lər olan arxiv sənədləri əsasında yazıldıqda daha dəyərli, dəqiq və inandırıcı 

olur. Böyük zəka sahibi olan Ümummilli liderimiz hansı sahəyə müraciət etmiş-

sə orada böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır. Onun qarşısında fəth edə bilməyəcə-

yi bir zirvə, öhdəsindən gələ bilməyəcəyi iş yox idi. Çoxları bunun səbəbini bu 

dahi şəxsiyyətin nadir fitri istedadında görürlər. Bu həqiqətən də belədir və tək-

zibolunmaz faktdır. Lakin Heydər Əliyevin iş üslubuna yaxından bələd olanlar 

bu dahi şəxsiyyətin həyatda qazandığı müvəffəqiyyətlərin səbəbini onun ilahi 

tərəfindən verilmiş fitri istedadı ilə yanaşı əməksevərliyində, özünə qarşı hədsiz 

tələbkarlığında və daima özü üzərində gərgin işləməsində görürlər. Hər hansı bir 

ümumdövlət əhəmiyyətli məsələ hazırlanarkən o, həmin məsələyə aid müxtəlif 

mənbələrdən mümkün qədər çoxlu sənəd və materiallar toplatdırırdı. Əldə 

olunan materialları kompüter dəqiqliyi ilə işləyir, fikir süzgəcindən keçirir və 

irəli sürdüyü fikirin məntiqi müqabilində alternativ söz deməyə yer qoymurdu. 
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Müstəqillik əldə etmiş respublikamızda başqa sahələrdə olduğu kimi, 

arxiv işi sahəsində də suveren dövlətə məxsus yeni qanunvericilik və normativ 

aktlar yaranmalı idi. Bütün bunların memarı ümummilli lider Heydər Əliyev 

olmuşdur. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu bu 

işin səmərəli həyata keçirilməsi üçün demək olar ki, təməl daşı rolunu oynadı. 

Qeyd edək ki, SSRİ məkanında arxiv işi sahəsində qanun qəbul edilməmiş, bu 

sahədə normativ aktlar yalnız SSRİ Nazirlər Sovetinin təsdiq etdiyi “SSRİ 

Dövlət Arxivi fondu haqqında Əsasnamə” ilə tənzimlənirdi. 

“Milli arxiv fondu” qanunu üzərində uzun müddət iş aparılmış, 1998-ci 

ildə Milli Məclisə təqdim edilmiş, 1999-cu ilin iyun ayında “Milli Arxiv fondu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1999-cu il iyun ayının 22-də təsdiqlənmişdir. 

Qanun arxiv işinin  təkmilləşməsi və inkişafı yolunda çox gözəl perspektivlər 

açmışdır (6). Fərmanda qanundan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 

Respublika Nazirlər Kabineti və digər icra hakimiyyəti strukturları qarşısında 

konkret vəzifələr qoyulmuşdur. 5 fəsil, 23 maddədən ibarət olan qanun 

Azərbaycan Respublikasında milli arxiv fondunun formalaşması, mühafizə və 

arxivlərin fəaliyyəti ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. İlk fəsil ümumi 

müddəalar, ikinci fəsil Milli Arxiv Fondunun tərkibi və təşkili, üçüncü fəsil Milli 

Arxiv Fondu sənədlərinin uçotu və mühafizəsi, dördüncü fəsil Arxiv işinin idarə 

olunması və sonuncu fəsil Yekun müddəalardan ibarətdir. 

Bu qanunun 2-ci maddəsində Milli arxiv fondunun qanunvericilik bazası 

göstərilmişdir. Milli arxiv fondunun qanunvericilik bazası əsasən bu qanundan, 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının digər müvafiq qanunvericilik aktları dedikdə ölkə 

ərazisində arxiv işi sahəsində qəbul olunan normativ-hüquqi aktlar nəzərdə 

tutulur. Əgər bu qanunla ölkəmizin tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr 

arasında ziddiyyət yaranarsa həmin dövlətlərarası müqavilə tətbiq olunur. 

Qanunun 3-cü maddəsində əsas arxiv işi sahəsində dövlətin əsas vəzifələri 

göstərilmişdir. 

“Milli arxiv fondu haqqında” Qanuna görə Azərbaycan Respublikasının 

bütün hüquqi və fiziki şəxsləri dövlət arxivində saxlanılan sənədlərdən istifadə 

etmək hüququna malikdir. Mühafizə müddətindən asılı olmayaraq, dövlət arxiv 

fondu sənədlərindən istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. Qeyri-

dövlət arxiv fondlarının sənədlərindən isə onların mülkiyyətçilərinin razılığı ilə 

istifadə oluna bilər. 

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin rəisi, tarix üzrə 

elmlər doktoru, professor Ataxan Paşayev xatirələrində yazır ki, “Ümummilli 

liderimizin sənədlərə  münasibəti, onlara böyük əhəmiyyət verməsinə fakt ilə bir 

daha 1999-cu ilin iyulunda Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 30 

illiyi münasibətilə idman-konsert kompleksində təşkil olunmuş sərgidə rast 

gəldim. Bu illərdə əldə edilmiş müvəffəqiyyətləri əks etdirmək üçün hər 

respublika təşkilatına iki stend ayrılmışdı. O cümlədən Arxiv İdarəsinə də. 

Kompleksdə stendlər həddindən çox idi. Bizi əvvəlcədən xəbərdar etmişdilər ki, 

öz stendlər barədə Prezidentə yarım, ən çoxu bir dəqiqə müddətində qısa 
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məlumat verərsiniz. Əksər stendlər qarşısından ötəri keçən cənab prezident 

Arxiv İdarəsinin stendi qarşısında 6-7 dəqiqə dayandı. Burada göstərilən 

sənədlərlə maraqlandı. Stenddəki materiallar arasında başqa sənədlərlə yanaşı 

1983-cü ildə Moskvada siyasi büronun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 

birinci müavini kimi yüksək vəzifələrdə işləyərkən SSRİ Nazirlər Soveti yanında 

Baş Arxiv İdarəsinin yeni rəisinin təyini zamanı onu kollektivə təqdim edərkən 

H.Əliyevin çıxışının mətnini də qoymuşduq. Bu onun diqqətindən yayınmadı. 

Həmin çıxışı görən kimi orada baş verənləri yada saldı. SSRİ-nin arxiv orqanları 

üçün qısa bir vaxtda xeyli köməklik etdiyini qeyd etdi. Bu məsələ ilə bağlı onu 

da deyim ki, həmin təqdimatdan sonra Azərbaycandan Moskvaya Baş Arxiv 

İdarəsinə yolu düşən hər bir şəxsdən oranın əməkdaşları ilk olaraq Heydər 

Əliyevin arxiv işçisi olub olmamasını soruşurdular...” (3, v. 3). 

Qeyd edək ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hələ Naxçıvan 

Pedaqoji Texnikumunu 1939-cu ildə bitirdikdən sonra bir neçə ay Şahbuz 

rayonunda müəllim işləmiş, 1939-1941-ci illərdə Naxçıvan MSSR Mərkəzi 

Dövlət Arxivində baş elmi işçi, məxfi şöbənin müdiri işləmiş və arxivdən Milli 

Təhlükəsizlik orqanlarına aparılmışdır (4). 

Mənəvi sərvətimizin böyük hamisi olan Heydər Əliyev tərəfindən 

imzalanmış bu qanun və fərman ölkəmizdə arxiv işi və onun inkişafı ilə bağlı 

bütün məsələləri əhatə edir, onun strategiyasını, gələcək işlərin başlıca 

istiqamətlərini müəyyənləşdirir. 

Nəhayət qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 

dekabr tarixli fərmanı arxiv işinə verilən ən böyük dəyərdir. Həmin fərmanda 

Arxiv İdarəsinin statusunun genişləndirilməsi ilə yanaşı, bu xidmət təşkilatının 

maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi və təchizatının yaxşılaşdırılması, 

arxivlərin lazımi binalarla təmin olunması, mövcud binalarda təmir və bərpa 

işlərinin aparılması arxiv işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və sair 

qarşıya çox mühüm vəzifələr kimi qoyulmuş, müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilmişdir. 

Fərmanda arxiv sənədlərinin qorunub saxlanması və onların istifadəsinin 

zəruriliyi qeyd edilməklə yanaşı, bu sahəyə hərtərəfli qayğının artırılması da 

xüsusi vurğulanır. Bu tədbirlərdən sonra ölkəmizin, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının tarixinin, mədəniyyətinin, ədəbiyyatının öyrənilməsi sahəsində 

çox mühüm işlər görülmüşdür ki, bu da dahi rəhbərin arxivlərə, arxiv işinə 

göstərdiyi yüksək dövlət qayğısının nəticələridir. 

Heydər Əliyevin “Arxiv işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanından 

sonra Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədrinin 6 dekabr 2002-ci il 

tarixli fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Arxiv İdarəsi Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Arxiv İdarəsinin bazasında 

yenidən qurulmuşdur. 

Dövlət arxivində elmin, mədəniyyətin və ictimai həyatın müxtəlif 

sahələrini özündə əks etdirən 1023 fondda 480 mindən çox kağız əsaslı 

idarəçilik işi, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət, dövlət xadimlərinin 2 

minə qədər işdən ibarət elmi və texniki sənədləri, 84 minə yaxın foto və 4 

mindən çox kino sənədi mühafizə olunur. 
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Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının mənəvi, çox qiymətli, 

əvəzolunmaz tarixi sənədlərin qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması üçün arxiv 

əşkilatı haqqında söylədiyi fikirlər bütün dövrlər üçün aktualdır: “Azərbaycan 

Respublikasının arxiv xidməti təşkilatları xalqımızın çoxəsrlik tarixini öyrənmək 

üçün qiymətli sənədlərin toplandığı və mühafizə olunduğu elmi-tədqiqat 

mərkəzidir”. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi bu sözlər isə daim 

yaddaşımızdadır: “Arxiv işinə gərək çox ciddi fikir verək. Bir tərəfdən ona görə 

ki, xalqımızın tarixini əks etdirən yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, 

tariximizi təhrif edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir”. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ДЖАФАРОВ 

РОЛЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА 

 Строительство архивов в Азербайджане, в том числе в Нахчыване, было очень 

трудным путем. Территория Нахчывана стала полем битвы различных государств, в 

результате чего ценные архивные документы были либо уничтожены, либо разграблены 

оккупантами и перемещены в другие места. До 1920-х годов архивы были одним из 

основных атрибутов государственного управления в Азербайджане, а также в Нахчыване. 

Организация архивной работы в нашей стране на государственном уровне началась в 

декабре 1920 года. В результате в этом году исполняется 100 лет со дня строительства 

архива в Азербайджане (6 декабря 1920 года) и 95 лет со дня строительства архива в 

Нахчыване (13 декабря 1925 года). 13 декабря 1925 года Центральный исполнительный 

комитет Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики принял 

решение о создании Центрального государственного архива Нахчыванской Автономной 

Советской Социалистической Республики. В 1930 году в связи с организацией архивных 

органов в Азербайджане было создано Центральное архивное управление в Нахчыване, 

которое также входило в состав Республиканского государственного архива в Нахчыване. 

В нашей недавно получившей независимость республике, как и в других областях, 

необходимо было разработать новое законодательство и постановления, принадлежащие 

суверенному государству, в области архивов. Их архитектором был общенациональный 

лидер Гейдар Алиев. Закон Азербайджанской Республики «О Национальном архивном 

фонде» был принят, подписан и утвержден нашим общенациональным лидером Гейдаром 

Алиевым 22 июня 1994 года. 

 Ключевые слова: Туркменчайский договор, Нариман Нариманов, Наркомат 

внутренних дел, Гейдар Алиев, Национальный архивный фонд, Турция, Москва 

 

SUMMARY 

FAKHRADDIN JAFAROV 

THE ROLE OF HEYDAR ALIYEV IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 

ARCHIVE 

 Archive construction in Azerbaijan, including Nakhchivan, has been a very difficult path. 

The territory of Nakhchivan became a battlefield of various states, as a result of which valuable 

archival documents were either destroyed or looted by the occupiers and moved to other places. 

Until the 1920s, archives were one of the main attributes of public administration in Azerbaijan, 

as well as in Nakhchivan. The organization of archival work in our country at the state level 
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began in December 1920. As a result, this year marks the 100th anniversary of archive 

construction in Azerbaijan (December 6, 1920) and the 95th anniversary of archive construction 

in Nakhchivan (December 13, 1925). On December 13, 1925, the Central Executive Committee 

of the Nakhchivan Autonomous Soviet Socialist Republic decided to establish the Central State 

Archive of the Nakhchivan Autonomous Soviet Socialist Republic. In 1930, in connection with 

the organization of archival bodies in Azerbaijan, the Central Archive Department was 

established in Nakhchivan, which was also a part of the Republican State Archive in 

Nakhchivan. In our newly independent republic, as in other areas, new legislation and 

regulations belonging to a sovereign state had to be created in the field of archives. The architect 

of these was the national leader Heydar Aliyev. The Law of the Republic of Azerbaijan “On the 

National Archive Fund” was adopted and signed and approved by our national leader Heydar 

Aliyev on June 22, 1994. 

 Key words: Turkmenchay agreement, Nariman Narimanov, Commissariat of Internal 

Affairs, Heydar Aliyev, National Archive Fund, Turkey, Moscow 
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XV ƏSRĠN I YARISINDA NAXÇIVANDA SĠYASĠ VƏZĠYYƏT 

 

Məqalədə XV əsrin birinci yarısında Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuĢ Qaraqoyunlu 

dövlətinin yaranmasından və bu dövlətinin hakimiyyəti zamanı Azərbaycan da daxil olmaqla 

onun geniĢ sərhədləri daxilindəki torpaqlarda ictimai-siyasi vəziyyətdən bəhs edilir. Qeyd edilir 

ki, Qaraqoyunluların siyasi fəaliyyətləri dövründə hakimiyyət uğrunda Cəlairilər, ġirvanĢahlar, 

Teymurilər və s. dövlətlərlə və öz daxilində müəyyən illərdə müharibələr aparmıĢlar. Belə 

vəziyyət bütün Azərbaycan bölgələrində ictimai-siyasi sabitliyi pozur, ölkənin iqtisadi və mədəni 

inkiĢafını ləngidirdi. Bu zaman yaranan siyasi qarĢıdurmalardan ən çox əziyyət çəkən 

Azərbaycan bölgələrindən biri də Naxçıvan idi. Həm hərbi-strateji mövqeyi, həm də bəhs edilən 

dövrdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən ticarət yollarının kəsiĢməsində yerləĢməsi bölgəni daim 

diqqətdə olmasına səbəb olurdu. Digər tərəfdən  hakimiyyəti əldə saxlamaq və  müdafiə olunmaq 

üçün ən etibarlı istinadgah olmuĢ Əlincəqalanın burada yerləĢməsi bu illərdə Naxçıvanı siyasi 

proseslərin mərkəzində olmasına məcbur edirdi. Lakin Naxçıvanda yaĢayan yerli türk-müsəlman 

əhali bütün bunlara qarĢı cəsarətlə mübarizə aparmıĢ və bölgə öz siyasi əhəmiyətini qoruyub 

saxlamıĢdır. 

Açar sözlər: Qaraqoyunlular dövləti, Naxçıvan, Əlincəqala, tayfa ittifaqı, siyasi 

vəziyyət, mübarizə   

 

Qaraqoyunlu dövlətinin 60-ilə yaxın hakimiyyəti zamanı Azərbaycan da 

daxil olmaqla onun geniş sərhədləri daxilindəki torpaqlarında ictimai-siyasi 

vəziyyət heç də həmişə sabit olmamışdır. İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, hələ 

XIV əsrin 80-ci illərində Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı yaranan zaman hakimiyyət 

uğrunda Cəlairilər, Şirvanşahlar və Teymurilər arasında müharibələr gedirdi.  

Oğuz-türk tayfalarından olan Qaraqoyunlulara baharlılar başçılıq 

edirdilər. Baharlı sülaləsinin əsasını Bayram Xoca qoymuşdur. O, Qaraqoyunlu 

tayfa ittifaqını birləşdirmək yolunda cəlairilərlə mübarizə aparmışdı. Yalnız 

Qara Məhəmməd (1380-1389) cəlairilərlə nigah diplomatiyasından və bu 

dövlətin daxili ziddiyyətlərindən istifadə edərək, mərkəzi Van olmaqla 

Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı hakimiyyətinin əsasını qoydu (1, s. 359). Aparılmış 

tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, bu tayfa ittifaqını Sədli, Baharlı, Qaramanlı, 

Alpaut, Cəgirli, Hacılı, Ağacəri, Bayramlı və s. tayfalar təşkil etmişdir (15, s. 19-

32; 9, s. 29-33). 

Naxçıvan da bir sıra Azərbaycan bölgələri kimi, Qaraqoyunlu tayfa ittifa-

qının yarandığı ilk vaxtlardan müəyyən illərdə onun tabeliyində olmuşdur. Belə 

ki, Cəlairi hökmdarı Sultan Üveysin ölümündən sonra (1356-1374) hakimiyyətə 

gələn Sultan Hüseynin zamanında Cəlairilər dövlətinin zəifləməsindən istifadə 

edən Bayram Xoca Ərzurum, Arran, Sürməli, Xoy, Ala-Kilsə və s. yaşayayış 

yerləri ilə yanaşı Naxçıvanı da tutmuş və hər il Sultan Üveysə verilməsi nəzərdə 

tutulan vergini dayandırmışdır (15, s. 43; 13, s. 70). Bayram Xocanın mövcud 

vəziyyətdən istifadə edərək əldə etdiyi uğurlar onun ətrafında yuxarıda adları 

sadalanan bir sıra türk tayfalarının birləşməsinə səbəb oldu. Ölümündən (1380) 

sonra xələfləri onun başlatdığı mübarizəni davam etdirdilər. Qara Məhəmməd 
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(1380-1389) cəlairilərlə aralarındakı ziddiyyətləri həll etmək məqsədilə qızını 

Cəlairi hökmdarı Sultan Əhmədə ərə verdi. Bu qohumluq tərəflər arasındakı 

münasibətlərin yumşalmasına kömək etdi. Belə bir vəziyyətdən istifadə edərək 

o, Van və ətrafında Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının hakimiyyətini təsis etdi (1, s. 

359). Qeyd etmək lazımdır ki, Sultan Əhməd 1382-ci ildə qardaşı Sultan 

Hüseyni aradan götürdükdən sonra hakimiyyəti ələ keçirmiş və buna görə də 

digər qardaşı şahzadə Şeyx Əli isə Pir Əli bəyin başçılığı ilə təşkil edilmiş 

qoşunla Təbrizə, Sultan Əhməd üzərinə hücum etmişdi. Bu zaman qoşununun 

bir hissəsinin Şeyx Əlinin tərəfinə keçdiyini görən Sultan Əhməd kömək üçün 

Qara Məhəmmədin yanına, Naxçıvana gəlmişdi. Naxçıvan ətrafında Qara 

Məhəmmədin Sultan Əhmədə kömək edən beş minlik qoşunu ilə Şeyx Əlinin 20 

minlik qoşunu arasında baş vemiş döyüşdə Pir Əlinin rəhbərlik etdiyi qoşun 

qaraqoyunluların mükəmməl şəkildə təşkil edilmiş və hücum taktikası ilə təmin 

edilmiş hərbi qüvvələrinə məğlub olmuşdu  (15, s. 46-47). Bu onu göstərir ki, 

Qaraqoyunlular hələ XIV əsrin 80-ci illərində Azərbaycanda, onun Naxçıvan da 

daxil olmaqla bir sıra torpaqlarında hakimiyyət uğrunda nəinki fəal mübarizə 

aparmış, hətta Cəlairi hökmdarını onun hakimiyyətini təhlükə altında qoyan 

hücumdan müdafiə etmişdi. 

   Lakin XIV əsrin 80-ci illərində Qaraqoyunlu hakimiyyətinin Naxçıvan-

da möhkəmlənməsi Teymuri və Qızıl Orda dövlətinin hücumları üzündən müm-

kün olmamışdı. Çünki, bu illərdə Əlincəqala əsas istinadgah olsa da, Naxçıvan 

qızılordalılar və teymurilər tərəfindən dəfələrlə istila edilərək talan edilmiş, 

dağıdılmışdır. 1387-ci ildə Teymur Naxçıvandan qaraqoyunlular üzərinə hücum 

etsə də, Çapaqcur dərəsində baş verən döyüşdə Teymurun qüvvəlləri məğlub 

edilmişdi (15, s. 49-50; 1, s. 360). Qara Məhəmmədin dövründə qaraqoyunlu 

ordusunun təşkilatlanması və döyüş qabiliyyətini xeyli artırması nəinki onun 

teymurilərlə döyüşlərdən qalib çıxmasına, həmçinin 1388-ci ildə Cəlairilərin 

paytaxtı Təbriz şəhərini tutmasına imkan vermişdi (13, s. 73). 

1389-cu ilin yazında Qara Məhəmməd digər qaraqoyunlu əmiri Qara Pir 

Həsənlə (onun Qara Məhəmmədin qardaşı oğlu olduğu göstərilir) döyüşdə 

öldürüldükdən sonra ikinci ilə mübarizədə Qara Yüsif (1389-1420) qalib gəldi 

(15, s. 53-54). O, Van və Hakkari ətrafında möhkəmləndikdən sonra Avnik 

qalasını ələ keçirərək, Şərqi Anadoludakı əvvəlki hakimiyyətini yenidən qurdu 

(14, s. 88). Sultan Əhmədin səriştəsiz idarəçiliyindən istifadə edən Cəlairi 

əmirlərinın Təbriz uğrunda mübarizə apardıqlarını eşidən Qara Yüsif 1391-ci 

ildə Təbrizə gəldi. Lakin Əlincəqalanın əmiri Altunun Təbrizə yürüş etməsi 

xəbərini aldığına görə şəhəri tərk etdi (15, s. 55-56). Daxili çəkişmələr zamanı 

Əlincəqalanın əmirinin belə bir mövqeyə sahib olması bu illərdə Naxçıvanın 

siyasi hadisələrin mərkəzində olan Azərbaycan bölgələrindən biri olduğunu 

göstərir. 1392-ci ildə Qara Yusif yenidən Təbrizə yürüş etdi. Bu dəfə isə bir 

aydan sonra teymurilərin yaxınlaşma xəbərini alıb şəhəri tərk etdi. Elə həmin 

ildə o, Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının mərkəzi Van şəhərinin teymurilər tərəfindən 

tutulub qarət edilməsi ilə üzləşdi. 1394-cü ilin yayında Bağdad yaxınlığında 

teymurilərlə döyüşdə Cəlairilərlə birlikdə olmasına baxmayaraq Qara Yusif 

məğlub oldu (1, s. 361). Teymurilərə qarşı mübarizəni davam etdirmək 

məqsədilə yeni bir qüvvə ilə birləşmək üçün Sultan Əhmədlə birlikdə Qara Yusif 

Misir sultanının yanına getsələr də nəinki ondan kömək aldılar, hətta Teymurdan 
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ehtiyat edən Sultan Fərəc tərəfindən həbsə atıldılar. Teymurun ölümünədək 

(1405) onlar məhbəsdə qalmalı oldular (6, s. 141). 

Göründüyü kimi, XIV əsrin ikinci yarısında yaranmış Qaraqoyunlu tayfa 

ittifaqı bu yüzilliyin sonunadək əhəmiyyətli siyasi bir qüvvə kimi diqqəti cəlb 

etsə də, mərkəzləşmiş dövlət qura bilmədi. Bu zaman hakimiyyət uğrunda Qızıl 

Orda, Teymuri, Cəlairi, Şirvanşahlar və s. dövlətlərin apardığı dağıdıcı 

müharibələr Azərbaycan və qonşu dövlətlərin ərazisində siyasi vəziyyətin 

gərginləşməsinə gətirib çıxarmışdı ki, belə vəziyyət vahid dövlətin qurulmasına 

heç cür imkan vermirdi. 

XIV əsrin sonunda digər Azərbaycan bölgələri kimi, Naxçıvan da Cəlairi 

və Qaraqoyunlu əmirləri arasında baş vermiş dağıdıcı müharibələrdən zərər 

çəkmiş, Qızıl Orda xanı Toxtamışın və Əmir Teymurun yürüşlərinin ağır təsirinə 

məruz qalmış, yalnız Cəlairi Sultan Əhmədin xəzinəsinin mühafizə olunduğu 

Əlincəqaladan başqa bölgənin digər əraziləri teymurilər tərəfindən tutulmuşdur. 

Uzun sürən (14 illik) mühasirədən sonra 1401-ci ildə daxili ziddiyətlər üzündən 

bu qala da teymurilərin əlinə keçdi (10, s. 174).  

1404-cü ilin martında Teymur Azərbaycanı tərk edərkən tutduğu 

yerlərdən – Azərbaycan, İraq-i Əcəm, İstanbula qədər Diyar-i Rum, Misirə qədər 

Şam (Suriya) ölkələrinin və s. idarəçiliyini nəvəsi Mirzə Ömərə həvalə etdi (15, 

s. 70). Bu zaman Teymur Mirzə Ömərə Əlincəqalanı dağıtmağı tapşırdı və o, isə 

bu əmri yerinə yetirdi. 1405-ci ildə Teymurun ölümündən sonra hakimiyyət 

uğrunda onun varisləri arasında mübarizə gücləndi. Bu mübarizədə Cəlairi 

Sultan Əhməd, Qaraqoyunlu Qara Yusif, Şirvanşah İbrahim və digər yerli 

hakimlərin iştirak etməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Belə daxili gərginlik 

xarici qüvvələrin də ölkə ərazisinə hücum etməsinə əlverişli imkan yaradırdı. Bu 

zaman gürcülərin Naxçıvan ərazisinə hücum etməsi və qarətlər həyata keçirməsi 

də elə bu cür qarşıdurmalar zamanı müdafiənin zəifləməsindən yaranmışdı (5, s. 

87-88).  

Qeyd edildiyi kimi, Teymurun ölümündən sonra, elə həmin ildə Sultan 

Əhməd və Qara Yusif Misirdən geri döndülər. 1406-cı ilin iyun ayında hər iki 

müttəfiq Bağdadı tutdular və bundan bir ay sonra Təbriz də ələ keçirildi. Əslində 

bu zaman Təbriz Şirvanşah I İbrahimin əlində idi. O, Sultan Əhmədin gəlişi 

xəbərindən sonra şəhəri tərk etmişdi. Əvvəlcə şəhər əhalisi və Qazi İmadəddin 

Sultan Əhmədin hakimiyyətinin bərpasını dəstəklədilər. Qazi İmadəddinin bu 

addımı Cəlairi sultanının ürəyindən olduğuna görə o, Naxçıvanın idarəsini ona 

tapşırdı (1, s. 362-363). Mövcud siyasi vəziyyətdən yararlanan Qazi İmadəddin o 

zaman mühüm əhəmiyyət kəsb edən Naxçıvan hakimliyinə sahib oldu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Əlincəqalanın dağıdılması ilə bağlı Mirzə 

Ömərin xüsusi tapşırığını 1406-cı ilin mayında Qazi İmadəddin yerinə yetirmişdi 

(7, s. 97). Sultan Əhməd Cəlairi 1406-cı ilin iyun ayında Təbrizi tutandan sonra 

onun xidmətinə gəlmiş Qazidən Mirzə Ömərin əmri ilə nə üçün möhtəşəm 

Əlincəqalanı dağıtdığını soruşanda, Qazi cavabında demişdi ki, düşmənlər Azər-

baycanı ələ keçirmişdilər. İstəmədim ki, onlar gedib bu möhkəm qalanı özlərinə 

sığınacaq etsinlər. O üzdən dağıtdım. Əgər əmr etsəniz gedib tez bir zamanda 

onu abadlaşdıraram (5, s. 88). Bundan sonra Sultan Əhməd Əlincəqalanın hərbi-

strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq  onun bərpa edilməsi haqqında fərman verdi, 

onun xərcini ətrafda yaşayan əhalinin üzərinə qoydu (7, s. 97), bu işə rəhybərliyi 
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isə Qazi İmadəddinə tapşırdı (5, s. 88). Cəlairi sultanının teymurilərin dağıtdığı 

qalanı bərpa etdirməkdə məqsədi uzun müddət alınmazlığı ilə ətrafa səs salan bu 

sığınacaq yerini özünün əsas dayaq nöqtəsinə çevirmək istəyi idi. 

Lakin əvvəlcə təbrizlilərin dəstəyi ilə hakimiyyətini pərpa etsə də, Sultan 

Əhməd vergilərin azaldılması və qaydaya salınması ilə bağlı verdiyi vədə əməl 

etmədi və əksinə bu sahədə daha ciddi tədbirlər gördu ki, bu şəhər əhalisinin 

ondan üz döndərməsinə gətirib çıxardı. Bu zaman əhali Təbrizə hücum edən 

Teymuri Əbu Bəkirin tərəfinə keçdi. Sultan Əhməd yenidən Bağdada qaçdı (1, s. 

363). 1406-cı ilin avqustunda atası Miranşahın da olduğu bu yürüşdə vəba 

xəstəliyi yayıldığı üçün Əbu Bəkr şəhərə girməyərək Şənbi-Qazanda dayandı. O, 

buradan Qara Yusiflə döyüşmək üçün Naxçıvan üzərinə getdi və orada Van 

əmiri Məlik İzzəddinlə məsləhətləşmə apardıqdan sonra döyüş üçün qərar verdi 

(15, s. 72). Əslində bu hücumla teymurilər cəlairilərin müttəfiqi qaraqoyunluları 

susdurmaq istəyirdilər.  

Bu zaman teymurilərə qarşı mübarizəyə başlayan Qara Yusif Naxçıvanın 

qərbində möhkəmlənmişdi. 1406-cı ilin oktyabrın 14-də Araz çayı sahilində 

qaraqoyunlu və teymuri qoşunları üz-üzə gəldi. Tərəflər arasında döyüşün birin-

ci günü ox atışları ilə keçdi. Amma ikinci gün Əbu Bəkr Araz çayını keçərək 

qaraqoyunlular üzərinə hücum etsə də, geriyə çəkilməyə məcbur edildi. Bu 

döyüşün taleyini həll etmək üçün Qara Yusif Əbu Bəkiri təkbətək döyüşə səsləsə 

də, Teymuri hökmdarı buna cəsarət etmədi. Sonda teymurilər məğlub oldu, Əbu 

Bəkr döyüş meydanından qaçdı. Teymurilərdən əldə etdiyi çoxlu qəniməti 

götürən Qara Yusif məğlub olaraq qaçan qarşı tərəfi təqib etmədi, Naxçıvana 

gəldi  (5, s. 89). Qara Yusifin Əbu Bəkr üzərində bu qələbəsi XV əsrin əvvəllə-

rində onun şöhrət və qüdrətini yüksəltmiş ən mühüm zəfəri idi. 

Naxçıvandan Təbrizə gələn Əbu Bəkr Teymuri qoşununa vermiş olduğu 

əmrə əsasən şəhər ağır şəkildə qarət edildi və talandı ki, bu yerli əhalini Qara 

Yusifə müraciət etməyə məcbur etdi. 1408-ci il aprelin 21-də Şənbi-Qazan ya-

xınlığındakı Sərdrud (Acıçay) adlı yerdə Qaraqoyunlu qoşunu ilə Əbu Bəkirin 

hərbi qüvvələri arasında döyüş baş verdi. Teymuri qüvvələrinin gücləndirilməsi-

nə baxmayaraq bu döyüşdə də qaraqoyunlular qalib gəldi. Atası Miranşahın 

öldürüldüyünü görən Əbu Bəkr Mirzə yenə qaçmaqla canını qurtardı (15, s. 73-

75). Qara Yusifin teymurilər üzərində bu ikinci qələbəsi həm teymurilərin Azər-

baycanda hakimiyyətinə son qoydu, həm də Qaraqoyunlular dövlətinin rəsmən 

elan olunmasına yol açdı. 

Təbriz alındıqdan sonra bəhs edilən dövrdə hərbi-strateji baxımdan mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edən Əlincəqalanın ələ keçirilməsi Qara Yusifin əsas 

planlarından biri idi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu zaman qala Qazi İmadəd-

dinin əlində idi. Cəlairi Sultan Əhmədin 1406-cı ildə Təbrizdə olarkən qalanın 

təmir edilməsi ilə bağlı tapşırığını Qazi qısa bir zamanda yerinə yetirmiş, oranı 

bərpa etdirərək, əvvəlki vəziyyətinə qaytarmışdı. Cəlairi sultanı Bağdada qayıt-

dıqdan sonra da Qazi İmadəddin Qalanın müstəqil hakimi olaraq qalmaqda idi 

(15, s. 78). 1407-ci ildə Qara Yusifin növbəti hücumu Əlincəqalanı zəbt edərək 

orada istila və istiqlaliyyət bayrağı qaldıran Qazi İmadəddin üzərinə oldu (3, s. 

60). Lakin Qara Yusif qalanın heç bir vəchlə ələ keçirilməsinin mümkün 

olmayacağını bilirdi. Buna görə də, qala və ona yaxın yerlərin Qazi İmadəddinə 

verilməsi ilə razılaşdı. Əlincəqaladan uzaq olan bəzi yerlərin idarəsini isə oğlu 
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İsgəndər Mirzəyə verdi (5, s. 90). Qazi İmadəddin çox ağıllı və güclü bir adam 

idi. Bu zaman o, əmirlik iddiasına düşərək ətrafda yaşayan Hacı Qorçu, 

Cəmaləddin, Şəhriyar, Paylaq adlı əmirlərlə razılaşaraq, maaş vermək 

müqabilində qalanın bir tərəfinin mühafizəsini onlara tapşırdı. Bir müddət sonra 

bu əmirlər Qazini və yaxın adamlarını öldürərək qalanı ələ keçirdilər və tezliklə 

onu İsgəndər Mirzəyə təslim etdilər. O, da həmin əmirlərə gördükləri işin 

müqabilində yüksək vəzifələr verdi. Qalanın alınmasından sonra Qara Yusif 

İsgəndər Mirzənin ora hakim təyin olunmasını təsdiq etdi (15, s. 78). Beləliklə,  

1408-ci ildə qaraqoyunlular Əlincə qalasını da tutmaqla (4, s. 24) Naxçıvan 

tümənini tamamilə özlərinə tabe etdilər. 

1409-cu ili sonunda Sultan Əhməd Qara Yusifə elçi göndərərək Həmə-

dan yaylağının ona verilməsini istəmişdi. 1410-cu ilin mayında Qara Yusifdən 

rədd cavabı alddıqdan sonra onun Ərzincanda olmasından istifadə edən Cəlairi 

sultanı Təbriz üzərinə hücum etdi. Təbrizlilər onu xoş qarşıladılar. Qara Yusif 

Ərzincan fəthini başa vurduğu vaxt bu xəbəri eşitdi. O, Şirvanşah I İbrahimin 

oğlu Kəyumərsin başçılığı ilə Sultan Əhmədə kömək üçün göndərilən hərbi 

qüvvələrdən qabaq Təbrizə çatdı. 1410-cu il 30 avqust tarixində Əsəd kəndində 

Cəlairi və Qaraqoyunlu qoşunları arasında baş vermiş döyüşdə Sultan Əhməd 

məğlub oldu. O, döyüş meydanından qaçsa da, tezliklə yaxalandı və Qara Yusifə 

təslim edildi. Burada Sultan Əhməd imzaladığı sənədlə İraqi-Ərəb və Xuzistan-

dakı hakimiyyətini qaraqoyunlulara verdiyini təsdiq etdi. Bundan sonra Qara 

Yusif onu öldürmək istəməsə də, əmirlərin israrlı təkidi ilə onu Xoca Cəfərə 

verdi. Xoca Cəfər qardaşını öldürən Cəlairi hökdarından öz qisasını aldı (15, s. 

82-86). Beləliklə, Cəlairilər dövlətinə son qoyuldu və Qaraqoyunlular dövləti 

yarandı. 

Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının birləşməsindən Qaraqoyunlu dövlətinin 

yaranmasınadək olan dövrə, yəni XIV əsrin ikinci yarısı – XV əsrin əvvəllərinə 

nəzər saldıqda baş vermiş siyasi proseslərin mərkəzində ən çox duran 

Azərbaycan bölgələrindən birinin də Naxçıvan olduğunu aydın şəkildə görürük. 

Bu bölgənin hərbi-strateji və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli coğrafi mövqedə 

yerləşməsi ilə yanaşı, həm də burada yaşayan əhalinin məsələn, o dövrdə 

Qaraqoyunlu tayfaları arasında aparıcı yerlərdən birini tutan Sədli tayfasının və 

başqalarının buranın yerli sakinləri olması onu siyasi hadisələrin mərkəzinə 

çevrilməsinə gətirib çıxarırdı. Hələ Qaraqoyunlu dövləti cəlairilərin 

hakimiyyətinə son qoymamışdan əvvəl 1408-ci ildə Naxçıvanı öz hakimiyyətinə 

tabe etməsi də bunun bariz nümunəsidir. Lakin bütün bunlar bölgədəki siyasi 

vəziyyəti tez-tez gərginləşdirir, yaşayış yerlərinin dağıdılmasına və yerli əhalinin 

öldürülməsinə səbəb olurdu. Həm də Qaraqoyunlu dövlətinin yaranmasınadək 

Naxçıvandakı siyasi vəziyyətin daha da gərgin olmasının səbəbi onda idi ki, 

mübarizə meydanında Qızıl Orda, Teymuri, Şirvanşah, Cəlairi, Qaraqoyunlu və 

s. qüvvələr dururdu. Artıq bundan sonra istilaçıların sırası müəyyən qədər 

seyrəlmiş oldu. 

Qaraqoyunlular dövləti yarandıqdan sonra Naxçıvan yenə diqqətdə olan 

Azərbaycan bölgələrindən biri idi. Cəlairilər dövlətində olduğu kimi, 

Qaraqoyunlular dövlətində də əsas xəzinənin Əlincəqalada saxlanılması (5, s. 

90) və qorunması bölgənin, xüsusilə də qalanın diqqətdə olmasını vacib edirdi. 

Digər tərəfdən bölgə əhalisinin qaraqoyunlulara qarşı münasibəti yaxşı idi. 
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1412-ci ildə Kür çayı sahilində Şirvanşah I İbrahim və müttəfiqləri (Şəki hakimi 

və Kaxetiya çarının hərbi qüvvələri) ilə döyüşdə Qaraqoyunlu qoşunlarının 

tərkibində Naxçıvandan olan süvari qüvvələr igidliklə vuruşmuş və döyüş Qara 

Yusifin qələbəsi ilə başa çatmışdı (19, s. 160; 7, s. 97). Bu döyüşdən sonra 

Şirşanşah I İbrahim ömrünün sonunadək (1417) Qaraqoyunlu hakimiyyətini 

tanıdı. Lakin Qaraqoyunlu dövləti Cahanşahın (1438-1467) hakimiyyətə 

gəlməsinədək Şirvanşahlarla müttəfiq olan Teymurilərin hücumlarına məruz 

qalmış və həmçinin, Qara Yusifin ölümündən (1420) sonra Qaraqoyunlu 

şahzadələri arasında gedən mübarizə meydanına çevrilmişdir. 1417-ci ildə 

Şirvanda taxta çıxan I Xəlilullah Qaraqoyunlu hakimiyyətini tanımadı və 

Teymuri Sultan Şahruxla (1406-1447) ittifaqa girdi. Sultan Şahrux qardaşı 

Miranşahın qisasını almaq məqsədilə iki dəfə 1418 və 1420-ci illərdə 

qaraqoyunlular üzərinə uğursuz yürüş etdi. Qara Yusif bu hücumları dəf etməklə 

Sultaniyyəni tutdu. Marağanı Təbrizə köçürdü və öz müstəqilliyini möhkəmlən-

dirdi. Onun zamanında Qaraqoyunlu dövləti Qəzvindən Ərzincana, Bağdaddan 

Şirvana qədər olan geniş əraziyə sahib oldu (1, s. 365). Lakin 1420-ci ilin 

noyabrında Qara Yusif Təbriz yaxınlığında Ucan adlı yerdə vəfat etdi. Bu zaman 

o, Teymuri Şahruxun hücumuna qarşı qoşun çıxarmaq üçün hazırlaşmışdı. Lakin 

onun ölümü bu məqsədlə topladığı hərbi qüvvələrin dağılmasına səbəb oldu. 

Həmin vaxt Əmir Qaramanla Qara Yusifin arvadı Qədəm Paşa xəzinənin olduğu 

Əlincəqalaya getdilər (15, s. 110-111). Qara Yusifin oğlanları Şah Məhəmməd 

və İspənd Mirzə də atalarının ölümü ilə əlaqədar Naxçıvana sığındılar. Burada 

İspənd Mirzə Naxçıvan bölgəsini öz nəzarətində saxlayan qaraqoyunluların ən 

qüvvətli tayfalarından biri olan Sədli əmirlərinə arxalanaraq özünü Qaraqoyunlu 

taxt-tacının varisi elan etmiş və sonra Bəyazid qalasındakı xəzinəni ələ keçirərək 

Çuxur-Səd qışlağına getmişdi (5, s. 91). Deməli Qara Yusifin ölümündən sonra 

onun yaxınları teymurilərin hücumundan qorunmaq üçün Naxçıvana sığınmış və 

buraya nəzarəti əllərində saxlamışdılar. 

1420-ci ilin dekabrında Sultan Şahrux Araz çayını keçib Qarabağa daxil 

oldu. Bu zaman Şirvanşah I Xəlilullahın qardaşı Mənuçöhr bir sıra əmirlərlə 

birlikdə Teymuri sultanının yanına gəldi. Onun Sultan Şahruxun nəvəsi ilə 

evlənməsi bu ittifaqı daha da möhkəmləndirdi (1, s. 366).  

1421-ci ilin martında Sultan Şahrux qışlaqda olduğu Qarabağdan 

ayrılaraq Təbrizə hərəkət edən zaman Beyləqanda xəbər tutdu ki, Mirzə Ömərin 

adamlarından olan Ata Bahadır qaraqoyunlular tərəfindən tutularaq Qara Yusifin 

oğlu İspəndin hüzuruna aparılmışdır. Buna görə də, o, Fars valisi İbrahim Sultan 

ilə Əmir Şah Məliki Naxçıvan və Sürməli bölgəsində yaşayan Sədli tayfasına 

qarşı göndərdi. Həmin əmirlər 20 min suvari ilə Naxçıvan istiqamətində hərəkət 

etdilər. Bu zaman İspənd çox isti münasibətlə Teymuri qoşununu qarşıladı və 

məsələ dinc yolla həll edildi (5, s. 91). Bu fakt da həmin vaxt Naxçıvanın 

Qaraqoyunlu İspənd  Mirzənin tabeçiliyində olduğunu göstərir.  

1421-ci il avqustun əvvəlində teymurilərlə Qara Yusifin oğlanları 

İsgəndər və İsfəndiyarın hərbi qüvvələri arasında Dərbənd yaxınlığında baş 

vermiş döyüşdə qaraqoyunlular məğlub oldular. Bu döyüşdən sonra Sultan 

Şahrux Təbrizə gəldi. O, Azərbaycanın idarə edilməsini oğullarına və baş 

əmirlərinə təklif etsə də, İsgəndərdən qorxduqları üçün onların heç biri razı 

olmadı. Bu səbəbdən də o, Azərbaycanda Şirvanşahın və Qaraqoyunlu Cahan-
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şahın ali hakimiyyətini tanımaqla, həmin ilin payızında buradan Herata getdi (1, 

s. 366; 15, s. 123-124). 

Sultan Şahruxun Azərbaycanı tərk etməsindən sonra əvvəlcə İspənd 

Mirzə Təbrizə gedərək hakimiyyətə sahib çıxmışdır (15, s. 124). Bu zaman 

İskəndər Mirzə qardaşı İspəndin Azərbaycanda şöhrətinin günbəgün artdığını 

eşitdi. Tezliklə o, Təbrizə gəldi, şəhəri və Əlincəqalanı İspəndin əlindən aldı, 

sonuncu qaçıb Ərzruma getdi (16, s. 71). Bununla İsgəndər Mirzə Qaraqoyunlu 

taxtına oturdu və Naxçıvan bölgəsi də onun hakimiyyətinə tabe edildi. Teymuri 

ordusunun Azərbaycanı tərk etməsindən sonra İskəndər Mirzə müəyyən 

müddətə Qaraqoyunlu taxt-tacında möhkəmləndi. O, hakimiyyətinə tabe olmaq-

dan boyun qaçıran Şirvan və Şəki hakimliyinə qarşı mübarizə aparsa da, bu 

yolda onları dəstəkləyən Teymuri hökmdarı ilə yenidən qarşılaşmalı oldu. 1429-

cu ilin sentyabrın 17-də baş vermiş Səlmas döyüşündə İskəndər Mirzənin 

qoşunları Sultan Şahruxun sayca üstün qüvvələri tərəfindən məğlub etdildi (15, 

s.128-129, 131). Həmin ilin oktyabrında teymurilər Naxçıvanı da tutudular (7, s. 

97). Bu zaman İsgəndərin Əlicəqaladakı arvadları və bəzi oğulları bahalı 

hədiyyələrlə Sultan Şahruxu qarşıladıqları üçün o, qalanı mühasirə etmədən 

buradan Qarabağa getdi. Sultan Şahrux Qara Yusifin kiçik oğlu Əbu Səidi 

Qaraqoyunlu taxtına çıxardı və 1430-cu ilin may ayında buradan Xorasana getdi 

(15, s. 130-131). Onun gedişindən sonra Əbu Səidin zəifliyindən istifadə edən 

İsgəndər 1431-ci ildə yenidən Qaraqoyunlu taxtına əyləşdi. Naxçıvan yenə də 

İsgəndər Mirzənin hakimiyyəti altına düşdü (5, s. 92).  

İsgəndər Mirzənin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda sosial-iqtisadi və 

siyasi vəziyyət çox ağır idi. Feodal özbaşınalığı, ara müharibələri, Teymuri 

qoşunlarının hücumları digər Azərbaycan bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda 

da siyasi gərginliyi artırmış, iqtisadi tənəzzülü dərinləşdirmişdi.    

1434-cü ilin ortalarında İsgəndərin Şirvan üzərinə qarətçi yürüş etməsi 

səbəbilə Teymuri sülaləsi ilə qohum olan Şirvanşah I Xəlilullahın yardım 

istəməsi və Qaraqoyunlu şahzadələri arasında baş verən münaqişələr 1435-ci 

ildə Şahruxu Azərbaycana üçüncü dəfə yürüş etməyə sövq etdi (2, s. 74). 

Teymuri sultanı hələ yolda, Reydə olarkən Qara Yusifin oğlu Cahanşahla 

görüşdü, ona qiymətli kəmər və qılınc hədiyyə etdi, onu İsgəndərin əlində olan 

torpaqları işğal etməyə məmur etdi. Bu sırada oğlu Məhəmməd Çuki ilə 

Şirvanşah Xəlilullahı da İsgəndərin üzərinə göndərdi. Sonuncu göndərilən hərbi 

qüvvələrə qarşı müqavimət göstərə bilməyəcəyini görüb Təbrizdən çıxaraq 

Ərzuruma qaçdı. Yolda o, Sultan Şahruxun göndərdiyi Ağqoyunlu Qara Yoluq 

Osmanla döyüşə girməli oldu. Qüvvələr nisbətinin ağqoyunluların xeyrinə 

olmasına baxmayaraq İsgəndər bu döyüşdə də igidlik göstərərək qalib gəldi. 

Hətta Qara Yoluq Osman bu döyüşdə aldığı yaralardan sonra vəfat etdi. Onu 

təqib edən müttəfiqlərin – Teymuri və Şirvanşah qoşunlarının əlindən qaçaraq 

Qaraqoyunlu İsgəndər Osmanlı sultanı II Muradın icazəsi ilə orada sığınacaq 

tapdı (15, s. 134-135). Qara Yoluq Osmanı məğlub etməklə İsgəndər 

qaraqoyunluların əsas rəqiblərindən biri olan ağqoyunluları müəyyən müddətə 

ona qarşı olan müttəfiqlərin sırasından çıxarmış oldu. 

1435-ci ilin payızında Sultan Şahrux Təbrizə gəldi. Cahanşah onu təntənə 

ilə qarşıladı. Teymuri sultanı ölkənin idarəsini ona tapşırıb qışı keçirmək üçün 

Qarabağa getdi. 1436-cı ilin yazında isə teymurilərin vassalı olmaq şərtilə 
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Cahanşahı Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı kimi tanıdı və həmin ildə də 

Azərbaycanı tərk etdi (1, s. 367). Qeyd edək ki, Sultan Şahruxun Cahanşahla 

belə yaxınlıq etməsinin səbəbi onların arasında qohumluq əlaqəsinin olması idi. 

Belə ki, Şahruxun nəvəsi Məhəmməd Cahanşahın qızı ilə evlənmişdi (12, s. 43). 

Bununla da, Qaraqoyunlu İsgəndərin hakimiyyəti altında olmuş Azərbaycan 

torpaqlarını Cahanşah idarə etməyə başladı. Yalnız Naxçıvan tüməni İsgəndər 

Mirzəyə sadiq qüvvələrin əlində idi. Bu haqda Əbu Bəkr Tehrani yazır ki, 

İskəndərin orduya və əhaliyə etdiyi zülm nəticəsində ona nifrət edən Azərbaycan 

qalalarının başçıları Əlincəqaladan başqa bütün digər qalaları Cahanşah Mirzəyə 

təslim etdilər (11, s. 93). Sultan Şahrux sonuncu dəfə Azərbaycanı tərk etdiyi 

vaxt Əlincəqala İsgəndərin oğlu Şah Qubadın ixtiyarına keçdi (5, s. 92-93). 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, İsgəndər Osmanlı dövləti ərazisində 

özünə sığınacaq tapmışdı. Lakin ətrafına topladığı xeyli sayda hərbi qüvvələrlə 

yerləşdiyi bölgədə yaşayan əhaliyə zülm etdiyi üçün Osmanlı sultanı ona qarşı 

qoşun göndərmişdi. Bu səbəbdən də tezliklə o, qaldığı yeri tərk edərək 

Azərbaycana gəldi. 1438-ci ilin yazında İsgəndər Sürməli-Çuxur qışlağından 

çıxıb Təbriz üzərinə hərəkət etdi. Sufiyan yaxınlığında Həft-Çeşmə adlı yerdə 

Şirvan əmirlərinin də iştirak etdiyi Cahanşahın qoşunu ilə döyüş ərəfəsində 

Qaramanlı Piri bəyin Cahanşahın tərəfinə keçməsi İsgəndərin ümidlərini qırdı və 

onun döyüş meydanından qaçmasına səbəb oldu. Bu zaman İsgəndər ətrafındakı 

az sayda adamları ilə birlikdə ailəsi və xəzinənin saxlandığı Əlincəqalaya 

sığındı. Onu təqib edən Cahanşah qalanı mühasirəyə aldı və buranı xeyli müddət 

mühasirədə saxladı (15, s. 139-140).  

Qeyd edildiyi kimi, hələ iki il əvvəldən Əlincəqalaya nəzarət İsgəndərin 

oğlu Şah Qubadın əlində idi. O, atasının hərəmxanasında olan Leyli adlı bir 

qadınla yaxın münasibət qurmuş, onunla və qaladakı bəzi əmirlərlə birlikdə 

atasına qarşı sui-qəsd təşkil etməyə qərar vermişdi. Bu zaman İsgəndər müttəfiqi 

olmuş Misir Məmlük sultanına kömək üçün müraciət etdi. Məmlük sultanının 

ona yardım üçün göndərdiyi qüvvələr yolda Əzincana catanda öz hökmdarlarının 

və İsgəndərin ölüm xəbərini eşidib geri döndülər  (12, s. 43; 15, s. 140). Şah 

Qubad həm də Cahanşahın təhriki ilə atasına qarşı çıxaraq onu öldürmək fikrinə 

düşmüşdü. Tezliklə o, gecə ikən yaxın adamlrı ilə atasının yataq otağına daxil 

olub onu öldürdü. Bu hadisədən sonra Şah Qubad qaladakı xəzinənin bir 

hissəsini öz qoşununa payladı və atasının ən sadiq əmirlərindən olan Hüseyn bəy 

tərəfindən Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı elan edildi (15, s. 140-142). 

Cahanşah qardaşı oğlu ilə belə bir razılığa gəldi ki, Avnik qalasını, Pasin 

vilayətini və İsgəndərin xəzinəsinin yarısını ona verəcək (11, s. 94). Lakin Şah 

Qubad Əlincəqalanı tərk edib Avnikə gedən kimi, Cahanşah Əlincəqalada 

hakimiyyəti tamamilə ələ keçirdikdən sonra ata qatili olan Şah Qubadı və bu 

işdə əli olanları da öldürərək bütün Naxçıvanda hakimiyyəti öz əlinə aldı (8, s. 

246). 

Cahanşah əvvəlki Qaraqoyunlu hökmdarlarından fərqli olaraq Qaraqo-

yunlu dövlətində mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirdi, onun sərhədlərini xeyli 

genişləndirdi. 1440-cı ildə bir neçə dəfə Gürcüstana hücum etdi, alınmaz 

Samşvild qalasını ələ keçirdi. O, 1445-ci ildə İraq-i Ərəbi öz hakimiyyətinə tabe 

etdirdi, Şahruxun ölümündən (1447) sonra Qaraqoyunlu dövlətini Teymurilərin 

asılılığından qurtardı. 1453-cü ildə Əcəm İraqını, bütün Qərbi İranı, 1454-cü ildə 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

158 

Kirmanı,Yəzdi, 1457-ci ildə Xorasanı, 1458-ci ildə isə Teymurilərin mərkəzi 

Heratı tutdu. Lakin ölkədaxili üsyanlar onun bu işinə mane olur və dövləti 

gettikcə zəiflədirdi. 1450-ci illərin sonu 60-cı illərin ortalarınadək o, Təbrizdə, 

Şirazda, Bağdadda öz oğulları tərəfindən qaldırılmış üsyanları yatırmışdı (1, s. 

368-369; 2, s. 75-76).  

Cahanşahın Osmanlı dövləti ilə dost münasibətləri olsa da, Ağqoyunlu-

larla aralarındakı əlaqələr bunun tam əksi idi (17, s. 184). Buna görə də 1467-ci 

ildə Ağqoyunlu Uzun Həsənlə Cahanşah arasında döyüşdə ikinci öldürüldü. 

Onun ölümündən sonra Təbrizdəki adamları Maku qalasında zindanda saxlanı-

lan oğlu Həsən Əlini qaladan çıxaraq şah elan etdilər (17, s. 184). Bu zaman 

Əlincəqalaya rəhbərlik Yaqub Çöhrə adlı şəxsin əlində idi. Əbu Bəkr Tehrani 

yazır ki, Yaqub Çöhrə Həsən Əlinin hüzuruna gələrək atasının ölkənin vacib iş-

lərini həll etmək, yeni torpaqlar tutmaq kimi məqsədlərə sərf olunan xəzinəsini 

ona təhvil verdi (11, s. 234). Bu onu göstərir ki, Qaraqoyunluların son dövründə 

də Əlincəqala öz əhəmiyyətini itirməmiş, əsas strateji məntəqə olaraq qalmışdır. 

Yaqub Çöhrənin bu işi isə qalanın sonadək sadiq qüvvələrin əlində olduğunu 

göstərir.  

Cahanşah üzərində qələbədən sonra Uzun Həsənin növbəti hədəfi Həsən 

Əlini aradan götürmək oldu. Teymuri Əbu Səid tərəfindən dəstəklənən və 

himayə olunan Həsən Əli Azərbaycandan xeyli hərbi qüvvə toplasa da, 1468-ci 

ildə Həmədan yaxınlığında döyüşdə ağqoyunlulara məğlub oldu (17, s. 185). 

Bundan sonra Ağqoyunlu Sultan Xəlil Təbrizə gəldi və Şahəli bəy Pornakıın 

rəhbərliyi ilə müzəffər əsgərlərdən ibarət hərbi qüvvələri Əlincəqala üzərinə 

göndərdi. Amma bu dəfə qala qısa müddətə tutuldu. Teymur kimi, qüdrətli 

hökmdarın uzun müddətli mühasirədən sonra ələ keçirdiyi qalanın belə tez bir 

zamanda fəth edilməsi o zaman çox təəccüblü göründü (5, s. 94). Bunun səbəbi 

həmin vaxt qaraqoyunlular üçün qalanın elə də bir əhəmiyyət daşımaması ola 

bilərdi. Çünki, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, artıq xəzinə Yaqub Çöhrə 

tərəfindən aparılmışdı.    

Bununla da XV əsrin əvvəllərindən başlayaraq 50 ilə yaxın Azərbaycanı 

idarə edən Qaraqoyunlular dövlətinin hakimiyyətinə 1468-ci ildə ağqoyunlular 

son qoydu. Əlincəqalanın tutulması ilə Naxçıvan tüməni də Ağqoyunlular 

dövlətinin idarəçiliyinə daxil edildi.  

Beləliklə də, XV əsrin birinci yarısında Qaraqoyunluların hakimiyyət 

uğrunda mübarizə apardıqları qüvvələr Teymurilər, Cəlairilər, Şirvanşahlar kimi 

dövlətlər idisə, əsas mübarizə meydanlarından biri Azərbaycan idi. Bu zaman 

Naxçıvan isə Azərbaycanın ən qaynar bölgələrindən biri kimi, siyasi proseslərin 

mərkəzində dururdu. Bir tərəfdən coğrafi mövqeyi baxımından mübarizə aparan 

dövlətlər arasındakı yolların kəsişməsində yerləşməsi, digər tərəfdən bəhs edilən 

dövrdə ayrı-ayrı hərbi-siyasi qüvvələr tərəfindən sığınacaq yeri kimi seçilməsi 

Naxçıvanı əsas döyüş meydanlarından birinə çevirmişdi. Daha çox 

Əlincəqalanın dövrün hakim qüvvələrinin alınmaz istehkamına, xəzinə yerinə, 

məhbus zindanına çevrilməsi bölgəyə diqqəti son dərəcə artırmış, hücum edən 

tərəflərin qarşısına maneə kimi sədd çəkmişdi. Təsadüfi deyil ki, Teymur bu 

qalanı ələ keçirdikdən sonra onun dağıdılmasına göstəriş vermişdi. Buna görə də 

XV əsrin birinci yarısında Naxçıvan tüməni əvvəlki əhəmiyyətini qorumaqla 
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yanaşı, siyasi vəziyyətin müəyyən illərdə tez-tez gərginləşdiyi Azərbaycan 

bölgələrindən biri olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАХЧИВАНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV 

ВЕКА 

В статье рассматривается создание государства Гарагоюнлу, правившего 

Азербайджаном в первой половине XV века, и социально-политическая ситуация на 

территориях в его обширных границах, в том числе в Азербайджане, в период правления 

этого государства. Отмечается, что в период политической деятельности Гарагоюнлу за 

власть боролись Джалаири, Ширваншахи, Теймуриды и другие. в определенные годы они 

вели войны с государствами и внутри себя. Такая ситуация нарушила общественно-

политическую стабильность во всех регионах Азербайджана и замедлила экономическое и 

культурное развитие страны 

Нахчыван был одним из регионов Азербайджана, который больше всего 

пострадал от политической конфронтации в то время. Как его военно-стратегическое 

положение, так и его расположение на перекрестке, что было важно в то время, постоянно 
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находились в центре внимания региона. С другой стороны, расположение Алинджагала, 

который был самым надежным ориентиром для поддержания и защиты власти, заставило 

Нахчыван быть в центре политических процессов в эти годы. Однако в этот период 

местное турецко-мусульманское население, проживающее в Нахчыване, смело боролось 

со всем этим, и регион сохранил свое политическое значение. 

Ключевые слова: государство Kарагоюнлу, Нахчыван, Алинджагала, племенной 

союз, политическая ситуация, борьба. 

 
SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

THE POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN IN THE FIRST HALF OF THE 15
TH

 

CENTURY 

In the article it is dealts with the the establishment of the Garagoyunlu state, which ruled 

Azerbaijan in the first half of the 15th century, and the socio-political situation in the lands 

within its vast borders, including Azerbaijan, during the rule of this state. It is noted that during 

the political activity of the Garagoyunluies, they fought wars for power by the states of Jalairis, 

Shirvanshahs, Teymurids and others. they have waged wars with states and within themselves in 

certain years. Such situation undermines the socio-political stability in all regions of Azerbaijan 

and was slowed economic and cultural development of the country.  

Nakhchivan was also one of the most suffered regions of Azerbaijan, from the political 

conflicts that arise during this time. Both the military-strategic position and the location of the 

intersection of highways, which were of great importance in the period concerned, have always 

made the region in the spotlight. On the other hand, the location of Alinjaqalan, the most reliable 

reference point for gaining power and protection, has forced Nakhchivan to be at the heart of 

political processes during these years. However, during this period the local Turkish-Muslim 

population living in Nakhchivan fought bravely and maintained their political importance in the 

region. 

Key words: Karakoyunlu state, Nakhchivan, Alinjagala, tribal alliance, political 

situation, struggle 
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NAXÇIVAN DƏMĠR YOLLARI 

 

Məqalədə Naxçıvana dəmiryolunun çəkilməsinə dair araĢdırmalar aparılmıĢ,  Uluxanlı- 

Culfa və Ələt-Culfa dəmir yollarının çəkilməsi və istifadəyə verilməsi haqqında məlumatlar 

iĢıqlandırılmıĢdır. Mənbələrə əsaslanaraq qeyd edilmiĢdir ki, Culfa dəmir yol stansiyasının 

Uluxanlı-Culfa dəmiryolu xəttinin istifadəyə verilməsi Rusiya ilə Ġran arasında gedən tranzit 

ticarətdə Naxçıvanın rolunu xeyli gücləndirmiĢdir. 1915-ci ildən Culfa-Təbriz dəmiryolu 

fəaliyyətə baĢlaması və bu dəmiryolunun iĢə düĢməsi nəticəsində  Naxçıvan bölgəsinin 

iqtisadiyyatında və sosial-mədəni həyatında müəyyən yeniliklər baĢ vermiĢdir. Culfa dəmiryol 

stansiyasının və Uluxanlı-Culfa dəmiryol xəttinin istifadəyə verilməsi ilə Ġran arasında gedən 

tranzit ticarətdə Naxçıvanın rolunu xeyli gücləndirmiĢdir.  

Ötən əsrin 90-cı illərində baĢ verən hadisələr, erməni hərbi birləĢmələri tərəfindən 

Azərbaycan ərazilərinin iĢğal edilməsi dəmiryolu Ģəbəkəsinə də ciddi ziyan vurmuĢ, 240 

kilometrdən artıq dəmiryolu xətti dağıntılara məruz qalmıĢdır. Nəticədə, Mehri-Kərçivan 

sahəsində qatarların hərəkəti dayandırılmıĢ, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmiryolu 

ölkədən təcrid edilmiĢ, muxtar respublika blokada vəziyyətinə düĢmüĢdür. Bu illər ərzində 

muxtar respublikada daxili sərniĢin və yükdaĢıma ilə yanaĢı, Ġran dövləti ilə Culfa dəmiryolu 

vasitəsi ilə iqtisadi əlaqələr inkiĢaf etdirilir, sərniĢin və yükdaĢıma əməliyyatı həyata keçirilir.  

Açar sözlər: Naxçıvan, dəmiryol, Ələt-Culfa, Uluxanlı-Culfa, yükdaĢıma, sərniĢindaĢıma, 

iqtisadi əlaqələr, blokada. 

 

 Yollar maddi mədəniyyətin ən mühüm nümunələrindən biri olmaqla  xal-

qın həyatına, onun məişətinə, mədəni inkişafına, iqtisadi vəziyyətinə çox böyük 

təsir göstərmişdir. Yollar hələ qədim dövrlərdən etibarən dünyanın müxtəlif əra 

zilərində yaşayan insanların ünsiyyətində müəyyən rol oynamışdır.  

  Yollar müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini tənzimləyir və başlıca 

olaraq quru və su yollarından, dəmir və hava yollarından ibarətdir. Vaxtilə daşı-

dığı funksiyasının müxtəlifliyinə və əhatə dairəsinin genişliyinə görə Azərbay-

canda mövcud olan yollar karvan yolları, daxili yollar, poçt yolları, su yolları və 

dəmir yolları olmaqla beş qrupa bölünürdü. Məqaladə məqsədimiz Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına çəkilən dəmiryolları haqqında məlumat verməkdən iba-

rətdir. 

Dəmiryollarının salınması, bəşər tarixində müasir sivilizasiyanın nadir 

nümunələrindəndir. Dəmiryol nəqliyyatı  digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə 

hər zaman yük və sərnişin daşımalarının həcminə, həmçinin təhlükəsiz 

mənzilbaşına çatdırılmasına görə seçilib. 

Azərbaycanda dəmiryol nəqliyyatının yaranması XIX əsrin 70-ci illərinə 

təsadüf edir.  Ölkəmizdə ilk dəmiryolunun çəkilişi neft sənayesinin inkişafı ilə 

bağlı olub. 1878-ci ildə Bakı şəhərini neft mədənləri və neft körpüsü ilə 

birləşdirən 25,2 verst (verst - keçmiş rus uzunluq ölçü vahididir. 1 verst = 

1077 m- A.Q.) uzunluğunda dəmiryolu xəttinin inşasına  başlanılıb. “Neft 

sahəsi” adını alan bu xətlərin tikintisi 1879-cu ilin sonunda başa çatdırıldı (1, s.   

287). 

https://az.wikipedia.org/wiki/Metr
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Rusiya imperiyası XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Qafqazın cənu-

bunda öz mövqelərini daha da möhkəmləndirmək üçün yeni dəmiryolu  xətləri-

nin inşasına başlamışdı. Qafqazın mərkəzində İran və Türkiyə sərhədləri istiqa-

mətlərində dəmiryolu xətlərinin çəkilməsi təklifləri hələ XIX əsrin 70-ci illərin-

dən ciddi surətdə irəli sürülürdü. Naxçıvanın isə mühüm geostrateji ərazidə yer-

ləşməsi bu ərazidə dəmiryolu nəqliyyat növünün yaradılmasında mühüm rol 

oynayıb.  Qeyd edək ki, 1899-cu ildə tikintisinə başlanan  Aleksandrapol –Ulu-

xanlı (132 verst uzunluğunda) və İrəvan-Uluxanlı (14 verst uzunluğunda) xətləri 

1902-ci ildə  istifadəyə verilmişdir (4, s. 93). Bu dəmiryolu xətlərinin inşası başa 

çatdıqdan sonra Çar Rusiyasının diqqəti Uluxanlı –Culfa istiqamətinə yönəltdi. 

Uluxanlı-Culfa dəmiryolunun istiqaməti müəyyənləşdirilərkən, dəmiryolu xətti-

nin Naxçıvan şəhəri mərkəzindən bir verst aralı keçməsi burada da yerli əhali tə-

rəfindən narazılıqla qarşılanmışdı.  Hətta o zaman şəhər əhalisinin nümayəndələ-

ri Qafaqaz rəhbərliyinə və mərkəzi hakimiyyət orqanlarına bir-birinin ardınca 

çoxlu müraciətlər göndərərək dəmiryolu xəttinin şəhərə yaxınlaşdırılmasını xa-

hiş etməyə başlamışdılar. Lakin şəhər əhalisinin xahişi nəzərə alınmamış, dəmir-

yolu xəttinin istiqaməti həmin sahədə dəyişməz qalmışdır. 

Q.Əliyev  A.S.Sumbatzadəyə istinadən yazır ki, Nazirlər Komitəsi və 

Dövlət Şurasının 1903-cü il mayın 25-də çar II Nikolayın yanında keçirilmiş 

birgə iclasında Uluxanlıdan Culfaya kimi xəzinə hesabına dəmiryolu xətti 

çəkilməsinə razılıq verildi. Çarın təsdiq etdiyi bu layihəyə görə, Uluxanlı ilə 

Culfa arasında dəmiryolu xəttinin uzunluğu 177,12 verst, tikinti xərcləri 13,3 

milyon rubl müəyyən edilmişdir (4, s. 93). Lakin, Uluxanlı-Culfa dəmiryolu 

xəttinin çəkilməsində ləngimə halları baş verirdi. Ləngiməyə səbəb  isə bir tərəf-

dən həmin dövrdə Rusiyanın Uzaq Şərqdə Yaponiyaya qarşı ağır müharibə apar-

ması, digər tərəfdən bütün yol boyu ərazinin vəba epidemiyasına bürünməsi, 

bununla yanaşı, 1905-ci ildə ermənilərin Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzala-

rında azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlar idi. Nəhayət, 1908-ci il 

yanvarın 20-də 178,37 verst uzunluğunda olan bu dəmiryolu xəttinin tikintisi 

başa çatdığından rəsmi açılışı olur. Tədqiqatçı Əliyev Q. T.T.Borodinə istinadən 

yazır ki, Uluxanlı-Culfa dəmiryolu üzərində 3 böyük, 10 kiçik stansiya, 5 yarım-

stansiya, çoxlu sayda süni qurğu, o cümlədən 15 körpü, 2 tunel inşa edilmişdir 

edilmişdir (4, s. 96). Onu da qeyd edək ki, Uluxanlı-Culfa dəmiryolu işə düşdük-

dən sonra  Naxçıvan bölgəsinin iqtisadi həyatında müəyyən canlanma yarandı. 

Bu barədə tədqiqatçı Y. Rəhimov yazır: “Bu illərdə Naxçıvan bölgəsinin iqtisadi 

həyatında, hazır məhsulun bir yerdən başqa yerə aparılmasında, müəyyən yük və 

malların itkisiz yaxın və uzaq məsafələrə daşınmasında Uluxanlı-Culfa 

dəmiryolunun çox böyük rolu və müstəsna əhəmiyyəti olmuşdur” (8, s. 47).   

Uluxanlı-Culfa dəmir yolunun tikintisinin başa çatmasından bir il əvvəl, 

yəni 1907-ci ildə isə Araz çayı üzərində yeni körpü tikilir və dəmiryol xətti də 

bu körpüdən keçməklə İran dəmir yolları ilə birləşir. Mənbələrə əsaslanaraq 

demək olar ki,  Uluxanlı-Culfa dəmiryolu xəttinin istifadəyə verilməsi Rusiya ilə 

İran arasında gedən tranzit ticarətdə Naxçıvanın rolu xeyli güclənir. Təkcə 1908-

ci ildən 1913-cü ilə qədər keçən qısa müddət ərzində Naxçıvan diyarı vasitəsilə 

Rusiya-İran ticarəti bir neçə dəfə artaraq 5 milyon 799 min 947 puda çatdırılır 

(9).  
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 1915-ci ildən Culfa-Təbriz dəmiryolu fəaliyyətə başlayır və bu məqsədlə 

Rusiyanın Kolomenskiy zavodunda 1913-cü ildə istehsal olunmuş 4 ədəd para-

vozlardan biri də Culfaya göndərilir (6). Dəmiryolunun işə düşməsi nəticəsində 

Naxçıvan bölgəsinin iqtisadiyyatında və sosial-mədəni həyatında müəyyən yeni-

liklər baş verdi.  

Naxçıvana uzanan digər bir dəmiryol xətti isə Ələt-Culfa dəmiryolu idi. 

Bu yol Bakı ilə Azərbaycanın cənub-qərb bölgələrini birləşdirən dəmiryol xətti 

idi. Bu yolun çəkilməsi təklifini ilk dəfə 1898-ci ildə rus sahibkarları F.Y.Yena-

kiyev və A.M.Qoryainov irəli sürmüşdür (2, s. 371-372). Onların tapşırığı ilə 

1900-cü ildə Hacıqabuldan Araz çayı boyunca Culfaya qədər kəşfiyyat işlərinə 

başlandı. Rus sənayeçiləri həmin dəmiryolu xəttini gələcəkdə İran və Türkiyə 

ərazilərinə doğru uzatmaq niyyətində idilər.  

 Ələt-Culfa dəmir yol xəttinin çəkilməsinin zəruriliyi Birinci dünya mü-

haribəsi (1914-1918) başlandıqdan sonra özünü göstərdi. 1914-1917-cı illərdə 

Qafqazın cənubuna doğru daşınan yüklərin 2 qat artması və Aleksandrapol-Culfa 

xəttinin bu qədər yükün daşınmasına qadir olmaması  Qafqazdakı rus ordusunun 

komandanı və Qafqaz canişini Nikolay Nikolayeviçi Culfanın Cənubi Qafqaz 

dəmiryolunun şərq hissəsindəki stansiyalardan biri ilə birləşməsini təklif edən 

layihələrə ciddi fikir verməyə məcbur etdi. O, 1917-cı ilin fevralın 4-də Nazirlər 

Şurasına müraciət edərək, Ələt-Culfa dəmiryol məsələsini irəli sürdü. Dəmir yol 

xətti Ələt stansiyasından başlayaraq Şirvan, Muğan, Mil düzlərindən çəkilməli, 

47-cı verstdə Kür çayını, 91-ci verstdə Araz çayını keçməli idi. Təqribən 

Bəhmənli stansiyası yaxınlığından (175-ci verstdən) başlayaraq Araz çayı vadisi 

ilə Xudafərin körpüsündən Ordubada kimi isə 90 verstlik məsafədə isə çay 

yatağı boyunca inşa edilməli idi (2, s. 373). Çəkiləcək bu dəmiryolu xətti İran 

sərhədi yaxınlığında – Culfada Uluxanlı-Culfa və Culfa-Təbriz dəmir yolları 

xətti ilə birləşməli idi. Dəmir yol xəttinin inşasına 1917-cı il iyul ayının 30-da 

başlandı. 1918-ci ilin əvvəllərində Ələtdən Bəhmənli stansiyasına qədər 175 

verstlik sahədə relslərin  döşənməsi  ilə işə başlanılmışdır. Ancaq, 1917-ci ilin 

sonu-1918-ci ilin əvvəllərində Rusiyada və Qafqazda baş verən siyasi hadisələr 

tikinti işlərinin davam etdirilməsinə imkan verməmişdi.  

1918-ci ilin sonunda Naxçıvana gəlmiş Osmanlı qoşunlarının Culfa-Bakı 

istiqamətində qarşısını almaq üçün, Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin daşnak-

bolşevik rəhbərliyinin göstərişi ilə dəmiryolu xətti çəkilmiş sahələrdə reslər 

sökülmüş və başqa yerə daşınmışdır. 

Yenicə istiqlaliyyət qazanmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 

çox ağır iqtisadi və maliyyə böhranı keçirməsinə baxmayaraq, Ələt-Culfa 

dəmiryolunun davam etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. 1919-cu ilin martın 

19-da Nazirlər Şurasında Nəqliyyat naziri Xudadat bəy Məlikaslanovun Culfa-

Bakı dəmiryolunun tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı məruzəsi dinlənilmiş-

di. Hökumət tərəfindən bu dəmiryolunun birinci variantında tikinti üçün par-

lamentə müvafiq qanun hazırlayıb təqdim etməsi və 100 milyon həcmində vəsait 

ayrılmasını xahiş etməsi qərara alınmışdı (11). Məlikaslanovun fikrincə, bu 

yolun tikintisinin vacib milli məqamı təkcə ondan ibarət deyil ki, bu dəmiryolu 

Azərbaycanın ucqar əyalətlərinə getmək imkanı verəcək, o, fikirləşirdi ki, bu yol 

eyni zamanda  Naxçıvanı Azərbaycanla birləşdirəcək. Dövlət tərəfindən 1919-cu 
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ilin büdcə layihəsində bu məqsəd üçün 100027000 çervon vəsait ayrılmışdır (2,  

s. 372). 

1921-ci ilin payızında Ələt-Culfa dəmiryolunun çəkilməsinə yenidən 

başlansa da, 1925-ci ildə  Ələt-İmişli hissəsi, 1930-cu ilin mayında 283 km 

uzunluğunda Ələt-İmişli-Mincivan hissəsi başa çatır. 1941-1945 müharibəsi 

illərində uzunluğu 445 km olan Ələt-Mincivan dəmiryolu istifadəyə verildi (5, s. 

37). İstifadəyə verilən bu yol Naxçıvanı Azərbaycanla birləşdirdi. Bu dəmiryolu 

Naxçıvandan  Bakıya sərnişin gediş-gəlişini və yük daşınmasını təmin etməklə 

yanaşı, ərazinin sosial-iqtisadi inkişafında, təbii resursların mənimsənilməsində 

də böyük rol oynamışdır.  

 Dəmiryolu nəqliyyatının inkişaf dövrü Heydər Əliyevin Azərbaycanda 

rəhbərlik etdiyi illərdən başlanmışdır. Muxtar respublikada yük və sərnişin 

daşımalarına olan tələbatı təmin etmək, xidmətin səviyyəsini yüksəltmək 

məqsədilə ulu öndərimizin şəxsi təşəbbüsü ilə 1977-cı ildə dəmiryollarının 

Naxçıvan hissəsinin mərkəzi aparatı İmişli stansiyasından Naxçıvan şəhərinə 

köçürülmüş və hərtərəfli fəaliyyəti təmin olunmuşdur.1988-ci ildə Culfa-Şərur 

sahəsinin elektrikləşdirilməsi nəticəsində dəmiryolu nəqliyyatında elektrovoz 

dartısından istifadə olunmuşdur (10). 

  Bakı-İmişli-Culfa-Şərur dəmiryolu respublikada fəaliyyət göstərən ümumi 

dəmiryolunun 9%-i təşkil edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən keçən 

dəmiryolunun 73 km-i (yaxud 31,8%-i) Babək, 59 km-i (29,8%-i) Şərur, 40 km-i 

(20, 2%-i) Ordubad, 4 km-i (18,2%-i) Culfa rayonunun payına düşür (5, s. 215). 

Muxtar respublika əhalisinin nəqliyyatla təmin olunmasında, kənd əhalisinin 

istehsal etdikləri məhsulların bazarlara aparılmasında dəmiryolunun mühüm əhə-

miyyəti var. Muxtar respublika üzrə hər 100 kv km əraziyə 1,9 km, hər 1000 nə-

fərə isə 0,8 km dəmiryolu düşür. Bu göstəriciləri Türkmənistan, Qırğızıstan və 

Tacikistan respublikaları ilə müqayisə etdikdə  aydın olur ki, Naxçıvanın ərazisi-

nin kiçik olmasına baxmayaraq, nəqliyyatın təminatına görə bir sıra Orta Asiya 

respublikaları ilə eyni göstəricilərə malikdir. Məsələn, Türkmənistan Respub-

likasında hər 100 kv km əraziyə 0,43 km, Qırğızıstan Respublikasında hər 100 

kv km əraziyə 0, 19 km, Tacikistanda isə 0,18 km dəmiryolu düşür (5, s. 215). 

Ötən əsrin 90-cı illərində baş verən hadisələr, erməni hərbi birləşmələri 

tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi dəmiryolu şəbəkəsinə də ciddi 

ziyan vurmuş, 240 kilometrdən artıq dəmiryolu xətti dağıntılara məruz 

qalmışdır. Nəticədə, Mehri-Kərçıvan sahəsində qatarların hərəkəti dayandırılmış, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmiryolu ölkədən təcrid edilmiş, muxtar 

respublika blokada vəziyyətinə düşmüşdür. Ona görə də, muxtar respublika 

ərazisi daxilində dəmiryolu yükləri daşınmasını həyata keçirməklə bərabər, İran 

dövləti ilə Culfa dəmiryolu vasitəsi ilə iqtisadi əlaqələr inkişaf etdirilir, sərnişin 

və yükdaşıma əməliyyatı həyata keçirilir.  

Naxçıvan dəmir yol stansiyalarının müəyyən bir qismi mühüm nəqliyyat 

mərkəzləri və nəqliyyat qovşaqları funksiyasını yerinə yetirir. Məsələn, Naxçı-

van dəmiryolu stansiyası Babək, Naxçıvan şəhəri və Şahbuz rayonunun yük 

əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində bilavasitə mərkəz rolunu oynayır. Muxtar 

respublika daxilində dəmiryolu ilə daşınan yükün çox hissəsi bu stansiyanın pa-

yına düşür. Culfa dəmiryolu stansiyası muxtar respublika daxilində yük daşıma 

əməliyyatını yerinə yetirməklə yanaşı, İran dövlətinə dəmiryolu ilə yüklərin 
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ötürülməsində tənzimləyici roluna malikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

şərq qurtaracağında yerləşən Ordubad dəmiryolu satnsiyası istər yük, istərsə də 

sərnişin daşınmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 Yük və sərnişin daşınmasında mühüm əhəmiyyətə malik olan Naxçıvan 

dəmiryolunun inkişafı dövlətin daim diqət mərkəzində olmuşdur. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 17 mart tarixli Sərəncamı 

ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmiryolu nəqliyyat 

sisteminin 2011-2015-ci illər üzrə İnkişaf Proqramı” dəmiryolu nəqliyyatının 

inkişafına təkan vermişdir. Görülən tədbirlərin nəticəsində Naxçıvan, Şərur, 

Şahtaxtı, Culfa şərnişin vağzalı binalarında, Naxçıvan, Dərəşam, Nehrəm, 

Vəlidağ, Qıvraq, Dəstə, Şahtaxtı, Culfa stansiyaları İdaraetmə mərkəzlərində 

“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inzibati 

binasında, əlavə olaraq onlarla inzibati və yardımçı binada əsaslı təmir işləri 

başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir (6,  s. 101-102). 

2018-ci ildə muxtar respublikanın dəmir yolu təsərrüfatı 8 yeni sərnişin 

vaqonu ilə təmin olunmuşdur. Vaqonların hər biri 70 nəfərlik olmaqla 

sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Vaqonlarda kombinasiya 

edilmiş istilik və soyutma sistemləri quraşdırılıb, sərnişinlərə “Naxtel 4G” mobil 

operatoru vasitəsilə pulsuz internetdən, eləcə də televizordan istifadə imkanı 

yaradılıb. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikanın blokada vəziyyətində olmasına baxma-

yaraq, 2019-cu ildə dəmiryolu nəqliyyatı ilə 107,5 min ton yük, 70,7 min sərni-

şin daşınmışdır. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqaiyisədə yük daşınması, 3,7 

dəfə, sərnişin daşınması isə 8,3 faiz artmışdır (5, s. 32).  Bu da onu göstərir ki, 

muxtar respublikada iqtisadiyyat günü-gündən inkişaf edir və əhalinin həyat 

səviyyəsi yüksəlir. 

Nəticə etibarı ilə onu deyə bilərik ki, dəmiryolu nəqliyyatının fəaliyyəti 

muxtar respublikanın iqtisadi və sosial inkişafında böyük əhəmiyyəti vardır. 

Sevinc hissi ilə deyə bilərik ki, 27 sentyabr 2020-ci ildən 10 noyabr 2020-ci ilə-

dək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən Vətən müharibəsində döv-

lətimiz zəfər qazanıb. 10 noyabr 2020-ci ildə isə Qarabağda hərbi əməliyyatların 

bitməsi və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin birgə 

bəyanatı imzalanıb. Qəbul edilmiş birgə bəyanatın 9-cu maddəsində ölkə rəhbəri 

cənab İlham Əliyevin təkidli tələbi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının 

inşasının təmin edilməsi məsələsi salınıb (3). Bu bəndin təhlilindən aydın goru-

nür ki, yaxın gələcəkdə Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada vəziyyətindən 

çıxacaq və dəmiryolu nəqliyyatı yenidən fəaliyyətə başlayacaq. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАКИН ГАХРАМАНОВА 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НАХЧЫВАНА 

В статье были проведены исследования по прокладке железной дороги в Нахчыван, 

освещена информация о строительстве и вводе в эксплуатацию железных дорог Улуханлы 

- Джульфа и Алят-Джульфа. Исходя из источников, было отмечено, что ввод в 

эксплуатацию железнодорожной линии Улуханлы-Джульфа значительно усилил роль 

Нахчывана в транзитной торговле между Россией и Ираном. В результате запуска в 1915 

году железной дороги Джульфа-Тебриз и ввода в эксплуатацию этой железной дороги в 

экономике и социально-культурной жизни Нахчыванского района произошли 

определенные нововведения. С вводом в эксплуатацию железной дороги Алят-Джульфа 

Нахчыван получил выход в другие регионы Азербайджана. 

События 1990-х годов, оккупация азербайджанских территорий армянскими 

воинскими частями также серьезно повредили железнодорожную сеть, было разрушено 

более 240 километров железнодорожных путей. В результате движение поездов в районе 

Мехри-Карчыван было приостановлено, железная дорога Нахчыванской Автономной 

республики была изолирована от страны, автономная республика оказалась в состоянии 

блокады. В эти годы в Автономной республике наряду с внутренними пассажирскими и 

грузовыми перевозками развиваются экономические связи с иранским государством 

посредством железной дороги Джульфа, осуществляется пассажирская и грузовая 

операция. 

Ключевые слова: Нахчыван, железная дорога, Алят-Джульфа, Улуханлы-Джуль-

фа, грузовой, пассажирский, экономические отношения, блокада.  

 

SUMMARY 

AYTEKIN GAHRAMANOVA 

RAĠLWAYS OF NAKHCHIĠVAN 

The article provides information on the construction of the Nakhchivan railway, 

information on the construction and commissioning of the Ulukhanli-Julfa and Alat Julfa 

railways. Based on the sources, it was noted that the commissioning of the Ulukhanli-Julfa 

railway has significantly strengthened the role of Nakhchivan in transit trade between Russia and 

Iran. As a result of the launch of the Julfa-Tabriz railway in 1915 and the commissioning of this 

railway, certain innovations took place in the economy and socio-cultural life of the Nakhchivan 

region. The commissioning of the Alat-Julfa railway provided Nakhchivan with access to other 

regions of Azerbaijan. 

The events of the 1990s, the occupation of Azerbaijani territories by Armenian military 

units also seriously damaged the railway network, and more than 240 kilometers of railway lines 

were destroyed. As a result, the movement of trains in the Mehri-Karchivan area was stopped, 

the railway of Nakhchivan Autonomous Republic was isolated from the country and the 

Autonomous Republic became a blockade. During these years, along with domestic passenger 

and cargo transportation in the Autonomous Republic, economic relations with the Iranian state 

via the Julfa Railway are developing, passenger and cargo transportation is carried out. 

Key words: Nakhchivan, railway, Alat-Julfa, Ulukhanli-Julfa, cargo transportation, 

passenger transportation, economic relations, blockade. 
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ĠCTĠMAĠYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR FƏALĠYYƏTĠNDƏ ĠSTĠFADƏ EDĠLƏN 

VASĠTƏLƏRĠN ƏSAS XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN TARĠXĠ VƏ TƏHLĠLĠ 

 

Məqalədə ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinə və ictimaiyyətlə əlaqələr prosesində istifadə 

edilən vasitələrin əsas xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir və müxtəlif fikirlər bildirilir. Qeyd edilir 

ki, ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti qurumların müasir dövrdə rəqabət qabiliyyətli fəaliyyət 

göstərmələrinə çox böyük təsir edir. Həmçinin bunlarla yanaĢı, məqalədə ictimaiyyətlə əlaqələr 

fəaliyyəti, ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətində istifadə edilən vasitələrin növləri və müasir dövrdə 

bu vasitələrdən qurumların hansı formada istifadə etməkləri araĢdırılır. 

Açar sözlər: ictimaiyyətlə əlaqələr, idarəetmə, ictimaiyyət, ictimaiyyətlə əlaqələr 

fəaliyyəti, qurum, ictimaiyyətlə əlaqələr vasitələri. 

 

İctimaiyyətlə əlaqələr - müxtəlif kanallar vasitəsilə qurum və təşkilatlar 

tərəfindən təyin olunan siyasət və fəaliyyətlərin hədəf auditoriyaya çatdırılması 

fəaliyyətidir. Yəni ki, ictimaiyyətlə əlaqələr qurumların özlərini tanıtma və 

məlumatların çatdırılması səylərinin strateji olaraq idarə olunması kimi başa 

düşülür. Quruma aid olan məlumatları ictimaiyyətə göndərdikdən sonra 

ictimaiyyətdən gələn təsiri ölçmək və qiymətləndirmək olur. Əgər qurum 

fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı çatışmazlıqlar varsa onu düzəldib qurum və ya onun 

xidmətləri haqqında məlumatları yenidən daha keyfiyyətli formada hədəf 

auditoriyalarına göndərmək məqsədəuyğun sayılır. Buna görə də hədəf 

auditoriyasının gözündə müsbət imic qazanmaq və səmərəli işləmək üçün xoş 

niyyətə əsaslanan, iki tərəfli tədqiqatlar formasına əsaslanan ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyətindən və vasitələrindən istifadə edilir. 

Ġctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri 

İctimaiyyətlə əlaqələrin yaranma səbəbi kimi qurumların xalqın dəstəyini 

qazanmaq istəkləri və ya ictimaiyyətə təsir məcburiyyətini göstərmək olar. Bu 

çərçivədən baxıldığında ictimaiyyətlə əlaqələri bir sənət kimi anlaya bilərik. 

Çünki sənət qabiliyyətlərin və ya biliyin işə tətbiq olunmasıdır. İctimaiyyətlə 

əlaqələrin sənət sahəsi isə quruma, təşkilata və başqa fəaliyyət sahələrinə 

cəmiyyət tərəfindən inamı qazandırmaqdır. İctimaiyyəti ciddiyə almamaq 

uğursuzluğu əvvəlcədən qəbul etmək deməkdir. Buna görə də bizim dövrümüz-

də artıq ictimaiyyətin dəstək vermədiyi fəaliyyətləri həyata keçirtmək çox çətin-

dir. Onun üçün, ictimaiyyətə istiqamətlənmiş olan hər bir fəaliyyət sahəsində, 

inam və dəyərləri nəzərə almaq vacibdir. Xüsusən, dövlət işçiləri, özəl 

qurumlarda fəaliyyət göstərən şəxslər, təhsil işçiləri, siyasətçilər və başqa sənət 

sahibləri bu məsələləri çox yaxşı bilməlidirlər. Ümumiyyətlə bu məsələlərdə 

uğurlu olmaq üçün, özünü ictimaiyyətə tanıtmaq, ictimaiyyətdən gələn reaksiya-

ları ölçmək və öz davranışlarını nəticəyə görə tənzimləmək lazımdır. Burada 

təhsil səviyyəsi və təşkilatlanmanın da çox böyük payı vardır. Özəl və ya dövlət 

qurumları ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri vasitəsi ilə əlaqədə olduqları 

qruplar ilə münasibətlər qura bilər və bu əlaqələrin yaxşılaşdırılması üçün də 
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ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətləri üçün bütün səylərini səfərbər etməlidirlər. Bu 

əlaqələrin daha yaxşı olması üçün istər şəxs tərəfindən və ya qrup şəklində digər 

şəxslər tərəfindən müxtəlif texnikalardan istifadə etmək, müxətəlif yolları 

izləmək və müxtəlif riyazi işləri görmək lazımdır. Buna görə də “İctimaiyyətlə 

əlaqələr” bu gün bir çox ölkədə artıq peşə sahəsinə çevrilmiş və müxtəlif təhsil 

ocaqlarında, universitetlərdə bu səhə üzrə mütəxəssislər hazırlanmaqdadır (2, 

s.208). 

İctimaiyyətlə əlaqələr mövzusunun sürətlə yayıldığı, bu sahədə işləyənlə-

rin saylarının daha da artdığı, ictimaiyyətlə əlaqələrin professional bir peşə halı-

na gəldiyi ölkələrdə təhsil səviyyələri daha yüksəkdir və bu ölkələrin dünya icti-

maiyyətində və miqyasında özlərinə məxsus yerlərinin olması da heç də təsadüfi 

deyildir. Bu ölkələrlə müqayisədə müntəzəm olaraq ictimai rəydən məhrum 

olan, təhsil səviyyələri aşağı, inkişafdan geri qalan ölkələrdə “İctimaiyyətlə 

əlaqələr” heç maraqlanılmamış bir sahə olaraq qalmaqdadır. 

Hər hansı bir müəssisə və ya qurum üçün ictimaiyyətlə əlaqələr mətbuatla 

əlaqələrin üsulunu və metodologiyasını, siyasətçilər üçün bir siyasi nəzarət me-

xanizmasını ifadə edərkən, biznes sahələri üçün isə ictimaiyyətə əlaqələr mar-

ketinq və şirkətin mənfəətini artırmaq üçün bir vasitəni ifadə etməkdədir (11). 

Əgər ictimaiyyətlə əlaqələri bir proses kimi qiymətləndirmək istəsək bura-

da cəmiyyətdən təşkilata daxil olan məlumatları əldə etmək imkanını da başa dü-

şə bilərik. Qurumun həyata keçirtdiyi xidmətlərlə əlaqədar olaraq ictimaiyyətin 

gözləntilərini, istəklərini, fikirlərini və ya şikayətlərini yaxşı hazırlanmış icti-

maiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti sayəsində müəyyən edə bilərik. Bu proses ictimaiy-

yətlə əlaqələri ünsiyyət prosesi olaraq bir mənalı başa düşülməsinin qarşısını 

alır. Bir vasitə kimi ictimaiyyətlə əlaqələrdən danışarkən birtərəfli ünsiyyət haq-

qında danışa bilmərik. 

Müasir dövrümüzdə ictimaiyyətlə əlaqələr prosesindən ictimaiyyət tərəfin-

dən qurumlara inamı artırmaq vasitəsi kimi də istifadə edilir və bu proses əsasən 

kütləvi bir rabitə yönümlü ixtisaslaşma xakateri daşıyır. Ancaq ki, ictimaiyyətlə 

əlaqələr sadəcə olaraq hədəf kütlələrə məlumat vermək və ya verilən məlumatlar 

əsasında quruma ictimaiyyəti inandırmaq üçün həyata keçirilən bir fəaliyyət ki-

mi deyil, məhz həmin bu idarəetmə prosesində qurum-cəmiyyət münasibətlərini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qarşılıqlı anlaşmaya uyğun həyata keçirilən sistemli, 

ardıcıl və uzun müddətli fəaliyyət kimi başa düşülmə-lidir. Məhz bu baxımdan 

ictimaiyyətlə əlaqələr iki tərəfli effektiv rabitəyə əsaslanan vasitə sayılır. 

İctimaiyyətlə əlaqələr praktikasında ünsiyyət ikitərəfli olur. Burada müəy-

yən bir mesajı göndərən mənbə, mesajın ötürülməsi lazım olan ünvan isə hədəf 

olaraq adlandırılır. Mənbə və hədəf arasında mesajları ötürən isə vasitədir. 

Rabitə bəzən üz-üzə yəni vasitəsiz, bəzən də mexaniki vasitə ilə baş tuta bilər. 

Burada rabitəni “mənaların simvolik olaraq qarşılıqlı paylaşılmasıdır” olaraq 

təyin edə bilərik (6, s. 45). 

Tərəflər arasında məlumat ötürülməsinin və ikitərəfli əlaqəninin təmin 

edilməsini həyata keçirtmək, ötürülən məlumatdan sonra həmin məlumat haq-

qında rəylər almaq, bu rəyləri düzgün qiymətləndirmək və prosesi yenidən həya-

ta keçirtmək ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətində əsas önəm daşıyan məqamlardır 

(5, s. 15). Bütün bunlara ancaq effektiv ünsiyyət vasitəsilə nail olmaq olar. 
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İctimaiyyətlə əlaqələr baxımından bu rabitə prosesində mənfəətli informasiyalar 

olmasa bu ünsiyyət prosesinin heç bir mənası yoxdur. 

Ġctimaiyyətlə əlaqələr prosesində istifadə edilən vasitələr 

İctimaiyyətlə əlaqələr praktikasında istifadə olunan vasitələri hər hansısa 

bir sıralama şəklinə salmaq çox çətindir. Çünki ictimaiyyətlə əlaqələr prak-

tikasında istifadə olunan vasitələr çox saydadır. Burada qurum üçün əsas olan 

hansı vasitəni nə zaman, nə şəkildə istifadə olunmasının hesablanmasıdır. Yəni 

ki, tətbiq ediləcək ən təsirli olan vasitələrin hansılar olduğunu ən yaxşı şəkildə 

təyin etməkdir. Ancaq ümumilikdə tətbiq olunan və ictimaiyyətlə əlaqələrin ma-

raq dairəsi hesab edilən araşdırmaların nəticələrinə baxaraq müəyyən bir sırala-

ma etmək mümkündür. Bütün bunlarla yanaşı hər hansı bir məlumatın ötürüləcə-

yi vasitə seçildikdən sonra önəmli olan, verilən mesajın düzgün, həqiqətləri əks 

etdirən və hədəf auditoriyasının başa düşəcəyi şəkildə olması vacib şərtlərdəndir. 

İnsan amili ictimaiyyətlə əlaqələr təcrübəsində çox böyük rola malikdir. Effektiv 

ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti həm qurum daxilinə, həm də qurum xaricinə 

istiqamətlənmiş bir şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr sahəsinə aid olan fəaliyyətlərin reallaşdırılmasında 

yazılı vasitələr mühüm rola və təsirə malikdirlər. İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyə-

tində istər keçmişdə olsun istərsə də bu gün yazılı vasitələrdən istifadə həmişə 

geniş yayılmışdır. Səbəbi isə yazılı vasitələrə eytiyacın həmişə aşkar olduğu gö-

rülməkdədir. İctimaiyyətlə əlaqələrdə istifadə olunan yazılı vasitələrə qəzet, jur-

nal, kitab, məktub, iş qəzeti, broşuralar, kitabçalar, afişa, plakatlar və s. daxildir. 

Müasir dövrümüzdə ictimaiyyətlə əlaqələr praktikasında ən çox istifadə 

olunan vasitələr kütləvi informasiya vasitələridir. Qeyd edək ki, bir çox sahədə 

istifadə olunan kütləvi informasiya vasitələri ilə az əmək sərf edərək çox böyük 

kütlələrə çox sürətli bir tərzdə açıqlama, təsir etmə və istiqamətləndirmə kimi 

uğurlu mesajları göndərmək mümkündür. 

Müasir demokratik ölkələrdə dövlət qurumlarının xalqa məlumat vermək 

öhdəlikləri qanuni zərurətə çevrilmişdir. Bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün icti-

maiyyətlə üz-üzə münasibətlər kifayət etməməkdədir. Yaşadığımız dövrdə sosial 

həyatın mürəkkəbliyi üz-üzə və ya birbaşa ünsiyyət vasitəsilə bu öhdəliyi həyata 

keçirtməyi imkansız edir. Bu səbəbdən də ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətini 

səmərəli şəkildə həyata keçirtmək üçün kütləvi informasiya vasitələrindən 

istifadə etmək daha məqsədəuyğun hesab edilir. 

İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətində ən çox istifadə edilən vasitələrdən biri 

qəzetlərdir. Qəzetlər illərdir ki, köhnəlməyən, önəmini itirməyən kütləvi 

informasiya vasitəsidir. Ölkələrin təhsil və mədəni səviyyəsini əks etdirən bir 

güzgüdür.  Hər hansı qurumda olan ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi bir jurnalist 

kimi fəaliyyət göstərmir, o şöbənin əsas məqsədi qurumla bağlı xəbərlərin 

qəzetdə yayımlanmasını təmin etməkdir.  İstədiyimiz şəkildə qəzetlərdən 

bəhrələnmək üçün həmin qəzetlərin xüsusiyyətlərini və ən əsası onların iş 

qaydalarını bilmək lazımdır ki, qurumumuza aid xəbərlər həmin qəzetdə çap 

edilə bilsin. Quruma aid olan fəaliyyətlərin düzgün auditoriyaya çatdırılması 

üçün qəzetlərin xitab etdiyi cəmiyyət seqmentini düzgün müəyyənləşdirmək 

lazımdır. Çünki qəzetlər ictimaiyyətin fikir formalaşdırmasında çox təsirli rol 

oynamaqdır. Bununla birlikdə qəzetlərin ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətində 

istifadə olunması üçün qurumun cəmiyyətdəki yeri və sosial-iqtisadi göstəriciləri 
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ilə birlikdə jurnalist və qəzet işləri ilə əlaqədar olan şəxslərlə müsbət münasibət-

lərin qurulması çox vacib şərtlərdəndir (7 , s. 261-262). 

Jurnallar qəzetlərdən fərqli olaraq daha çox səhifəyə malik nəşrlərdir. 

Onlar həftəlik, aylıq, rüblük və illik olaraq nəşr oluna bilərlər. Ümumiyyətlə 

1970-ci illərdən sonra dünyada jurnalların nəşr olunma sahəsi inkişaf etməyə 

başlamışdır. Jurnallar əsasən müəyyən bir mövzunun daha ətraflı araşdırıldığı bir 

ünsiyyət vasitəsidir. 

Jurnalların da xitab etdiyi hədəf qrupu düzgün təyin olunmalıdır. Çünki 

belə olan halda ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti təsirli olacaqdır. Məzmun 

şəkillərlə zənginləşdirilməli və oxucuya darıxdırııcı olmamalıdır. Quruma aid 

xəbərlərə daha az verməklə jurnalların cazibəsini artırmaq olar. Reklama verilən 

sahələr azaldılmalı, yazıların uzun və sıxıcı olmamalarına diqqət edilməlidir. 

Prestij baxımından bəzi jurnalların pulsuz paylanması qurum üçün təsirli vasitə 

sayıla bilər (3, s. 50). 

 Hazırlıq vaxtı baxımından jurnallar üçün qəzetlərə nisbətən daha geniş bir 

sərbəstlik vardır. Jurnalın çap olunduğu vaxtdan 5-6 gün sonra bir həftəlik jurnal 

üçün hər hadisənin əsl xəbər dəyəri vardırsa - bir xəbərdir, heç bir xəbər gec 

deyildir. Jurnaldakı səhifələrin yeri baxımından da bunu demək olar. Yəni ki, 

səhifənin ən az yer tutan sahəsində ən çox və ən lazımlı bir şeyin yazılmağına 

diqqət edilməlidir. Uzun bir məqalənin qəzet və ya jurnalın redaktorluğu 

tərəfindən mənasız hala gətirilməsi və demək istədiyimizi əks etdirməməsi 

qurum üçün riskli ola bilər. Bunun əvəzinə qısa bir mətn hazırlayıb bu mətnin 

hamısını qəzet və ya jurnalda yayımlamaq daha doğru ola bilər. 

Kitablar, qurumlar tərəfindən məlumat toplamaq və yaymaq məqsədi ilə 

ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinlərinə çap vasitələri kimi daxil edilmişdir. İcti-

maiyyətlə əlaqələr çərçivəsində kitablardan istifadənin əsas məqsədi qurumun 

tarixi haqqında, sektor haqqında,  bu sektora töhfə verən vacib insanlar, yeni 

fəaliyyətlər və işlər haqqında məlumat verməkdir. Müəyyən edilmiş hər hansı bir 

problemə ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək də bu məqsədlərdən biri ola bilər (8 

s. 39-39).  

Məktublar hər hansı bir məlumatı dərhal müvafiq şəxsə və ya təşkilata 

çatdırmaq üçün ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətində istifadə olunan vasitədir. İş 

məktubları ümumiyyətlə qurumun xaricindəki hədəf auditoriya üçün istifadə 

olunur. İş məktubu yazarkən aşağıdakıları nəzərə almaq vacibdir: 

- Oxunması asan olmalıdır. 

- Daha vacib məqamlar əhatəli yazılmalıdır. 

- Məktubu alan şəxsdən gözlənilənlər və xatırlanması istənilən mövzular 

vurğulanmalıdır;  

- Alıcının məktuba cavabı istənilərsə, bu zaman cavab veriləcək müddət 

dəqiq göstərilməlidir. 

BroĢuralar müxtəlif mövzularda hədəf kütləsini məlumatlandırmaq üçün 

istifadə olunan bir ictimaiyyətlə əlaqələr vasitədir. Ümumiyyətlə broşuralar az 

səhifəli, kiçik ölçülü bir təqdimat vasitələridir. Burada şəkillər üstünlük təşkil 

edir və çox yazıya yer verilmir. Broşuralar qurumun tarixi, məqsədi, fəaliyyətləri 

və siyasəti haqqında hədəf kütləsinə məlumat vermək, yaxşı təəssürat yaratmaq 

və hədəf auditoriyasını razı salmaq üçün hazırlanırlar. Qurum tərəfindən 

hazırladığı üçün onun məzmunu nəzarət altında və təşkilat üçün risksiz olur. 
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Hədəf auditoriyasına veriləcək mesajlarda sadə dildən istifadə edilməlidir. Bro-

şuralar vizual olaraq cəzbediciliyi olan kitabça şəklində olur. Qurumların 

fəaliyyətlərini göstərmək üçün hazırlanan broşuralardakı məhsul və ya xidmət 

xəbərləri, qurumla əlaqəli olan qəzet və jurnallardakı xəbərlərdən daha təsirli 

olur (4, s. 82).  

Standart broşuralarda olan vərəq sayından çox vərəqlər olarsa (16 səhifə) 

və burada şəkilə deyil yazıya önəm verilərək kitab ağırlıqlı təqdim olunarsa bu 

kitabça adlanır. Kitabçalar müxtəlif mövzuların izahı üçün hazırlanır və 

məlumatlandırıcı xarakterə malik olan, hər an əl altında ola biləcək köməkçi 

vasitə xüsusiyyətindədir. Kitabçalar təşkilata yeni işə girən kadrlara təşkilatı 

çoxtərəfli tanıdırlar, yeni işçinin hüquq və vəzifələrini, qurumun fəaliyyət 

sahələrini və strukturunu göstərirlər. Daha sonra işçinin əmək haqqısı, mükafatı, 

məzuniyyəti, kitabxanadan istifadəsi, təhsil və idman fəaliyyətləri, iş saatları və 

s.  bu kimi məsələlər barəsində də məlumatlar verilə bilər (10, s. 144). 

Afişalar (Bannerlər) dəqiq müəyyənləşdirilmiş mesajları böyük kütlələrə 

çatdırmaq üçün istifadə olunan vasitələrdən biridir. Afişalar radio və televiziya 

kimi kütləvi informasiya vasitəsi olaraq qəbul edilə bilər (1, s. 146). Bunlar 

əvvəlcədən təyin olunan hədəf auditoriyaya deyil, hər kəsə istiqamətlənmiş bir 

ünsiyyət prosesini həyata keçirən vasitələrdir. Şəkilli ifadələr həmişə ön planda 

olur. Burada istifadə olunan sözlər buradakı şəkilləri dəstəkləyən xüsusiyyətdə 

olmalıdırlar. Banner, ictimaiyyətə hadisələri daimi olaraq xatırlatma baxımından 

təsirli və geniş yayılmış bir əlaqə vasitəsidir. Demək olar ki, bütün korporativ 

qurumlar hədəf auditoriyasına fəaliyyətləri, məhsulları və xidmətləri barədə afi-

şalar vasitəsilə məlumat verirlər. 

İctimaiyyətlə əlaqələrdə radio və televiziya audio və vizual formada 

istifadə edilən vasitələrdən biridir. Çünki bu iki vasitə ictimaiyyətə təsir gücünə 

görə digər ictimaiyyətlə əlaqələr vasitələrdən daha çox fərqlənirlər. Bu gün vacib 

ünsiyyət vasitəsi sayılan radio və televiziyanın hazırkı vəziyyətini və gələcəkdə 

bunlardan necə istifadə edilməsi məsələlərini ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssis-

ləri daha yaxşı bilməlidirlər.  

Bu gün yayım sahəsində bir çox özəl radionun yaradılması ilə radionun 

müxtəlif və geniş auditoriyalara çatması imkanı böyükdür. Radio, ictimaiyyətlə 

əlaqələr vasitəsi olaraq qurumlar və şəxslər arasında əlaqə prosesini həyata 

keçirən bir vasitədir. Radio istənilən təşkilat, qurum, yeni bir məhsul və ya 

xidmət, hər hansı bir konsert, açılış, sərgi, yarmarka və s. haqqında məlumatları 

daha sürətli formada ictimaiyyətə çatdırdığı üçün müasir dövrümüzdə ictimaiy-

yətlə əlaqələrin bir fenomen vasitəsi olaraq qəbul edilməkdədir. İctimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyətində, radio proqramlarından bəhrələnmək üçün, qurum 

rəhbərləri və xüsusən də ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisləri radio menecerləri 

ilə yaxşı münasibət qurmalıdırlar. Çünki radio proqramlarına qurumla bağlı 

məqsədli olaraq əvvəlcədən təqdim edilən məlumatlar diqqətli olaraq təhlil edil-

məli, planlaşdırılmalı, dinləyicilərə uyğun olan tərzdə maarifləndirici xarakter 

daşımalıdır. Proqramın növündən asılı olmayaraq, çatdırılacaq mesajların proq-

rama və təşkilatın məqsədlərinə uyğun olması diqqətdə saxlanılmalıdır. Çünki 

radio vasitəsi ilə ötürülən mesajlar əsasən canlı yayım vasitəsi ilə ötürülür. Ona 

görə də bu vəziyyətdə ötürüləcək mesajların düzəldilməsi gec ola bilər. 
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Müasir dövrümüzün heyrətləndirici vasitəsi olan televiziya yayılma 

formasında görə çox yayılmış bir sahəyə və böyük nüfuza malikdir. Həyatımıza 

böyük dərəcədə təsir edən və inanılmaz bir sürətlə inkişaf edən televiziya, yazılı 

və danışılan sözlər, hərəkətli şəkillər, rəng, musiqi, əyləncə və səs imkanlarına 

malik olan böyük bir vasitədir. Təşkilatlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün çox 

böyük və müxtəlif hədəf auditoriyalarına malik olan televiziyalardan dəstək 

almaq məcburiyyətindədirlər. İctimaiyyətlə əlaqələr aksiyaları zamanı müvafiq 

proqramlar hazırlamaq və onlardan səmərəli istifadə etmək üçün təşkilat və 

televiziya yaxşı münasibətdə olmalıdırlar. Təşkilatın həyata keçirdiyi tədbirləri 

və təşkilatla bağlı olan proqramları televiziya ekranında əks etdirmək daha təsirli 

vasitədir. Belə olan təqdirdə təşkilatlar böyük qruplara çata bilərlər və onlarla 

daha çox əlaqə qura bilərlər. Burada ictimaiyyətlə əlaqələr vasitəsi kimi 

televizordan istifadə etmək üçün yayım müddəti, proqramın müddəti və keyfiy-

yəti kimi maddələr nəzərə alınmalıdır. Buna görə də ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 

mütəxəssis televizorun təsirini bilərək, vaxtdan və işdən səmərəli istifadə 

etməlidir. Çünki televiziya proqramları yüksək maliyyə vəsaitləri tələb edir. 

Həmçinin ictimaiyyətlə əlaqələr vasitələri kimi istifadə edilən radio və 

televiziyaların ictimai nəzarət altında olması da daha ciddi nəzərə alınmalıdır. 

Çünki ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərinin bu qanuni məhdudiyyətlərdən 

təsirləndiyi müşahidə olunur. 

İctimaiyyətlə əlaqələr ağac əkmək kimidir, nəticəni görmək üçün vaxt, səy 

və səbr tələb olunur. İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətlərindən uğurlu nəticələr 

əldə etmək üçün tədqiqatlar uzunmüddətli bir yanaşma ilə planlı, ardıcıl və 

fasiləsiz aparılmalıdır. İctimaiyyətlə əlaqələrin ən vacib iş sahələrindən biri olan 

media ilə münasibətlərdə uğur qazanmağın yolu uzunmüddətli, ardıcıl və 

qarşılıqlı xoş münasibətin qurulmasıdır (9, s.11). 

Hər hansı istifadə etdiyimiz ictimaiyyətlə əlaqələr vasitələrində olduğu 

kimi media ilə münasibətlərdə də nə əkərsək onu da biçəcəyik prinsipi əsas götü-

rülməlidir. Çünki qurumla bağlı müsbət xəbərləri mediada yayımlamaq vacib 

şərtdir. Məhz bu səbəbə görədir ki, bəzən ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssis-

lərinin uğuru fəaliyyət göstərdikləri təşkilat haqqında yayımladığı xəbərlərin 

sayı və keyfiyyəti ilə ölçülür. İctimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssislərinin media əla-

qələrini uğurla həyata keçirməsi çox vacib şərtdir və bu qurulan münasibətlərdə 

aşağıdakı qaydalara riyayət etmək lazımdır: 

• Bizim qurumla işləmək üçün mətbuata müəyyən fürsətin və şəraitin 

yaradılmasını təmin etmək; 

• Əlaqə quracağımız şəxsi düzgün seçmək; 

• Əlaqədə olacağımız media ilə yeri və vaxtı dəqiq müəyyənləşdirmək; 

• Mediaya maraqlı olan xəbərləri müəyyən edərək onların gözləntilərini yaxşı 

qiymətləndirmək; 

• Başqalarının etdikləri işləri təkrarlamaq; 

• Media ilə qurulan əməkdaşlığın həm quruma, həm mediaya, həm də 

ictimaiyyətə faydalı olması prinsipini diqqətdə saxlamaq. 

Bütün yuxarıda təhlil edilən vasitələrdən başqa festivallar, sponsorluq 

fəaliyyətləri, sərgilər, filmlər, telefonla zənglər, toplantılar, yarışmalar, konfrans-

lar, seminarlar və s. kimi vasitələrdən də müasir dövrdə qurumlar ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyətlərində çox geniş istifadə edirlər. 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

Müasir dövrümüzdə qurumlar çevrəyə açıq bir sistem olaraq daxil olmağa 

məcburdurlar. Hər bir qurumun ətraf mühitə inteqrasiyasında ictimaiyyətlə 

əlaqələr proqramları və siyasəti mühüm yer tutmalıdır. Qurumun və onun 

xidmətinin tanıdılması, ətraf mühit ilə əlaqələri, qurumun əsas xüsusiyyətləri, 

formalaşdırılacaq qərar və strategiyaların müəyyən edilməsi və kütlələrə elan 

edilməsi üçün ictimaiyyətlə əlaqələr proqramları əvvəlcədən müəyyənləşdirməli-

dir. Bu proqramların müxtəlif üsullarla tətbiqi üçün də məhz ictimaiyyətlə 

əlaqələrdə istifadə olunan vasitələr əsas götürülməlidir. Çünki belə olan təqdirdə 

qurumun fəaliyyəti daha səmərəli olar və ictimaiyyət tərəfindən müsbət imic 

qazana bilərlər. Ona görə də ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrinin mütəxəssisləri 

rabitə kanallarında yeni inkişaf edən vasitələri daima nəzərdə saxlamalı və səmə-

rəliliyi artırmaq üçün onlardan daha çox istifadə etməlidirlər. 
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РЕЗЮМЕ 

АНАР ШЮКЮРОВ 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В статье особое внимание уделяется изучению инструментарий, используемых 

как в процессе деятельности связей с общественностью, так и в процессе общественных 

связей, а также анализируются высказывания ряда ученых по данному вопросу. Следует 

подчеркнуть, что в настоящее время деятельность организаций по связям с 

общественностью оказывает значительное влияние в целом на процесс формирования 

конкурентоспособной деятельности. Наряду с этим, в статье рассматриваются вопросы 

деятельности связей с общественностью, виды инструментарий и средств, используемых в 

связях с общественной деятельностью, а также формы использования данных 

инструментарий в организациях на современном этапе. 

Ключевые слова: связи с общественностью, управление, общественность, 

деятельность по связям с общественностью, институт, средства связей с 

общественностью. 
 

SUMMARY 

ANAR SHUKUROV 

ANALYSĠS OF THE MAĠN CHARACTERĠSTĠCS OF THE TOOLS USED ĠN PUBLĠC 

RELATĠONS ACTĠVĠTĠES 

The article focuses on public relations activities and the main features of the tools used 

in the public relations process, and expresses various opinions. It is noted that, in modern world 
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public relations activities have a great impact on the competitive performance of institutions. 

Furthermore, the article examines public relations activities, the types of tools used in public 

relations activities, and how organizations use these tools in modern times. 

Key words: public relations, administration, society, public relations activities, 

institution, tools of public relations. 
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ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEVĠN NAXÇIVAN DÖVRÜ FƏALĠYYƏTĠ VƏ MĠLLĠ 

MÜDAFĠƏ KOMĠTƏSĠNĠN YARADILMASI 

 

Heydər Əliyev 1991-1993-cü illər Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə xalqın etimadını 

qazanmıĢ və Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda verdiyi vədləri uğurla yerinə yetirmiĢdir. Ulu 

öndərin vətənə qayıdıĢı, xalq tərəfindən böyük rəğbətlə qarĢılanması ona olan ümidlərin niĢanəsi 

idi. Doğrudan da ölkənin ən çətin zamanlarında xalqını tək qoymayan Heydər Əliyevin 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat seçilməsi, onun təĢəbbüsü 

ilə verilmiĢ qərarlar, atılan addımlar ölkəni ağır vəziyyətdən çıxardı. Tək məqsədi xalqına, 

dövlətinə layiqli xidmət etmək, ölkəsini Azərbaycana və onun sərvətlərinə göz dikmiĢ düĢmənlərə 

qarĢı qorumaq idi. Heydər Əliyevin Ali Məclisə sədr seçilməsi Azərbaycanın tarixində çox böyük 

bir hadisə idi. SSRĠ-nin tərkibindən çıxaraq öz müstəqilliyini elan etmiĢ Azərbaycanda istər 

iqtisadiyyatda, istər daxili və xarici əlaqələrdə, istərsə də ordu quruculuğunda xalqın, dövlətin 

mənafeyi naminə qərarlar qəbul edən və onu həyata keçirən dahi Ģəxsiyyət bütün ömrünü 

dövlətinə və xalqına həsr etmiĢdir. Naxçıvan MSSR-nın adının dəyiĢdirilərək Naxçıvan Muxtar 

Respublikası adlandırılması, üçrəngli bayrağın ilk dəfə Naxçıvanda qaldırılaraq dövlət bayrağı 

elan olunması, azərbaycanlılara qarĢı törədilmiĢ 20 Yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasi qiymət 

verilməsi, Sovet hərbi hissələrinin Naxçıvandan və Azərbaycandan çıxarılması, Naxçıvanın 

erməni iĢğalından qorunması üçün Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması, Milli Ordunun 

qurulması məhz ulu öndərin qətiyyəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuĢdur. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Naxçıvan, Ali Sovet, dövlət atributları, qərar, Milli 

Müdafiə Komitəsi  

 

Müstəqil Azərbaycan dövləti uğrunda əzmlə çalışan, hər zaman xalqın 

rifahını və gələcəyini düşünən Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti Azərbaycanı 

sürətlə inkişafa apardı. Ulu öndərin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvanda da uğurlu fəaliyyəti Azərbaycan tarixində dərin izlər buraxdı. 

Naxçıvanlıların Ulu Öndər Heydər Əliyevə sonsuz etimad göstərməsi və 

onun ətrafında sıx birləşməsi Naxçıvanın çətin günləri üçün əsas dayaq rolunu 

oynadı. 1990-cı il iyul ayının 22-də Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı tarixi 

bir hadisə idi. Azərbaycanın xilaskarına çevrilən Heydər Əliyev Azərbaycan 

tarixinin yeni səhifəsinin açılmasına nail oldu. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvanın işğal edilmək təhlükəsi aradan qalxdı.  

Heydər Əliyev Naxçıvana qayıdışı zamanı xalq onu böyük hörmət və 

ehtiramla qarşılamışdı. Naxçıvanlılar yaxşı başa düşürdülər ki, ölkəni acınacaqlı 

durumdan yalnız Heydər Əliyev çıxara bilər. Naxçıvanın həmin dövrü iqtisadiy-

yatın zəifləməsi, əhalinin maddi durumunun pisləşməsi ilə yanaşı qəddar düşmə-

nimiz olan ermənilərin aramsız hücumları ilə xarakterizə olunurdu. Belə bir şə-

raitdə Ulu öndərin Naxçıvana qayıdışı onu sözün əsl mənasında xalqın dayağına 

çevirmiş və sönmüş ümidlərin yenidən canlanmasına səbəb olmuşdu. O vaxtkı 

Azərbaycan rəhbərliyinin Naxçıvana bəslədiyi yad münasibəti nəzərə alsaq, xalq 

yaranmış bütün problemlərin həlli yolunu ancaq və ancaq Heydər Əliyevdə 

görürdü.  
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ulu öndərin xilas-

karlıq missiyasını dəyərləndirərək demişdir: “Tənəzzülə uğrayan iqtisadiyyat, 

sürətlə artan inflyasiya, işsizlik, ümidsizlik mühiti və digər neqativ hallarla üz-

üzə qalmış Azərbaycanı Heydər Əliyev qısa bir zamanda iqtisadi və mədəni 

yüksəliş yolu tutan, xarici sərmayələrə açıq olan və böyük beynəlxalq layihələrə 

qoşulan ölkəyə çevirə bildi” (2). Doğrudan da, daima Azərbaycanın müstəqilliyi 

naminə çalışacağını söyləyən dahi şəxsiyyət siyasi fəaliyyəti boyunca biliyini, 

zəkasını, fiziki və mənəvi gücünü bu işə sərf etdi. Onun siyasi fəaliyyətinin 

1990-1993-cü il Naxçıvan dövrü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Heydər Əliyev Naxçıvan əhalisi ilə görüşlərin birində fəaliyyətindən 

bəhs edərkən demişdir: “Naxçıvanda doğulmağım, ərsəyə gəlməyim, təhsil 

almağım mənim üçün əzizdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvanda 

quruculuq işlərinin görülməsindəki fəaliyyətim də mənim üçün əzizdir. Ancaq 

mənim üçün bunların hamısından əziz 1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər burada 

sizinlə bir yerdə yaşamağım, işləməyim olubdur” (2).  

Heydər Əliyevə yönəlmiş qərəzli mövqe, ermənilərin hücumları 

vəziyyəti gərginləşdirsə də, ulu öndər yaranmış çətin vəziyyətlərdən böyük 

ustalıqla çıxmış, müstəqil Azərbaycan naminə uğurlu addımlar atmışdır. 

Heydər Əliyev Naxçıvanda olduğu dövrdə naxçıvanlı jurnalistlərlə görü-

şərək müsahibə vermişdir. Bu zaman müdrik dövlət xadimi qeyd edirdi ki, Bakı-

dan rəsmi mətbuat orqanlarından heç bir jurnalist müsahibə üçün müraciət 

etməyib, bu cür təkliflə müraciət edənlər isə hansısa səbəblərdən sonra imtina 

ediblər. Bəzi jurnalistlər başlarına gələcəklərdən qorxaraq bundan imtina etsələr 

də, bəziləri ciddi təqiblərə məruz qalmaqlarına baxmayaraq çətinliklə də olsa, 

Naxçıvana gələrək Heydər Əliyevlə görüşməyə nail olmuş və həqiqətləri əks 

etdirən, tarixi reallıqlarla dolu cavablar əldə etmişlər. 

Xalqın, dövlətin taleyinə biganə qala bilməyən Heydər Əliyev siyasətdən 

uzaq qalmaq istəsə də, zaman özü onu siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa vadar 

etmişdi. Naxçıvan hadisələri diqqət mərkəzində olduğundan, o da qısa zamanda 

diqqət mərkəzinə çevrilmişdi. 

Heydər Əliyev Naxçıvana gəldikdən bir müddət sonra Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinə və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçkilər keçirildi. Seçkilər zamanı 

Heydər Əliyevin  34 nömrəli Nehrəm seçki dairəsindən Azərbaycan SSR xalq 

deputatlığına namizədliyi irəli sürüldü. Onun eyni zamanda 2 nömrəli Naxçıvan 

şəhər M.F.Axundov adına seçki dairəsindən Naxçıvan MSSR xalq deputatlığına 

namizədliyi də irəli sürüldü.  

1990-cı il sentyabr ayının 30-da seçkilər baş tutmuş və Heydər Əliyev 

Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. 1990-cı il 

noyabrın 17-də keçirilən Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyasına 

Heydər Əliyev rəhbərlik etmişdir və bu sessiyada "Naxçıvan MSSR-in adının 

dəyişdirilməsi haqqında", "Naxçıvan MR Ali Dövlət hakimiyyəti orqanı haqqın-

da", "Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında" kimi mühüm 

tarixi qərarlar qəbul edilmişdir. 

 “Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi haqqında” qərara görə Naxçı-

van MSSR-in adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarılmış, Naxçıvan Ali Soveti 

isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi adlandırılmışdır. Bu, o dövr üçün 

verilmiş çox böyük bir qərar idi. Eyni zamanda 1990-cı il 17 noyabrda Azər-
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baycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı sessiya keçirilən zala gətirilmiş 

və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir.  

Heydər Əliyev bütün Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə maraqlanır, eyni 

zamanda 20 Yanvar faciəsinə hərtərəfli hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə xüsusi 

diqqət verirdi. Sessiyada qəbul edilmiş qərarlardan biri də məhz bununla bağlı 

idi (6, s. 129). Deputat kimi fəaliyyət göstərən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

1990-cı il 21 noyabrda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi bu məsələni 

müzakirə etmişdir. “1990-cı ilin yanvar ayında törədilmiş Bakı hadisələrinə 

siyasi qiymət verilməsi barədə” qərar layihəsini hazırlayan Heydər Əliyev onu 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin müzakirəsinə təqdim etmiş və 

müzakirədən sonra qərar qüvvəyə minmişdir. Ulu öndərin sayəsində ilk dəfə bu 

qanlı cinayətə siyasi qiymət verilmiş və hadisənin səbəbkarlarının məsuliyyətə 

cəlb olunması tələb olunmuşdur.  

Həmçinin, sessiyada 20 Yanvarın hər il Naxçıvan Muxtar Respublikasın-

da Milli Matəm Günü kimi qeyd olunması qərara alınmışdı (7, s. 149-150). 

Heydər Əliyev tərəfindən bu məsələnin işıqlandırılmasına qədər xalqın 

təkidli tələbinə baxmayaraq bu cinayətə respublika rəhbərliyinin laqeyd qalması-

nı, hətta xəyanət yolu tutmasını yanvar ayının 22-də həmin məsələyə baxmalı 

olan Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasının işə başlamaması və 

məsuliyyətsizliyi sübut edir. 

Heydər Əliyevin atdığı qətiyyətli addımları və onun doğurduğu nəticələri 

qiymətləndirən akademik İsmayıl Hacıyev bele yazır: “Azərbaycanın müstəqilli-

yini istəməyən, hələ də SSRİ-nin boyunduruğunda qalmaq istəyindən əl çəkmə-

yən ölkə rəhbərliyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında 

qəbul edilmiş tarixi qərarları “dövlətçiliyə qəsd” adlandırdı və Naxçıvanın 

blokada vəziyyətinə düşməsi daha kəskin xarakter aldı” (3, s. 36). 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qəbul edilmiş ədalətli qərarlar Azər-

baycan rəhbərliyi tərəfindən qərəzli qəbul edilmiş, bu da çətin şəraitdə olan Nax-

çıvanın vəziyyətini daha da ağırlaşdırmışdı. Buna baxmayaraq daima ölkənin 

xeyrinə olan bu qərarlardan ruhlanan demokratik qüvvələrin tələbi ilə 1991-ci il 

fevral ayının 5-də Azərbaycan SSR-nın adı dəyişdirilərək Azərbaycan Respubli-

kası adlandırılmışdır. Həmin gün  Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Qanun qəbul edərək 

onu Dövlət bayrağı elan etmiş və üçrəngli bayrağımıza Azərbaycan Respublika-

sının Dövlət bayrağı statusu verilmişdir.  

Bundan sonra Sovet rəhbərliyi tərəfindən SSRİ-nin saxlanması ilə bağlı 

saxta referendum keçirilmiş, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi 1991-ci il martın 14-də referendumda iştirak etməmək 

haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu qərara görə Naxçıvan sonralar  ciddi təzyiqlə-

rə məruz qalmışdır.  

SSRİ-nin saxlanması üçün atılan ikinci addım dövlət çevrilişinə edilən 

cəhd oldu. Lakin, Azərbaycan rəhbərliyinin tutduğu mövqe əhalinin narazılığına 

səbəb olmuş, dövlət çevrilişinə cəhd nəticəsində mitinqlər başlamışdır. Naxçı-

vanda da davam edən mitinqlər nəticəsində xalq Ali Məclisin sessiyasının çağı-

rılmasına nail olmuş, respublikada prezident seçkilərinin dayandırılmasını, Milli 

Müdafiə Komitəsinin yaradılmasını, Kommunist Partiyasının hakimiyyətinin 

ləğv edilməsini və s. tələb etmişdilər.   
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Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə və 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilməsi Azərbaycanın 

müstəqilliyi uğrunda əsaslı tədbirlərin görülməsi üçün şərait yaratmışdı. 

1991-ci il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisələr baş verdi (4, s. 63). Xalq Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisin növbədənkənar sessiyasının çağırılmasını və 

Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri seçilməsini tələb etdi. Hətta Azadlıq 

meydanında keçirilən mitinqdə də xalq bu tələblə çıxış edirdi. Heydər Əliyev 

dəfələrlə bundan imtina edərək namizədliyini geri götürsə də, 1991-ci il sentyabr 

ayının 3-də Ali Məclisin sessiyasında xalqın təkidli tələbi ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisin Sədri seçildi. Ulu öndər Ali Məclisə Sədr seçildikdən 

sonra ona çoxlu şər, böhtan atılmasına baxmayaraq, həyata keçirdiyi tədbirlər 

nəticəsində Naxçıvanı çətinliklərdən çıxara bilmiş və Azərbaycan xalqının 

xilaskarına çevrilmişdir.   

Həqiqətən də, 1990-1993-cü illərdə həm Ermənistan tərəfindən ardıcıl 

olaraq hərbi həmlələrə məruz qalan, həm də o zamankı ölkə rəhbərliyi tərəfindən 

sıxışdırılan, təzyiq göstərilən Naxçıvan tarixin ən çətin sınaqlarını yaşamalı 

olmuşdur (5).  

Heydər Əliyev Ali Məclisin Sədri seçildikdən sonra qarşıda duran əsas 

vəzifə Naxçıvanın müdafiəsinin gücləndirilməsi və işğal təhlükəsindən xilas 

edilməsi idi. Belə ki, Heydər Əliyevin sədr seçilməsi erməniləri təşvişə salmış və 

onların işğalçı hücumları geniş vüsət almağa başlamışdır. Ordubad və Şahbuz 

hadisələri, L.Ter- Petrosyanın Heydər Əliyevə zəng edərək müxtəlif xahişlər 

etməsi, bununla yanaşı verdiyi sözləri tutmaması, verilən vədlərə əməl etməməsi 

ermənilərin yalançı və riyakar xislətini ortaya qoyurdu.  

1991-ci il sentyabrın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Müda-

fiə Komitəsinin yaradılması və Naxçıvan ərazisindəki sovet hərbi hissələrinin 

arsenalının bütünlüklə Müdafiə Komitəsinə təhvil verilməsi Azərbaycanda ilk 

milli ordu quruculuğu sahəsində atılmış addımlar idi (1). 

1991-ci il  oktyabrın 26-da Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Ali Məclisin 

sessiyasında Naxçıvan MR ərazisindəki qoşun hissələrinin statusu haqqında 

məsələ müzakirə olundu və müvafiq qərar qəbul edildi (10, s. 328). Muxtar 

Respublikada vəziyyəti gərginləşdirmək üçün əhali ilə hərbiçilər arasında 

qarşıdurma olduğu haqqında yalan məlumatlar yayılırdı. Heydər Əliyev bu 

şaiyələrin qarşısını almaq üçün mühüm tədbirlər görür və hərbiçilərin 

özbaşınalığının qarşısını almaq üçün öz gücündən maksimum istifadə edirdi. O, 

həmçinin qeyd edirdi ki, hərbi hissələr atdıqları hər addımda Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyini mütləq şəkildə nəzərə almalıdırlar. 

1991-ci ilin dekabr ayında SSRİ dağıldı. Bundan sonra əsas məsələ 

silahlı birləşmələr və onların əmlakının taleyinin həll olunması idi. Uzun müza-

kirələrdən sonra bu məsələni həll etmək üçün xüsusi komissiyanın yaradılması 

təklif olunmuşdu. Heydər Əliyev Sovet ordusunun və hərbi texnikasının Naxçı-

van Muxtar Respublikasından çıxarılması haqqında faktlara öz münasibətini bil-

dirərək demişdir: “Yadda saxlamaq lazımdır ki, Sovet ordusu və onun hərbi tex-

nikası keçmiş İttifaqın bütün respublikalarının xərci ilə yaradılmış və saxlanılır-

dı. Ona görə də hərbiçilərdə olan silahlar, hərbi texnika və avadanlıq onların 

yerləşdiyi hər bir respublikanın payına düşməlidir. Biz Muxtar Respublikadan 
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silahların, hərbi texnikanın və avadanlığın aparılmasına heç cür yol verə bilmə-

rik. Suveren respublikalar birliyinin yaranması ilə əlaqədar hər bir respublikada, 

o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən hərbi hissələr yerli 

hakimiyyət orqanlarına tabe olmalıdırlar. Hərbiçilər yerli əhaliyə, onun adət və 

ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. əhali ilə hərbiçilər arasında normal 

qarşılıqlı münasibətlər bərqərar olmalıdır” (9, s. 108). 

Qəbul edilmiş qərarda Muxtar Respublikada yerləşən silahlı qüvvələrin 

və hərbi texnikanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus olduğu qeyd 

olunmuş və onların Ali Məclisin icazəsi olmadan respublika ərazisindən çıxarıl-

ması qadağan edilmişdir. 

Rusiyanın Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin Naxçıvandakı hərbi hissələri-

nin komandanlıqları ilə aparılan danışıqlar nəticəsində 75-ci motoatıcı diviziya-

nın ləğv edilməsi və diviziyanın bütün hərbi və təsərrüfat əmlakının Azərbaycan 

Respublikasının sərəncamına verilməsi haqqında razılıq əldə edildi (9, s. 111). 

1992-ci il iyulun 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Müdafiə 

Komitəsinin yenidən təşkili zəruri hesab edildi. İyulun 22-də 75-ci diviziyanın 

silah sursatının Azərbaycan Milli Ordusuna təhvil verilməsi prosesi başlandı və 

bu proses 15 avqusta qədər davam etdi. Həmin diviziyanın bazası əsasında 

Naxçıvanda Müdafiə Nazirliyinin 5-ci əlahiddə motoatıcı briqadası yaradıldı. 

1992-ci il avqustun 18-də 75-ci diviziyanın şəxsi heyətinin son dəstəsi Naxçıvan 

Muxtar Respublikasını tərk etdi (8, s. 84).  

1992-ci il sentyabrın 15-də Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin bazasında 

705 saylı əlahiddə gücləndirilmiş motoatıcı briqada yaradıldı. Könüllülərdən 

ibarət batalyonlar yaradılaraq cəbhəyə göndərildi. Prezident cəbhə bölgələrində 

ordunun, əsgərlərin döyüş hazırlığı ilə yaxından tanış olub konkret tədbirlər 

müəyyənləşdirdi. Azərbaycanın yeni ordusu yaranırdı. Dövlət Müdafiə Komitəsi 

təşkil olunmuşdu.  

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin uğurlu diplomatiyası, Milli 

Ordunun güclənməsi nəticəsində düşmən və onun havadarları artıq münaqişənin 

zorakı vasitələrlə həll etmək cəhdlərinin perspektivsizliyini dərk edirdilər. 1994-

cü il mayın 12-də cəbhələrdə atəşkəsə nail olundu. 

Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpa və inkişaf etdirilməsinə, 

ictimai-siyasi sabitliyin, ərazi bütövlüyünün təmin olunması kimi ciddi və 

mürəkkəb işə güc strukturlarının, ordunun daha da möhkəmləndirilməsindən 

başlanması ilə nail oldu. Onun 1991-1993-cü illərdə Naxçıvanda gördüyü bütün 

tədbirlər əmin-amanlığın yaranmasına səbəb oldu, Naxçıvanın düşmən əlinə 

keçməsinin qarşısı alındı. 

Ulu öndərin təməlini qoyduğu ordu quruculuğu siyasəti bu gün cənab 

prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan ordusu 

dünyanın ən güclü orduları sırasında yer alır. 2-ci Qarabağ müharibəsində 

qazandığımız uğurlu qələbə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması bunu bir 

daha sübut edir. 
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РЕЗЮМЕ 

РАНА КУРБАНОВА 

ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕЛИКОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В 

НАХЧЫВАНЕ И СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 

В период руководства Нахчываном в 1991-1993-х годах Гейдар Алиев завоевал 

доверие народа и успешно выполнил свои обещания, данные им во имя  независимости 

Азербайджана. Возвращение великого лидера на Родину и то, с какой огромной  

симпатией  народ встретил его,  были для него знаком того , что народ надеется и верит в 

него. И действительно, избрание не оставившего в одиночестве свой народ в самые 

тяжелые времена страны Гейдара Алиева депутатом Верховного Совета Азербайджанской 

ССР и Верховного Совета Нахчыванской АССР, решения принятые по его инициативе, 

предпринятые шаги помогли вывести страну из беды. Его единственная цель состояла в 

том, чтобы достойно служить своему народу и государству, защитить свою страну от 

врагов, которые жадно устремили свой взор на Азербайджан и его богатства. Избрание 

Гейдара Алиева председателем Верховного Собрания стало большим событием в истории 

Азербайджана. В перод когда Азербайджан отделившись из состава СССР провозгласил 

свою независимость, этот великий человек всю свою жизнь посвятил государству и 

народу, приняв  и воплотив в жизнь решения в интересах народа и государства, как в 

сфере экономики, во внутренних и внешних связях, так и в строительстве армии.  

Переименование Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики в 

Нахчыванскую Автономную Республику, поднятие трехцветного флага в Нахчыване и 

объявление его государственным флагом, первая политическая оценка трагедии 20 января 

совершенной против азербайджанцев, вывод советских войск из Нахчывана и 

Азербайджана, создание Национального Комитета Обороны в целях защиты Нахчывана от 

армянской оккупации, создание Национальной армии  - все это стало возможным именно 

благодаря решимости и тяжелой работе великого лидера. 

Ключевые слова: Гейдар Алийев, Нахчыван, Верховный Совет, 

Государственные атрибуты, Комитет Национальный Обороны 

 
SUMMARY 

RENA GURBANOVA 

THE ACTIVITIES OF THE GREAT LEADER HAYDAR ALIYEV IN THE 

NAKHCHIVAN PERIOD AND THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL 

DEFENSE COMMĠTTEE  

During his presidency in Nakhchivan in 1991-1993, Haydar Aliyev gained the trust of the 

people and successfully fulfilled his promises for the independence of Azerbaijan. The return of 

the Great Leader to his homeland and to meet him with great sympathy by the people were a sign 

of hope to him. Indeed, the election of Haydar Aliyev as a deputy to the Supreme Soviet of the 

Azerbaijan SSR and the Supreme Soviet of the Nakhchivan Autonomous Soviet Socialist 

Republic, who did not leave his people alone in the most difficult times of the country, the 
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decisions taken on his initiative and the steps taken managed to get the country out of trouble. 

His only goal was to serve his people and state worthily, to protect his country against enemies 

who set their eyes on Azerbaijan and its riches. The election of Heydar Aliyev as chairman of the 

Supreme Assembly was a great event in the history of Azerbaijan. In Azerbaijan, which declared 

its independence from the USSR, whether in the economy, or in domestic and foreign relations, 

or in army building, a genius who makes decisions and implements them in the interests of the 

people and the state, devoted  his whole life to his state and people. Renaming the Nakhchivan 

Autonomous Soviet Socialist Republic to the Nakhchivan Autonomous Republic, raising the 

tricolor flag for the first time in Nakhchivan and declaring it the state flag, giving the first 

political assessment to the January 20 tragedy against Azerbaijanis, withdrawing Soviet troops 

from Nakhchivan and Azerbaijan, the establishment of the National Defense Committee to 

protect Nakhchivan from the Armenian occupation, the establishment of the National Army was 

possible due to the determination and hard work of the great leader. 

Key words: Haydar Aliyev, Nakhchivan, The Supreme Soviet, state attributes, decision, 

National Defense Committe 
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TÜRKĠYƏ RESPUBLĠKASI VƏ GÜRCÜSTAN ARASINDA MÜDAFĠƏ VƏ 

TƏHLÜKƏSĠZLĠK SAHƏSĠNDƏ ƏMƏKDAġLIQ 

 

 Cənubi Qafqaz bölgəsi Avrasiya geosiyasəti baxımından kritik əhəmiyyətə malikdir. Bu 

zona silahlı qarĢıdurma və siyasi münaqiĢə bölgələrinin yaratdığı risklər, habelə Xəzər 

hövzəsinin zənginliyindən qaynaqlanan fürsət və imkanları da ehtiva edir. Türkiyənin Ģimal-Ģərq 

hissəsi  Cənubi Qafqaza aid olan bir bölgədir. Təhlükəsizlik və enerji aspektləri Türkiyənin 

Avrasiya bölgəsi üçün  siyasətinin əsas Ģərtləridir. Bu Azərbaycan üçün də keçərlidir. Gürcüstan 

üçün isə təhlükəsizlik və iqtisadi məsələləri ön plana çıxır. Bu iki dövlət 1990-cı illərin 

əvvəllərindən  bir-biriləri ilə möhkəm və çoxölçülü ikitərəfli münasibətlər inkiĢaf etdirmiĢdilər. 

Lakin 2000-ci illərdə bu əlaqələrə üçlü bir format da əlavə edilmiĢdir. Türkiyə-Gürcüstan-

Azərbaycan arasında üçqat iĢbirliyi, yalnız enerji ötürmə yolları, nəqliyyat və ticarət deyil, həm 

də müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində güclü Ģəkildə əks olunmuĢdu. Bu araĢdırmada Türkiyə və 

Gürcüstan arasında müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaĢlığın ölçüləri araĢdırılaraq bu 

əməkdaĢlığın risk və təhdidləri ortaya çıxarılmaqdadır. AraĢdırmada, həmçinin bölgənin Ģimal 

hissəsinə sahib olan Rusiya Federasiyasının və Cənubi Qafqaz dövləti olan Ermənistanın  bu 

münasibətə baxıĢ və mövqeyi əks olunmuĢdu. 

   Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Müdafiə və Təhlükəsizlik ƏməkdaĢlığı, Türkiyə Gürcüstan 

münasibətləri, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 

 

  Türkiyə və Gürcüstan sivilizasiyaları min illərdir ki, bir-biri ilə sıx 

təmasdadır və ünsiyyətdədirlər. Hələ 19-cu əsrin ikinci yarısında Osmanlı 

İmperiyası bugünkü Qərbi Gürcüstanın çox hissəsini 1878-ci ildə San Stefano 

müqaviləsinə əsasən Çar Rusiyasına təslim edilmədən əvvəl nəzarətdə 

saxlamışdı. RF-dan Fars körfəzinə, Yaxın Şərqə və Aralıq dənizinə qədər uzanan 

strateji ox əvvəlcə Qafqazın nəzarət altına alınmasını tələb edirdi, nəticədə 

buraya əsaslanan böyük hərbi əməliyyatlara səbəb olurdu. Ayrıca Anadolunu  

dəqiq tutma əməliyyatının bir qolu Balkanlardan, digəri isə Qafqazdan keçirdi. 

Osmanlı İmperiyasının son əsrində Rusiya buna bir neçə dəfə cəhd etsə də 

istədikləri nəticəni ala bilməmişdilər (11, s. 268-269). 

  Gürcüstanın maraqları və prioritetləri bir çox cəhətdən Türkiyə ilə üst-üstə 

düşür. Gürcüstan baxımından Türkiyə hər zaman dəyərli bir müttəfiq olmuşdu. 

Qafqaz bölgəsində isə Rusiyaya qarşı bir tarazlıq rolunu oynayır. Həm də 

Türkiyə Gürcüstanın Rusiyadan iqtisadi asılılığının azaldılmasında çox mühüm 

rol oynayan alternativ ticarət və investisiya mənbəyidir. Türkiyə baxımından  isə 

Gürcüstan Türkiyəni strateji ortaqları ilə birləşdirən vacib bir körpüdü (19, s. 

138). Bununla yanaşı Türkiyə bir çox səbəbdən Gürcüstanın müstəqilliyini və 

ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Təhlükəsizlik baxımından müstəqil Gürcüstan 

tarixən Türkiyənin Qafqaz bölgəsindəki əsas rəqibi olan Rusiyadan Türkiyəni 

ayıran bir bufer zonadır. Tarixi təcrübəni və çoxsaylı rus-rürk müharibələrini 

nəzərə alaraq Türkiyənin Gürcüstanın müstəqilliyinə və suverenliyinə nə üçün 

böyük əhəmiyyət verdiyini asanlıqla başa düşmək olar. Cənubi Qafqaz və Orta 

Asiya ölkələrinin müstəqilliklərinin qazanmasından sonra Türkiyə-Rusiya quru 
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sərhədi də tarixə çevrilmişdir. Beləliklə, Rusiyanın Şərqi Anadolu bölgəsi üçün 

təhlükəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdı. Hərbi baxımdan Soyuq Müharibə 

dövründə hazırlanan hərbi planlarda qəfil Sovet İttifaqı hücumuna görə bu 

ölkənin yalnız bir neçə gün hazırlıq zamanına ehtiyacı olduğu məlum idi. Sovet 

İttifaqının dağılması ilə suveren dövlətlər kimi ortaya çıxan Azərbaycan, 

Gürcüstan dövlətləri  400 illik Türkiyə-Rusiya sərhədinin ortadan qalxmasına və 

buna görə də rusların Türkiyəyə ola biləcək bir hücum üçün zəruri hazırlıq 

imkanlarının həddindən artıq çətinləşməsinə səbəb olmuşdu. Bu vəziyyət 

Türkiyə baxımından əhəmiyyətli bir fərahlama təmin etmiş, hərbi imkan və 

qabiliyyətlərini cənub və cənub şərqə  istiqamətləndirməyə imkan vermişdi (2, s. 

76). Həmçinin Orta Asiya və Qafqazdakı müstəqil dövlətlərin müstəqilliklərini 

davam etdirmək cəhdləri Türkiyənin təhlükəsizliyi və Rusiya təhdidindən uzaq 

durmaq baxımından son dərəcə vacibdir. Bu gün geçərli olmayan rus əsgəri 

təhdidinin yenidən ortaya çıxmaması Rusiya Federasiyasının bu bölgələrdə 

hakimiyyət qura bilməməsinə bağlıdır.  

  Regionda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəməri çəkildikdən sonra Gürcüstan Türkiyə xarici siyasətində əhəmiyyətli yer 

tutmuşdur. Gürcüstanın ərazisindən keçən neft və qaz boru kəməri layihələrinin 

həyata keçirilməsi ilə geopolitik əhəmiyyəti xeyli artmış və Gürcüstanın 

sabitliyinə dəstək Türkiyənin bu ölkəyə qarşı siyasətinin prioritet hədəfi 

olmuşdur. Çünki Gürcüstanın separatçı bölgələrindəki silahlı qarşıdurmalar və 

ya müharibələr bütün Qafqaz bölgəsində sabitliyi poza bilər və Xəzər enerji 

tədarükünün Türkiyə və Avropa bazarlarına nəqlini əngəlləyə bilər. Gürcüstanda 

siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik dağılma effekti verərək Türkiyənin iqtisadi 

tərəqqisi üçün təhlükə yarada bilər. Buna görə də Türkiyə Rusiyanın Gürcüstan-

dakı hərbi mövcudluğunu azaltmaqda maraqlıdır və Rusiyanın Gürcüstana hərbi 

müdaxiləsinin təkrarlanmasının qarşısını almaq istəmişdir. Gürcüstan və 

Azərbaycanın müstəqilliklərini qurması və Rusiya Federasiyasının təsiri altına 

girməmələri Türkiyənin təhlükəsizliyi baxımından son dərəcə önəmlidir. Qafqa-

zın üç müstəqil ölkəsindən biri olan Gürcüstan  Qara dəniz, Türkiyə, Rusiya, 

Azərbaycan, Ermənistan ilə sərhədləri olan bir ölkə olaraq  Orta Asiya və 

Avropa arasında bir qapı özəlliyi daşıyır. Rusiya Federasiyası da bunu 

bilərəkdən bölgədəki hərbi varlığını müxtəlif bəhanələr ilə davam etməyə 

çalışmışdır. Müstəqil Dövlətlər Birliyi vasitəsi ilə Yaxın Çevrə Doktrinasını 

tətbiq etməyə çalışmışdı (9, s. 34). Gürcüstandakı hərbi əsaslarını bağlamamaq-

da müqavimət göstərməsi, Ermənistan ilə əlaqələrini çox sıx tutması və bu 

ölkədə hərbi güç yerləşdirməsi bu yanaşmanı açıqca ortaya qoymaqdadır (3). 

Rusiyanın bu siyasətinin təməl məqsədi Qafqaz və Orta Asiya qapılarını Türki-

yəyə bağlamaq,öz təsirini və nəzarətini idarə etməkdədir. Rusiya Federasiyası 

başlanğıcda MDB-yə qoşulmağa istəksiz olan Gürcüstanda “abxaz, acar, erməni 

və ləzgi” kimi etnik problemləri istismar edərək siyasi və iqtisadi təsir tətbiq 

etmiş Gürcüstanı birliyə qatmağa məhkum etmişdir. Bunun nəticəsində Gür-

cüstan 1993-cü ilin sonunda MDB-yə qatılaraq Rusiya Federasiyası ilə “Hərbi 

Əməkdaşlıq” razılaşması imzalamışdır. Bu razılaşma ilə Rusiya Federasiyası 

Gürcüstanda yenidən hərbi bazalar əldə etməklə, Türkiyə sərhədində əsgər 

yerləşdirmənin qanuni səbəbini əldə etmişdir. 20 mart 1995-ci ildə RF ilə 

Gürcüstan arasında qoşunların yeri və sərhəd hissələrinin yerləşdirilməsi 
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məsələsini əhatə edən hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Lakin Rusiya 

Federasiyasının Gürcüstanda hərbi bazaya sahib olması narazılıqla qarşılanmış-

dı. Ancaq Gürcüstanda rus əsgərlərini istəməyən milliyyətçi qrupların hücumları 

nəticəsində RF Gürcüstanda olan əsgərlərinin sayısını azaltmağa çalışmışdı (4). 

Gürcüstan hərbi əməkdaşlıq razılaşmasına baxmayaraq, 16 iyul 1998-ci ildən 

dəniz, 16 noyabr 1999-cu ildən isə torpaq sərhədlərinin nəzarətini RF-dən 

almışdı.        

          Bu razılaşma isə Türkiyənin əleyhinə olaraq yenidən balansın dəyişməsinə 

səbəb olmuş, Rusiya Federasiyasının tarixi yayılma əməllərindən geri dönməyə-

cəyini bir daha sübut eləmişdir. Gürcüstan müstəqillik qazandıqdan sonra 

qarşılaşdığı bütün problemlərdə RF-nin mənfi təsirlərini hiss edirdi. Gürcüstan 

RF-nin təxribatı ilə ortaya çıxan xaos mühiti nəticəsində, həmçinin  silahlı 

qüvvələrinin Abxaziyada çətin vəziyyətə düşməsi  ilə MDB-yə qoşulmuş və RF 

ilə ikitərəfli müqavilələr bağlamaq məcburiyyətində qalmışdır (15, s. 38). Rusiya 

Federasiyasının bu yanaşması Türkiyənin təhlükəsizliyi üçün son dərəcə çatış-

mazlıq idi. Türkiyənin Xəzər dənizi ilə Avropa arasında alternativ enerji dəhlizi 

yaratmaqdakı uğuru, əsasən Cənubi Qafqazdakı siyasi sabitlikdən asılıdır. Cənu-

bi Qafqazdakı sabitlik və enerji təhlükəsizliyi Avropa Birliyi və Qərb üçün də 

önəmli məsələlərdən biridir. Gürcüstan və Cənubi Qafqazdakı qarşıdurmaların 

təkcə Gürcüstanın sabitliyi üçün deyil, həm də Türkiyə, Avropa və daha geniş 

beynəlxalq ictimaiyyət üçün təsirləri ola bilər. Buna görə də Türkiyə və qərb 

dünyası Qafqaz bölgəsində sabitliyə nail olmaqda  və hər hansı bir qarşıdurma 

və müharibənin başlanmasının qarşısını almaqda maraqlı idi (21) Gürcüstan 

Türkiyəni eyni zamanda Azərbaycanla, Orta Asiya ilə birləşdirən bir körpüdür. 

Gürcüstanda baş verən hər hansı bir qeyri-sabitlik Türkiyənin Qafqaz və Orta 

Asiya türk ölkələrinə çıxış əldə etmə qabiliyyətini təsir edəcəkdir. Bu cəhətə 

görə Türkiyə Gürcüstanın siyasi sabitliyinə böyük əhəmiyyət verir. 

 1990-cı illərin ikinci yarısında Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində gərgin-

liyin artması ilə paralel Gürcüstan rəhbərliyi milli bir ordu qurma səylərinə kənar 

dəstək axtarışına çıxmışdı. Gürcüstanın Rusiya hərbi təsir dairəsindən uzaqlaş-

masında, Tbilisidə sabitliyin təmin edilməsində, güclü ordunun yaradılması 

barəsində Ankara Tbilisini dəstəkləmişdi. 1991-ci ildə Gürcüstan müstəqillik əl-

də etdikdən sonra Gürcüstanın əlində köhnə və az sayda silahlnmış  ordusu 

qalmışdı. Sovet ordusunda xidmət edən gürcü əsgərlərdən bir qismi ölkələrinə 

geri qayıtmışdı. Buna görə də Gürcüstan Silahlı Qüvvələri uzunmüddətli islahat, 

yenidənqurma və modernizasiya fəaliyyətlərinə başladı (22, s. 92). SSRİ-nin sü-

qutundan sonrakı dövrdə Türkiyənin ikitərəfli səviyyədə və NATO çərçivəsində 

Azərbaycan və Gürcüstanla hərbi əlaqələr qurduğu, xüsusilə Ankara-Bakı ara-

sındakı müdafiə sənayesi əməkdaşlığının strateji bir keyfiyyət qazandığı 

görülməktədir. Türkiyə Gürcüstan ordusuna təhsil dəstəyi və yardım göstərmiş-

di. Buna görə  Türkiyə Gürcüstan Silahlı Qüvvələrini briqada əsasında NATO 

standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün dəstək olmuşdu. Türkiyə 1952-ci ildən 

NATO-nun üzvüdür və Gürcüstanın Avroatlantik strukturlara qoşulmaq istəklə-

rini dəstəkləmişdi. Gürcüstan isə Rusiyanın təcavüzü və ölkədəki sabitliyi 

pozmaq niyyəti səbəbindən NATO-ya üzv olmaq üçün çox istəkli olmuşdu (17, 

s. 299-300). Gürcüstan 1994-cü ildə NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq proq-

ramına imza ataraq Gürcüstan-NATO münasibətlərinin başlanğıcını qoymuşdu. 
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Rusiyanın geosiyasi mövqeyinə görə Gürcüstan ABŞ, AB və Türkiyə ilə hərbi 

əməkdaşlığa girmişdir. Gürcüstanın mövcud problemləri qarşısında ABŞ, AB və 

Türkiyə isə öz mövqelərini bildirdilər. Xüsusilə ABŞ baxımından Gürcüstanın 

Rusiyanın idarəçiliyinə girməməsi lazımdır. Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə xələl 

gətirən hər cür hərəkətə qarşı olduğunu bildirən ABŞ bu siyasətinin faydasını II 

İraq müharibəsində Gürcüstanın torpaqlarını ABŞ ordusuna açması ilə görmüş-

dür (10, s. 69). Bu çərçivədə 114 km  uzunluğunda ortaq sərhədi olan Türkiyə ilə 

Gürcüstan arasında hərbi əməkdaşlıq müqavilələrindən birincisi Şevardnadzenin 

4 aprel 1996-cı ildə Türkiyəyə səfəri zaman imzalanan Türkiyə Respublikası 

hökuməti ilə Gürcüstan respublikası arasında Hərbi Sahədə Təhsil, Texniki və 

Elmi Əməkdaşlıq Sazişi razılaşmasıdır (6). Ardınca 14 iyul 1997-ci ildə böyük 

bir heyət ilə Süleyman Dəmirəlin Tbilisiyə səfəri zamanı Hərbi Təlim və Əmək-

daşlıq Sazişi imzalanmışdır (14).  Bu razılaşma çərçivəsində əməkdaşlıq Türkiyə 

Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qurumlarında gürcü hərbçilərinə təlim verilməsi 

ilə başlanılmışdı. Həmçinin Gürcüstan Silahlı Qüvvələrini maddi və texniki cə-

hətdən dəstəkləməyə başlayan TSQ ilk olaraq Gürcüstan Sahil Təhlükəsizlik Qu-

rumlarının təlimi ilə məşğul oldu. Razlaşmadan əvvəl hələ 1997-ci ilin may 

ayında sərhəd təhlükəsizliyi və hərbi əlaqələrin artırılması məqsədi ilə Baş Qə-

rargahlıqdan bir nümayəndə heyəti Tbilsini ziyarət etmişdir.Ümumiyyətlə 1997-

1998-ci illər arasında iki ölkə arasında gürcü qoşunlarının hərbi texnikası və təh-

sili ilə bağlı müqavilələr bağlanmışdı. Biri 2 dekabr 1997-ci ildə, digəri 3 mart 

1998-ci ildə imzalanmışdı.Eyni zamanda Türkiyə tərəfindən Gürcüstana iki pat-

rul qayığı  bağışlanmışdı (1, s. 160). Çünki Türkiyəyə görə kifayət qədər donan-

ması olmayan bir Gürcüstan ərazi sularını qorumaq üçün RF-dən asılı olacaqdır. 

Ona görə də 1998-ci ilin aprelində Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı əsasında 

birgə bir təcrübə hazırlanmışdır. Türkiyə NATO-nun Qafqaz bölgəsində sülhü 

qorumaq üçün özəl birliklər qurmasını təklif etmişdir. RF Xarici İşlər Nazirliyi 

Türkiyədən gələn bu təklifə reaksiya göstərmişdir.  İkinci Baş qərargah Başçısı 

General Çevik Birin NATO tərəfindən BIO layihəsi çərçivəsində qurulması 

təklif edilən xüsusi qüvvələrin Qara dənizdəki dəniz qüvvələri ilə gücləndiril-

məsi təklifi Moskvada qarışıqlıq yaratmışdır (5). Onu da qeyd edim ki, Türkiyə 

Tbilisi ilə Gürcü Silahlı Qüvvələrinin təlimi və modernləşdirilməsi ilə Qara də-

niz təhlükəsizliyi çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Gürcüstan Qara dəniz sahillərin-

də digər ölkələrlə birlikdə Türkiyənin liderliyində  2001-ci ildə qurulan Qara də-

niz Donanması Əməkdaşlıq Tapşırıq qrupunda (BLACKSEAFOR) iştirak etmiş-

dir. Türkiyə-Gürcüstan hərbi əlaqələrində Saakaşvili hökumət ilə  birlikdə irə-

liləyiş edilmiş, NATO çərçivəsində iki ölkə arasında anlaşmalar imzalanmışdır. 

  Gürcüstan və NATO arasında rəsmi münasibətlər 1998-ci ildə Gürcüstan 

hökumətinin diplomatik nümayəndəlik açaraq NATO-ya səfir təyin etməsindən  

sonra başlamışdı. Gürcüstan NATO ilə çox yaxın əlaqələr quraraq 2001 və 

2002-ci illərdə ortaq hərbi təlimlər keçirmişdi. NATO üzvü olaraq Türkiyə də bu 

ortaq hərbi təlimlərdə tez-tez iştirak edirdi. Eyni zamanda  1997-ci ilin iyununda 

Gürcüstan və Türkiyə arasında müdafiə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması 

ilə Ankara gürcü əsgərləri, hərbi polis (jandarma) və sərhəd keşikçiləri üçün 

təlim verməyi öz üzərinə götürmüşdü. 1999-cu ildə bir neçə yüksək səviyyəli 

türk hərbi məmurunun Tbilisiyə  səfər etməsi ilə 14 mart tarixində  iki ölkənin 

müdafiə nazirlikləri səviyyəsində "Hərbi Yardım və Əməkdaşlıq Sazişi" 
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imzalandı. Bu razılaşmaya görə Türkiyə tərəfi beş illik müddətdə Gürcüstan 

ordusuna maliyyə və texniki yardım, habelə Türkiyədəki gürcü hərbi personal 

üçün təlim keçməyi öz üzərinə götürdü. Türkiyə Gürcüstan tərəfinə hərbi təlim 

mərkəzlərinin yenilənməsinə kömək etməyi öhdəsinə götürdü (20). Bu razılaşma 

nəticəsində 26 aprel 1999-cu ildə Baş qərargahla əlaqəli “Hərbi Əməkdaşlıq və 

Koordinasiya Şurası Başçılığı" qurulmuşdu. Burada; 1 general, 31 zabit və 4 

kiçik məmur olmaq üzrə ümumi 36 TSQ personalı vəzifəsini yerinə yetirirdi (7, 

s. 9). Milli Müdafiə Naziri Sabahattin Çakmakoğlu rəsmi təmasda olmaq üçün 

2000-ci il mart ayının 25-də Tbilisiyə getmişdir. Çakmakoğlu, Gürcüstan 

Prezidenti Eduard Şevardnadze, Baş qərargah rəisi Coni Pirtskalaişvili, Müdafiə 

naziri David Tevsadze və digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə danışıqlar aparmışdı. 

Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi-

yi qeyd edilmişdir. Çakmakoğlu Türkiyə inşaat şirkətləri tərəfindən tamamlanan 

bəzi hərbi obyektlərin açılış mərasimində iştirak etmişdi (12).    

            Türkiyənin dəstəyi ilə Tbilisidə yeni bir hərbi məktəb açıldı və Gürcüsta-

nın fərqli şəhərlərində təlim mərkəzləri quruldu. Beş illik müqavilə olan bu 

razılaşmada Kodori və Qoridə hərbi təlim mərkəzlərinin və müasir bir atış 

bölgəsinin Türkiyə tərəfindən qurulmasına qərar verilmişdir. Türkiyə tərəfindən 

gürcü ordusunun sağlıq fəailiyyətlərində istifadə üçün 5,5 milyon dollar  yardım 

göstərilmişdir. Türkiyə Tbilisidə hərbi akademiyanın qurulmasına kömək etmək-

lə yanaşı, rus əsgərlərinin 2001-ci ilin əvvəlində boşaltdıqları Marneuli hava 

bazası və Vaziani bazasının modernləşdirilməsinə dəstək olmuşdu (16). 2001-ci 

ildə hətta Türkiyənin Gürcüstana iki hərbi vertolyot bağışladığı və bunun ABŞ-

ın eyni modeldə təqdim etdiyi 5 vertolyot ilə birlikdə Gürcüstan ordusunda 

vertolyot təlimi məqsədləri üçün istifadə edildiyi bildirilir.Gürcüstan əsgərləri 

isə Türkiyə hərbi məktəblərində müntəzəm təlim almışdılar. Beləliklə, bu 

razılaşmalarla Türkiyə Gürcüstan silahlı qüvvələrini təchiz edərək, eyni zamanda 

ortaq hərbi təlimlər keçirərək gücləndirilməsində çox vacib rol oynamışdı (18). 

            Türkiyə-Gürücstan-Azərbaycan arasında üçlü format Şevardnadze-Dəmi-

rəl-Heydər Əliyev dövründə gücləndirilmişdi. 2003-2004-cü illərdə Tbilsinin 

keçmiş Sovet coğrafiyasında rəngarəng inqilablar prosesinin ilk səhnəsi olması, 

2002-ci ildə Türkiyədə  AK partiya hakimiyyətinin devrilməsinə başlanması və 

Azərbaycanda 2003-cü ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölümü kimi 

mühüm dəyişikliklər bu üçlü əməkdaşlıq məsələsində heç bir axsamaya səbəb 

olmamışdı. 2002-ci il  30 aprel tarixində Trabzonda imzalanan “Türkiyə Respub-

likası, Gürcüstan və Azərbaycan Respublikası arasında terrorizm, mütəşəkkil 

cinayətkarlıq və digər böyük cinayətlərə qarşı müqavilə” terrorla mübarizə ilə 

yanaşı enerji dəhlizinin təhlükəsizliyinin təmini ilə bağlı maddələri də ehtiva 

edirdi. Bu razılaşmanın bənzəri 2005-ci ildə yenidən imzalanmışdır. 23 iyul 

2003-cü ildə Bakıda "Türkiyə Respublikası, Azərbaycan Respublikası və 

Gürcüstan arasında Şərq-Qərb Enerji Dəhlizinin Təhlükəsizliyinin Təminatı ilə 

əlaqəli Protokol" imzalandı. Bu əməkdaşlığı davam etdirmək iradəsindəki ən 

təsirli amillərdən biri bölgədəki enerji və ticarət  

xətlərinin təhlükəsizliyi üçün motivasiyadır. Bölgədəki üçtərəfli əməkdaşlıq 

mexanizminə isə işğalçı Ermənistan daha çox mənfi baxmışdı.   

 Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında üçtərəfli müdafiə əməkdaşlığı 

2012-ci ildə başlamışdır. Əməkdaşlıq, regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsi-
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nə, eyni zamanda ümumi məqsəd və mənafelərin səmərəli həyata keçirilməsi 

üçün Silahlı Qüvvələr arasında sıx əlaqələrin qurulmasına yönəlmiş formatın 

rəhbərliyi altında nazirlər arasında səmimi görüşlər, mütəxəssis səviyyəsində 

müntəzəm olaraq məsləhətləşmələr və birgə təlimlər keçirilir (25). 

  2012-ci ilin iyun ayında Trabzonda keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin  

görüşü və burada qəbul edilmiş Trabzon Bəyannaməsi bu mənada mühüm bir 

mərhələ kimi şərh olunur (23). Bəyannamədə birbaşa təhlükəsizlik məsələlərinə 

diqqət yetirilməməsinə baxmayaraq, sabitlik və sülh vurğusu təhlükəsizlik əlaqə-

lərinin üçtərəfli formatından xəbər vermişdi. 2012- ci ildə Gürcüstanda yaşanan 

hakimiyyət dəyişiklikliyinə baxmayaraq 2013-cü ildə Batumda keçirilmiş 

iclasda üçlü təhlükəsizlik quruluşunun davam ediləcəyi bildirilmişdi. Üçtərəfli 

mexanizm əsasən Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində həyata keçirilsə də, 

Müdafiə Nazirlərinin də bu mexanizmə 2014-cü ildən bəri əlavə olunduğu 

görülür. 19 avqust 2014-cü il tarixdə isə Naxçıvanda Ortaq Hərbi Təlimlərə dair 

müqavilə imzalanmışdır (13). Bu birliyin davamı olaraq 2016-cı ilin may ayında 

Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə Nazirləri Qəbələdə bir araya 

gələrək, birgə hərbi hazırlığı artırmaq məqsədi ilə birgə hərbi təlim keçirməyi 

razılaşmışdılar (24). 2016-cı ilin dekabrında Gürcüstanın Müdafiə naziri Levan 

İzoria Bakıya gələrək NATO çərçivəsində ölkəsi ilə Azərbaycan arasında bir çox 

müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sənədi imzalamışdı. İzori bu iş birliyini, ikili və 

üçlü (yəni Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan) mexanizmlərlə açıqlamışdı. Bu gö-

rüşlərdə iki ölkə arasında əsrlər boyu davam edən qardaşlıq, mehriban qonşuluq 

və strateji tərəfdaşlıq anlayışının altından xətt çəkilərək, qarşılıqlı ərazi 

bütövlüyünə hörmət vurğulanmışdı. 2017-ci ilin may ayında İstanbulda keçirilən 

Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Sərgisində (IDEF17) Gürcüstan və Türkiyə 

Müdafiə Nazirləri həmin ayın sonunda Batumidə bir araya gəlməyi və azərbay-

canlı həmkarlarının bu iclasda iştirakına razı olmuşdular. 23 May 2017-ci il tari-

xində qərar qəbul edilmişdi. Müdafiə Nazirlərinin Batumidə keçirilən görüşündə 

ortaq təlimlərin davam edəcəyi və sentyabr ayında hərbi personalın ortaq 

rəqəmsal tədqiqatlar aparacağı ev sahibi nazir İzoria tərəfindən açıqlanmışdı.Bu 

konteksdə 2017-ci ilin iyun ayında Tbilisi yaxınlığındakı Vaziani bazasında üç 

dövlətin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirak etdiyi "Qafqaz Qartalı Təlimi" 

keçirilmişdi. 31 Mart 2018-ci il tarixində yenidən Türkiyə, Azərbaycan və 

Gürcüstan Müdafiə Nazirləri Giresunda altıncı zirvə toplantısında bir araya 

gələrək əməkdaşlığı dərinləşdirərək müdafiə sənayesində ortaq bir istehsal 

mövzusunda müzakirə aparmışlar. Bu çərçivədə üç ölkə arasında bir anlaşma 

memorandumu imzalanmışdır. 2018-ci ilin noyabrında Bakıda Azərbaycan-

Gürcüstan-Türkiyə Baş Qərargah Rəislərinin iştirak etdiyi üçtərəfli görüş 

keçirildi. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi toplantıya Türkiyə Baş Qərargah 

Rəisi General Yaşar Gülər, Azərbaycan Müdafiə naziri Zakir Həsənov və 

Gürcüstan Baş Qərargah rəisi Vladimer Çaçibaia qatıldı. Mətbuat konfransında 

danışan komandirlər müdafiə sənayesində əməkdaşlığın inkişafı, regional 

inkişaflar, terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlığın əhəmiyyətini və üç ölkə 

arasında ortaq müdafiə layihələri müzakirə etmişdilər. 19 dekabr 2018-ci il 

tarixində Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Hərbi Sağlamlıq, Təhsil və 

Əməkdaşlıq Protokolu imzalandı.  Üçtərəfli əməkdaşlıq zaman-zaman çoxtərəfli 

hərbi fəaliyyətlərdə də özünü göstərir. Bu mənada, 18-29 Mart 2019 tarixləri 
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arasında Tbilisi yaxınlığındakı Krtsanisi Hərbi Bazasında yerləşən NATO-

Gürcüstan Təlim Mərkəzində (JTEC) NATO-Gürcüstan Birgə  Təlimləri keçiril-

di. Bu təlimdə Azərbaycan və Türkiyə daxil olmaqla 24 ölkə iştirak etmişdir. Bu 

üç dövlət arasındakı münasibətlərin təhlükəsizlik ölçüsünün "strateji tərəfdaşlıq" 

çərçivəsinə uyğun bir sağlamlığa sahib olduğu ifadə edilə bilər. Bu təhlükəsizlik 

əməkdaşlığının əsası ərazi bütövlüyünə üçtərəfli, qarşılıqlı hörmətdir. Ermənista-

nın Cənubi Qafqazdakı bu əməkdaşlıqda iştirak edə bilməməsinin əsas səbəbi də 

məhz budur.  
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РЕЗЮМЕ 

ЧИНАРА САФАРОВА 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ГРУЗИИ В ОБЛАСТИ 

ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 Южный Кавказ имеет решающее значение с точки зрения евразийской 

геополитики. Помимо рисков, связанных с вооруженными конфликтами и политическими 

спорами, этот регион также включает в себя возможности и шансы, связанные с 

углеводородным богатством Каспийского бассейна. Турция-государство региона, 

имеющее северо-восточную часть своих территорий на Южном Кавказе. Энергетические 

аспекты и аспекты безопасности политики Турции в отношении Евразии являются 

основными определяющими факторами. Это также справедливо и для Азербайджана. С 

другой стороны, для Грузии важны вопросы безопасности и экономики. С начала 1990-х 

годов эти два государства развили прочные и многоплановые двусторонние отношения 

друг с другом. Однако с 2000-х годов к этим отношениям добавился трехсторонний 

формат. Трехстороннее сотрудничество между Турцией, Грузией и Азербайджаном не 

ограничивалось только энергетическими транспортными маршрутами, транспортом и 

торговлей, но отражало аспекты обороны и безопасности. В данном исследовании 

рассматриваются аспекты сотрудничества в области обороны и безопасности между 

Турцией и Грузией, а также выявляются риски и угрозы этого сотрудничества.В этом 

контексте обсуждаются такие вопросы, как отношение Армении как еще одного 

южнокавказского государства и взгляд Российской Федерации, владеющей северной 

частью региона 

          Ключевые слова: Южный Кавказ, Сотрудничество в сфере обороны и 

безопасности, Турецко-Грузинские отношения,  Турецко-Азербайджанские отношения  

 

SUMMARY 

CHINARA SAFAROVA 

COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND GEORGIA IN THE 

FIELD OF DEFENSE AND SECURITY 

 The South Caucasus has a critical importance from the aspect of Eurasian geopolitics. 

Besides the risks posed by armed conflicts and political disputes, this region also includes 

opportunities and chances arising from hydrocarbon richness of the Caspian basin. Turkey is a 

state of the region which has north east parts of its territories in South Caucasus. The energy and 

security dimensions of Turkey‟s policy towards Eurasia are principal determinants. This is also 

true for Azerbaijan. For Georgia on the other hand, security and economy issues are prominent. 

Since the beginning of the 1990‟s, these two states have developed solid and multidimensional 

bilateral relations with each other. However, a tripartite format has been added to these relations 

since 2000‟s. Trilateral cooperation between Turkey-Georgia-Azerbaijan did not left only at 

energy transport routes, transportation and commerce but had reflections on defense and security 

dimensions. This study examines the dimensions of defense and security cooperation between 

Turkey and Georgia and identifies the risks and threats of this cooperation.Within this context, 

questions such as the attitude of Armenia as another South Caucasian state and the view of the 

Russian Federation, which has the northern part of the region, are discussed 

Key words: South Caucasus, Defense and Security Cooperation, Turkey-

Georgia relations, Turkey-Azerbaijan  relations 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASNIN XARĠCĠ SĠYASƏTĠNDƏ TÜRK ġURASININ 

YERĠ 

 

Türkdilli Dövlətlərin ƏməkdaĢlıq ġurası (TDƏġ, qısa adı – Türk ġurası) Mərkəzi Asiyanın 

türk dövlətləri, Azərbaycan və Türkiyə kimi üç coğrafi, siyasi və intellektual mərkəzin birləĢməsi 

nəticəsində yaranmıĢdır. Coğrafi mövqeyinə görə Türkiyə ilə Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri 

arasında yerləĢən Azərbaycan türk dünyasının siyasətçiləri və ziyalıları arasında əməkdaĢlıq və 

inteqrasiya ideyalarının ortaya çıxmasında həm birləĢdirici, həm də aparıcı rol oynamıĢdır.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə,  saziĢ, əməkdaĢlıq, müqavilə, beynəlxalq, dövlət 

 

Türk dövlətləri arasında iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə 

əməkdaşlığı inkişaf və maraqlarını koordinasiya etmək, regional təhlükəsizliyə 

dəstək vermək məqsədilə 2009-cu ildə qurulan Türk Şurasının (TŞ) yaradılması 

ideyasının əsası XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində qoyulmuşdur. Rusiya və 

Osmanlı dövlətlərində yaşayıb fəaliyyət göstərən türk alimləri arasında türk 

xalqlarının gələcək əməkdaşlığı ilə bağlı davam edən müzakirələrdə Azərbaycan 

ziyalıları da aktiv iştirak edirdi. Azərbaycan Çar Rusiyasının hakimiyyəti altında 

olduğu üçün Osmanlı dövləti ərazisində yaşayıb fəaliyyət göstərən azərbaycanlı 

ziyalılar elmi əsərlərində ortaya qoyduqları fikirləri ilə bu ölkədə türkçülüyün 

yayılmasına ciddi təsir göstərirdilər. 1920-ci ildə Azərbaycanın bolşeviklər 

tərəfindən işğal olunması və 1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması 

ilə türkçülük hərəkatı Türkiyə– SSRİ münasibətlərinin kölgəsində qalmışdı. 

1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Türkiyədən başqa 5 yeni 

müstəqil türk dövlətinin yaranması bu dövlətlər arasında inteqrasiya və 

əməkdaşlıq yollarının önünü açdı.  

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşlərindən TŞ-yə doğru 

Türk dövlətləri bəzi siyasi liderlərin təşəbbüsü olan bir təşkilat ətrafında 

birləşmək əvəzinə 1992-ci ildən etibarən Azərbaycanın da aktiv rol aldığı dövlət 

başçılarının zirvə görüşləri formatında xarici, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, 

mədəniyyət və təhsil sahələrində siyasətlərini müzakirə və koordinasiya etmək 

yolunu seçdilər. Bu müzakirələr ilk dövrlərdə dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları 

arasında keçirilirdi. 1992-ci ildən etibarən türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 

zirvə görüşləri təşkil edilməyə başlandı. 1993-cü ildən etibarən Türk Dövlət və 

Cəmiyyətlərinin Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Fondu (TUDEV) və Türkiyə 

İqtisadiyyat və Tərəqqi Agentliyinin ortaq təşkilatçılığı ilə Türk Dövlət və 

Cəmiyyətlərinin Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayları təşkil olunurdu. 

Dövlət başçılarının zirvə görüşlərindən fərqli olaraq, bu qurultaylarda digər 

dövlətlər də – Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası, İran İslam Respubli-

kası, Balkanlar və digər bölgələrdə yaşayan türk xalqları iştirak edirdi. Bu günə 

kimi 11 belə qurultay keçirilmişdir. 2001-ci ildən sonra qurultayların keçirilmə-

sinə 5 il fasilə verilmiş, lakin 2006-cı ildə bu ənənə yenidən bərpa edilmişdir. 

Sonuncu qurultay 2007-ci ildə ilk dəfə Türkiyədən kənarda – Azərbaycanın 
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paytaxtı Bakı şəhərində keçirilmişdir (1). 1992-ci ildən etibarən türk respublika-

ları arasında keçirilən zirvə görüşlərinin adı “Türk Respublikalarının Dövlət 

Başçılarının Zirvə görüşləri” adlandırılmışdır. 1998-ci ildə Astanada keçirilən 5-

ci Zirvə görüşündən sonra isə bu toplantıların adı “Türkdilli Ölkələrin Dövlət 

Başçılarının Zirvə görüşləri” olaraq dəyişdirilmişdir. Keçirilən hər zirvə 

görüşünün sonunda dövlət başçıları tərəfindən müzakirə edilən məsələlərlə bağlı 

bəyannamələr qəbul edilmişdir. Bu bəyannamələr, adətən, müqavilə səviyyəsin-

də bağlayıcı olmamış, sadəcə həmin siyasi hakimiyyətlərin niyyətlərini ifadə 

etmişdir. Bununla belə, bu bəyannamələr türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın 

səviyyəsi və gələcək inkişafı baxımından yolgöstərici xarakterli olmuşdur. Bu 

zirvə görüşləri Azərbaycanın Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə münasibətlə-

rinin inkişaf etdirilməsi üçün bir fürsət yaratmışdır. Xüsusən enerji, iqtisadiyyat 

və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq yollarını genişləndirmək əsas məqsəd 

olmuşdur. Həm Türkiyə, həm də müstəqilliklərini yeni əldə edən türk dövlətləri 

üçün iqtisadi müstəqillik siyasi müstəqillik mənasına gəldiyindən iqtisadi 

əməkdaşlığa daha çox üstünlük verilmişdir. Enerji və nəqliyyat layihələrinin 

həyata keçirilməsi iqtisadi əməkdaşlığın və iqtisadi müstəqilliyin yaradılması 

siyasətinin bir parçası olmuşdur. Heydər Əliyev 3-cü Zirvə görüşündəki 

çıxışında bunları qeyd etmişdir: “Qarşılıqlı faydalı və bir-birini tamamlayan 

iqtisadi əməkdaşlıq üçün ümumi məkan yaratmaq və Mərkəzi Asiyadan 

çəkiləcək neft və qaz kəmərlərini Türkiyəyə, oradan isə dünya bazarına 

çıxarmaq xalqlarımız arasında əməkdaşlığı daha da möhkəmlədə və müstəqil 

dövlətlərimizin çiçəklənməsinə xidmət edərdi” (2). İlk zirvə görüşü 1992-ci il 

oktyabrın 31-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Turqut Özalın ev sahibliyi 

və Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan dövlət 

başçılarının iştirakı ilə Ankarada keçirilmiş, nəticədə Ankara Bəyannaməsi 

imzalanmışdır. Bəyannamədə türk xalqları arasında ortaq dil, tarix və mədəniy-

yətdən irəli gələn xüsusi əlaqələr qeyd edilmiş, münasibətlərdə qardaşlıq, 

həmrəylik və əməkdaşlıq ruhunun hakim olduğu və dövlətlər arasındakı 

münasibətlərin müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərinə 

müdaxilə etməmə və bərabərhüquqluluq əsasında daha da möhkəmləndirilməsi 

qərara alınmışdır. Avrasiyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafın BMT Xartiyası, 

ATƏT və Helsinki Yekun Aktı çərçivəsində təmin olunması vurğulanmışdır. 

Bundan başqa, bəyannamədə müxtəlif regional və qlobal problemlərin həllində 

ortaq mövqeyin ortaya çıxdığı təqdirdə ortaq hərəkət etmənin müsbət nəticə 

verəcəyi, həmçinin bu cür zirvə görüşlərinin davamlı olaraq keçirilməsi və 

növbəti görüşün 1993-cü ildə Bakıda təşkil olunması qərara alınmış , lakin 

həmin görüş keçrilməmişdir. İlk zirvə görüşündə Mərkəzi Asiyanın türk 

dövlətlərinin bəzi liderləri siyasi mövzuların bəyannaməyə daxil edilməsini 

istəməmişdilər. Bundan başqa, bəzi digər türk dövlətlərinin liderləri Türkiyənin 

ortaq bazarın təşkil edilməsi təklifini qəbul etməmiş, belə bir təklifin 

reallaşdırılmasının hələ tez olduğunu bildirmişdilər.  2-ci Zirvə görüşü 1994-cü 

il 18-19 oktyabr tarixlərində İstanbulda keçirilmişdir. Bu tarix Azərbaycan üçün 

olduqca əhəmiyyətlidir. Xüsusən də beynəlxalq neft şirkətləri ilə “Əsrin 

müqaviləsi” imzalandıqdan sonra bu müqavilənin icrasını təmin etmək üçün 

dəstəyə ehtiyacı var idi. Azərbaycanla xarici neft şirkətləri arasında 1994-cü il 

sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından razı qalmayan bəzi 
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xarici və daxili qüvvələr ölkədə siyasi sabitliyi pozmağa çalışırdılar. Bu mənada 

türkdilli dövlətlərin zirvə görüşündə Azərbaycanın həm enerji siyasətinə, həm də 

hökumətinə dəstək verilməsi olduqca əhəmiyyətli idi. İstanbul Zirvə görüşündə 

iştirak edən Heydər Əliyev “Zirvə toplantısı bizim xalqlarımızın, müstəqil 

ölkələrimizin gələcəyi üçün əhəmiyyətli yoldur” (3) fikrini səsləndirmişdir. 

Zirvə görüşünün keçirilməsinə etiraz edən dövlətlərə qarşı Heydər Əliyev “Bu 

işlər üçün heç kimdən icazə almalı deyilik”(4) açıqlamasını verərək, əslində, bu 

məsələdə Azərbaycanın və digər türk respublikalarının müstəqil dövlətlər 

olduqlarını xatırlatmışdır. İstanbul Zirvə görüşünün sonunda imzalanan 

bəyannamədə dövlət başçıları aşağıdakı mövzularda siyasi niyyətlərini elan 

etmişdilər: dövlətlər arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin qurulması; 

siyasi, mədəni, iqtisadi, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

üçün siyasi iradənin varlığı; demokratiya, insan hüquqları, dünyəvi, sosial ədalət 

və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan dövlət quruculuğu; dövlətlərin 

suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün gücdən istifadə yolu ilə 

dəyişdirilməyəcəyi prinsipi; regional təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 

beynəlxalq təşkilatların əhəmiyyəti; ortaq tarix, mədəniyyət, dil sahəsində 

əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün mədəniyyət nazirləri və aidiyyəti qurumlar 

arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi; Təhsil nazirlikləri və universitetlər 

arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi; mətbuat orqanları arasında əməkdaşlıq 

yollarının artırılması; türk dövlətlərinin enerji ehtiyatlarının ən qısa yolla 

Avropaya daşınması, layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi istiqamətin-

də əməkdaşlıq edilməsi; tarixi İpək Yolunun inkişafına dəstək verilməsi və s. 3-

cü Zirvə görüşü 1995-ci ildə Bişkekdə keçirilmişdir. Zirvə görüşündə Qırğı-

zıstan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistanın dövlət 

başçıları iştirak etmiş, sonda Bişkek Bəyannaməsi imzalanmışdır. Bəyannamədə 

birbaşa və tranzit nəqliyyat xətlərinin birləşdirilməsi, xidmət və investisiyanın 

müstəqil hərəkətinin təmin olunması, iş adamlarının fəaliyyətlərinin 

asanlaşdırılması və qarşılıqlı ticarət, bank və sığortaçılıq sahəsində əməkdaşlığın 

qarşısındakı əngəllərin ortadan qaldırılması məqsədilə müvafiq nazirliklərin 

əməkdaşlıq etməsi qərara alınmışdır. Mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi üçün 

birgə təhsil müəssisələrinin təşkili, mədəniyyət günlərinin keçirilməsi və 

Azərbaycan–Türkiyə, Qazaxıstan– Türkiyə, Qırğızıstan–Türkiyə universitetləri 

kimi ortaq universitetlərin yaradılması haqqında razılıq əldə olunmuşdur. 

Tərəflər arasında yaşanan hadisələr çərçivəsində terrorizmə və narkotik 

qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə məsələsinə ilk dəfə Bişkek Bəyannaməsində 

toxunulmuşdur. Zirvə görüşündən qayıdan Heydər Əliyev Bişkek Bəyannamə-

sində Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbayca-

nın təkliflərinin yer aldığını, lakin Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün 

konkret şəkildə öz əksini tapmadığını bildirmişdir (5). 1996-cı ildə analoji tədbir 

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində keçirilmişdir. Bu zirvə görüşünün 

sonunda qəbul edilmiş Daşkənd Bəyannaməsində əvvəlki bəyannamələrdə qeyd 

olunan sahələrdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi, həmçinin turizm sahəsində, 

yerli icra orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığın artırılma-

sı, dəmir yolu və tranzit sahəsində Aİ-nin TRASEKA proqramının icrası və Şi-

mal–Cənub dəmir yolu xəttinin bir parçası olan Orta Asiya– Əfqanıstan–Pakis-

tan dəmir yolu xəttinin tikintisi və s. məsələlər öz əksini tapmışdır. Bəyənnamə-
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də həmçinin terrorizm və separatizmlə mübarizənin gücləndirilməsi xüsusi qeyd 

olunmuş, Ermənistan– Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərarlar çərçivəsində sülh yolu ilə həll 

edilməsi dəstəklənmiş, münaqişənin regionda sülh və təhlükəsizliyi təhdid etdiyi 

vurğulanmışdır. Bundan başqa, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə 

görüşünün katibliyinin yaradılması zərurəti qeyd edilmişdir. Daşkənd Zirvə 

görüşü 6 türk dövləti başçılarının birgə iştirak etdiyi son görüş olmuşdur. Belə 

ki, sonrakı toplantılarda Özbəkistan, daha sonra isə Türkmənistan dövlət 

başçıları iştirak etməmişlər. 1998-ci ildə Astanada keçirilən zirvə görüşündə 

Astana Bəyannaməsi imzalanmış və Katibliyin Nizamnaməsi qəbul edilmişdir. 

Astana Bəyannaməsində “İpək Yolunun canlandırılması” proqramının birgə 

həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunmuş, enerji ehtiyatlarının hasilatı və 

beynəlxalq bazarlara çatdırılmasında beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə 

əməkdaşlıq qeyd edilmiş, beynəlxalq qurumların təbii qaz və neftin Türkiyə 

üzərindən dünya bazarlarına çatdırılması məqsədilə həyata keçirdikləri 

fəaliyyətlərlə bağlı razılıq bildirilmiş, Azərbaycanın Avropa–Qafqaz–Asiya 

nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilməsi təklifi dəstəklənmiş, 

Tacikistandakı sülh prosesinə dəstək ifadə olunmuş, Əfqanıstandakı daxili 

müharibənin durdurulması üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının da iştirakı ilə 

tərəflər arasında görüşlər keçirilməsi məqbul hesab edilmiş, Ermənistan–

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul 

etdiyi qərarlar və Lissabonda qəbul olunan 3 prinsip çərçivəsində həllinə dəstək 

ifadə edilmiş, türkdilli ölkələrin bütün ölkələrlə qarşılıqlı maraq çərçivəsində 

əməkdaşlığa hazır olduğu qeyd olunmuşdur45. 2000-ci ildə Bakıda keçirilən 

zirvə görüşündə katibliyin Türkiyədə fəaliyyət göstərməsi qərara alınmış və 

görüşün sonunda Bakı Bəyannaməsi imzalanmışdır. Bəyannamədə aşağıdakı 

məsələlər öz əksini tapmışdır: beynəlxalq təşkilatlarda birlikdə hərəkət etmək, 

demokratik prinsiplərə, insan haqlarına və bazar iqtisadiyyatına bağlılıq; türkdilli 

xalqların ortaq tarix və mədəniyyəti ilə əlaqədar günlərin qeyd olunmasına dair 

proqramların hazırlanması və bu istiqamətdə TURKSOY təşkilatının fəallığının 

artırılması; 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda keçirilən “Tarixi İpək Yolunun 

canlandırılması” adlı konfransda imzalanan “Avropa–Qafqaz–Asiya Koridoru 

üstündəki beynəlxalq nəqliyyatın inkişafı haqqında Çoxtərəfli Müqavilə”yə 

dəstək verilməsi qərarlaşdırılmışdır. Bəyannamədə ayrıca karbohidrogen 

ehtiyatlarının çıxarılmasında beynəlxalq maliyyə qurumlarının dəstəyi ilə ortaq 

layihələrin həyata keçirilməsi və Avropa–Asiya yolunun formalaşmasında 

əməkdaşlığın artırılması; 1998-ci il oktyabrın 28-də Xəzər dənizi karbohidrogen 

ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması haqqında Ankara Bəyannaməsinə 

əhəmiyyət verilməsi və fəaliyyətlərin bu istiqamətdə artırılması; 1999-cu il 

noyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft xətti ilə əlaqədar imzalanan İstanbul 

Bəyannaməsini və Türkmənistan–Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə–Avropa təbii 

qaz xətti haqqında hökumətlərarası bəyannaməyə diqqət çəkilməsi və bu 

layihələrin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsinin dəstəklənməsi; regionda 

və dünyada sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmini üçün BMT, ATƏT və digər 

beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətlərinə aktiv dəstək verilməsi və bu çərçivədə 

ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada sabitlik, 

sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair təkliflərin dəstəklənməsi; dövlət 
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başçıları tərəfindən hər cür aqressiv və münaqişə zonalarında vəziyyəti 

pisləşdirəcək silahlanmanın pislənilməsi (Rusiya ilə Ermənistan arasında silah 

alqı- satqısı); Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qərarları və Lissabonda qəbul olunan 3 prinsip və sülh 

yolu ilə həllinin dəstəklənməsi; beynəlxalq terrorizm, radikalizm və separatizmə 

qarşı güclü bir mexanizmin formalaşdırılması, bu sahədə məlumat mübadiləsinin 

aparılması və Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının Katibliyinin Türkiyədə 

yaradılması və s. (6). 2001-ci ildə İstanbulda keçirilən zirvə görüşü türk 

dövlətlərinin müstəqilliklərinin 10-cu ildönümünə təsadüf edirdi. İstanbul 

Bəyannaməsində keçirilən zirvə görüşlərinin ikitərəfli və çoxtərəfli 

münasibətlərə müsbət təsir etdiyi; türkdilli ölkələrin insan hüquqları, dünyəvilik, 

sosial ədalət, bazar iqtisadiyyatı və demokratiyaya bağlı olduqları; dövlətlərarası 

münasibətlərdə dil, mədəniyyət və tarixlə bağlı fəaliyyətlərin, o cümlədən 

TURKSOY-un bu sahədəki fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi; tarixi İpək 

Yolunun canlandırılmasının regionda turizmin və iqtisadiyyatın inkişafına 

müsbət təsir edəcəyi; müasir nəqliyyat xətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün 

əməkdaşlığın artırılması; türk dövlətlərinin KİV və QHT-ləri arasında 

əməkdaşlığın artırılması; təhsil layihələrinin davam etdirilməsi; Şərq–Qərb 

enerji xətlərinin və ortaq enerji layihələrinin həyata keçirilməsi məqsədilə 

beynəlxalq və özəl maliyyə təşkilatlarını regiona cəlb etmək üçün əməkdaşlıq 

edilməsi; iqtisadiyyat, turizm, sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın 

artırılması; regional və qlobal sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün BMT, 

ATƏT və bu kimi beynəlxalq təşkilatların rolunun artırılması üçün əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi; Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT 

Təhlükəsizlik Şurası və ATƏT-in qəbul etdiyi qərarlar çərçivəsində həlli; 

beynəlxalq terrorizm, narkotik maddə qaçaqmalçılığı, qanunsuz miqrasiya və 

beynəlxalq cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq edilməsi; Əfqanıstan-

dakı vəziyyət və problemin sülh yolu ilə həll olunması və s. məsələlər öz əksini 

tapmışdır. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev bu zirvə görüşündə 

Ağsaqqallar Şurasının və Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının Parlament 

Assambleyasının (TÜRKPA) yaradılmasını təklif etmişdi. İstanbul Zirvə 

görüşündən sonra növbəti görüş 5 il sonra, yəni 2006- cı ildə Antalyada Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin rəhbərliyi ilə keçirilmişdir. 

Zirvə görüşündə Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan dövlət başçıları, Türk-

mənistan isə Ankaradakı səfiri səviyyəsində təmsil olunmuşdu. Görüşdə Özbə-

kistan iştirak etməmişdir. Sonda qəbul edilən bəyannamədə Avrasiya regionun-

dakı separatizm, terrorizm, radikalizm, kütləvi qırğın silahlarının yayılması, 

narkotik, silah və insan ticarətinə qarşı beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə aparılan 

mübarizə qeyd olunmuş; Əfqanıstan, Livan, Suriya və İraqdakı problemlərin 

sülh yolu ilə həllinin əhəmiyyəti vurğulanmış, İraqın ərazi bütövlüyünün və 

suverenliyinin, həmçinin İraq türkmanlarının hüquqlarının qorunması, Bakı–

Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin fəaliyyətə başlamasını və Bakı–Tbilisi–Ər-

zurum təbii qaz kəmərinin tikintisinin tamamlanmasını nəzərə alaraq, Xəzər 

dənizindən keçən enerji xətlərinin mövcud enerji xətlərinə birləşdirilməsinə, 

Bakı–Tbilisi– Qars dəmir yolu layihəsinə və İstanbul–Almatı dəmir yolu xəttinə 

Bişkekin də birləşdirilməsinə dəstək verilmiş və bu mənada nəqliyyat xətlərinin 

inkişafının türk respublikaları arasında əməkdaşlığı artıracağı qeyd olunmuşdur. 
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Bundan başqa, türk dövlətlərinin BMT və onun alt təşkilatları, ATƏT və üzv 

olduqları digər beynəlxalq təşkilatlarda ortaq maraqlarını təşkil edən məsələlərdə 

həmrəy olmaları və təşkilatlara bir-birinin namizədliklərini dəstəkləmələri qeyd 

edilmişdir. Qazaxıstanın ATƏT sədrliyinə namizədliyi, Türkiyənin Aİ-yə üzvlü-

yü, Ermənistan– Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həlli dəstəklənmiş, çoxtərəfli əməkdaşlığın artırılması 

istiqamətində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndi-

rilməsi və qurumun daha da güclənməsi üçün fəaliyyətlərin birləşdirilməsi tövsi-

yə edilmişdir. Türkiyənin 2009-2010, Qazaxıstanın 2010-2011 və Qırğızıstanın 

2011-2012-ci illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvlüyü 

dəstəklənmişdir (7). Antalya Bəyannaməsi ilk dəfə olaraq Azərbaycan, qazax, 

qırğız və türk dillərində hazırlanmışdı. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 

sonuncu zirvə görüşü 2010-cu ildə İstanbulda keçirilmişdir.  

Təşkilatlanma fikrinin zirvə görüşlərinin başlamasından 17 il sonra baş 

tutmasının bəzi özünəməxsus səbəbləri var. Xüsusən türk dünyasının iki 

dövlətinin – Azərbaycan və Qazaxıstanın siyasi və iqtisadi sabitlik əldə etməsi 

və gücə sahib olması zirvə görüşlərinin təşkilata çevrilməsinin önünü açmışdır. 

Bu dövlətlər Türkiyə ilə birlikdə dünya siyasətində müstəqil və suveren dövlət 

olaraq yerlərini möhkəmləndirmiş, həm də xarici və təhlükəsizlik siyasəti 

sahəsində təcrübə toplamışlar. Digər tərəfdən, türk dövlətləri arasında 

planlaşdırılan layihələrin uğurla həyata keçirilməsi onların arasında əməkdaşlıq 

yollarını genişləndirmişdir. Dövlətlər arasında layihələrin getdikcə reallaşması 

bu dövlətlərin həm iqtisadi, həm də əməkdaşlıq imkanlarını artırmışdır. 1992-

2009-cu illər arasında həyata keçirilən Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–

Ərzurum boru kəmərləri və Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu xətləri konkret 

layihələr idi. Nəqliyyat, enerji və digər sahələrdə yeni layihələrin davam etdiril-

məsi üçün dövlətlər arasında daha çox əməkdaşlığa ehtiyac vardı. Münasibətlə-

rin inkişaf etməsi və institutlaşmasında Türkiyə – Azərbaycan əlaqələrinin yük-

sək səviyyədə olması vacib rol oynamış və bu əlaqələr bir növ Türk Şurasının 

qurulması üçün model olmuşdur. Məsələn, Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin XI 

Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayında Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasındakı uğurlu əməkdaşlığın 

bütün türk dünyasına müsbət təsir göstərdiyini bildirmişdir. İlham Əliyev 

hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan praqmatik xarici siyasət prinsipinə 

müstəqil xarici siyasət prinsipini də əlavə etmişdir. Bu illərdə xarici dövlətlərin 

yürütdüyü siyasət Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyildi. Ümumilikdə digər 

türk dövlətləri də eyni problemlə qarşı-qarşıya qalmışdı. Məsələn, Avropa 

İttifaqı Kipr məsələsinin həllində Türkiyəyə verdiyi sözü tutmamış və Aİ-yə 

üzvlük məsələsində onun üçün süni maneələr yaratmışdı. ABŞ-ın həyata 

keçirdiyi xarici siyasət də zaman-zaman onun maraqları ilə toqquşduğu üçün 

Türkiyə Ədalət və İnkişaf Partiyası Qərbdən daha müstəqil siyasət həyata 

keçirməyə çalışırdı. Qazaxıstanın xarici və enerji siyasəti regionun digər 

dövlətləri ilə zidd, lakin Azərbaycana uyğun idi. Qırğızıstanın iqtisadi və siyasi 

problemlərini həll etmək üçün etibarlı tərəfdaşa ehtiyacı vardı. Məhz bu 

səbəbdən 2007-ci ildə Bakıda keçirilən Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin XI 

Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayında Prezident İlham Əliyev türk 

dünyasının birləşməyə böyük ehtiyacı olduğunu qeyd etmişdi. Bu qurultayda 
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Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Türk cümhuriyyətləri arasında 

hər cür əməkdaşlığın daha planlı və əlaqəli olmasının, başqa sözlə, təsisatlı 

olmasının vaxtı gəlib çatmışdır. Bu məqsədlə mən türkdilli ölkələrin dövlət 

başçılarının zirvə görüşlərinin daimi bir katibliyinin yaradılmasını təklif edirəm” 

(8) açıqlamasını vermişdi. Türkdilli dövlətlər digər regional təşkilatlara üzv 

olsalar da, bu təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqda zaman-zaman çətinliklər 

yaranmışdır. Digər regional təşkilatlar eyni zamanda böyük güclərin geosiyasi 

maraqlarına xidmət edir və daha çox siyasi və hərbi xarakter daşıyaraq onların 

bölgədəki hegemonluğunu gücləndirmək məqsədi daşıyırdı. Yaxud təşkilat 

daxilində dövlətlərin maraqlarının toqquşması səbəbindən qərarlar qəbul edilmir 

və irəliləyiş əldə olunmurdu. NATO region təşkilatı olmadığı, Rusiya və İran 

kimi regional güclərin maraqları ilə toqquşduğu üçün bu dövlətlər NATO-ya üzv 

olmaq istəmədilər. Bundan başqa, türk dövlətləri də NATO və Aİ ilə 

münasibətlərini bu təşkilatlara üzv olacaq səviyyəyə gətirmək istəmirdilər, çünki 

bu, onların da maraqlarına uyğun deyildi. Şura üzvləri Naxçıvan Sazişinin 

preambulasında qeyd olunduğu kimi, siyasi çoxqütblüyə tərəfdardılar. Bu 

mənada şuranın qurucu üzvləri Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan çoxqütblü 

xarici siyasət kursu həyata keçirirlər. 2009-cu ildə, Türk Şurası yarandığı ərəfədə 

Rusiyanın bütün türk dövlətləri ilə münasibətləri yaxşı səviyyədə idi. Türkiyə–

Rusiya münasibətləri ən yaxşı dövrünü yaşayırdı. Gürcüstan hadisələri üzündən 

Qərb dövlətləri ilə münasibətləri pisləşən Rusiya türk dövlətləri ilə 

münasibətlərini korlamamaq üçün şuranın təsis edilməsinə mənfi reaksiya 

vermədi. Bundan başqa, müstəqillikləri dövründə türk dövlətləri regional güclərə 

qarşı olmadıqlarını, əksinə, regional əməkdaşlığın önünü açdıqlarını siyasətləri 

ilə sübut etmişlər. Azərbaycan və Qazaxıstan kimi, Türkiyə də türk dövlətləri 

arasında əməkdaşlığa keçmişdə narahatlıqla yanaşan qonşu dövlətlərlə 

münasibətlərini inkişaf etdirmiş, onlara qarşı heç bir təhlükə mənbəyi olmadığını 

sübut etmişdi.  

Qeyd edildiyi kimi, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası Azərbaycan, 

Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə tərəfindən 2009-cu il oktyabrın 3-də 

Naxçıvanda imzalanmış sazişə əsasən yaradılmış beynəlxalq hökumətlərarası 

əməkdaşlıq təşkilatıdır. Saziş Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə tərəfindən 

ratifikasiya olduqdan sonra 2010-cu il noyabrın 17-də qüvvəyə minmişdir. 

Sazişin Naxçıvanda imzalanmasının həm Azərbaycan, həm də türk dünyası üçün 

əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, Naxçıvan türk dünyasının siyasi xəritəsini 11 km-

lik xətlə birləşdirən yeganə coğrafi məkandır. Həm Azərbaycan, həm də türk 

dünyası üçün həssas coğrafi məkanda yerləşən Naxçıvan xarici təhdidlərlə qarşı-

qarşıyadır. Bu səbəbdən türk dövlətləri liderlərinin Naxçıvana Azərbaycan 

torpağı kimi dəstək verməsi onun təhlükəsizliyinin təminatı kimi başa düşülə 

bilər. Türk Şurası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin məqsəd və 

prinsiplərinə, beynəlxalq hüququn ümumqəbulolunmuş prinsip və normalarına, o 

cümlədən suveren, bərabərlik, ərazi bütövlüyü və dövlətlərin beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı, həmçinin beynəlxalq sülh, 

təhlükəsizlik, qonşuluq və dostluq münasibətlərinin inkişafının qorunması və 

dövlətlər arasında əməkdaşlıq prinsiplərinə sadiqdir. Şura həmçinin regionda 

sülhün möhkəmləndirilməsinə, təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsinə birgə 

töhfə verilməsinə xidmət edir. Qeyri-müəyyən müddətə imzalanan bu müqavilə-
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yə əsasən, şura digər türkdilli dövlətlərin də qoşulması üçün açıqdır. TDƏŞ 

yanında müşahidəçi statusu digər dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara və 

beynəlxalq forumlara verilə bilər. Türkmənistan və Özbəkistan Türk Şurasında 

təmsil olunmurlar. Türkmənistan BMT-də daimi tərəfsizlik statusuna malik ölkə 

olduğu üçün təşkilata məsafəli yanaşır. Bundan başqa, şura xaricində üzv 

dövlətlərin regional layihələrinə dəstək verir. Naxçıvan Sazişinə əsasən, Türk 

Şurası ortaq tarixi, mədəni və dil dəyərləri əsasında qurulsa da, fərqli sahələrdə 

əməkdaşlığı davam etdirməkdədir. Türk Şurasının əməkdaşlıq məqsədləri 

arasında başda siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, hüquqi olmaqla bir çox sahədə 

əməkdaşlıq etdiyi açıq şəkildə ifadə edilmişdir. Mədəniyyət sahəsində 

əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi isə TURKSOY-a həvalə 

edilmişdir. Bundan başqa, Türk Şurası yaradıldıqdan sonra qəbul edilən 

qərarlara əsasən fərqli sahələrdə işçi qrupları və komitələr təşkil edilmişdir. 

Məsələn, Türk Şurası tərəfindən qəbul edilən qərarların iqtisadi, mədəni, elm və 

təhsil sahələrində əməkdaşlıq, xarici siyasət və təhlükəsizlik və s. məsələlər 

şəklində alt başlıqlarda toplandığını görmək mümkündür. Naxçıvan Sazişinin 

14-cü maddəsinə görə, tərəflər spesifik və/və ya texniki xarakterli məsələlərin 

müzakirəsi məqsədilə müvafiq nazirliklərin, idarə və təşkilatların rəhbərlərinin 

görüşünün çağırılması barədə razılığa gələ bilərlər. Bu çərçivədə İqtisadi 

əməkdaşlıq üzrə İşçi Qrupu, Gömrük sahəsində əməkdaşlıq üzrə İşçi Qrupu, 

Nəqliyyatın inkişafı üzrə İşçi Qrupu, Təhlükəsizlik xidməti üzrə Təmas Qrupu, 

Diaspora işləri üzrə Təmas Qrupu, Universitetlərarası birlik üzrə Təmas Qrupu, 

Təhsil sahəsində Yüksək Səviyyəli Məmurlar Komitəsi, Mədəni əməkdaşlıq üzrə 

İşçi Qrupu, Ortaq Terminologiya Komitəsi kimi İşçi və Təmas qrupları 

yaradılmışdır. Bundan başqa, nazirlər səviyyəsində də toplantılar keçirilir (9).  

Türk Şurasının əsas təşkilatları qurucu Naxçıvan Sazişində öz əksini 

tapmışdır. Naxçıvan Sazişində Türk Şurasının qarşısına qoyulan məqsəd və 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün əsas 5 təşkilat formalaşdırılmışdır: 1. Dövlət 

Başçıları Şurası, 2. Xarici İşlər Nazirləri Şurası, 3. Yüksək Vəzifəli Şəxslər 

Komitəsi, 4. Ağsaqqallar Şurası, 5. Katiblik. Dövlət Başçıları Şurası (DBŞ) öz 

fəaliyyətini tərəflərin dövlət başçılarının mütəmadi görüşləri formasında həyata 

keçirir. Bu çərçivədə aktual beynəlxalq problemlərin həlli üzrə tərəflərin 

qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri nəzərdən keçirilir, TDƏŞ çərçivəsində tərəflərin 

əməkdaşlığının prioritet istiqamətləri müəyyən olunur, TDƏŞ-in fəaliyyətinin 

icmalı həyata keçirilir. DBŞ-nin iclasları ildə bir dəfə təşkil olunur. DBŞ-nin 

növbəti iclasının keçirilmə yeri, bir qayda olaraq, tərəflərin rəsmi adlarının 

ingilis əlifbası ardıcıllığı üzrə müəyyən edilir. DBŞ-nin növbədənkənar iclasları 

tərəflərin razılığı əsasında çağırıla bilər (10). İndiyə kimi DBŞ-nin Almatı, 

Bişkek, Qəbələ, Bodrum və Astanada 5 iclası keçirilmişdir. Xarici İşlər Nazirləri 

Şurası (XİNŞ) öz səlahiyyətləri çərçivəsində TDƏŞ-in cari fəaliyyət məsələlərini 

nəzərdən keçirir. DBŞ-nin iclasları çərçivəsində müzakirə məqsədilə daha aktual 

beynəlxalq problemləri müəyyən edir. Katibliyin ştat cədvəlini və maliyyə 

hesabatını təsdiqləyir. XİNŞ lazım olduğu təqdirdə TDƏŞ adından bəyanatla 

çıxış edə bilər. XİNŞ-in iclasları, bir qayda olaraq, DBŞ-nin iclaslarından əvvəl 

DBŞ iclaslarının keçirilmə yerində təşkil olunur. XİNŞ-in növbədənkənar 

iclasları tərəflərin razılığı əsasında çağırıla bilər. XİNŞ-in növbədənkənar 

iclaslarının keçirilmə yeri tərəflərin razılığı əsasında müəyyən olunur. Yüksək 
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Vəzifəli Şəxslər Komitəsi (Komitə) hər tərəfin ən azı bir nümayəndəsindən 

təşkil olunur. Komitə öz səlahiyyətləri çərçivəsində katibliyin fəaliyyətini 

əlaqələndirir. XİNŞ tərəfindən qəbul və DBŞ tərəfindən təsdiq olunmazdan öncə 

katiblik tərəfindən hazırlanmış sənədlərin layihələrini nəzərdən keçirir və təsdiq 

edir. Komitənin iclasları, bir qayda olaraq, XİNŞ-in iclaslarından öncə çağırılır. 

Türkdilli Dövlətlərin Ağsaqqallar Şurası (Ağsaqqallar Şurası) TDƏŞ-in 

himayəsi altında olan və daimi əsasda fəaliyyət göstərən məsləhətçi-məşvərətçi 

strukturdur. Ağsaqqallar Şurasının fəaliyyətinin təfsilatlı aspektləri, o cümlədən 

maliyyə məsələləri ayrıca sənəd olan və XİNŞ tərəfindən təsdiq (qəbul) edilən 

Ağsaqqallar Şurasının Əsasnaməsi ilə müəyyən olunur. Ağsaqqallar Şurası öz 

fəaliyyətində bu sazişi və yuxarıda qeyd olunan əsasnaməni rəhbər tutur. 

Katiblik TDƏŞ-in məqsəd və vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə yardım 

göstərmək məqsədilə yaradılan icraçı orqandır. Katiblik öz səlahiyyətləri 

çərçivəsində DBŞ, XİNŞ və Komitənin iclaslarının, eləcə də TDƏŞ-in himayəsi 

altında digər görüşlərin keçirilməsi məqsədilə zəruri inzibati, təşkilati, protokol 

və texniki tədbirləri görür, sənəd layihələrini işləyib hazırlayır, sənədlərin 

arxivini yaradır və arxivləşdirmə aparır, tərəflərin təqdim etdiyi və digər 

beynəlxalq təşkilatlar və forumlardan alınan sənədlərin və informasiyanın 

toplanılması, işlənilməsi və ayrılması mərkəzi qismində çıxış edir, TDƏŞ 

haqqında ümumi məlumat yayır, DBŞ, XİNŞ və Komitə tərəfindən müəyyən 

olunan digər tapşırıq və vəzifələri icra edir. Katibliyə rəhbərlik etmək üçün üç 

ildə bir rotasiya qaydasında üzv dövlətlərdən katib seçilir. Naxçıvan Sazişinin 

şərtlərinə görə, Baş katibin səlahiyyət müddəti uzadılmasa da, əslində, onun 

vəzifə müddəti dövlət başçıları tərəfindən bir il müddətinə uzadıla bilir. Belə ki, 

Türk Şurasının birinci Baş katibi Xəlil Akıncı 2010-cu il sentyabr – 2014-cü il 

sentyabr aylarında bu vəzifəni icra etmişdir. 2014-cü il iyunun 5-də Türk 

Şurasının Bodrumda keçirilən 4-cü Zirvə görüşündə üzv ölkələrin dövlət 

başçıları tərəfindən Ramil Həsənov üç illik müddətə Türk Şurasının Baş katibi 

seçilmişdir. Baş katibin müavinlərinin də səlahiyyət müddəti DBŞ tərəfindən üç 

illiyə müəyyən edilir və səlahiyyət müddətləri bir il daha uzadıla bilər. Naxçıvan 

Sazişinin 13-cü maddəsinə görə, tərəflər öz milli qanunvericiliklərinə uyğun 

olaraq Katiblik yanında daimi nümayəndələrini təyin edirlər. Katiblik İstanbul 

şəhərində (Türkiyə Respublikası) yerləşir. Katiblik TDƏŞ-in məqsəd və 

vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün bütün tərəflərin razılığı ilə müqavilələr 

bağlamaq, əmlaka malik olmaq, sərəncam vermək, məhkəmədə iddiaçı və ya 

cavabdeh qismində çıxış etmək, hesablar açmaq və pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar 

həyata keçirmək hüququna malikdir. 

Türk Şurası çərçivəsində TÜRKSOY-dan başqa Türkdilli Ölkələrin 

Parlament Assambleyası, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, 

Türk Biznes Şurası kimi təşkilatlar da fəaliyyət göstərir. Belə ki, Türk Şurası bu 

çərçivədə bir üst əlaqələndirici təşkilat funksiyasını yerinə yetirir. Bu alt 

təşkilatların fəaliyyətini koordinasiya etmək isə Katibliyin vəzifəsidir. 
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РЕЗЮМЕ 

РИМУНА ГУСЕЙНОВА  

РОЛЬ ТЮРСКОГО СОВЕТА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в результате слияния 

трѐх географических,политических и интеллектуальных центров: тюрских государств 

Центральной Азии, Азербайджана и Турции. Блогодаря своему географическому 

положению, Азербайджан, расположенный между тюрскими государствами Центральной 

Азии и Турции, сыграл как обьединяющую, так и ведущую роль в появлении идей 

сотрудничества и интеграции между политиками и интелектуалами тюрских государств. 

Ключевое слова: Азербайджан, Турция,  соглашение,   заслуженность,  дого-

вор, международный, государство 

 

SUMMARY 

RIMUNA HUSEYNOVA  

THE PLACE OF THE TURKISH COUNCIL IN THE FOREIGN POLICY OF 

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The Cooperation Council of Turkic Speaking States (CCTS, short name - Turkic Council) 

was established as a result of the merger of three geographical, political and intellectual centers 

of Central Asia, the Turkic states, Azerbaijan and Turkey. Due to its geographical position, 

Azerbaijan, located between Turkey and the Turkic states of Central Asia, has played both a 

unifying and leading role in the emergence of ideas of cooperation and integration between 

politicians and intellectuals of the Turkic world. 

Key words: Azerbaijan, Turkey, science, agreement, education, cooperation, university 

agreement, international, state 
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ARPAÇAY HÖVZƏSĠNDƏ ƏKĠNALTI TORPAQLARIN EKO-COĞRAFĠ ġƏRAĠTĠ 

 

Məqalədə mövzunun aktuallığı, tədqiqat obyekti, məqsədi, material metodikası və ərazidə 

torpaqların öyrənilməsi məqsədilə gedilən ekspedisiyaların istiqamətləri haqqında məlumat 

verilir. Ġlk növbədə aparılmıĢ ekspedisiyalar nəticəsində əldə olunmuĢ materiallar əsasında 

Arpaçay hövzəsində əkinaltında yayılan torpaq tip və yarımtipləri (boz, boz-çəmən, subasar 

allüvial, tünd-boz, açıq-Ģabalıdı (qəhvəyi), Ģabalıdı (qəhvəyi), dağ-Ģabalıdı (qəhvəyi), Ģabalıdı 

(qəhvəyi), dağ-boz Ģabalıdı (qəhvəyi), bozqır dağ-çəmən, dağ-çəmən və s.) 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Arpaçay hövzəsində olan əkinaltı torpaqlar qiymətləndirilərkən ərazinin 

eko-coğrafi Ģəraiti (relyef, iqlim, hidroloji və hidrogeoloji, bitki və heyvanlar aləmi, antropogen 

təsir və s.), deqradasiya prosesləri (ĢorlaĢma, eroziya, bataqlıqlaĢma və s.), morfoloji, fiziki və 

kimyəvi xüsusiyyətləri, münbütlük göstəriciləri, məhsuldarlığı araĢdırılaraq qiymətləndirilmiĢ və 

aqroistehsalat qruplaĢdırılması aparılmıĢdır.  

Tədqiqat obyektində müəyyənləĢdirilmiĢ əkinaltı torpaqlar üzrə qiymətləndirilmə 

aparılarkən 30 növmüxtəlifliyi 15 tip və yarımtiplər üzrə birləĢdirilərək, dağ-Ģabalıdı (qəhvəyi), 

Ģabalıdı (qəhvəyi) və subasar allüvial torpaqlarda ən yüksək, boz-çəmən və bozqırlaĢmıĢ dağ-

çəmən torpaqlarında (s/ha) aĢağı bal aldığı göstərilimiĢdir. Nəticədə Arpaçay hövzəsində 

müəyyənləĢdirilmiĢ 30 növmüxtəlifliyi 15 tip və yarımtiplərin qiymətləndirilməsi, aqroistehsalat 

qruplaĢdırılması nəticəsində aqromeliorativ tədbirlərə ehtiyacı olan torpaq qrupların üzə 

çıxarmağa imkan vermiĢ və ərazidə əkinaltı torpaqlardan səmərəli istifadə etmək məqsədilə bir 

neçə təklif və tövsiyyələr verilmiĢdir. 

Açar sözlər: torpaq kadastrı, coğrafi amillər, torpaq, bonitet, torpağın bonitirovkası, 

torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi 

 

Arpaçay hövzəsində olan əkinaltı torpaqlar demək olar ki, bütünlükdə 

Şərur inzibati rayonun ərazisinə düşür. Arpaçay hövzəsi mürəkkəb relyef 

şəraitinə malik olan dağlıq ərazi olduğuna görə muxtar respublikanın digər 

regionları kimi, burada da əkinəyararlı torpaq sahələri azlıq təşkil edir. Diğər 

tərəfdən ərazinin kontinental iqlim şəraiti torpaqların deqradasiyasına, eroziya və 

şorlaşma proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur (1, 2, s. 11). Məhz, bu 

baxımdan muxtar respublikanın torpaq fondunun 15,9 faizə yaxın təşkil edən 

Arpaçay hövzəsində yayılan torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında 

tədqiqatların aparılması aktualdır. 

Tədqiqat obyekti kimi Arpaçay hövzəsində yayılan torpaq sahələri götürül-

müşdür. Bu region şimaldan Ermənistan Respublikası, şərqdən Kəngərli, qərb-

dən Sədərək inzibati rayonunun, cənub-qərbdən isə İran İslam Respublikası ilə 

sərhədlənir.  

Arpaçay hövzəsində yayılan əkinaltı torpaq örtüyü strukturunun eko-

coğrafi şəraitini, morfoloji, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənməklə, mə-
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dəni bitkilər altında onlardan səmərəli istifadə olunması üçün qiymətləndirmək, 

aqroistehsalat qruplaşdırılmasını cədvəllər şəkilində tərtib etməkdən ibarətdir. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün planlaşdırılan aşağıdakı məsələlərin həll 

olunması qarşıya qoyulmuş və həll olunmuşdur. 

Mövzuya aid ədəbiyyat, çöl materialları toplanılmış və işin metodikası 

hazırlanmışdır. Mövzu işlənərkən tarixin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində xarici 

ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvan MR-də torpaq-bitki tədqiqatları 

aparan alimlərin monoqrafiya, metodik vəsait, xəritə materialları və müasir 

tələlərə cavab verən iş təcrübələrindən istifadə olunmuşdur (4, 5, 7, 8, 9, 10). 

Mövzunun yerinə yerinə yetirilməsində ədəbiyyat materialları ilə bərabər əsas 

məsələlərdən biri də çöl materiallarının toplanmasıdır. Bu məqsədlə Arpaçay 

hövzəsində əkinaltı torpaqların öyrənilməsi üçün əraziyə bir neçə istiqamətdə 

ekspedisiyalar təşkil olunmuşdur. 

Ekspedisiyalar nəticəsində əkinəyararlı torpaqların 70 faizdən çoxunu 

təşkil edən Arpaçay hövzəsinin düzənlik və dağətəyi sahələrində yayılan 

müxtəlif torpaq tiplərində təbii və mədəni bitkilər (təbii bitkilər, taxıl və yonca) 

üzrə müşahidələr aparılmışdır. Müşahidələr əsasında müəyyən olunmuş 

sahələrdə torpaq kəsimləri qoyulmuş və nümunələr götürülərək, onların ətrafında 

olan təbii və mədəni bitkilərin məhsuldarlığı çöl və laboratoriya şəraitində 

öyrənilmişdir (Şəkil 1,2,3,4,5,6, 7). 
  

\  

Şəkil 1. Şərur inzibati rayonun Qaraburc kəndinin Araz çayına yaxın olan təbii 

otlaq sahələrində müşahidələrin aparılması və  
 

  

  
Şəkil 2. Şərur inzibati rayonun Maxta kəndinin Yonca əkin sahələrində  

müşahidələrin aparılması 
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Şəkil 3.  Şərur inzibati rayonun Maxta kəndindən yığılmış Yonca bitkisinin 

çöldə və laboratoriya şəraitində məhsuldarlığının öyrənilməsi  

 

  
Şəkil 4. Şərur inzibati rayonun Qaraburc və Maxta kəndindən götürülmüş 

torpaq və bitki nümunələrinin laboratoriya şəraitində analizə hazırlanması 
 

Ümumiyyətlə, Arpaçay hövzəsinin düzənlik, dağətəyi və dağlıq ərazilərin-

də aparılmış ekspedisiyalar nəticəsində boz, boz-çəmən, subasar allüvial, tünd-

boz, açıq-şabalıdı (qəhvəyi), şabalıdı (qəhvəyi), dağ-şabalıdı (qəhvəyi), şabalıdı 

(qəhvəyi), dağ-boz şabalıdı (qəhvəyi), bozqır dağ-çəmən və dağ-çəmən torpaqla-

rı müəyyənləşdirilmiş, tip və yarım tipləri üzrə qruplaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda 2019-cu ilin iyun-avqust aylarında Arpaçay hövzəsinə 

təşkil olunmuş ekspedisiyalar nəticəsində torpaq və bitki nümunələri götürülmüş 

sahələrin ətrafında yayılan mədəni bitkilərin məhsuldarlığı da öyrənilmişdir 

(Cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

Arpaçay hövzəsində müəyyən olunmuş sahələrində 2019-cu ilin məlumatlarına 

dair mədəni bitkilərin məhsuldarlığı (s/ha) 
№ Torpaqların adı Taxıl Yonca 

1. Dağ-şabalıdı (qəhvəyi) 50-55 125-130 

1. Şabalıdı (qəhvəyi) 45-50 120-125 

2. Subasar allüvial 40-45 100-120 

3. Açıq-şabalıdı (qəhvəyi) 35-40 90-100 

4. Tünd-boz 30-35 80-90 

5. Boz-çəmən 25-30 70-80 

6. Bozqırlaşmış dağ-çəmən 20-25 60-70 

Cədvəl 1-in məlumatlarından aydın olur ki, Arpaçay hövzəsində müəyyən 

olunmuş sahələrdə 2019-cu ilin məlumatlarına dair mədəni bitkilərin məhsul-

darlığı (s/ha) dağ-şabalıdı (qəhvəyi), şabalıdı (qəhvəyi) və subasar allüvial tor-

paqlarda ən yüksək, boz-çəmən və bozqırlaşmış dağ-çəmən torpaqlarında aşağı 

olmuşdur. 
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Ərazidə torpaqların mədəni bitkilər altında məhsuldarlığının qiymətləndi-

rilməsində ilə bərabər, onların fiziki-coğrafi şəraitinə (relyef, geoloji və geomor-

foloji quruluşu, iqlim şəraiti, hidroloji və hidrogeoloji şəraiti, bitki və heyvanlar 

aləmi və s.) də diqqət yetirilmişdir (3, 6). 

2019-cu ildə “Arpaçay hövzəsində əkinaltı torpaqların eko-coğrafi şəraiti” 

mövzusu üzrə apardığımız torpaq-bitki tədqiqatları əsasında müxtəlif mənbələr-

dən toplanmış materialların araşdırılması (morfoloji, fiziki, kimyəvi xüsusiyyət-

ləri, məhsuldarlığı və ekoloji şəraiti) nətiəsində ərazidə 30 növmüxtəliflikləri aş-

kar olmuşdur. Göstərilən 30 növmüxtəlifliyi 15 tip və yarımtiplər üzrə birləşdiri-

lərək, torpaqlar qiymətləndirilmiş və aqroistehsalat qruplaşdırılması aparılmış-

dır. Burada torpaqlar tam bonitet şkalaya əsasən 100, minimum isə 10 bal 

almışdır.  

Bu torpaqlar müəyyən olunan əlamətlərinə görə müxtəlif keyfiyyətə və 

dəyərlilik əhəmiyyətinə malik olur, tam bonitet şkalanı tərtib etmək üçün 

“təshih” əmsallarından (şorlaşma, eroziya, qranulometrik tərkib və b.) da istifadə 

olunmuşdur (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2 

Arpaçay hövzəsində əkinaltı torpaqların tam bonitet şkalası 

(100 ballı şkalaya görə) 

№ Torpaqların adı  
Bonitet 

balı  

Bal 

sinifi  
Keyfiyyət qrupu  

1. Dağ-şabalıdı (qəhvəyi) 100 X 

I 

Yüksək  
2. Şabalıdı (qəhvəyi)      96 X 

3. Subasar allüvial  92 X 

4. Açıq-şabalıdı (qəhvəyi)    86 IX 

5. Tünd-boz   78 VIII  
II 

Yaxşı  
6. Açıq-boz  74 VIII  

7. Boz-çəmən       63 VII  

8. Yüngül gillicəli, zəif şoranlaşmış, boz   57 VI  
 

III 

Orta  

9. Bozqır dağ-çəmən  53 VI  

10. Bozqırlaşmış dağ-çəmən  48 V 

11. Qumsal, bataqlı çəmən-kol  44 V 

12. Qumsal, bataqlı-çəmən  32 IV IV 

Aşağı  13 Bataqlı-çəmən 26 IV 

14 Daşlı-çınqıllı çay yataqları  18 II V 

Şərti yararsız  15 Daşlı çay yataqları 10 II 

 Cədvəl 2-nin təhlilindən görünür ki, Arpaçay hövzəsində əkinaltı torpaqla-

rı mədəni bitkilər altında qiymətləndirilərkən, ən yüksək dağ-şabalıdı (qəhvəyi) 

100, şabalıdı (qəhvəyi) 96, subasar allüvial 92 bal, ən aşağı isə bataqlı-çəmən 26, 

daşlı-çınqıllı çay yataqları 18, daşlı çay yataqları isə 10 bal almışdır. 

-Tədqiqat obyekti üzrə tərtib olunmuş cədvəllərdə mədəni bitkilər altında 

torpaqların qiymətləndirilməsi və aqroistehsalat qruplaşdırılması aqromeliorativ 

tədbirlərə ehtiyacı olan torpaq qruplarını da üzə çıxarmağa imkan verir. 

Bütövlükdə bu qruplaşdırma Arpaçay hövzəsində yayılmış bütün torpaq tipləri, 

yarımtipləri və növmüxtəlifliklərini birləşdirir. 

- Arpaçayın sağ-sol sahillərini eroziyadan qorumaq və münbitliyini bərpa 

etmək üçün çoxlu sayda ağac bitkilərinin əkilməsi məqsədilə tədbirlər həyata 

keçirilməlidir. 
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- Fermer və fərdi təsərrüfatçılar torpaq kartoqramlarına əsaslanmalı və 

mütəxəssislərdən daimi məsləhətlər almalıdır. 

- Arpaçay hövzəsində Düdəngə, Xanlıqlar, Yeni Havuş və Tənənəm 

kəndlərinin şimal hissələrində torpaqlardan təbii və mədəni bitkilər altında 

səmərəli istifadə etmək üçün, əlavə olaraq su və əmək ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə olunmalıdır.  

Göstərilən tədbirlər Arpaçay hövzəsində elmi əsaslarla planlı surətdə 

həyata keçirilərsə ərazidə torpaqlardan mədəni bitkilər altında səmərəli istifadə 

etmək olar. 
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РЕЗЮМЕ 

САХИБ ГАДЖИЕВ, ГАМИДА СЕЙИДОВА 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОД ПОСЕВНЫХ ПОЧВ 

АРПАЧАЙСКОГО БАССЕЙНА 

В статье приводятся сведения об актуальности темы, объекта и цели исследования, 

методологии материала и направлениях экспедиций по изучению почв на данной 

территории. В первую очередь, на основе материалов проведенных исследований в под 

посевных почвах Арпачайского бассейна, были определены типы и подтипы (серый, серо-

луговой, пойменно-аллювиальный, темно-серый, светло-каштановый (коричневый), 

горно-каштановый (коричневый), каштановый (коричневый), горно-серый каштановый 

(коричневый), степной горно-луговой, горно-луговой и др.). При оценивании под 

посевными почвами в бассейне Арпачай, были анализированы и оценены эколого-

географические условия территории (рельеф, климат, гидрологическая и гидро-

геологическая, растительный покров, животный мир, антропогенное воздействие и т. д), 

процессы деградации (засоление, эрозия, заболачивание и др.), морфологические, физико-

химические особенности, показатели плодородности, продуктивность и агропроизводс-

твенная группировка. При проведении исследования под посевными почвами, сочетаясь с 

15 типами и подтипами из 30 разновидностей, самую высокую оценку получили горно-

каштановый (коричневый), каштановый (коричневый) и пойменной аллювиальный почвы, 
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серо-луговые, степные горно-луговые почвы получили низкие балы. В результате, 

оценивания 15 типов и подтипов из 30 разновидностей, выявленных в бассейне Арпачая, 

позволили выявить группы почв, которые нуждаются в агромелиоративных мероприяти-

ях. В результате агропроизводственная группирования, и было сделано несколько 

предложений и рекомендаций для эффективного использования под посевными почвами в 

этом территории. 

Ключевые слова: географические факторы, почва, бонитет, эко-география, 

бонитировка почв, экологическая оценки почв 

 

SUMMARY 

SAHIB HACIYEV, HAMIDE SEYIDOVA 

THE ECO-GEOGRAPHICAL CONDITION OF THE UNDERARABLE SOILS IN 

ARPACHAY BASIN 

In the article the actuality of the theme research object, aim, material methods and in 

order to learn the soils of the area some information has already given about the direction of 

expeditions which has gone. Firstly the result of the doing expeditions according to the getting 

materials, underarable spreading soil and halftypes (grey, grey-meadow, flood-land, alluvial, 

dark-grey, light-chesnut (brown), chesnut (brown), mountain-chesnut (brown), chesnut (brown), 

mountain-grey chesnut (brown), a few plants, mountain-meadow, mountain-meadow and etc, in 

Arpachay basin has been definited. Valuing of the underarable soils in Arpachay basin, the eco-

geographical contidions of the area (relief, climate, hdyroloji, hydrogeoloji, plant and animals 

world the anteropogen affect and etc) the degradation procusses (salty, erosion swampand etc) 

morphological, physical, chemical, features, also investigating the production of fertile points 

have been valued and also grouping agroproductive has been definited. Valuing according to the 

underarable soils which has already definited in research object, combine 30 variety species 

according to the 15 types and halftypes, mountain chesnut (brown), chesnut (brown) and the 

highest in the flood land alluvial soils and it has been shown that in the grey-meadow, a few 

plants, mountain-meadow soils (s/he) has already get low score. As a result valuing 30 variety 

species, 15 types and halftypes which has already definited in Arpachay basin, the result of the 

grouping agroproductive which they need agromeliorative  measure gives opportunity to realise 

soil groups and in order to use the soils effeciently in the area some recommendations and offers 

have been given.  

Key words: geographic factors, soil, bonitet, eco-geography, soils valuation, ecological 

value soils 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ ƏRAZĠ 

TƏġKĠLĠ VƏ LANDġAFTLARIN  DEQRADASĠYASINA TƏSĠRĠ  

 

Məqalədə landĢaftlardan bəhs olunur. Bu baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

landĢaftları ön plana çəkilir. Həmin ərazidə kənd təsərrüfatının təĢkilindən və landĢaftların 

deqradasiyasına təsirindən danıĢılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının landĢaftlarına təsir edən 

amillər sistemli Ģəkildə öyrənilir və onların mahiyyəti açıqlanır. Bundan baĢqa, məqalədə müasir 

antropogen landĢaft kompleksləri sahələrinin artmasının səbəbləri izah olunur. 

Açar sözlər: ərazi, landĢaft, deqradasiya, antropogen, kənd təsərrüfatı. 

 

Cəmiyyətin və elmi texniki tərəqqinin sürətli inkişafı insan amilinin tələ-

batının yüksəlməsinə səbəb olur. Bu tələbatın ödənilməsi üçün insanın təbiətə 

təsiri sürətlənir. Nəticədə təbii landşaftlar antropogenləşir, öz təbii halını itirərək 

insan amilinin yaratdığı landşafta çevrilir və təbii landşaftlar deqradasiyaya 

uğrayır. Mütəfəkkirlər insanın təbiətə təsirini 3 dövrə ayırırlar: 

1. Neolit inqilabı. Bu dövr insanın təbiətə təsirinin birinci mərhələsi olmaqla 

bərpaedici qüvvələr dağıdıcı qüvvələrdən daha güclüdür; 

2. Sənaye inqilabı dövrü. Artıq bu dövrdə dağıdıcı qüvvələrin rolu geniş-

lənir, ancaq bərpaedici qüvvələri hələlik ötə bilmir; 

3. Elmi-texniki inqilab dövrü (ETİ). Bu dövrdə dağıdıcı qüvvələrin rolu 

yüksəlir, “ölü zonalar yaranır”, “təbiət-insan” məfhumu “insan-təbiət” məfhumu 

ilə əvəz olunur. Beləliklə, insanlar tərəfindən təbiətdə gedən proseslərin proq-

nozu verilməklə, təbiətin mühafizə olunması məsələləri araşdırılır və elmin yeni-

yeni sahələri meydana gəlir ki, belə sahələrdən biri də “Landşaftşünaslıq”dır. 

Landşaft sözü mənşəcə alman sözü olub, “land” torpaq, “shaft” isə ev, 

məskən  mənasında işlənir və yerin xarici görünüşü deməkdir. Məşhur landşaft-

şünas N.A.Solnsevin fikrincə, landşaft genetik cəhətcə eyni cinsli təbii ərazi 

kompleksi olub, eyni relyefə,  iqlimə, geoloji, litoloji və s. tərkibə malikdir. 

Landşaftı Yer səthinin ən böyük kompleksi adlandırırlar. Landşaftda olan dəyi-

şikliklər uzun müddət ərzində baş verir. Bu məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə 

bağlıdır. Uzun illər boyu bir sıra ərazilərin təbii landşaftları insanların təsirinə 

məruz qaldığından öz xüsusiyyətlərini dəyişərək antropogen landşaftlara çevril-

mişlər. Landşaftın inkişafında insanın və onun fəaliyyətinin rolundan danışarkən 

S.V.Kalesnik yazır: “İnsana, təbiətə fəal və ağıllı təsir göstərən komponent kimi 

baxmaq lazımdır, daha doğrusu, o landşaftı yenidən quran, dəyişdirən bir amil 

kimi qiymətləndirilməlidir” (5, s. 15). 

Antropogen landşaftlar insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan komplekslər-

dir. Bu landşaft növü su və istilik balansının, torpaq proseslərinin inkişaf 

istiqamətlərinin əsaslı dəyişməsidir. Bütün bunlar müasir texnologiya və insanın 

təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məlumdur ki, insan yarandığı gündən bəri təbi-

ətdən istifadə etməklə öz tələbatının ödənilməsi üçün geniş əraziləri əkib-

becərməyə başlamışdır. Bu, təxminən 40-50 min il bundan əvvəl baş vermişdir. 
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“6-8 min il bundan əvvələdək ancaq kiçik sahələrdə əkinçiliklə məşğul olan 

insanların landşafta təsiri XVIII əsrin ortalarında artıq geniş sahələri əhatə 

etməyə başladı. Lakin insanın coğrafi təbəqəyə geniş miqyaslı təsiri XIX əsrin II 

yarısından başlayan müasir elmi-texniki inqilab dövrünə uyğun gəlir” (4, s. 240). 

Bu dövrdə artıq texnika və texnologiyadan geniş istifadə olunmağa başlanmışdı. 

Zaman keçdikcə əhalinin sayı artır, ətraf mühitə insanın təsiri güclənir və 

təbii landşaftların deqradasiyası güclənir. Daha doğrusu əkinçiliyin, heyvandar-

lığın inkişafı, təbii landşaftların sahəsinin azalması, istehsalın dəyişməsi, silah-

lanma, sənaye tullantıları, urbanizasiya, ərzaqla təmin olunma və s. bu kimi 

məsələlər təbiəti qlobal ekoloji problemlərlə üz-üzə qoyduğundan insanlar 

atmosferi, hidrosferi, biosferi, litosferi dərindən mənimsəməklə, təbii ehtiyatlar-

dan istifadə etməyə başladılar. Uzun illərdən bəri təbii landşaftlar insanların 

fəaliyyəti nəticəsində dəyişərək antropogen landşaftlara çevrilmişdir. İnsanın 

təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişilən landşaftlar yaşam üçün bir sıra 

təhlükələr yaradır. Hazırda coğrafi mühitin sahəsi böyüyür, təbii torpaq fondu 

fasiləsiz olaraq antropogen istiqamətdə dəyişir. Bu dəyişmə əhali sayının və 

iqtisadiyyatın payının artması hesabına baş verir. “Meşələr qırılır, yeni sahələr 

əkilir, şəhər və kəndlər salınır, faydalı qazıntılar istismar edilir, SES-lər və su 

anbarları tikilir, bataqlıqlar qurudulur,  səhralarda suvarma əkinçiliyi inkişaf 

etdirilir” (1, s. 232). 

İnsanların təbiətə təsiri getdikcə artır və bu da təbii ehtiyyatların tükənmə-

sinə, ətraf mühitin çirklənməsinə daha çox təsir edir. Nəticədə təbiətdə ciddi 

fəsadlar baş verir. Antropogen fəaliyyət planetin hər bir ərazisində olduğu kimi, 

Naxçıvan MR-də də öz təsirini göstərməkdədir. Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində 

respublika ərazisində bərpaedici və dağıdıcı qüvvələr arasında nisbət dəyişilir, 

təbii əlaqələr pozulur və təbii landşaftların həcmi getdikcə azalır, beləliklə də, 

landşaftların deqeradasiyası baş verir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi mövqeyi, torpaq örtüyü, iqlim 

şəraiti, relyefi, su mənbələri burada kənd təsərrüfatının bütün sahələrini inkişaf 

etdirməyə, qiymətli və əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı bitkiləri yetişdirməyə imkan 

verir. Kənd təsərrüfatının yerləşdirilməsində relyef əas rol oynayır. Hündürlük 

və yamacların meyilliyi artdıqca ərazinin mənimsənilməsi çətinləşir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 1500 m yüksəkliyə qədər olan 

sahələrdən əkinçilikdə daha çox istifadə edildiyi halda, qalan sahələrdən otlaq və 

biçənək kimi istifadə edilir. Yamacların meyilliyi ilə yanaşı, onun səmti də kənd 

təsərrüfatının yerləşdirilməsinə ciddi təsir edir. Kənd təsərrüfatının yerləşdiril-

məsi üçün, əsasən, bioiqlim və geomorfoloji amillər nəzərə alınmalıdır. Bu 

amillər içərisində geomorfoloji amil əsas yer tutur. Çünki ərazinin aqroiqlim 

ehtiyatları və torpaq-bitki örtüyü onun relyefindən asılıdır. “Muxtar Respublika 

ərazisi dağlıq zonada yerləşdiyindən, burada kənd təsərrüfatı relyefə uyğunlaşdı-

rılmışdır. Belə ki, dağətəyi zonalarda əkinçilik inkişaf etdirildiyi halda, 

hündürlüyə qalxdıqca heyvandarlıq üstünlük təşkil edir. Naxçıvan MR ərazisini 

relyefinə görə iki hissəyə bölürlər. Sahəcə böyük olan şimal-şərqin dağlıq və 

yüksəklik hissəsi və qərb, cənub-qərbin düzənliklər hissəsi” (2, s. 31). 

Şimal-şərq hissəsinin relyefi girintili-çıxıntılı olub Zəngəzur və Dərələ-

yəz silsilələrindən əraziyə uzananda tirələrdən ibarətdir. Bu tirələr arasında dərin 

dərələr əmələ gəlmiş və ərazini parçalanmışdır. Kiçik Qafqazda ən böyük 
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çökəkliklərdən olan Araz boyu düzənlik şimal-şərqdən Zəngəzur, cənub-qərbdən 

isə Bəyazit-Xoy sıra dağları ilə əhatə olunur. Arazboyu düzənlik təbii şəraitinə 

görə bir-birindən fərqlənən bir neçə düzənlikdən ibarətdir. Bu düzənliklərin 

bəzisi təpəli olub yararsız torpaqlara malikdir. 

Naxçıvan MR-in torpaq ehtiyatları 53 6300 ha-dır. Bunun 155 551 hektarı 

kənd təsərrüfatına tam yararlı olub 55 811 ha-dan əkinçilikdə tam istifadə edilir 

ki, bunun da əsas hissəsi Arazboyu düzənliklərdə yerləşir (2, s. 132). Torpaq 

fondunun 363 206 ha istehsal dövriyyəsindən kənarda  qalır ki, bu sahələrə  

Zəngəzur, Dərələyəz silsilələrinin və onların qollarının sıldırım qayalıqları, 

bedlend sahələr, bataqlıqlar, şoranlar və s. daxildir. Kənd təsərrüfatında istifadə 

olunmayan torpaqların 1479 hektarı bataqlıq, 3428 hektarı tikinti altında, 2519 

hektarı meşə fondu, 1204 hektarı kolluqlar, 17942 hektarı sualtında, 6243 hektarı 

yollar və küçələr, 88788 hektarı qum, daş, çınqıl, 28727 hektarı qobu, yarğan, 

dərə, 12420 hektarı həyətyanı torpaq sahələri və yaşayış mənzilləri, 1543 hektarı 

Naxçıvan şəhəri, 216599 hektarı digər (məktəb, qəbirstanlıq, dəmiryolu və s.) 

torpaqlardır. Ərazinin qeyd olunan 363206 ha sahəsi hələlik az istifadə olunan, 

yaxud da heç istifadə olunmayan sahələrdir. Torpaq fondunun rayonlar üzrə 

bölgüsü və istifadəsi də müxtəlifdir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur 

ki, rayonlar üzrə torpaq fondunun 16,1 %-indən 37,3 %-ə qədərindən kənd 

təsərrüfatında istifadə edilir. Babək və Şərur rayonlarında kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqlar daha çoxdur. 

Ərazidə mövcud olan və kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar kimi hesaba 

alınmayan torpaq sahələri müxtəlif səbəblərdən istifadədən kənarda qalır. Bu 

sahələrdə olan arxlar, göl yerləri, yaşayış yerləri göstərir ki, bu torpaqlar vaxtı ilə 

əkilib becərilibdir. Arxları bərpa etməklə, hidrotexniki qurğular yaratmaqla belə 

sahələrdən istifadə etmək olar. Şoranlaşmanın, bataqlaşmanın qarşısını almaqla 

da əkin sahələrini artırmaq mümkündür. Müəyyən tədbirlər həyata keçirməklə 

əkinçiliyə yararlı torpaq sahələrini 100 min ha-a çatdırmaq mümkündür. 1965-ci 

ildən sonra həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 7402 ha torpaq sahəsi istehsal 

dövriyyəsinə cəlb edilmişdir. 

Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 

17 %-i əkin yeri, 1,8 %-i çoxillik əkmə, 64,0 %-i örüş, 2,6 %-i biçənək və s. 

payına düşür. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin 36 %-ə qədəri, rayonlar 

üzrə isə 3,6 %-dən 27,5 %-ə qədəri əkinçiliyə yararlı torpaqlardır. Əkinçiliyə 

yararlı torpaq sahələrinin hamısı islahatlar nəticəsində xüsusi mülkiyyətə 

verilmişdir. “Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin 2740 ha çoxillik əkmə, 

4034 ha isə biçənək sahəsinə daxildir. Naxçıvan MR-də 1630 ha üzüm sahəsi 

olmuşdur” (2, s. 132). 

Yuxarıda qeydedilən qısa statistik rəqəmlər insan fəaliyyəti nəticəsində 

təbii landşaftların azalmasını, antropogen landşaftların isə həcminin artmasını 

müqayisə etməyə imkan verir. Şəhər və kənd yaşayış məntəqələri böyüyür, yeni 

nəqliyyat magistralları salınır, tikintilərin sahəsi əsasən şumlanan məhsuldar 

torpaqlar hesabına artır və əkin sahəsi azalır və.s bu kimi məsələlər təbii 

landşaftın dəyişilməsinə təsirini göstərir. “Canlı aləmə və bütövlükdə biosferə 

antropogen faktorların təsiri sürətlə artmaqda davam edir və hazırki şəraitdə çox 

vaxt hakimlik edir. İndiki dövrdə Yerin canlı aləmi və orqanizmlərin bütün 
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növlərinin taleyi praktik olaraq insan cəmiyyətinin əlində olub antropogen 

amillərin təbiətə təsirindən asılıdır” (3, s. 23).  

Qeyd etmək lazımdır ki, landşaftların deqradasiyasını iki amillə əlaqələn-

dirmək lazımdır. Birinci amil cəmiyyətə xidmət etmək üçün insanın təbii land-

şaftlara təsiri, ikinci amil isə təbii proseslər nəticəsində landşaftların deqradasi-

yasıdır. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə təbii landşaftlara cəmiyyətə xidmət üçün 

edilən təsiri müsbət amil kimi qəbul etmək olar. 

Yarımsəhra landşaft tipinin yayıldığı muxtar respublika ərazisində əkin-

çilk üstünlük təşkil edir. Bununla əlaqədar süni suvarma tədbirləri landşaft kom-

plekslərinin dəyişilməsinə təsir göstərir. Beləki, bu təsir bəzən torpaqların şoran-

laşması, bataqlıqlaşma, antropogen eroziya vəs. fəsadlar törədir. “Respublika 

ərazisində min illər ərzində baş verən eroziya prosesi nəticəsində torpağın mün-

bit qatı aparılmış və məhsuldarlıq azalmışdır” (2, s. 33). 

Torpağın ilkin eroziyası – səthi eroziya suların iz və şumlarla azıb öz ye-

rini dərinləşdirməsi ilə qobu-yarğan eroziyası ilə əvəz olunur ki, bu, eroziyanın 

ilk mərhələsi kimi dəyərləndirilir. Bu zaman eroziyanın qarşısını alan tədbirlərin 

görülməsi zəruridir. Alimlər bu problemin həlli üçün tarlaqoruyucu, meşəqoru-

yucu zolaqların salınması fikrini irəli sürürlər. 

İnsanın kənd təsərrüfatı sahəsində torpaqdan istifadəsi əhəmiyyətli pro-

sesdir. Bu prosesdə insan təbiətdən səmərəli və səmərəsiz istifadə edir. Səmərəli 

istifadə zamanı təbiətlə tarazlıq pozulmur, səmərəsiz istifadə zamanı isə insan 

maddi nemətləri götürür və tarazlığın saxlanılması üçün heç bir tədbir görmür. 

Hələ qədim zamanlardan bəri təsərrüfatla məşğul olan respublika əhalisinin sayı 

zaman keçdikcə artmış və insanların təbiətə təsir dairəsi daha da genişlənmişdir. 

Bu təsir əkinçilikdə özünü daha çox biruzə verir. Yaxın tarixi keçmişə nəzər 

salsaq görərik ki, Naxçıvan MR-də müasir antropogen landşaft kompleksləri 

sahələrinin durmadan artması və dəyişməsi müşahidə olunur. Bunun əsas səbəbi 

torpaq fondunun fasiləsiz olaraq antropogen istiqamətdə dəyişməsi, əhali sayının 

və iqtisadiyyatın artmasıdır. Respublika ərazisi dağlıq relyef olduğundan yararlı 

torpaq sahələri azdır və əsasən düzən və dağətəyi ərazilərdə cəmlənib. 1980-90-

cı illərdə kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafındakı gerilələmə sonrakı illərdə 

Muxtar respublikanın iqtisadiyyatında mühüm yer tutan bu sahənin inkişafı ilə 

əvəz olunmuşdur. Belə ki, cəmi əkin sahələrinin həcmi 1970-ci ildə 41100 ha 

olduğu halda, 1980-ci ildə bu göstərici 28400 ha-a qədər azalmışdır. Aparılan 

məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində aqrar sahədə dinamik inkişaf təmin edilmiş, 

əkin sahələrinin və məhsul istehsalının artırılmasına nail olunmaqla 1990-cı ildə 

cəmi əkin sahələrinin həcmi 34715 ha, 2000-ci ildə 37104 ha, 2010-cu ildə isə 

59200 ha olmuşdur. Bu inkişaf davam etdirilməklə 2014-cü ildə əkinəyararlı 

torpaq sahələrindən daha geniş istifadə edilməklə əkin sahələri 60829 ha-a 

çatdırılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin inkişafı üçün daim təbii landşaftlar 

antropogen təsirə məruz qalacaqdır. Bunun qarşısının alınması qeyri-mümkün-

dür. Ancaq bütün təsərrüfat işləri elə qurulmalıdır ki, tarazlıq pozulmasın və bu 

dəyişilmə heç bir fəlakətli vəziyyət yaratmasın. 
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РЕЗЮМЕ 

ШАФАК ОРУДЖЕВА 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

ДЕГРАДАЦИЮ ЛАНДШАФТОВ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ  

РЕСПУБЛИКЕ 

В статье рассматриваются ландшафты. По этой причине ландшафты Нахчыванской 

Автономной Республики выдвигаются  на передный план. Она посвящена организации 

сельского хозяйства и его влиянию на деградацию ландшафтов. Систематически 

исследуются факторы воздействия на ландшафты Нахчыванской Автономной Республики 

и раскрывается их сущность. Кроме того, в статье объясняются причины увеличения 

площадей современных антропогенных ландшафтных комплексов. 

Ключевые слова: территория, ландшафт, деградация, антропогенный, сельское 

хозяйства 

 

SUMMARY 

SHAFAG ORUJOVA 

THE INFLUENCE OF AGRICULTURE ON THE LAND ORGANIZATION AND THE 

DEGRADATION OF THE LANDSCAPES IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC 

The article deals with the landscapes. For this reason, the landscapes of the Nakhchivan 

Autonomous Republic are foregrounded. It deals with the organization of the agriculture and its 

impact on the degradation of the landscapes. Factors impact on the landscapes of the Nakhchivan 

Autonomous Republic are sistematically investigated and their essence is disclosed. Besides, the 

article explains the reasons for the increasing of the areas of contemporary anthropogenic  

landscape complexes. 

Key words: area, landscape, degradation, anthropogen, agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2020 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2020, № 4 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2020, № 4 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2020, № 4 
 

PEDAQOGĠKA VƏ PSĠXOLOGĠYA 
 

UOT 371.                                                                                                NƏZAKƏT YUSĠFOVA 

“Naxçıvan” Universiteti 

                    n.yusifova@nu.edu.az 

 

AĠLƏDƏ UġAQLARIN ÖZGÜVƏNĠNĠN FORMALAġDIRILMASI 

 

UĢaqlarımızı müstəqil həyata hazırlamaq üçün əvvəlcə onlarda özgüvəni formalaĢdırma-

lıyıq. UĢaqlarda özgüvəni formalaĢdırmaq üçün onlara bacara biləcəkləri tapĢırıqlar vermək və 

gördükləri iĢi hər dəfə qiymətləndirmək lazımdır. Onları hər hansı iĢə məcbur etmək yerinə, 

həmin iĢə qarĢı həvəs yaratmaq, qazandıqları uğurlara görə mükafatlandırmaq lazımdır. UĢaq 

ona hər zaman güvənildiyini bilməlidir. UĢaqlarla aradakı məsafənin adı qorxu deyil, hörmət 

olmalıdır. Çünki qorxu uĢaqda yalan danıĢmağı formalaĢdırır. Bildiyimiz kimi yetiĢən  nəslin 

ailədə düzgün tərbiyə olunması mühüm pedaqoji problem olmaqla bərabər, həm də cəmiyyətin, 

dövlətin əsas məsələlərindən biridir. Çünki cəmiyyətin inkiĢafı, onun uğurlu  gələcəyi bir çox 

cəhətdən böyüyən nəslin tərbiyəsindən  asılıdır. 

UĢaq Ģəxsiyyətinin qarĢılaĢdığı ilk cəmiyyət ailədir. BaĢqa mühitdəki davranıĢı ailədə 

aldığı tərbiyədən asılıdır. Bu məqalədə  məhz ailədə uĢaqların  özgüvəninin  düzgün formalaĢ-

dırılmasından   bəhs olunmuĢdur. 

Açar sözlər: özgüvən, tərbiyə, ailə, özgüvənin  formalaĢdırması,  uĢaqlarda özgüvən , ailə 

tərbiyəsi 

 

Özgüven insanın uğuru, xoşbəxtliyi, özünə qarşı mənmuniyyəti, öz mənli-

yinə olan hörmətin ifadəsidir. Edəbiləcəyimiz, ya da edəbilməyəcəyimiz şeylərin 

qərarını başqalarının deyil, bizim verə bilməmizdir. Özgüvən sahibi olmak, 

ətrafımızdakı insanların duyğu və düşüncələrinin bizi yönləndirməsinə icazə 

verməməyimizdir. 

Özgüvən, hər kəs üçüin çox vacibdir. Çünkü həyatımızın  daha gözəl və 

daha xoşbəxt bir şəkildə keçməsi, iş və özəl həyatımızda nailiyyətlər əldə 

etməyimiz üçün özgüvənimizin yerində olmasına çox böyük  ehtiyacımız vardır. 

Əgər  insanın özgüvəni yoxdursa  ətrafdakı hadisələr haqqında nə öz düşüncələri 

olur, nə də öz  düşüncələrinin bir əhəmiyyəti olur. Əgər özgüvənimiz yerində 

deyilsə  həyatımız üçün ən önəmli işləri  belə yerinə yatirməyə çətinlik çəkərik. 

Özümüzü yaxşı tanısaq və özgüvən sahibi olsaq hayatımızda önəmli, ya da 

önəmsiz hər hansı  rastlaşdığımız bir məqamda doğru adımlar atarıq (1, s. 130).  

Qısacası özgüvənli olmaq, xoşbəxt və özümüzlə razılaşan bir insan olma-

mız deməkdir və nəhayət özgüvən özümüzü yaxşı tanıma, özümüzə  inanma, 

özümüzə hörmət etməklə öz inanclarımıza və həyat fəlsəfəmizə görə hərəkət 

etmə cəsarətimizdir.  

Həddindən artıq özgüvənə sahib olmaq, insanlara yuxarıdan aşağı baxma-

mamız, özgüvəni eqoya çevirməmək də lazımdır. Çünki eqo sahibi olan insanları 

kimsə sevməz  (2, s. 187). 

Özgüvən əksikliyi bizim dəfələrlə səhv hərəkətlər etməyimizə səbəb olur. 

Öz qərarlarımızı özümüz verməz və istədiyimiz işlər alınmadıqda  çox məyus 

olarıq. Bunun nəticəsində də həyatda tez-tez səhvlər edərik. Bu vəziyyət isə 

bizim həyatda müvəffəqiyyətsiz olmağımıza gətirib çıxarar. Nəticədə isə 
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ətrafdakı insanların tərəfindən bir çox məsləhətlər verilməsinə şərait yaradar  və 

öz qərarlarımızı özümüz vermədiyimiz üçün xoşbəxt ola bilmərik (3, s. 130). 

Bu məsələdə regional psixologiya amili danılmazdır. Bizdə yaşadığımız 

regiona xas düşüncə qəlibləri var. Tarixi inkişaf prosesində biz kollektiv 

içərisində yaşamışıq, individualığa meyilli olmamışıq. Buna görə də özümüzdə 

hər hansı fərdi xüsusiyyətləri inkişaf etdirməyə çalışmamışıq. Bizim uşaqlıqdan 

formalaşan düşüncə qəliblərimiz var. Bu qəlibləri ilkin olaraq ailəmizdən, 

ətrafımızdan və cəmiyyətdən almışıq. Məsələn, “başqa biri baxar, nə deyər”, 

əgər avtoritar ailədirsə, ailənin öz daxili qanunları varsa, belə bir şey 

ümumiyyətlə qəbul edilmir. “Birdən səhv edərəm, bu qədər insan məni izləyir”, 

“yaxınlarım mənə baxıb gülər” düşüncəsi ilə həyatda sanki özümüz üçün deyil, 

ətrafdakı insanlar  üçün yaşayırıq. Bütün bunların kökündə özünü qınaq durur. 

Bununla birlikdə özgüvən azlığı da var. Bunu uşaqlıqdan ailəmiz, məktəb 

illərində məktəb müəllimlərimiz, universitet illərində isə universitet 

müəllimlərimiz formalaşdırır  (3, s. 52). 

Psixoloqların  da qeyd etdiyi kimi heç vaxt  diqqət mərkəzində olmaq 

istəmirik. Diqqət mərkəzində olsaq hamının diqqəti bizdə olacaq düşünürük. 

Hamının diqqəti bizdə olsa, daha çox səhvlərə yol verərik, bu psixologiya ilə hər 

şeydən çəkinirik (4, s. 187).  

Bu problem artıq yavaş-yavaş aradan qalxmaqdadır. Yeni nəsil gənclər 

yeni ailə modelləri deməkdir. Bu ailələrdə yetişənlər isə daha çox özgüvənə 

sahib olacaqlar.  

Uşaqlarda özgüvən kimi əsas  səxsi keyfiyyətin formalaşmasında əsas rolu 

ailə oynayır. 

Bildiyimiz kimi yetişən nəslin ailədə düzgün tərbiyə olunması mühüm pe-

daqoji problem olmaqla bərabər, həm də cəmiyyətin, dövlətin əsas məsələlərin-

dən biridir. Çünki cəmiyyətin inkişafı, onun uğurlu, gələcəyi bir çox cəhətdən 

böyüyən nəslin tərbiyəsindən  asılıdır. 

Şəxsiyyətin əsasını qoyan cəmiyyətin ilkin struktur vahidi ailədir. Məhz 

ailədə ilk tərbiyə alınır və uşaqlar ilk sosial təcrübəyə yiyələnir, bir şəxsiyyət 

kimi formalaşırlar. Ailə ilk tərbiyə ocağı olduğu üçün böyüyən nəslin gələcək in-

kişafında,  taleyində  mühüm rol oynayır. Uşaq böyütmək, ərsəyə çatdırmaq  hər 

bir valideynin qarşısında duran ən çətin, məsuliyyətli və eyni zamanda şərəfli bir 

işdir. İnsan nəslinin sağlam doğulub, boya-başa çatmasında və düzgün tərbiyə-

sində, özgüvən qazanmasında ailənin xüsusi funksiyaları özünü büruzə verir. 

Uşaq dünyaya gəldiyi gündən valideynlərin üzərinə böyük bir məsuliyyət 

və  cavabdehlik düşür. Onlar çalışmalıdırlar ki, körpənin qayğısına qalıb, onu 

sağlam böyüdüb, cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş kimi yetişdirsinlər. Valideynlə-

rin bir-biri ilə qarşılıqlı münasibəti uşaqlar üçün bir örnək, bir ölçü vahidi 

olmalıdır. Ata-ana uşaqlara müraciət edərkən xoş, mehriban, əzizləyici sözlərdən 

istifadə etməlidirlər. Ailədə qarşılıqlı hörmət mövcuddursa, təbii ki, uşaqlarda da 

həm valideynlərinə, həm də ətrafındakı insanlara qarşı xoş münasibət formalaşa-

caq. Valideynlər arasında emosional münasibət nə qədər güclü olarsa və bir-

birinin ehtiyaclarına nə qədər diqqət və həssaslıqla yanaşarlarsa bu, artıq 

onlardan asılı olmadan belə uşaqların hər bir ehtiyacını birlikdə ödəmə, hər bir 

məsuliyyətini birlikdə daşıma, övladlarının yaxşı və pisini birlikdə dərk edib 

paylaşmaqda onlara kömək edəcəkdir. Uşaq ən çox ana ilə ünsiyyətdə olduğu 
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üçün onun rəftarlarının və məsləhətlərinin daha çox əhəmiyyəti vardır. Deməli, 

cəmiyyətdə mədəniyyətin böyük hissəsi ana əməyinin məhsuludur. Bir sözlə, 

ana uşaq üzərindəki nüfuzu ilə onun formalaşmasında böyük rol oynayır. Məhz 

özgüvən  duyğusunun əsası ailədə qoyulur və uşaqlıq dövründən artıq formalaş-

mağa başlayır. 

Özgüvənin inkişafında xüsusi ilə uşaqlıq dövrünün ilk 3-4 yaş  arasındakı 

ana-atanın uşağa təsiri, uşağı necə yetişdirməsi, uşağın özü haqqında fikirlərinin 

yaranması da özgüvənin formalaşmasında son dərəcə əhəmiyyətlidir. Daha sonra 

dostları  və sosial əhatəsindən aldığı reaksiyalar da  əhəmiyyətli rol oynayır. 

Uşaq  ailəsindən və əhatəsindən aldığı reaksiyaların nəticəsində özünə qarşı 

müsbət və ya mənfi  fikirlər  yaradır. Uşaqlar  bəzən  dostları və sosial əhatəsi 

tərəfindən  müəyyən haqsızlıqlara məruz qalırlar. Bu  cür rəftarla qarşılaşdığı 

zaman  uşağın verəcəyi reaksiya uşağın daha öncə ailəsi tərəfindən aşılanan 

güvən duyğusunun yetəri qədər olub-olmaması ilə bağlıdır. Yəni ki, uşaq öz 

ailəsində  yetəri qədər sevilir və qiymətləndirilirsə  ətrafdan gələn mənfi 

təsirlərdən çox da təsirlənməyəcək, təsirlənsə belə  qısa müddətdə öhdəsindən 

gələcəkdir və özgüvənli olacaqdır. Amma  sevildiyini hiss etməyən, gözlədiyi 

yaxınlığı və münasibəti görməyən, onu başqa uşaqlarla müqayisə edən bir ailədə 

olan uşaq daim özünü dəyərsiz hiss edir və özgüvəni əksik böyüyür. Təbii ki, 

belə uşaqlar daim ailəsində, sosial əhatəsində, məktəbində hər zaman 

müxtəlif  problemlərə səbəb olur. Özgüvəni əksik uşaqlar öz duyğularında, 

qərarlarında və sosial  əhatəsində çətinliklər yaşayırlar. Özlərini hər zaman 

ətrafındakı insanlardan daha gücsüz və zəif hiss edirlər ki, bu da onlarda 

iradənin, özgüvənin yox olmasına gətirib çıxarır. Bu vəziyyət  daha çox 

məktəbdə  uşağın həyatının digər istiqamətlərinə təsir edir. Bu zaman uşaq 

müxtəlif istiqamətdə  reaksiyalar göstərir ki, ya hər bir şeyə qapalı, ya çəkingən 

olur, ya da ünsiyyət qurmaqda çətinlik yaşayır  və yaxud aqressiv, hər bir şeydə 

problem yaradan davranışlar göstərir. 

Özgüvən nöqsanlarının ən başında ailə təzyiqinin təsiri durur. Sən edə 

bilmərsən! Bu işi həll edə bilmərsən! Qətiyyən onu etmə sən çox çətinlik 

çəkərsən! Bu işi sən bacarmarsan! Bu tərz cümlələr ilə qarşı-qarşıya qalan uşaq 

bəlkə çox yaxşı olacağı və bacara biləcəyi bir işi ailə  mühitinin təsirindən 

dolayı  sınamamışdır. Bir  çox uşaq özgüvən çatışmazlığı üzündən uğurlu olduğu 

işlərdə belə irəli gedə bilməmişdir. İllər sonra o, geriyə baxanda kaş kimsəyə 

qulaq asmasaydım, bu işimi davam etdirsəydim, ya da bu işi görsəydim deyə 

peşmanlıqlar yaşayır. 

Buna mane olmaq və bu peşmanlıqları yaşamamaq üçün ilk növbədə  

ailədə  uşaqların özgüvəninin düzgün formalaşdırılmasına çalışmaq lazımdır və 

bununlada uşaqlarımızın xəyalında olan hədəflərə nail olmalarına köməklik 

etmiş ola bilərik. 

Uşağın özgüvən əskikliyinin göstəricilərinə aşağıdakıları göstərmək olar: 

Birinci göstəricilərə ana-ataya bağlılıq, utancaq və özünə qapalı, hər hansı 

sosial əhatəyə girməkdə cətinlik yaşayan, digər yaşıdları ilə ünsiyyət qurmaqda 

problemlər yaşayan, gec adaptasiya olan,özünü aşağı görən, hər hansı iş 

tapşırıldıqda o işi bacarmayacağından hər zaman qorxan, daim ətrafındakı 

insanlara özünü təsdiq etmək istəyən və s. hallar daxildir. 
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İkinci göstəricilərə  aqressiv, əsəbi, ətrafındakılarla heç dil tapmayan, tez- 

tez  məktəbdən qaçan, məsuliyyət götürməyən, yalan danışan, hər zaman sevilib-

sevilmədiyini soruşan, hamıdan mütləq kömək istəyən və s. hallar daxildir. 

Hər iki göstəricilər əhəmiyyətlidir. Lakin ikinci göstəricilərə sahib uşaqlar 

ətrafdan diqqət çəkdikləri üçün hər zaman daha  problemli uşaqlar kimi 

dəyərləndirilir, ailəsi və müəllimləri tərəfindən daim cəzalandırılır. Birinci gös-

təriciyə malik uşaq isə heç kimi narahat etmədiyi üçün bəzən görməzdən gəlinir, 

bu isə onlarda özgüvənin daha da aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Uşağın özünü yaxşı hiss etməsi, işində müvəffəqiyətli olması, öz 

həyatından razı qalması üçün özgüvənə daim ehtiyacı olur. Belə uşaqlar 

cəmiyyətə asanlıqla adaptasiya olur və daim işlərində irəli gedirlər. Özgüvənli 

uşaqlar gələcəyin özgüvənli valideynləri olacaqdır. 

Özgüvənli övlad tərbiyə etmək üçün valideynlərə  aşağıdakı məsələlərə 

diqqət etmələri məsləhət görülür: 

1. Evdə hər kəs bir-birinə güvəndiyini hiss etdirməlidir. Belə bir ailədə 

böyüyən uşaq  hər hansı bir problem yaşadığı zaman çox asanlıqla ailəsi ilə 

problemini  paylaşar və bütün çətinliklərin aradan qaldırılmasında heç bir 

maneəyə rast gəlmir. Belə uşaqlar həyatda qarşılaşacağı heç bir problemdən 

qorxmaz və cəsarətli olarlar. 

2.  Uşağınıza həm  bacardığı,  həm də  bacarmadığı işlər haqqında danışın  və  

öz səhvlərini qəbul etməsini öyrədin. 

3. Davranışınız ilə ona şəxsi nümunə olun. Uşaqda görmək istədiyi-

niz  davranışları başqaları üzərində  nümünə göstərməyin. Siz  ona və ya ətrafda-

kılara necə davranacaqsınızsa uşaqda elə davranacaqdır. 

4. Övladlarınıza məsuliyyət verin. Uşağa güvənib  məsuliyyət verildikdə  

uşaq özünü hər zaman önəmli hiss edər. Bu da uşağın özgüvən qazanmasına 

köməklik etmiş olacaqdır. 

5. Onun hər bir hərəkətinə diqqət yetirdiyinizi və dəyərləndirdiyini-

zi  göstərin. Yaşından asılı olmayaraq  uşağın etdiyi gözəl və düzgün davranışla-

rıını dəyərləndirin. Hər qiymətləndirmə uşağın özgüvənin formalaşdırılmasına 

doğru atılan bir addım olacaqdır. 

6. Ailədə valideyinlik nüfuzunuzdan istifadə edib, uşaqları hədə-qorxu ilə 

böyütməyin. 

Onuda  qeyd etmək lazimdir ki, valideynlə uşaq arasında o qədər güclü 

əlaqə olmalıdır  ki, onun sayəsində uşaq əmin olmalıdır ki, valideyn onun 

tərəfindədir və qəbul edilən  qərarlar onun xeyrinədir. Lazım gəldikdə valideyn 

özünü  uşağın yerində hiss etməli, bu qadağaların ona necə təsir etdiyini 

bilməlidir. Ailədə uşaqlar məhəbbətlə idarə edilməlidir. Ən mühüm məsələ odur 

ki, uşaqlara böyük ehtiramla yanaşmaq və onlarla kobud rəftardan çəkinmək 

lazımdır. Bir Çin atalar sözündə deyilir: “Övladınız ovcunuzda tutduğunuz quş 

kimidir, bərk sıxsanız ölə bilər, boş buraxsanız uçub gedər”. Övladlarımızla dost 

olmalı, onlara  bir şəxsiyyət kimi yanaşmalı, problemlərin həllində onların da 

fikirlərini soruşmalı, onlara dəyərli olduqlarını hiss etdirməli, ailədə məsuliyyətli 

tapşırıqlar verilməli, uşaqların ailədə önəmli olduğunu hiss etdirməli, onların 

ailədə və cəmiyyətdə özgüvənli olmalarına köməklik etməli, vətəninə, xalqına  

sadiq  və dəyərli bir övlad kimi tərbiyə etməliyik. 
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Son hadisələr də ailədə özgüvənin düzgün formalaşdırılmasını  bir daha 

sübut etdi. İstəmədən cəlb olunduğumuz müharibədə Ali Baş Komandanımız 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə özgüvənli əsgərləri olan ordumuz tezliklə qələbə 

çaldı. Ona görə istəmədən qeyd edirik ki, hörmətli Prezindentimiz qan 

tökülməsinin tərəfdarı deyildi. Çünki, qanunən o torpaqlar Azərbaycanın idi və 

siyasi yolla qaytarıla bilərdi. Düşmən işğal etdiyi ərazilərdən çəkilmək yerinə 

yeni torpaqların işğalı iştahasına düşdü və yeni  hücumlara başladı. Bunu görən 

Azərbaycan ordusunun özgüvənli əsgərləri  cəbhədə düşmənə güclü zərbələr 

endirməklə düşməni məğlub olmağa məcbur etdi. Hələ müharibənin ilk 

günlərində özünə, Azərbaycan xalqına və ordumuza güvənən İlham Əliyev 

cəsarətlə xalq qarşısında çıxış edərək əmin etdi ki, bizim güclü ordumuz var və 

biz tezliklə düşməni öz torpaqlarımızdan qovacağıq. Çox qısa müddətdə 

torpaqlarımızın əksəriyyəti  qüdrətli ordumuz tərəfindən azad edildi.  
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РЕЗЮМЕ  

НAЗАКAТ ЮСИФОВА 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ В СЕМЬЕ 

Чтобы подготовить наших детей к самостоятельной жизни, мы должны сначала 

укрепить их уверенность в себе. Чтобы развить у детей уверенность в себе, мы должны 

давать им задания, которые они могут выполнять, и каждый раз оценивать то, что они 

делают.  Вместо того, чтобы заставлять их что-то делать, их следует мотивировать и 

вознаграждать за свои достижения.  Ребенок должен знать, что ему всегда доверяют.  

Расстояние между детьми должно быть уважением, а не страхом.  Потому что страх 

заставляет ребенка лгать. 

Как известно, правильное воспитание подрастающего поколения в семье - это не 

только важная педагогическая проблема, но и одна из главных проблем общества и 

государства.  Потому что развитие общества и его успешное будущее во многом зависят 

от воспитания подрастающего поколения. 

Первое общество, в котором встречается личность ребенка, - это семья.  Поведение 

в другой среде зависит от воспитания в семье. 

В этой статье обсуждаются способы помочь детям развить уверенность в себе в 

семье. 

Ключевые слова: уверенность в себе, воспитание, семья, самообразование, 

уверенность в себе в детях, семейное воспитание. 

 

SUMMARY  

NAZAKAT YUSIFOVA 

FORMATION OF CHILDREN'S SELF-CONFIDENCE IN THE FAMILY 

In order to prepare our children for independence, we need to build their self-confidence 

in advance. They need to be forced to do something, to be encouraged to manage, to be rewarded 

for their achievements. The child does not always know that he is trusted. The name of the 

distance with children should be respect, not fear. Fear shapes a child to lie. 

As we know, the proper upbringing of the growing generation in the family solves an 

important pedagogical problem, but also one of the main issues of society and the state. 

Therefore, the development of society and its successful future depend in many ways on the 

upbringing of the growing generation. 
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The child is the first social family to face. Behavior in another environment depends on 

the upbringing in the family. This article discusses the proper formation of children's self-

confidence in the family. 

Key words: self-confidence, upbringing, family, self-formation, self-confidence in 

children, family upbringing 
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MÜASIR DƏRSĠN ĠNKĠġAFETDĠCĠ FUNKSĠYASININ TƏMĠN 

EDĠLMƏSĠ PROBLEMLƏRĠ  VƏ  ONLARIN HƏLLĠ YOLLARI 

 

 Müasir cəmiyyətin pedaqogika elmi qarĢısında qoyduğu tələblərin icrası təlimin təĢkilat 

formalarının da təkmilləĢdirilməsini zəruri edir. Təlimin əsas təĢkilat forması kimi dərsin də 

müasirləĢməsi, yeni texnologiyalara və inkiĢaf tərzinə uyğunlaĢması  günün tələbidir.  

Müasir dərs həyatı humanistləĢdirmək, insanı ən ali dəyər kimi qəbul etmək, öz fərdi 

inkiĢafını təmin etmək üçün maksimum sərbəstlik verməklə müĢayiət olunan dərsdir. Dərslərdə 

təlim prosesini aktivləĢdirmək üçün düĢünmə qabiliyyətini inkiĢaf etdirmək, yaradıcılığa 

həvəsləndirmək və öyrənməyə maraq yaratmaq məqsədini güdən müəllim, Ģagirdi təlimə cəlb 

edəcək müəyyən metod, texnika və prosedurlardan istifadə edir. ġagird təliminin fəal iĢtirakçısı 

olmaq üçün hazırlanmalıdır. Müəllim Ģagirdə dünyanı baĢa düĢməkdə və qazandığı bilikləri real 

həyat Ģəraitinə tətbiq etməkdə yardım göstərməlidir. Yeni texnologiyalar tədris strategiyasının 

yerinə yetirilməsinə istiqamətləndirildiyindən, onlar nəzərdə tutulmuĢ təlim məqsədlərinə nail 

olmaqda əsas alət rolu oynayır. 

Açar sözlər: təlim, cəmiyyət, müasir düĢüncə, texnologiya 

 

Təlim prosesi bir sıra funksiyaları yerinə yetirir: 

1. Təhsilləndirici funksiya. 

2. Tərbiyəedici funksiya. 

3. İnkişafetdirici funksiya.  

Bu funksiyalar kompleks şəklində çıхış edirlər. Lakin praktik fəaliyyəti 

müvəffəqiyyətlə təşkil etmək üçün onları ayrılıqda araşdırmaq lazımdır. 

Təlimin təhsilləndirici funksiyası ondan ibarətdir ki, o ilk növbədə bilik, 

bacarıq, vərdişlərin formalaşdırılmasına yönəldilir. Təlim insana yeni biliklər 

verməlidir. 

Təlimin tərbiyəedici funksiyası sözügedən sosial prosesin təbiətindən irəli 

gəlir. Təlim prosesində şagirdlərin baхışları, elmi dünyagörüşü, əхlaqi və estetik 

təsəvvürləri formalaşır. Dərsdə təlimin tərbiyəedici vəzifəsinin yerinə yetirilməsi 

əsasən şagirdlərin elmi dünyagörüşünün, insan şəхsiyyəti üçün zəruri olan bir 

sıra əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlərin və insani münasibətlərin formalaşdırılması 

хarakterini daşıyır.  

Təlim prosesində inkişafetdirici funksiyanın təmin edilməsi  bu gün çox ak-

tual pedaqoji problemlərdəndir.  Müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyət pro-

sesi olan təlim prosesinin gedişində  inkişaf məsələlərini  xüsusiyyətlərini aşkara 

çıxarmaq mümkündür. 

İnkişafetdirici təlimin əsas vəzifəsi şagirdlərdə zehni fəaliyyətin priyom-

larını formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu prinsipə əsasən inkişafetdirici  ibtidai 

təlimin  məzmunu nəzəri  biliklərdən ibarətdir, inkişafın   məhsulu isə kiçikyaşlı  

məktəblilərə  xas psixoloji yeniyaranmalardır. Bu tədris fəaliyyəti, onun subyekti  

və məzmunlu refleksiya, təhlil, planlaşdırma, mücərrədləşmə, ümumiləşdirmə 

kimi tərkib hissələri ilə nəzəri təfəkkürdür. Bunlar təlim fəaliyyəti prosesində 

uşaqların  nəzəri biliklərin  mənimsənilməsində yaranır və inkişaf edir. İnkişafet-
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dirici təlimin əsas vəzifəsi uşaqlarda təlimə istiqamətlənmiş əqli fəaliyyət pri-

yomlarının mərhələli formalaşdırılmasıdır. Qeyd olunan yeniyaranmalar bu 

nəzəriyyənin şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin inkişafına yönəlməsini sübut  edir. 

Bu onun həm güclü tərəfi sayılır, həm də  burada onun birtərəfliliyi özünü 

göstərir ki, ondan hələ də inkişafetdirici təlim  konsepsiyasının müəllifləri yaxa 

qurtara  bilməmişlər. Odur ki, inkişafetdirici təlimin gələcəkdə təkmilləşdirilmə-

sini pedaqoqlar şəxsiyyətyönümlü istiqamətin gücləndirilməsi, dəyərlərin və 

şəxsi əhəmiyyət sahələrinin inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması ilə bağlayır-

lar. Bunun üçün  uşağın  intellektual inkişafı ilə yanaşı subyekt və əxlaqi təcrü-

bəsinə müraciət edən, onu nəzərə alan və geniş imkanlar yaradan nəzəriyyə və 

sistemlərə üstünlük verilir. Məhz bu inkişafetdirici təlim sistemi hesab olunur. 

İnkişaf dedikdə uşaq psixikasında yeniyaranmaların  (yeni törəmələrin) əmələ 

gəlməsini nəzərdə tuturlar. Bu, uşaqların birbaşa təlimə istiqamətlənməsi deyil-

dir, yeniyaranmalar yanlız  dərin  inteqrasiyalı daxili proseslərin nəticəsində üzə 

çıxır. “Kiçikyaşlı məktəblilərdə yeniyaranmalar təhliledici müşahidənin, mücər-

rəd təfəkkürün və praktik fəaliyyətin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olması demək-

dir. Hər bir yeniyaranma beynin, iradənin, məktəblilərin hisslərinin  qarşılıqlı 

fəaliyyətinin nəticəsi kimi nəzərdən keçirilir və şəxsiyyətin  fəaliyyətinin  nəticə-

si kimi qiymətləndirilir və beləliklə də, onlar şəxsiyyətin inkişafını formalaşdırır 

və irəli aparır” (2, s. 173). 

İnkişafetdirici təlim nəzəriyyələrinin hər biri özündə mürəkkəb təhsil 

texnologiyası yaradır və müəllim ona yanlız xüsusi peşə hazırlığı şəraitində 

yiyələnə bilər. Belə bir problem də meydana çıxır: müəllim şəxsiyyətyönümlü 

yanaşma ilə şəxsiyyətin təlim-tərbiyə prosesində inkişafını birləşdirə bilərmi? 

Bunun üçün o, ənənəvi inkişafetdirici təlimin əsas qanunauyğunluqlarını bilməli 

və təlim prosesində  onlardan istifadə bacarıqlarından yararlanmalıdır. 

Tədris prosesinin gedişində  müəllimlə sinif  arasında yaranan normal  

münasibət uşaqların yaradıcı təfəkkürününün, intellektual fəallığının, müstəqil 

mühakimə yürütmək qabiliyyətinin yaranmasını təmin edir. Bu, müxtəlif  fənlə-

rin tədrisində  təlimin məzmununu və metodlarını modernləşdirir. Riyaziyyat,  

təbiət fənləri, texnologiya, informatika uşaqlarda müxtəlif qabiliyyətlərin inkişa-

fına  xidmət eir, onlara elmi-texniki  tərəqqi prosesi ilə əlaqədar  inkişafı, ətraf 

aləmi, müxtəlif mənbələrdən informasiya toplamağı, texnologiyanın yenilik-

lərindən gündəlik həyatda, tədris və əmək prosesində istifadə etməyi öyrədir. Bü-

tün bunlar problemləri dərk etməyə imkan verir.  

Bəli, düzgün təşkil edilmiş təlim inkişaf etdirir. Lakin bu funksiya хüsusi 

qaydalarla istiqamətləndirildikdə müvəffəqiyyətlə realizə olunur. Müasir dövrdə 

təlimin inkişafedici funksiyalarını həyata keçirən çoхsaylı teхnologiyalar möv-

cuddur. 

Təhsilləndirici və inkişafetdirici vəzifələr, bütövlükdə təlim və inkişaf  

Lev Semyonovic Vıqotski tərəfindən açılmışdır. L.S.Vıqotski əqli inkişafı  mək-

təb təlimi üçün mərkəzi problem hesab edirdi. O, qeyd edirdi ki, təfəkkürün in-

tensiv inkişafı anından bütün başqa funksiyaların intellektləşdirilməsi başlayır, 

özünün psixi fəaliyyətinə ağılla yanaşır. Təlim prosesində bütün funksiyaların 

qarşılıqlı əlaqəsi kiçik məktəb yaşı dövründə yeni əmələ gələnlərin inkişafı 

hesabına dərketmə və mənimsəmə hesabına yerinə yetirilir. 
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L.S.Vıqotski ilk dəfə mühitin uşağın psixikasına təsirinin konkret mexa-

nizmini göstərmişdir. Vıqotski psixi inkişafa uyğun olaraq yeni yaş dövrlərini 

müəyyənləşdirir. Dövrləşmənin kriteriyası kimi Vıqotski mənalılığı və dinami-

kanı ayırır. O, inkişaf və təlim arasındakı qarşılıqlı əlaqəni araşdırarkən yaxın 

inkişaf zonası ideyasını irəli sürür. Göstərir ki, təlim inkişafetdirici ola bilər. 

Təlim məzmununa görə, inkişafdan qabaqda getməlidir. 

Vıqotskinin tədqiqatları içərisində təfəkkürün formalaşması prosesi mühüm 

yer tutur. Psixoloqa görə, məişət və elmi anlayışlar fərqli şəkildə formalaşır. 

Məişət anlayışları xüsusidən ümumiyə doğru inkişaf edir. Şəxsiyyətin intellektu-

al inkişafından bəhs edərkən o, özünüdərkin zəruriliyin irəli sürürdü. Uşaq özü-

nü dərk etdikcə özünün davranış və psixikasını idarə etməyi öyrənir, onun xarici 

aləmdən asılılığı azalır.  

Dərsdə təlimin inkişafetdirici funksiyasının nəzərə alınması və təmin edilmə-

si də çox mühüm məsələdir. L.C.Vıqotski söyləmişdir ki, ...“Təlimlə inkişafın 

qarşılıqlı mürəkkəb əlaqədə olmasına baxmayaraq, təlim inkişafdan əvvəl 

başlayır, dərketmə elmi anlayışın qapısından keçir” (5, s. 165). Təlim prosesində 

uşaq təkcə əqli cəhətdən deyil, həm də fiziki cəhətdən inkişaf edir. Elmlərin 

əsaslarının öyrənilməsi uşağın intellektual imkanını, onun təfəkkürünü, nitqini, 

idrak qabiliyyətini, qavrayışını, dərk etməsini, təxəyyül və fantaziyasını, onun 

hadisələri başa düşmək, müqayisə etmək, faktları ümumiləşdirə bilmək, əqli nə-

ticələr çıxarmaq, yaradıcı bacarığını və s. inkişaf etdirir. 

Təlim  prosesində  bilik, bacarıq  və  vərdişlərin  mənimsənilməsindən baş-

qa  həm  də  onların inkişafı baş verir. O,bütün istiqamətlərdə cərəyan edir: nitq, 

təfəkkür,diqqət, hafizə, emosional keyfiyyətlər, iradi keyfiyyətlər, fəallıq, təşəb-

büskarıq  və  s.  

Təlimin inkişafetdirici funksiyası uşağın intellektual inkişafındakı poten-

sial imkanlardan  maksimum səviyyədə  istifadə edilməklə təlimin gücça-

tan çətinlik səviyyəsində qurulması  və  şagirdin  real onların inkişafını sürət-

ləndirməkdir.  Bu baхımdan şagirdin  əqli inkişafını  maksimum dərəcədə  təmin 

edən, fənn  üzrə  bilikləri  şüurlu  surətdə  mənimsəmələrinə  səbəb  olan  və tədr

is  işində onlarda  müstəqillik  fəaliyyətinin tərbiyə olunmasına köməklik göstərə

n təlim  inkişafetdirici təlim hesab edilir.  

 İnkişafetdirici təlimin idealı ensklopedik inkişaf etmiş yaddaşlı şəxsiyyət 

deyil, çevik, ağıllı, hər bir yeniliyə  cəld reaksiya  verən, gələcəkdə dərketməyə  

və müstəqil fəaliyyətə  tələbatı  olan, yaxşı bələdləşmə  vərdişlərinə və  yaradıcı 

qabiliyyətə yiyələnən şəxsiyyətdir. İnkişafın əsas meyarı  tədris fəaliyyətində, 

onun struktur komponentlərinin mürəkkəbləşməsində aşkara çıxan mütərəqqi 

dəyişikliklərdir.  

 İnkişafetdirici  təlim anlayışı uşağın inkişafının  öyrənilməsi ilə bağlı 

tədqiqatlar prosesində, onun təfəkkürününün müxtəlif səviyyələri, tiplərinin 

öyrənilməsi  və başqa psixi nəzəriyyəsinin yaradılması prosesində  ibtidai təlim 

təcrübəsinə daxil olmuşdur. 

Təlim prosesində inkişafı yalnız əqli inkişafla məhdudlaşdırmaq olmaz. 

İnkişafetdirici təlim psixikanın məzmun cəhətinin (təsəvvür, yaddaş,düşüncə-

mühakimə) psixi fəaliyyət qaydalarına (əqli, emosional, iradi, praktik) təsiri 

müntəzəm daxili hərəkət nəticəsində yarana bilər. Göstərilən psixi fəaliyyətlərin 
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həyata keçirilməsi uşağın psixikasının daha dərindən dəyişilməsini təmin edir: 

təhlil, müşahidəcilik, mücərrəd təfəkkür, qabaqlayıcı  inikas- uzaqgörənlik. 

İnkişafetdirici təlimdə fikri prosesin bütün komponentləri qarşılıqlı 

əlaqədə olur və onlardan birinin dəyişməsi qalanların dəyişməsi ilə nəticələnir. 

İnkişafetdirici təlim prosesində fikri fəaliyyətin əsas komponentləri – məqsəd, 

məzmun, motivasiya, əməliyyat və korreksiya vəhdətdə olur. Fikri inkişafın əsası 

bilikdir. Biliklərin məqsədyönlü əldə edilməsi onun fundamenti hesab olunur. 

Maraqlı, əyləncəli təlim təfəkkür prosesini fəallaşdırır. Deməli, fəaliyyətin 

motivləri şəxsiyyətdə müsbət keyfiyyət tərbiyə edir.  

Məktəbliləri öyrənməyi öyrətmək, onların fikrini  oyatmaq, onlarda hər 

şeyi bilmək həvəsini inkişaf etdirmək, biliyə maraq və tələbat yaratmaq lazımdır.   

İnkişafetdirici funksiyanın aparıcı məqsədi “informasiyalar mübadiləsi” 

deyil, bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsi və mənimsənilməsi deyil, insanın 

yaradıcı qüvvəsinin inkişafının özüdür, yaxud özünüinkişafdır.  

Son illər təlimin inkişafetdiriciliyindən söz düşəndə, adətən, məktəblinin 

inkişafını təmin edən xüsusi metodlar  axtarılır. Halbuki, bütün metodların 

inkişafetdiricilik  vəzifəsinin  yerinə yetirilməsinə nail olmaq lazımdır. Hər bir 

təlim metodu şagirdlərin fikirlərinin, yaradıcı təxəyyülünün və ümumi inkişafına 

xidmət etməlidir. İnkişafetdirici funksiya çoxcəhətli olub, şagirdin biliyinin 

ardıcıl inkişafında, onun bacarığının daim mürəkkəbləşməsində  və inkişafının 

idrak proseslərinin zənginləşməsində özünü göstərir.   

İnkişafetdirici funksiya hər bir şagirdin psixi fəaliyyətini, fərdi psixi xü-

susiyyətlərini öyrənməyi tələb edir.  Bu məqsədlə müşahidə, fiziki fəaliyyət və 

praktik əməliyyat  aparmaq lazım gəlir. Sinfin inkişafını təmin etmək üçün müəl-

lim bütün dərslərdə, dərsdən sonrakı məşğələlərdə  şagirdlərin asudə  vaxtının, 

oyun və əyləncələrinin  təşkilində, ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində didak-

tik  prinsiplərə  əməl etməli, inkişafetdirici  fəaliyyətin sistemini yaratmalıdır.  

Təlim  və  əqli  inkişaf  iki  qarşılıqlı  əlaqəli  prosedir.  Bu prosesdə təlima

parıcı hesab olunur.  Buna görə də təlim prosesi yüksək elmi  səviyyədə həyata  

keçirilməlidir. İnkişafetdirici  təlim  nəinki  biliklərin  mənimsənilməsinin, eyni   

şagirdlərin əqli  qabiliyyətlərinin inkişafının da idarə edilməsini nəzərdə tutur. 

Təlimin inkişafetdirici  funksiyası  başlıca  olaraq aşağıdakıları  yerinə  ye-

tirməlidir: 

1) tədrisin  yüksək, lakin  şagirdlərin  didaktik  materialın  mənimsəməsi üün 

gücüçatan çətinlik səviyyəsində qurulması;  

2) şagirdlərin inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla kurs materialının yüksək temp-

lə   öyrədilməsi;  

3) şagirdlərin öyrənmə prosesinin mahiyyətini dərk etməsi.  

İnkişafetdirici funksiya dərsin ayrı-ayrı mərhələləri, tətbiq olunan metod-

larla sıx bağlıdır. Elmi-pedaqoji ədəbiyyatlarda yer alan fikirləri ümumiləş-

dirərək müasir dərsin inkişafetdirici funksiyasının təmin edilməsi məqsədilə 

qeyd edilən göstəricilərin təmin edilməsi qənaətinə gəlirik: 

- İnkişafetdirici təlimin təmin olunması üçün fəal qavrama şəraiti, mühiti 

yaradılmalı; 

- Məşğələ və dərsdə bütün öyrənənlərin fəallığı və  şüurlu mənimsəmələri 

təmin edilməli; 

https://azkurs.org/azerbaycanda-elektron-hokumet-tesebbusleri-ve-onlarin-heyata-k.html
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- Təlim prosesində öyrənənlərin problem xarakterli suallara cavab vermək 

əzmi inkişaf etdirilməli; 

- Təlim prosesində öyrənilən mövzular əsasında öyrənənlərin mühakimə 

yürütmə, təhlil etmə və ümumiləşdirmə aparmaq bacarığı formalaşdırılmalı; 

- Ayrı-ayrı fənlər üzrə keçirilən dərslərdə şagirdlərin tədqiqatçılıq və 

yaradıcılıq bacarıqlarını inkişaf etdirilməli; 

-  Təlim prosesində istinad edilən milli və bəşəri dəyərlər dərk edilməli, başa 

düşülməli və qiymətləndirilməlidir. 

Verilmiş təhlillərdən aydın olur ki, inkişafetdirici funksiyanın müntəzəm, 

sistemli təşkilinin əsas məqsədi intellektual zənginliyə, milli və bəşəri dəyərləri 

layiqincə qiymətləndirməyə qabil şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bu məqsədlə məktəb 

həyatında inkişafetdirici funksiyanın təmin  edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməli-

dir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЛАЛА АЛЛАХВЕРДИЙЕВА 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

УРОКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье анализируется развивающая функция современного урока, ее значение и 

содержание фактора развития. Хотя развивающие технологии, являющиеся одной из 

функций учебного процесса, не новы в педагогической науке, существуют новые подходы 

в теоретических взглядах на эту функцию. Эти нововведения являются результатом 

современных требований к организации уроков. В статье анализируется развивающая 

функция и способы ее обеспечения. 

Ключевые слова: современный урок, развивающаяся функция, педагогический 

процесс, умственное развитие, содержани 

 

SUMMARY 

LALA ALLAHVERDIYEVA 

PROBLEMS OF PROVIDING THE DEVELOPMENTAL FUNCTION OF A MODERN 

LESSON AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

                                                  The article analyzes the developmental function of a modern 

lesson, its significance, and the contents of its developmental parameters. One of the functions of 

the training process the developmental technologies aren‟t only innovation in science but also 

new approaches exist in theoretical thoughts relating to this function. These kinds of innovations 

are formed of the modern requiriments creating in organizing a modern lesson. The article 

analyzes the developmental function and its providing ways.  

Key words: a modern lesson, developmental function, pedagogical process, mental 

development, the content of the training, level of hardship 
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   NƏSĠMĠ ƏSƏRLƏRĠNDƏ AĠLƏ TƏRBĠYƏSĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Ġ. Nəsiminin ağıl-hikmət örnəyi olan incə ruhlu, kamil Ģeirləri insana, həyata, dünyaya 

fərdi münasibətin parlaq bədii ifadəsidir, insanın mənəvi ucalığı haqqında mükəmməl 

nümunələrdir. Böyük sənətkar insana, insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan yüksək inamını 

tərənnüm edərək Ģerlərində insanı həyatın yaradıcısı, gözəlliklərin əsil mənbəyi kimi 

göstərmiĢdir. Həyatın yaradıcısı insanın isə  ailədə formalaĢdığını və bunun üçün də ailənin 

insan üçün önəmli olduğunu əsərlərində qeyd etmiĢdir. 

Açar sözlər: ailə, tərbiyə, insan, kamillik, əxlaq 

 

XIV əsr Azərbaycan mədəniyyəti və fəlsəfi fikrinin, poeziyası və 

pedaqoji fikir salnaməsinin, elm və əxlaqının  ən görkəmli korifeylərindən biri 

də yaşadığı əsrin cəhalət qaranlığına nur çiləyib onu şölələndirən İmadəddin 

Nəsimidir. Nəsimi yaradıcılığına nəzər salmaq, onu oxuyub mənimsəmək ona 

görə lazımdır ki, bunları bilmədən həmin əsr haqqında müfəssəl məlumat əldə 

etmək çox çətindir. Nəsimi çox geniş, rəngarəng və çox mündərəcəli yaradıcılığa 

malik mütəfəkkir, şair və dövrünün ən kamil ailə nəzəriyyəçisidir. 

Cəsarətlə demək olar ki, Nəsimi poeziya sahəsində nə qədər geniş dünya 

şöhrətinə sahib olmuşdursa, bir o qədər də tərbiyə müğənnisi kimi qiymətləndi-

rilməlidir. Ona görə ki, onun mütərəqqi fikirlərində dövrünün rəzalətlərinə qarşı 

böyük bir etiraz, hər kəlməsində dərin məna, hər misrasında böyük bir aləm, hər 

bir ifadəsində isə insan həyatının incəliklərindən və dərinliklərindən xəbər verən 

böyük bir hikmət anlaşılır. Quldarlıq dövrünün mütəfəkkirlərinin insana ”danı-

şan alət” (Platon), “insan xüsusi mülkiyyət və istehsal vasitəsidir” (Aristotel) 

fikirlərinə; Şərqdə isə, Sədi və başqalarının fikirlərinə etiraz etmiş və insanı 

kainatın yaradıcısı, ilahi qüvvə kimi qiymətləndirmişdir (1, s. 250). Onu bizə 

yaxınlaşdıran, orta yüzilliklər zülmətindən sıyırıb çağdaşlarımızla doğmalaşdıran 

cəhətlərdən biri böyük Azərbaycan şairinin qlobal düşüncə tərzi, mübarizliyi, 

həm fıziki, həm də mənəvi azadlığın yorulmaz tərənnümçüsü olmasıdır.  

Şair dünyanın əşrəfi hesab etdiyi insanın ailə bağlarının güclü olmasını 

istəyirdi. Bəs Nəsimiyə görə ailə nədir? Nəsimiyə görə ailə kişi və qadının 

fərqlənmədən eşq telləri ilə bağlandığı müqəddəs varlıqdı. Bu müqəddəs birlikdə 

böyüyən uşaqlarda əxlaqi kiyfiyyətlər formalaşır. Nəsimi əxlaq tərbiyəsində  pa-

xıllıq, təkəbbürlülük, yalançılıq, ikiüzlülük, bədgümanlıq, saxtakarlıq, riyakarlıq, 

yalançılıq, şərbazlıq, laqeyidlik, kəzzablıq, qeybət, ədalətsizlik, böhtançılıq, 

zalımlıq, bədhavalıq, küt beyinlik, həqarət, boşboğazlıq və s. kimi mənfi əxlaqi: 

huşyarlıq, sədaqətlilik, doğruçuluq, düzlük, nikbinlik, həqiqətçilik, iradəlilik, 

səxavətlilik, lətifkülük, həyalılıq, ədəbilik və s. kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlərə 

fikir vermiş və çoxlu şərhlər etmişdir. Bu barədə Nəsimi “Səadət” rədifli şerində 

ətraflı məlumat vermişdi. O səadəti özündə peşə qılan adamda: 

Əvvəl təbi-lətifü xülqi – nikü, 

İkinci həm kərəm cüdu səxavət. 
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Üçüncü, olma hərgiz bivivu sən. 

Həyadır birisi, biri ədəbdür 

           Dəxi könlü edər üç nəsnə qəmgin 

Qulaq ur kim, edəm sana hekayət.  

Yaman qonşu, yaman yoldaşu-bədxu,  

Yaman övrət siyasətdi siyasət. 

Biri böhtan, biri kəcəlgəl etmək,  

Biri küstaq olub, qılmaq zərifət. 

Biri lütf kərəm, həm xilqü-nikü 

Biri heç kimsəyə baxma həqarət. (5, s. 332) 

Nəsiminin “ Əya, mömin, gər istərsən səadət” misrası ilə başlayan 

şerində bir sıra mənfi xasiyyətləri və onların verə biləcəyi xoşagəlməz nəticələri 

sadalayır və insanları onlardan çəkinməyə çağırır, müsbət xasiyyətlərə 

yiyələnməyi məsləhət bilir. Şair bu xüsusiyyətləri üç-üç qruplara ayırır:  

Xoşbəxt olmaq üçün üç peşəni adət etməli: incə təb; mərhəmət; 

əliaçıqlıq. 

Allahın birliyinə inanan pak mömin olmaq üçün üç xasiyyət olmalıdır: həya; 

ədəb; qiyamət qorxusu. 

Üç şey könlü işıqlı edər: kitab(Quran);  axar su; pak əməl. 

Üç şey könlü qəmgin edər: pis qonşu; pis yoldaş; pis həyat yoldaşı. 

Canında üç əlamət olan kəs cənnəti görə bilməz: yalançılıq, paxıllıq, 

şərbazlıq. 

Nəsiminin yüzdən çox şerində əxlaqa dair məsələlər, əxlaqi keyfiyyətlər 

təhlil edilmişdir ki, bu indi də öz aktuallığını itirməmişdir. ġair kamil insanda  

formalaşdırılmasının vacib olduğu hislərin  ailədə başladığını söyləyərək ailənin 

dəyərli tərbiyə müəssisəsi olduğunu  əsərlərində vurğulayır. 

Nəsimi insan kimi ailəni də əsərlərində kamil adlandıraraq mədh edirdi. 

O, ailədə uşağın tərbiyə işində sənli-mənli olmamağı, “aradə ikilik yox” vahid 

olmağı, “gəftar birliyi”ni tələb edirdi. Lakin tərbiyə işində qadının çox vaxt evdə 

işlədiyini görən şair, atadan çox anaya üstünlük verir və onun heç olmazsa “dörd 

kitabdan” xəbərdar olmasını, təhsil və təlim görməsini istəyirdi.  

Nəsimi böyüyən nəsili həyatın yaradıcısı sayır, onların iradəli bir 

şəxsiyyət olmalarını arzulayırdı. Şəxsiyyətin isə yetişdirilməsində valideynlərin 

rolunun əvəzsiz olduğunu göstərirdi. Lakin təlimsiz və tərbiyəsiz valideynləri 

əsil insan, hürufi niyyətli mübariz yetişdirməyə hazır hesab etmirdi. Nəsiminin 

tədris və təlim haqqında fikirləri çox geniş və rəngarəngdir. O, ilk olaraq hərfləri 

öyrətməklə təlimə başlamağı əsas sayırdı. Nəsimi “Söz olmazsa, Allahtalanı da 

tanımaq mümkün olmazdı”, deyir və sözün isə hərflərdən ibarət olduğunu 

söyləyərək, əlifba təliminə üstünlük verirdi (1, s. 229). Lakin, Nəsiminin 

fikrincə, yalnız hərflər deyil, insanların saflaşmasında bütün elmlərin 

öyrənilməsinin müstəsna rolu vardır və bunun üçündə həm valideyn, həm də 

uşaqlar təhsil almalı, elmləri öyrənməlidirlər.  

Ailə tərbiyəsi elə qurulmalıdır ki, burada böyüyən uşaqlar gələcəkdə 

cinslərindən asılı olmayaraq bir şəxsiyyət kimi böyüsünlər. Ailə tərbiyəsi elə bir 

qarşılıqlı prosesdir ki, burada hər iki tərəfə valideynlərə də övladlara da zövq 

rahatlıq verməlidir. Ailə hörmətə, etibara və qayğıya möhtacdır. Bunu hər bir 

ailə quran gənc bilməlidir. Onlar dərk etməlidir ki, ailə hələ heç də kişi və 
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qadının nigaha girməsi, kişi-qadın münasibəti deyildir. Ailə ana-uşaq, ata-uşaq 

münasibətləri yaradır. Ailə uşaqlardan başlayır, valideyn bunu dərk etməli və 

bilməlidir ki, onlar valideyn olmaqla yanaşı, həm də gələcək vətəndaşa nümunə 

olacaq bir şəxsiyyət olmalıdırlar. Belə ki hər bir uşaq özlüyündə bir kəşfiyyatçı-

dır. Ata və ananın hər bir hərəkəti, istər müsbət, istərsə də mənfi olsun, kəşfiy-

yatçı uşağın gözündən yayınmır. Nəsimi ailənin və valideynin əsas vəzifələrini 

göstərərək yazırdı: “Uşağa onun təbiətini korlaya biləcək adamlarla və şeylərlə 

oturub-durmağa və oynamağa qoymayasan, çünki uşaq nəfsi sadə olar, 

ətrafdakıların xasiyyətini tez götürər. Uşağı mehribanlıq və məhəbbət doğuran 

kəramətlərlə tərbiyə etmək lazımdır. Xususilə ağıla, şüura, idraka təsir edən başa 

salmaq yolu ilə, pul vermək, şirnikdirmək qətiyyən olmaz. Bundan sonra adət-

ənənə, davranış qaydaları, dini vəzifələri öyrətmək, onları yerinə yetirməyə 

təhrik etmək, tabe olmadıqda tənbeh vermək, xeyirli işləri onun yanında 

tərifləmək, zərərli şeyləri pisləmək məsləhətdir. Ondan yaxşı bir hərəkət baş 

verdikdə həvəsləndirib artırmaq, kiçik bir nöqsan gördükdə danlayıb qarşısını 

almaq lazımdır. Çox yemək, çox içmək, bahalı, modalı paltar geyməyi onun 

gözündən salmalı, qarınpalıq, əyyaşlıq, modabazlıq və başqa bu kimi 

xasiyyətləri onun qəlbinə yol tapmasına imkan verilməməlidir. Bəzək-düzəkli 

paltarların arvadlara aid olduğu təlqin edilməli, ağıllı kişilərin, böyük adamların 

sadə geyindikləri ona başa salınmalıdır. Elə ki, razı oldu, qulağı belə şeylərlə 

doldu, təkrar edildiyindən adətə keçər. Bunun əleyhinə gedənləri, ziddini 

edənləri, xususilə həmyaşlılarını, tay-tuşlarını yaxına buraxmamalıdır. Uşaqlarda 

pis adətlərə, bəd əməllərə nifrət  yaratmaq lazımdır. Uşaq inkişafın ilk anlarında 

çoxlu səhvlərə yol verər. qəbahətli iş görər, çox zaman yalançı, paxıl, oğru, 

xəbərçi, tərs və inadkar olar, şüluqluq eləyər dediyindən əl çəkməz, başqalarını 

da zərərli və xoşagəlməz iş tutmağa vadar edər, sonra isə tənbeh və tərbiyyə yaşı 

keçər”. Nəsiminin fikirləri bu gündə öz dəyərini saxlamaqdadır. Həqiqətən də 

uşağa ilk tərbiyəni o hələ çox körpə olduğu zaman valideynlər tərəfindən 

verilməlidir. Ona görə də ata və ana ilk tərbiyəçi olmalıdırlar. Lakin valideynlər 

çox vaxt öz ülvi hislərinin qurbanı olurlar. Onlar uşaqları üçün öz canlarından 

keçməyə belə hazırdırlar. Lakin tərbiyəçi kimi ata və ananın öz duyumu, öz 

üslubu-üsulu var. Ata və ana valideyn mövqeyi deyil, tərbiyəçi mövqeyi  tutduq-

da onun gələcəyə, kollektivdə yaşayıb işləməyə hazırlayır, yaxşı təhsil alması, 

sənət öyrənməsi üçün bacarıqlarını əsirgəmirlər. 

Nəsiminin ailə, qadın tərbiyəsi haqqında fikirləri daima aktual və yüksək 

olaraq qalacaqdır. Çünki, o dinin hökm sürdüyü ən qəliz bir dövrdə  ailə, qadın 

tərbiyəsi haqqında fikirlərini yalnız Azərbaycan dilində deyil, ərəb və fars 

dillərində də  yazaraq bütün Şərq aləmində intibah yaratmışdır.  Təbii ki, belə bir 

tərbiyə müğənnisinin ailənin, qadın tərbiyəsinin, şəxsiyyətinin cəmiyyətdə 

mövqeyinə dair 1-2 varaq yazmaq kifayət deyildir. Nəsimin yaratdığı hər bir 

əsər, böyük bir tədqiqat obyektidir. 
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РЕЗЮМЕ 

НЮБАР САФАРЛИ 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ НАСИМИ 

 Тонкие, совершенные стихи Насими, являющиеся образцом мудрости, являются 

ярким художественным выражением индивидуального отношения к человеку, жизни и 

миру и являются прекрасными примерами духовного величия человека. Великий 

художник превозносил свою высокую веру в человека, человеческое достоинство и силу, 

а в своих стихах показал человека как творца жизни, настоящего источника красоты. 

Творец жизни в своих произведениях отмечал, что человек формируется в семье и 

поэтому семья важна для человека. 

 Ключевые слова: семья, воспитание, человек, совершенство, нравственное 

воспитание 

 

SUMMARY 

NUBAR  SAFARLI 

PROBLEMS OF FAMILY EDUCATION IN NASIMI'S WORK 

 The subtle, perfect verses of Nasimi, which are a model of wisdom, are a vivid artistic 

expression of the individual attitude to man, life and the world, and are excellent examples of the 

spiritual greatness of man. The great artist extolled his high faith in man, human dignity and 

strength, and in his poems showed man as the creator of life, a real source of beauty. The creator 

of life in his works noted that a person is formed in the family and therefore the family is 

important for a person.. 

 Key words: family, upbringing, person, perfection, morality. 
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M.FÜZULĠNĠN ƏSƏRLƏRĠNDƏ AĠLƏDAXĠLĠ MÜNASĠBƏTLƏR 

 

Məqalədə ailədaxili münasibətlərin əhəmiyyəti, onun uĢaq tərbiyəsi üzərindəki nəticələri  

araĢdırılmıĢ və geniĢ təhlil olunmuĢdur. Eyni zamanda məqalədə, xüsusilə, valideyn-övlad 

münasibətlərinin düzgün qurulmasının əhəmiyyətindən, bu münasibətlərin uĢağın Ģəxsiyyət kimi 

formalaĢmağına necə təsir etdiyindən bəhs olunmuĢdur. 

Açar sözlər: ailədaxili münasibətlər, valideyn, övlad, tərbiyə, Ģəxsiyyət 
 

Məhəmməd Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yüksək yer tutan dahi 

bir sənətkardır. O, tərbiyənin ən aktual bir sahəsi olan ailə tərbiyəsini və 

ailədaxili münasibətləri geniş işıqlandırmış, bu məsələyə bir sıra əsərlərində 

toxunmuşdur. Füzuli ata və ana olmağı şərəfli bir vəzifə sayır. Övladı isə heç bir 

ləl-cəvahirata bənzəməyən dünyanın ən böyük neməti sayır və onsuz ad-sanın 

heç bir qiyməti olmadığını qeyd edir. Füzuliyə görə ata və ananın həyatının 

mənası övladdır. Övladın isə gələcəkdə təqdirə layiq olması üçün ailədaxili 

münasibətlər düzgün qurulmalı, onun valideyn tərəfindən kiçik yaşlarından 

tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ailədaxili münasibətlər, xüsusilə, ata-

ana, valideyn-övlad münasibətləri şəxsiyyətin formalaşmasında ən əhəmiyyətli 

amillərdəndir və bu prosesin düzgün qurulması cəmiyyətin də düzgün formalaş-

masına gətirib çıxarır. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə cəmiy-

yətimizdə hər dövrə xas olan müəyyən problemlər mövcuddur. M.Füzuli də oğlu 

“Fəzliyə nəsihət”, “Rindü-Zahid”, “Leyli və Məcnun” əsərlərində bu problemlə-

rə geniş yer vermişdir. Bu əsərləri təhlil etdikdə görürük ki, o, ailədə fərdlər 

arasındakı münasibətlərin əslində hansı formada olmasını pedaqoji ustalıqla 

qələmə almışdır. Füzuliyə görə insan insana düzgün münasibət göstərərsə, onu 

lütf ilə, nəvaziş ilə tərbiyə etsə, ondan yüksək mənada insan olacağını göstərir. 

Onun fikrincə yalnız gözəl insani rəftar nəticəsində insanı tərbiyə etmək 

mümkündür.  

“Rindü-Zahid” əsərində şair ata ilə oğul arasında gedən mübahisə əsasında 

dövrün bir çox ictimai, siyasi və fəlsəfi məsələlərini, o cümlədən ailə, ailədə 

fərdlər arasındakı münasibətlər, övlad tərbiyəsi məsələlərini incə detallarla 

oxucuya çatdırır. Əsərin məzmunundan aydın olur ki, həyatın hər bir üzünə 

bələd olan ata oğluna sübut etməyə çalışır ki, həyatın əsas mənası əməkdə və 

zəhmətdədir. Əməkdən hər cür yollarla boyun qaçıran, tənbəllik edən adamlar 

heç cür həyatda xoşbəxt ola bilməzlər. İnsan çalışmağı sayəsində rütbəyə çata 

bilər. Əsərdə övlad tərbiyəsi məsələsi üzərində mühakimə yürüdərək atanın 

dililə gənc nəslə müraciət edərək deyir: gənclikdə hər nəyə rəğbət eləsən, 

bacararsan. Lakin indi ömrünü boş keçirib, sabah hər nəyi yadına salsan, həsrət 

çəkərsən. İnsan çalışmasa, fəzilət, hünər kəsb edə bilməz. Nə qədər ki, insanın 

huşu-başı yerindədir, fürsəti qənimət bilib, hünər kəsb etməlidir. Bədənin əzaları 

süstləşdikdən sonra, peşimançılıq fayda verməz. 
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Eyni zamanda, təkcə nəsihətin kifayət etmədiyini, uşağa balacalıqdan yol 

göstərmək lazım gəldiyini, böyüklərin gənclərin tərbiyəsilə məşğul olmağa 

borclu olduqlarını da göstərir. Şair öz övladının tərbiyəsilə məşğul olmayan, 

uşağı yalnız yedirib-içirməklə kifayətlənən ataları pisləyir. O, göstərir ki, övla-

dın kamilləşməsi üçün müəllimin rolu böyükdür (5, s. 97). Odur ki, müəllim 

atadan da müqəddəs sayılmalıdır. Elm öyrənmək məsələsi üzərində mübahisədə, 

sxolastik elmlərin çox istedadlı kodlarını söyləyir. Zahid əlifə min bir məna 

verib ilahiyyatla bağladığı zaman, Rind onu yazı təliminin müqəddiməsi adlan-

dırır, xətt qələminin müqəddiməsini mərifətin şərti bilməyi səhv hesab edir və 

göstərir ki, nücum elmi sərfü-nəhv, fiqh və fəlsəfə elmləri əqli yüksəltmək və 

danışığı zinətləndirmək üçün, bu isə yalnız yazıları oxumaq üçündür. Xətdən, 

hərflərdən min bir məna çıxarmaq yanlış yoldur. Ata oğula savad nəticəsində 

padşah dərgahına yaxınlaşmaq, mənsəb sahibi olmaq mümkün olduğunu xatır-

ladır. Savadlı adamların vəzirliyə, sədrlik rütbəsinə çatdıqlarını söyləyir. Oğul 

isə cahillərin mərtəbəsinin saraylara xidmətə sərf edənlərdən daha üstün 

olduğunu söyləyir. Ata oğluna: «Padşah yanında xidmət etmək xoşbəxtlikdir» -

dediyi zaman, oğul: «İnsanın mənəvi aləmi yüksək olmalıdır», deyir. (3, s. 311) 

Ata oğluna yiyələnməli olacaq peşə sahələri sadalayarkən ona əkinçilik 

etməyi məsləhət görür. Burada əkinçiliklə məşğul olan insanların verdiyi 

mənfəətlərdən danışır. Əkinçiliklə məşğul ol ki, o, hamıya mənfəət verir. 

Əkinçinin əməyindən həm özü, həm də başqaları istifadə edir. Rind cavabında 

əkinçiliklə məşğul olanların həmişə rahatlıq ümidiylə əzabda olduqlarını 

söyləyir. Ata oğluna tacir olmağı məsləhət bilir. «Tacirin həm öz güzəranı yaxşı 

keçir, həm də o, xalqın ehtiyaclarını ödəyir», söyləyir. 

Ata oğluna şəhər peşələrindən birini öyrənməyi məsləhət verir. «Bazar 

sənətlərindən birini öyrən ki, sənət minnətsiz bir işdir və yaxşı güzəran 

keçirməyə səbəbdir. Sənətkara elə bu bəsdir ki, o həm öz əlinin zəhmətiylə 

yaşayır, həm də özgələr onun işindən faydalanırlar. Şair sənətkarları minnətsiz, 

öz əlinin əməyi ilə çörək yeyən, öz zəhməti sayəsində məişət keçirən zümrə kimi 

tərifləyir. Lakin o bu zümrədə mənəvi aləmdən xəbərdar olmamaq kimi bir 

xüsusiyyət görür. Şair, sənətkarların ömrünü qəflətdə keçirdiyini göstərir. Rind 

deyir ki, sənət insanın başını qatır, o başqa işlər haqqında düşünə bilmir. 

Sənətkar səhərdən axşama qədər dolanışıq üçün əziyyət çəkir. Axşamdan səhərə 

qədər də yorğunluq canından çıxsın deyə yatır. Yalnız yeməyə və yatmağa sərf 

olunan ömürlə kifayətlənmək cəhalətdir. Bütün həyatını çalışmaq, yemək və 

yatmaqla keçirən, ömrü boyu əzab çəkən, mənəviyyat aləmindən xəbərsiz olan 

şəhər sənətkarlarının iztirablı həyatını təsvir edən Füzuli, bu həyatla kifayətlənib 

mənəvi aləmdən uzaqda yaşamağın çətin olduğunu göstərir. 

Şair əsərdə ata-oğul münasibətindən geniş danışaraq göstərir ki, atanın 

bütün səyi övlad tərbiyəsinə sərf olunmalıdır. Ata öz övladına heç olmazsa, 

təqlidlə yaşamağı məsləhət bilir. Özünü hünərlilər cərgəsinə çatdıra bilmirsənsə, 

heç olmazsa, təqlid edənlərdən geri qalma,-deyir. Oğul isə təqlidin pisliyindən 

danışır. Burada Füzuli ailənin təsirini, uşağın mühitdə, ailədə gördüyü 

tərbiyədən mütəəssir olduğunu da qeyd edir. 

Ata, dünyanın pisliklərindən, ağıllı adamların bu dünyada əziyyətli həyat 

keçirib, o dünyada xoşbəxt olacaqlarından danışdığı zaman, oğul bunu düzgün 

hesab etmir. Ata oğlunu inandırmaq istəyir ki, bu dünya qəm diyarıdır. Əgər belə 
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olmasaydı, ağıllı adamlar onu bəla və qüssə mənzili adlandırmaz, bu xərabədə 

zülm və ədalətsizlikdən şikayət etməzlərdi,- deyir. Oğul isə ağıllı adamların 

dünyanı məzəmmət etməsində başqa məna görür və bu heç də onların dünyadan 

əl çəkdiklərini sübut etmir, - deyir. O, qeyd edir ki, dünyaya bağlanmaq başqa 

şey, dünyanın nemətlərindən istifadə isə başqa şeydir. Şair göstərir ki, dünyada 

nemətlər çoxdur. Bunların hamısını isə əldə etmək çətindir. Tamahkar adamlar 

dünya malı üçün gecə-gündüz rahatlığı özlərinə haram edib, mal və dövlət 

toplamaqla məşğuldurlar; bütün həyatlarını əzab və iztirab içərisində keçirirlər 

(1, s. 205). 

M.Füzulinin ailədaxili münasibətlər fonunda qələmə aldığı digər əsəri isə 

oğlu “Fəzliyə nəsihətdir”. Şair bu əsərdə oğlunun simasında bütün gəncliyə çox 

ağıllı və bu gün üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən ibrətamiz fikirlər söyləmişdir. 

O, oğlunun simasında gəncliyə müraciət edərək, onları müstəqil hərəkət edib, 

ad-san çıxarmağa çağırır. Əsəri psixoloji aspektdən təhlil etdikdə məlum olur ki, 

Füzuli ailədə əlbir işə, ailə üzvlərinin bir-birinə qarşılıqlı köməyinə yüksək 

qiymət verir, uşağın ailə işlərində iştirakını vacib sayırdı.  
Azərbaycan xalqının görkəmli mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 

əsərlərində təlim-tərbiyə məsələləri öz ifadəsini geniş şəkildə tapmışdır. 

Füzulinin zəngin və qiymətli əsərləri insanı yoldaşlığı, yaxşılıq və pisliyi, ədalət 

və ədalətsizliyi, haqq və haqsızlığı dərindən duymağa, hiss etməyə, düşünməyə 

yönəldir. Onları oxuduqca insan düşüncəsi və hissləri nəcib, yüksək bir istiqamət 

alır. M.Füzuli bildirir ki, elm, hikmət, şərəf, qüvvət – hamısı insana cəm halında 

verilmir. Bu keyfiyyətlər insana ardıcıl, sistemli və inadla aşılanmalıdır, yəni 

insan tərbiyə olunmalıdır. O, tərbiyənin ecazkar qüvvəsini, onun böyük rolunu 

xüsusi olaraq göstərir və qeyd edir ki, insanın tərbiyəsində ailədaxili 

münasibətlər xüsusi rol oynayır. Ailədaxili münasibətlər düzgün qurulduqda, 

tərbiyə də düzgün aparılır ki, bu da insanı kamil edir, onu həqiqi insan 

mövqeyinə qaldırır. 

Ümumiyyətlə, ailədaxili münasibətlərin sağlam pedaqoji, psixoloji əsaslar 

üzərində, qarşılıqlı hörmət və məhəbbət əsasında qurulması cəmiyyətin 

inkişafını şərtləndirən amillərdəndir. Ailədaxili münasibətlər əsasən ata və 

ananın ailədəki rolu və münasibətilə şərtlənir. M.Füzuli qeyd edir ki, bu 

münasibətlər həm ailənin möhkəmliyinə, həm də uşaqların tərbiyəsinə xüsusi 

təsir göstərir. Ailədaxili münasibətlər konteksində valideynlərin uşaqları ilə 

münasibəti önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələ hələ lap kiçik yaşlarından, 

məktəbəqədər dövrdən başlayır. Uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında, psixi 

inkişafında, ətrafdakılara rəftar və davranışında, idrak fəallığının inkişafında 

ailədaxili münasibətlər,  xüsusilə, valideyn-övlad münasibətləri mühüm rol 

oynayır. Bu münasibətlər uşağın öz yerini, ailədəki rolunu müəyyənləşdirməkdə 

və özünü dərk etməsində, qabiliyyət və bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə çox 

böyük əhəmiyyət daşıyır. 
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РЕЗЮМЕ 

ТАРАНА АЛИЕВА 

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ М.ФУЗУЛИ 

В статье подробно рассматривается и анализируется значение семейных отношений 

и их влияние на воспитание детей. В то же время в статье рассматривается важность 

правильных детско-родительских отношений и то, как они влияют на развитие ребенка 

как личности. 

Ключевые слова: семейные отношения, родитель, ребенок, воспитание, личность 

 

SUMMARY 

TARANA ALIYEVA 

FAMILY RELATIONS IN M.FUZULI'S WORKS 

The article examines and analyzes the importance of family relations and its 

consequences on the upbringing of children in detail. At the same time, the article discusses the 

importance of proper parent-child relationships and how they affect a child's development as a 

personality. 

Key words: family relations, parent, child, upbringing, personality 
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TƏRBĠYƏSĠ  MƏSƏLƏLƏRĠ                                            

 

Ümumiyyətlə, hər gələn nəsil özündən əvvəlki, nəslin tarix boyu topladıqları qiymətli irsi 

öyrənir, onu təkmilləĢdirir, gələcək nəsillərə ötürür. Tərbiyə sistemində onun əsas yer  tutduğunu 

bu irsdən özlərinin və baĢqalarının bəhrələndiyini, ibrət dərsi götürdüklərini, zövq aldıqlarını 

görkəmli alimlərimiz dönə-dönə söyləmiĢlər. Tərbiyə prosesi tərbiyəçi ilə tərbiyə olunan 

arasında yaradıcılıq, əməkdaĢlıq Ģəraitində həyata keçirilən iki tərəfli qarĢılıqlı fəaliyyət 

prosesidir. Bu elə bir prosesdir ki, həmin prosesdə bir tərəfdən uĢaq tarix boyu qazanılmıĢ 

təcrübə və bilik sərvətləri ilə silahlanır, inkiĢaf edir, müəllimin bilavasitə göstərdiyi pedaqoji 

rəhbərliklə özünün fəallığı zəminində həyata düzgün münasibət bəsləyir, öz həyat yolunu təyin 

etmək mədəniyyətinə, zehni, əxlaqi, siyasi, hüquqi, ekoloji, bədii və fiziki mədəniyyətə, faydalı 

adətlərə və davranıĢ qaydalarına yiyələnir, digər tərəfdən müəllim özü kamilləĢir, inkiĢaf edir.  

Ayrı-ayrı elmi-fəlsəfi, pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatlarda əxlaqın mahiyyəti müxtəlif Ģəkildə Ģərh 

olunmuĢdur. 

Açar sözlər:  Ģəxsiyyətin inkiĢafı,  əxlaq tərbiyəsi, tərbiyə prosesi, yaradıcılıq, 

əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı fəaliyyət, insanpərvərlik, vətənpərvərlik, mənəvi zənginlik 

                                               
“Fəlsəfənin əsasları” dərsliyində əxlaqın mahiyyəti belə ifadə edilmişdir: 

“Əxlaq – cəmiyyətdə insanların hərəkətlərini tənzim edən birgəyaşayış 

normalarının, davranış qaydalarının məcmusudur” ( 1, s. 276). 

Beləliklə əxlaq tərbiyəsi anlayışının mahiyyətini əxlaq tərbiyəsi – müsbət 

mənəvi keyfiyyətlərlə bağlı olan əxlaqi hiss, şüur, davranış və vərdişlərin 

formalaşdırılması prosesidir. 

Dahi Nizaminin əxlaqi göruşlərini, əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı fikirlərini təd-

qiq və təhlil edərkən təfəkkürə və azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanılmış-

dır. Belə ki, “Kamil insan” konsepsiyasının nüvəsini əxlaqi görüşləri, əxlaq 

tərbiyəsinin məzmununu müəyyən edən mənəvi keyfiyyətlər haqqında fikirləri 

dünya mədəniyyət xəzinəsinin nadir incilərindən ola “Xəmsə” insanları mənəvi 

saflığa çağıran, yüksək əxlaqi keyfiyyətlər aşılayan müdrik fikirlərlə zəngindir. 

Bu mənəviyyat xəzinəsindən, əxlaq dərsliyi kimi əsrlər boyu istifadə olunmuş, 

bu gün də istifadə olunur.  

Nizami Gəncəvinin əsərlərində əxlaqi keyfiyyətlərdən biri kimi insanpər-

vərlik, humanizm ideyaları dayanır. Ulu öndər Heydər Əliyev şair haqqında 

demişdir: “Nizami fəlsəfəsinin mərkəzində varlığın ən böyük sərvəti, mənəvi 

zənginlik və müdrikliyin tükənməz mənbəyi olan insan dayanır...” ( 4, s. 157). 

Professor R.Əliyev dahi şair N.Gəncəvinin “Humanizm təliminin “ banisi 

adlandırmış və belə fikir söyləmişdir; “Azərbaycanda mənəvi həyat sahəsində 

Renessans üçün ilkin şərtlərin yarandığına başlıca sübut Nizami Gəncəvinin 

yaradıcılığı ola bilər. Renessansın əsas məzmunu təşkil edən insan şəxsiyyətinə 

oyanmış maraq və humanizm məsələsi ilk dəfə olaraq məhz onun görkəmli 

əsərlərində öz ifadəsini və mükəmməl bədii təcəssümünü tapmışdır ( 6, s. 41 ).                      

 “Sirlər xəzinəsi”də  insan ülviyyətindən şair belə deyir; 
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                      “Sən ey yerlə fələyi heyrətdə qoyan insan, 

                        Yer də, göy də nazınla daim oynayan insan, 

                        Ülviyyət aləmində xəbərdarsan deyə sən, 

                        Qüdrətində şərəfsən, şansan yerə, göyə sən.” 

     Milli – mənəvi dəyərləri, yəni insanpərvərliyin təzahür formalarından biri 

kimi valideyin – övlad münasibətlərindəki qarşılıqlı sevgini, ağsaqqallara, 

böyüklərə hörmət və izzət bütün poemalarında öz əksini tapmışdır. “Əxlaqı daha 

gözəl olan möminin imanı daha kamildir....” (Peyğəmbər. S.) fikirlərini Nizami 

Gəncəviyə şamil etmək olar, onun ata-anasına göstərdiyi dərin ehtiram Məhəm-

məd peyğəmbərin “cənnət anaların ayaqları altındadır” ideyasını əsərlərində in-

kişaf etdirən, “gözümün nuru”, “qəlbimin sevinci” adlandırdığı oğlu Məhəmmə-

də böyük diqqət və qayğı göstərən şairin özünün şəxsi nümünəsində görüruk. 

Oğluna nəsihətnaməsini “Xosrov və Şirin” poemasında yazmışdı: “Övladın 

iqbalı olsa ona yar, ata sevgisindən bəxtiyar olar”;  “Nə eyləsə sənə övladın, 

inan, onu görəcək öz övladından” və s. 

      Nizami Gəncəvi ictimai mühütin tərbiyədə rolunu yüksək qiymətləndirmişdi: 

                       Şahanə tərbiyə, hünər, nəzakət, 

                        Ağıla nur verər, ürəyə qüvvət.  

      “İsgəndərnamə” poemasında Nizami Gəncəvi psixoloji amillərin: qəmin, 

kədərin, əsəbiliyin sağlamlığa mənfi təsirini dönə-dönə qeyd edir və bununla 

mübarizə aparmağı məsləhət görür. Məsələn: insanları ən çətin, ən kədərli 

vaxtlarında özünü ruhlandırmağı, şadlandırmağı tövsiyə edir: 

                      Acizlik üz versə, qəm çəkmə yenə, 

                      Bunu da bildirmə özgələrinə. 

                      Özünü şad göstər, heç olma qəmgin, 

                      Gizlin dərdin olsa, zahirdə sevin... 

     Azərbaycan xalqının özünəməxsus tarixi şəxsiyyətləri olub və bu şəxsiyyətlər 

Azərbaycanın milli dəyərləridir.  

       Azərbaycanın görkəmli nümayəndələrindən biri də Abbas Səhhət olmuşdur. 

Abbas Səhhət (Mirzə Abbasqulu Mehdizadə) 1874-cü ildə Şamaxı şəhərində 

ruhani ailəsində anadan olub. O, da şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında 

əxlaq tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət vermişdir.            

       Əxlaq ictimai şüurun əsas formalarından biri kimi həm fəlsəfi, həm 

sosioloji, həm psixoloji, həm də  pedaqoji ədəbiyyatlarda geniş şəkildə şərh 

olunur. Əxlaq tərbiyyəsi insana məxsus olan mənəvi keyfiyyətlərin və davranış 

normalarinin məcmusu kimi səciyyələndirilir. “Əxlaq insanın mənəvi, dərin 

keyfiyyətləri, cəmiyyətə və başqalarına qarşı münasibətlərini müəyyən edən 

normaları davranış qaydalarını özündə birləşdirir”. 

        Professor N.Kərimov “Məktəb pedaqogikası” dərslərində əxlaqi keyfiyyət-

ləri iki qrupa bölür: 

1.Cəmiyyətin, xalqın zərərinə olan, onun bəyənmədiyi əxlaq   keyfiyyətləri; 

2.Cəmiyyətin, xalqın xeyrinə olan, onların bəyəndiyi, qəbul etdiyi əxlaqi 

keyfiyyətlər. 

Birinci qrupa yalan danışmaq, böhtan atmaq, paxıllıq, ikiüzlülük, satqınlıq, 

riyakarlıq, oğurluq, xainlik və s. İkinci qrupa isə vətənpərvərlik, insanpərvərlik, 

əməksevərlilik, halallıq, düzlük, yoldaşlıq və s. keyfiyyətləri daxil etmişdir. 

Bu əxlaqi keyfiyyətlər Abbas Səhhətin zəngin irsində öz əksini tapmışdır.  
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Şairin şeirlərində əxlaqi keyfiyyətlər sırasında  vətənpərvərlik əsas yer tutur. 

Abbas Səhhətə görə onun vətəni yer üzünün ən gözəl guşələrindən biridir. Onun 

“Vətən” şeiri himni səciyyə daşıyır: 

                                Könlümün sevgili, məhbubu mənim 

                                Vətənimdir, vətənimdir, vətənim... 

                                Vətən - əcdadımızın mədənidir, 

                                Vətən övladımızın məskənidir. 

                                Vətəni sevməyən insan olmaz, 

                                 Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz. 

     Onun tənqid etdiyi mənfi əxlaqi sifətlər şərxoşluq və qumar oynamaqdır. 

Məsələn: “Mən yaxud sərxoş” şeirində içkiyə adət etmiş bir şəxsin iyrənc 

simasını real lövhələlə açır: 

                              “Of, bu məstin nə fəlakətli, yaman haləti var, 

                                Nə gərib mənzəri, bəd surəti, pis adəti var, 

                                Yıxılıb palçığa, tutmuş kimi sərsəm yuxusu 

                                Nə üfunətli çıxır ağzının iyimiş qoxusu... 

Abbas Səhhət bu misralarda qeyd edir ki, hər cür əxlaqsızlıqların mənbələrindən 

biri içməkdir, sərxoşluq və əyyaşlıqdır. İçki insanları fiziki cəhətdən şikəst etdiyi 

kimi, onların şüurunu, mənəviyyatını və əxlaqını zəhərləyir. 

     Kiçikyaşlı məktəblilər üçün yazdığı təmsillər: “Qarışqa və milcək”, “Tülkü 

və qurd”, “Ulaq və aslan”, “İt və kölgəsi”, “Ayı və şir” və s. nəcib əxlaqi hissləri 

inkişaf etdirir və bir şəxsiyyət kimi formalaşdırır. 

     Beləliklə Abbas Səhhət ictimai həyatdakı pis adətləri, pis vərdişləri, hər cür 

əxlaqsizlıqları tənqid, nəsihət və tərbiyə vasitəsi ilə aradan qaldırmağa cəhd 

etmiş, saf əxlaqlı, mərd, mübariz, vətənpərvər, əməksevər, kamil şəxsiyyət 

tərbiyə edib yetişdirməyi nəzərdə tutmuşdur ( 9,  s.  43). 

Azərbaycan xalqının böyük şairi Mirzə Ələkbər Sabir (1862 – 1911) yeni 

məktəb, müasir təlim-tərbiyə üsulu uğrunda mübarizə aparırdı. Onun fikrincə 

insan hər şeydən əvvəl, gözəl şüurlu tərbiyənin məhsuludur. O, tərbiyənin böyük 

gücünə inanaraq deyirdi ki, bütün insanların, doğulmuşların tərbiyəyə ehtiyacı 

vardır. İnsan övladının həqiqi insan olması üçün ona düzgün ictimai mühit və 

tərbiyə lazımdır. “Cütcü”, “Yaz günləri”, “Uşaq və buz”, “Qarğa və tülku”, 

“Ağacların bəhsi” və s. şeirləri onun uşaqların tərbiyəsinə həvəs və dərin 

münasibətinin parlaq  ifadəsidir.  

M.Ə.Sabirə görə xalqın, millətin yol göstərəni, rəhbəri, başçısı tərbiyədir. 

Dünyanın bütün işləri tərbiyə ilə keçir, hər işin başlanğıcı, əvvəli tərbiyədir. 

Onun “Tərbiyə” adlı şeirində oxuyuruq: 

                                      Ümmətin rəhnüması tərbiyədir, 

                                      Millətin pişvarı tərbiyədir... 

                                     Tərbiyə elmsiz deyil məqbul 

                                     Ki, onun müqtazası tərbiyədir”. 

Sabirə görə tərbiyənin məqsədi əsl insan hazırlığıdır, onun mənəvi-fiziki 

qabiliyyətlərini təkmilləşdirmək, onda yüksək əqli və əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə 

etməkdir. O, tərbiyənin insanı dəyişdirməkdə və təkmilləşdirməkdə böyük 

gücünü görür, geniş bilik, insanpərvərlik, vətənpərvərlik, əməksevərlik, xalq 

mənafeyi uğrunda mübarizlik, obyektivlik, doğruçuluq aşılayır. Əxlaq tərbiyəsi-

nin məzmununa uşaqların davranış məsələlərini də daxil etmişdir. Sabirin əxlaqi 
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normalar və insan davranışına aid irəli sürdüyü müddəalarda insanı alicənablığa, 

mərdliyə, ədalətə, işgüzarlığa, təvazökarlığa, müstəqilliyə insan şəxsiyyətinə 

ehtiramla yanaşmağa, özünə və başqasına qarşı tələbkarlığa, səmimiliyə, ar-

dıcıllığa, həssaslığa, dostluğa, ictimai fəaliyyətə, düşüncəli hərəkətə, fədakarlığa 

və bu kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin aşılanmasına yönəldir (10,  s. 252). 

“İnsanlığı yaşadan əmək adamlarının haqqı qorunmalıdır”  fikri M.Ə Sabirə  

aiddır. İnsan cəmiyyətdə gördüyü faydalı əməyə görə qiymətləndirilir.  Zəhmət 

insandan böyük səy, iradə tələb etsə də nəticəsi fərəhlidir. Sabir  “Analar 

bəzəyi”, “Məktəb şərqisi”,”Məktəb uşaqlarına tövhə” və başqa şeirlərində 

uşaqların ədəb və davranış  qaydalarına geniş yer verir və onların ailəyə, 

məktəbdə ictimai yerlərdə ləyaqətli aparmalarını tövsiyə edirdi. O gənc nəslin 

yüksək əxlaqi keyfiyyətlər ruhunda tərbiyə edilməsi işində mənfi əxlaqi 

keyfiyyətləri tənqid etmiş, yaramaz adətləri pisləmişdir. M.Ə.Sabir uşaqlarda 

gözəl, nəcib hisslər aşılamaq üçün “Yalançı çoban”, “Camış və sel”, “Bəxtəvər”, 

“Uşaqdır uşağım”, “Ata nəsihəti”, “Olmur – olmasın” və s. hekayə və şeirlərində  

yalanı, oğurluğu, haramı, əliəyriliyi kəskin tənqid edirdi. Uşaqları belə işlərdən 

uzaq olmağa səsləyirdi. “Artıq alıb əskik satan tacir” adlı şeirində Sabir, atanın 

səhv yolunu gedən oğulu təsvir edərək bildirir ki, oğul da atasından oğurlamaq 

istəyir. Ata oğlunu cəzalandırmaq istəyəndə nurani qoca işə qarışır: 

                                            Əkdiyin danənin budur səməri, 

                                            Səndən əxz eləyib həmin hünəri (11,  s.  35-60). 

Atalar sözlərindən – “Nə əkərsən, onu da biçərsən” M.Ə.Sabir istifadə edib 

atanın bəd əməllərinin ağır nəticəsini uşaqların diqqətinə çatdırır. O şeirinin 

sonunda valideyinlərə üz tutub nəsihət edərək deyir: “Doğru olsan, övladında 

doğru olar, oğru olsan , ovladın da oğru olar”. İnsan tərbiyə nəticəsində ətraf 

mühiti daha yaxşı anlamağla, insanlar arasındakı münasibətə şüurlu yanaşmağa 

başlayır, ictimai yerlərdə özlərini ləyaqətli aparmalarını tövsiyə edirdi. 

Yekunda belə nəticəyə gəldi ki, dahi Azərbaycan şairləri və mütəfəkkirləri 

Nizami Gəncəvi, Abbas Səhhət və Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında yüksək 

insanpərvərlik nümünələri dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etmiş, insanpər-

vərliyə, onun tərbiyə edilməsinə yüksək qiymət vermişlər.  Təhsil sahələrində 

zəruri islahatları həyata kecirmək, tərəqqinin əsas yolunu xalq maarifinin, elmin, 

mədəniyyətin inkişafında görürdülər. Bunun hamısı onların dərin insanpərvərli-

yindən, şəxsiyyətə və xalqa olan sonsuz məhəbbətindən irəli gəlir. Əxlaq tərbi-

yəsi və əxlaq məsələləri mütəfəkkirlər tərəfindən qeyd edilmişdir ki, adam ada-

ma gərək olur. Dostu, yoldaşı olmaq insanı fərəhləndirir, sabiq dost adamın se-

vincinə, kədərinə, şərik olur, dostsuz, yoldaşsız kecinmək, bəşər cəmiyyətindən 

uzaq düşmək  adamı yazıq vəziyyətə salır. N.Gəncəvidə, A.Səhhətdə, M.Ə. Sa-

birdə gəncləri zəhmət çəkməyə, elm öyrənməyə, əməklə məşğul olmağa çağırır. 

Bununla yanaşı ictimai həyatdakı pis adətləri, pis vərdişləri hər cür 

əxlaqsızlıqları tənqid edir, nəsihət və tərbiyə vasitəsi ilə aradan qaldırmağa cəhd 

etmişlər, saf əxlaqi, hissləri – mərd, mübariz, vətənpərvər, əməksevər, kamil 

insanlar tərbiyə edib yetişdirməyə çalışmışlar. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛЬВИНА БАБАЕВА 

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.ГАНДЖАВИ, 

А.САХХАТА, М.А.САБИРА 

       В целом, каждое новое поколение учится, совершенствует и передает будущим 

поколениям ценное наследие, накопленное предыдущим поколением на протяжении всей 

истории. Наши выдающиеся ученые неоднократно говорили, что он и другие извлекли 

пользу из этого наследия, что они извлекли урок и получили от него удовольствие. 

     Процесс воспитания - это процесс двустороннего взаимодействия педагога и ученика в 

условиях творчества и сотрудничества.  Это процесс, в котором ребенок, с одной стороны, 

вооружается опытом и богатством знаний, полученных на протяжении истории, 

развивается, имеет правильное отношение к жизни на основе своей деятельности под 

непосредственным педагогическим руководством учителя, определяет культуру, 

умственную, нравственную, политическую, усваивает правовую, экологическую, 

художественную и физическую культуру, полезные привычки и правила поведения, с 

другой стороны, сам учитель совершенствуется и развивается. 

      Сущность морали по-разному трактовалась в различной научно-философской, 

педагогико-психологической литературе. 

Ключевые слова:  развитие личности, нравственное воспитание, процесс 

воспитания, творчество, сотрудничество, совместная деятельность, человечность, 

патриотизм, духовное богатство 

SUMMARY  

ALVINA BABAYEVA 

PROBLEMS OF MORAL EDUCATION IN THE CREATION OF N. GANJAEV,  

A. SAHHAT AND M.A.SABIR 

    In general, each new generation learns, improves and passes on to future generations the 

valuable heritage accumulated by the previous generation throughout history. Our distinguished 

scholars have repeatedly said that he and others have benefited from this legacy, that they have 

learned a lesson and enjoyed it. 

The upbringing process is a process of two-way interaction between a teacher and a student in 

conditions of creativity and cooperation. This is a process in which a child, on the one hand, is 

armed with experience and a wealth of knowledge gained throughout history, develops, has a 

correct attitude to life on the basis of his activities under the direct pedagogical guidance of a 

teacher, determines the culture, mental, moral, political, learns legal , ecological, artistic and 

physical culture, good habits and rules of behavior, on the other hand, the teacher himself is 

improving and developing. 

      The essence of morality has been interpreted in different ways in various scientific, 

philosophical, pedagogical and psychological literature. 

Key words: personality development, moral education, upbringing process, creativity, co-

operation, interaction, humanism, patriotism, spiritual wealth 
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MƏKTƏBDAXĠLĠ ĠDARƏETMƏ PEDAQOJĠ PROSESDƏ MÜHÜM ġƏRT KĠMĠ 

 

Məqalədə pedaqoji prosesdə məktədaxili idarəetmənin mühüm əhəmiyyətindən bəhs 

edilir. Azərbaycanda təhsil sisteminin idarə edilməsi strukturu milli zəminə, türk dünyasının və 

islam əxlaqının yaratdığı mənəvi sərvətlər və ümumbəĢəri  dəyərlərə əsaslanmalıdır.  

Təhsilin idarə edilməsində ən çətin məsələ, ən çətin vəzifə rəhbərliyin üzərindədir. Çünki 

onlar gələcək strategiyanı müəyyənləĢdirməli, gələcəkdə hansı iĢlərin görüləcəyini planlaĢdır-

malıdırlar. Əsas məsələ burada gələcək üçün strateji istiqamətlərin müəyyənləĢdirilməsidir. 

Ġdarəetmə fəaliyyətində elmi-pedaqoji, informasiya təminatı və psixoloji xidmət müasir tələbləri 

ödəməlidir.  Bu baxımdan yüksək ixtisaslı pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması, fənn 

kurikulum kurslarında müəllimlərin iĢtirakının təmin edilməsi, dərslərdə ĠKT-dən istifadənin 

düzgün seçilməsi və müəllimin özünün istifadə bacarığının inkiĢaf etdirilməsi vacib Ģərtlər-

dəndir. Məktəbi idarəetmə-məktəbin daxilində baĢ verən psixoloji, təĢkilati və metodik prosesləri 

tənzimləmək deməkdir.  

Açar sözlər: məktədaxili idarəetmə, pedaqoji proses, rəhbər, müəllim, Ģagird 

 

Azərbaycanda təhsilin demokratik, humanist prinsiplər əsasında inkişaf 

etdirilməsi məzmunun, texnologiyaların və idarəolunma sisteminin yenidən 

qurulmasını, bu sistemin cəmiyyətin ehtiyac və tələbatlarına uyğunlaşdırılmasını 

prioritet istiqamət kimi tələb edir. Məktəbin idarə olunması mürəkkəb pedaqoji 

proses olub, onun həllinə verilən tələblər daim gözlənilməlidir. Bir qayda olaraq 

məktəbin geniş fəaliyyəti, təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətli idarə olunmasında 

direktor öz məsuliyyətini dərindən dərk etməlidir. Məktəb direktoru öz 

funksiyalarını mükəmməl bilmədən təlim-tərbiyənin məqsədyönlü, planlı və 

mütəşəkkil təşkilində uğurlar qazana bilməz. Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, 

məktəb direktorunun gündəlik fəaliyyəti dinamik səciyyə daşımalıdır. Zəiflik 

yaranan kimi məktəbdə pedaqoji prosesin keyfiyyətinə təsir göstərən mənfi 

amillər artır (4). 

Məktəbdə pedaqoji prosesə xidmətdə həm vəzifəli şəxslər, həm də ictimai 

qurumlar iştirak edir. Məktəbin direktoru və onun müavinləri, sinif rəhbərləri və 

müəllimlər birincilərə aiddir; məktəb pedaqoji şurası, fənn komissiyaları, məktəb 

valideynlər komitəsi, sinif valideynlər şurası və s. ictimai qurumlardır. Pedaqoji 

prosesin səviyyəsini yüksəltməkdə məktəbin vəzifəli şəxslər ilə yanaşı ictimai 

qurumların rolu böyükdür. Həm vəzifəli şəxslər, həm də ictimai qurumların rəh-

bərləri məktəbdə pedaqoji prosesə xidmət göstərərkən bir sıra sənədlərə əsaala-

nırlar. Azərbaycan Respublikası Konsitutiyası, Təhsil Haqqında Qanun, Ümumi 

Orta Təhsil məktəbinin Əsasnaməsi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 

əmrləri, sərəncamları, “ Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsi-

yası (Milli kurrikulum)” “Ümum-təhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn 

kurrikulumları”, “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası‟‟ ixtisası üzrə ib-

tidai sinif müəllimlərinin hazırlanması (çərçivə kurrikulumu) və s. sənədlər (2). 

İdarəetmənin btün sahələrində olduğu kimi, məktəbdə də planlaşdırma çox 

vacib və əsas amillərdən biridir. Məktəbin bütün təlim-tərbiyə işinin müvəffə-
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qiyyəti planlaşdırmanın keyfiyyətindən biridir. Məktəbin bütün təlim-tərbiyə 

işinin müvəffəqiyyəti planlaşdırmanın keyfiyyətindən asılıdır. Başqa sözlə, 

planlaşdırma təlim-tərbiyə işinin kompasıdır. O, nə qədər düzgün, düşünülmüş 

və kollektiv üzvlərinin maraq və imkanına uyğun tərtib edilərsə, məktəbdə aparı-

lan tədris-tərbiyə işinin nəticəsi də bir o qədər yüksək olar. Ona görə də məktəb 

işinin nəticəsi də bir o qədər ciddi və məsuliyyətlə yanaşılmalıdır. 

Məktəb işinin planlaşdırılması zamanı aşağıdakı prinsiplər əsas götürülmə-

lidir. 

-Pedaqoji kollektivin təcrübə və yaradıcılıq meylləri, şagirdlərin fərdi 

imkanları və hami təşkilat, valideyn və ictimaiyyətin rəy və təkliflərini nəzərə 

almaq idarəetmənin demokratikliyini təmin etmək; 

-Məktəb haqqında son direktiv və normativ sənədləri əsas götürməklə, 

yeni tədris planları və proqramlarının ideya istiqamətlərini rəhbər tutmaq; 

- Planlaşdırma zamanı hər cür yenilikləri nəzərə almaqla, onun dinamikli-

yini və çevikliyini təmin etmək; 

-Məktəbin iş planını pedaqoji şuranın iclaslarında müzakirə və təsdiq 

etmək, onun müddəalarını pedaqoji kollektivlə razılaşdırmaq; 

-Müstəqil dövlət quruculuğunun indiki mərhələsində təhsil siyasətinin 

mühüm icraçı vasitələrindən olan məktəbin idarə edilməsini dövlətin strateji-

ideoloji istiqamətləri ilə çevik əlaqələndirmək və s. 

Məktəbi idarəetmənin planlaşdırılmasında aşağıdakı iş planı növlərindən 

istifadə olunur: 

1. Perspektiv (3-5 illik) illik planlar 

2. Cari planlar 

3. Operativ planlar 

Məktəbin perspektiv planında son 3-5 il üçün nəzərdə tutulan məsələlər öz 

əksini tapır. Bu plan rayon təhsil şöbələri, yerli hakimiyyət orqanları ilə 

razılaşdırılaraq tərtib edilir. Perspektiv planda illər üzrə şagird kontingentinin 

artımı, siniflərin sayı, təxmini maliyyə xərcləri, müxtəlif ixtisaslar üzrə müəllimə 

olan ehtiyac, müəllimləri təkmilləşdirmə kursları üzrə məktəb müəllimlərinin 

qrafiki, müxtəlif seminarların, elmi-praktik konfransların təşkili, təmir-tikinti 

işləri, təlimin texniki vasitələri, məktəb avadanlıqlarının alınması, idman 

avadanlıqları, maliyyə işləri və s. məsələlər nəzərdə tutulur.  

Məktəbin idarə olunmasında başlıca olaraq aşağıdakı planlaşdırma 

növlərindən istifadə olunur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mətni planlaĢdırma görüləcək işlərin, icraçıların adları və icra müddətləri 

sözlə, mətnlə verilir. Belə planlaşdırma həm sxem şəklində, həm də sxemsiz 

1. Mətni planlaşdırma 

 

3. Mətni-qrafik planlaşdırma 

 

2. Qrafik planlaşdırma 
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tərtib oluna bilər. Bu növ planlaşdırmadan ən çox cari, operativ və perpektiv 

planlaşdırmanın tərtibi zamanı istifadə olunur. 

Qrafik planlaĢdırma nisbətən sonralar istifadə edilən planlaşdırma 

növüdür. Bunun mətni planlaşdırmadan fərqi və üstünlüyü ondadır ki, məzmunu 

çox yığcam olur. Buna görə dəə məktəblərimizin əksəriyyətində illik iş planının 

ayrı-ayrı bölmələrini əhatə edən qrafik planlaşdırmadan ardıcıl istifadə edilir. 

Belə planlaşdırmada əsas məqsəd nəzarətin gedişinə aydınlıq yaratmaqdır. 

Məsələn, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini ərtib etdiyi qrafik 

planlaşdırmadan biri ayrı-ayrı konkret fənlər üzrə yazı işlərinin aparılması 

tarixini və saatlarının dəqiq aydınlaşdırdığı üçün bu sahəyə nəzarət xeyli 

asanlaşır. Bunun kimi də direktor müavininin digər bir qrafik planlaşdırmaında 

yuxarı siniflərdə rüblük (yarımillik) dövrdə kimya və fizika fənləri üzrə 

laboratoriya işləərinin aparılması qrafiki əks etdirilir. 

Mətni qrafik planlaĢdırma adından göründüyü kimi mətni və qrafik 

planlaşdırmanın, bir növ sintezidir. Ona görə ki, bu növ planlaşdırmada 

görüləcək işlərin əksər hissəsi həm mətni təsvir yolu ilə verilir, həm də müəyyən 

qrup məsələlər qrafik formada əks etdirilir. 

Mətni-qrafik planlaşdırmada həm cari, həm də perspektiv iş planlarının 

tərtibində geniş istifadə olunur. Onu da nzərdə saxlamaq lazımdır ki, 

məktəblərimiz göstərilən planlaşdırma növlərindən istifadədə sərbəstdirlər. 

Burada heç bir məcburiyyət yoxdur. Yerli və iş şəraitinə müvafiq olaraq məktəb 

rəhbərləri onların hansını məqbul bilərsə, planlaşdırmanı da həmin formada 

apara bilər. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, planlaşdırmanın 

mahiyyəti nəticəni planlaşdırmaq bacarığıdır, tərbiyəetmə prosesini 

məqsədyönlü tənzimləməkdir. Plan tərtib etmək təlim-tərbiyə prosesinin 

kompleks tədbirlərinin nəzərdə tutulması deməkdir. əsaslandırılmış konkret plan 

məktəbin elmi təşkili və idarə edilməsinin göstəricilərindən biridir. Plan qısa, 

dəqiq və aydın olmalıdır. Bunun üçün isə yuxarıda deyilən formalardan mətnl, 

qrafik və mətnlə-qrafik (qarışıq) istifadə edilə bilər. 

Hər bir məktəbdə perspektiv, cari və operativ iş planları növlərindən başqa 

bir də konkret fəaliyyət sahələrinə nəzarət və rəhbərliyi istiqamətləndirən 

müəyyən iş planları da tərtib olunur.  

Belə iş planlarına aşağıdakılar daxildir: 

1. Pedaqoji kollektivlə (müəllim, tərbiyəçi, tədris yardımçı 

heyət aparılacaq işlərin planları) 

2. Şagird kollektivinin fəaliyyətini əks etdirən planlar 
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3. Ailə və ictimaiyyətin birgə fəaliyyətinə aid iş planları 

4. Məktəbin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə aid planlar və s. 

 

Hər bir konkret fəaliyyət planlarının özünün əhatə etdiyi daha konkret iş 

planları da ola bilər. Məsələn, ailə və ictimaiyyətin birgə fəaliyyətinə dair iş 

planının əhatə etdiyi əlavə planlara  aşağıdakılar daxildir: 

1. Məktəb valideyn komitəsinin iş planı 

2. Valideyn universitetinin iş planı 

3. Valideyn lektoriyasının iş planı 

4. Hami təşkilatlarla, iş adamları, xeyriyyəçilərlə iş planı 

5. Məktəbin mikro ərazisində aparılacaq tərbiyəvi tədbirlərin iş planları və s. 

Məktəbin idarə edilməsində pedaqoji ünsiyyət mühüm rol oynayır: 

idarəetmə fəaliyyəti pedaqoji ünsiyyətin düzgün təşkili vasitəsilə həyata keçirilir. 

Təlim – tərbiyə və idarəetmə işi öz mahiyyəti etibarilə ünsiyyət prosesidir: 

müəllim və şagirdlərin davranış və fəaliyyəti, işə münasibəti, emosional 

vəziyyəti ünsiyyətin necə qurulmasından asılıdır. Ünsiyyətsiz hec bir fəaliyyət, o 

cümlədən pedaqoji fəaliyyət mümkün deyildir. Buna görə də məktəbdə səmərəli 

ünsiyyətin qurulmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Məktəbdə pedaqoji ünsiyyətə və qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsinə 

bir çox amillər təsir göstərir. Onlardan aşağıdakılardan ibarətdir:  

a) təlim – tərbiyə və idarərtmənin demokratikləşdirilməsi;  

b) məktəb həyatının humanistləşdirilməsi;  

c) kollektivdə pedaqoji əməkdaşlığın formalaşdırılması;  

ç) kollektivdə müsbət mənəvi – psixoloji iqlimin və emosional övqatın 

yaradılması; 

 d) məktəbə rəhbərliyin xarakteri;  

e) məktəb rəhbərliyinin şəxsi keyfiyyətləri;  

f) məktəbdə özünüidarənin inkişafı və s.  

Pedaqoji kollektivdə səmimi ünsiyyətin yaradılması, bütövlükdə təlim – 

tərbiyənin keyfiyyəti məktəbin demokratikləĢdirilməsi və humanistləĢdirilməsin-

dən başlayır. Bu isə bir sıra cəhətlərdə özünü göstərir: pedaqoji və şagird 

kollektivlərinin hüquq və müstəqilliyinin, özünüidarənin genişləndirilməsi; təlim 

– tərbiyə prosesinin demokratikləşdirilməsi; “məktəb rəhbərləri – müəllim”, 

“müəllim – şagird” münasibətlərinin demokratikləşdirilməsi; qərarların qəbulun-

da kollegiallıq; aşkarlıq, plizalizm; söz və tənqid azadlığı; əməyin qiymətlən-

dirilməsində ədalətlilik və obyektivlik; məktəbdə vəzifələrin seçkili əsasda 

tutulması; kollektivin ictimai rəyinə geniş istinad edilməsi; neqativ hallara qarşı 

ictimai tənbehin genişləndirilməsi və s. Bütün bunlar məktəbdə demokratik 

mühitin yaradılmasına imkan verir (1). 
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Məktəb rəhbərinin davranışı, iş yoldaşlarına və başqa adamlara münasibəti 

də obyektivlik və prinsipiallığı ilə fərqlənməlidir. Bütün cəhətlərdən onun 

şəxsiyyəti insanlara müsbət mənada tərbiyələndirici təsir göstərməlidir. Məktəb 

rəhbərləri geniş dünyagörüşünə, zəngin məlumata, yeni üsullar axtarmaq, 

tapmaq, işdə tətbiq etmək qabiliyyətinə malik olmalı, mürəkkəb təşkilati və 

pedaqoji məsələləri yaradıcılıqla və operativ surətdə həll etməyi bacarmalıdırlar. 

İdarəetmə işinə elmi yanaşma mövcud vəziyyəti obyektiv qiymətləndirməyi 

təmin edir, məktəb kollektivinin fəaliyyətinə təkanverici təsir etməyə imkan 

yaradır. Əldə edilən nailiyyətəri elmi mövqedən ümumiləşdirmək bacarığı, real 

perspektiv planlar işləməyə, pedaqoji kollektivin qüvvəsini onun (planın) yerinə 

yetirilməsinə istiqamətləndirməyə kömək edir, məktəblilərin təlim-tərbiyəsinin 

səviyyəsini daha da yüksəltmək üçün yeni yollar açır.  
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РЕЗЮМЕ 

ШАРАФ АХМЕДОВА 

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Структура управления системой образования в Азербайджане должна быть 

основана на национальной основе, духовных ценностях и общечеловеческих ценностях, 

созданных тюркским миром и исламской моралью.  

Самый сложный вопрос в управлении образованием, самая сложная задача - на 

руководстве. Потому что им нужно определить будущую стратегию и спланировать, что 

делать в будущем. Главный вопрос здесь - определить стратегические направления на 

будущее. Научно-педагогические, информационные и психологические услуги в 

управленческой деятельности должны соответствовать современным требованиям. С этой 

точки зрения важно повысить квалификацию высококвалифицированного 

педагогического персонала, обеспечить участие учителей в предметных курсах, правильно 

выбрать использование ИКТ на уроках и развить способность учителя использовать их. 

Управление школой означает регулирование психологических, организационных и 

методологических процессов, происходящих в школе. 

Ключевые слова: управление школой, педагогический процесс, руководитель, 

учитель, ученик. 

  

SUMMARY 

SHARAF AHMADOVA 

SCHOOL MANAGEMENT AS AN IMPORTANT CONDITION IN THE 

PEDAGOGICAL PROCESS 

The management structure of the education system in Azerbaijan should be based on the 

national basis, the spiritual values and universal values created by the Turkic world and Islamic 

morality.  

The most difficult issue in the management of education, the most difficult task is on the 

leadership. Because they must determine the future strategy and plan what will be done in the 

future. The main issue here is to determine strategic directions for the future. Scientific-

pedagogical, information provision and psychological services in management activities must 

meet modern requirements. From this point of view, it is important to increase the qualifications 

of highly qualified pedagogical staff, ensure the participation of teachers in subject curriculum 
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courses, choose the right use of  ICT in lessons and develop the teacher's ability to use it. School 

management means regulating the psychological, organizational and methodological processes 

that take place within the school. 

Key words: school management, pedagogical process, leader, teacher, student 
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  RABĠTƏ TEXNOLOGIYALARI 
 

 Rabitə texnologiyası – Cəmiyyətin inkiĢafında rabitənin roluna baxılarkən qeyd etmək 

lazımdır ki, o, informasiya cəmiyyətinin insanlarının həm cəmiyyətində, həm də maddi bazasında 

zəruri element olub, həm ölkə daxilində, həm də bütün dünya birliyi miqyası da istənilən 

məsafəyə müxtəlif növlü informasiya axınını böyük sürətlə və dolğunluqla “nəql etməni” təmin 

edir. 

Açar sözlər: Rabitə xidmətləri, Poçt rabitəsi, Yeni texnologiyalar 
 

 Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, rabitə vasitələrinin durmadan inkişafı 

xalq təsərrüfatının digər sahələrində də əhalinin pul gəlirlərini tətbiq etmək 

sferasını ciddi genişləndirir. Radioqəbuledici və telefonların, mobil telefonların, 

modemlərin və digər rabitə əlaqəsinin təmini ilə bağlı müxtəlif aksesuarların 

satışı bu əməliyyatlardan gələn gəlirləri artırır, sonradan həmin gəlirlərin 

müvafiq xalq təsərrüfatı sahələrinin əsas fondlarının inkişafına yönəldilməsinə 

imkan yaradır. Son illər əhalinin rabitə xidmətinin inkişafı öz əksini tapmışdır. 

Son 15 ildə şəhər, kənd, şəhərlərarası telefon və beynəlxalq danışıqlar üzrə rabitə 

əlaqələri daha yüksək sürətlə inkişaf etmişdir, onlara olan tələbat bu gün də tam 

yerinə yetirilir. Poçt teleqraf xidmətləri və naqillə həyata keçirilən yayımlar üzrə 

əhaliyə göstərilən xidmətlərin həcmi əsasən qənaətbəxş sayıla bilər.  

 Rabitə ölkə iqtisadiyyatının ayrılmaz və mühüm tərkib hissəsi olub, isteh-

sal və idarəetmə işlərinin həllində, əhalinin və cəmiyyətin tələbatının ödənilmə-

sində informasiyaların verilməsi və qəbul edilməsində əhalinin mədəni və təhsil 

səviyyəsinin yüksəldilməsində, mənəvi dəyərlərin, elmi – texniki informasiyala-

rın yayılmasında və qeyri – səmərəli vaxt sərfinin azaldılmasında əlaqələndirici 

rol oynayır. 

 Rabitə xidməti cəmiyyətdə mövcud olan gərginliklərin aradan qaldırılma-

sında mühüm sosial amildir. Belə ki, rabitə xidməti işlə, qohum və tanışlarla 

əlaqə saxlamağa, təcili xidmətlərdən: tibbi, yanğın xidmətindən istifadə etməklə, 

teleqrafdan, nəqliyyat üçün bilet sifariş etməkdə, müəyyən məlumatların 

məlumatların öyrənilməsində və psixoloji rahatlıq üçün hədsiz əvəz edilməzdir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, hazırki şəraitdə respublika telefon rabitəsinin 

inkişafı rabitə xidmətinin başqa növləri işarəsində ən aktual məsələdir. Bu 

sahədə əhalinin xidmətə olan tələbatının yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün 

respublikamızda çox işlər görülmüşdür. Ümumiyyətlə problemi həll etmək üçün 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edilməlidir.   

 Rabitə sahəsindəki elmi – texniki nailiyyət əmək məhsuldarlığının artması-

na və bu sahədə istifadə edilən əsas rabitə vasitələrindən səmərəli istifadə etmə-

yə şərait yaradır.  
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 Rabitə vasitələri sırasında xüsusi rolu poçt rabitə oynayır. Cəmiyyətin 

iqtisadi və sosial tərəqqisində poçt rabitəsi həmişə mühüm yer tutulmuşdur.  

Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində insan fəaliyyətini səmərəli poçt 

xidmətləri olmadan təsəvvür etmək çətindir. Belə ki, poçt xidmətləri insanların 

gündəlik həyatına və məişətində daxil olmuşdur. Poçt rabitəsi əmtəə və 

xidmətlərin istehlakçıya xidmətlər göstərir, poçt rabitəsi iqtisadiyyata, 

idarəetməyə, biznesin inkişafına, insanların maddi rifahının yüksəldilməsinə fəal 

təsir göstərir. Poçt rabitəsi Azərbaycanda yeganə bütün vətəndaşların istənilən 

ünvanlı ünsiyyətini yaradan, hamı üçün qiymətlərinə görə, mümkün sayılan 

xidmət növü olaraq qalır. O, respublikanın siyasi və iqtisadi bütövlüyünü təmin 

edən amillərdən sayılır. Qeyd edək ki, ümumdünya bankının tədqiqatlarına görə, 

poçt rabitəsi dünyaya bütün insanlar üçün geniş və mümkün vasitəsidir. Həmişə 

olduğu kimi, indi də Azərbaycanda poçt rabitəsi vətəndaşların yer kürəsinin 

istənilən nöqtəsinə pul köçürmələrini göndərməyə və eləcə də almağa imkan 

yaradan vasitədir. 

 İnformasiya və maliyyə axınlarının da daxil etməklə, poçt rabitəsi xidmət-

ləri bazarının səmərəli inkişafı Azərbaycanda sahibkarlığın elə mühüm istiqa-

mətlərin yaradılması və inkişafı zəruri edir ki, onlara elektron kommersiyası, 

elektron poçtu, nəşriyyat və reklam məhsullarının ünvanlı yayımlanması və s. 

aiddir. 
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РЕЗЮМЕ 

САБИНА МАХМУДОВА, НАЗЛИ АЙДАРОВА 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Коммуникационная технология-рассматривая роль коммуникации в развитии 

общества, следует отметить, что она является необходимым элементом как в обществе, 

так и в материальной базе людей информационного общества, обеспечивающим 

“транспортировку” разнородных информационных потоков на любое расстояние, как 

внутри страны, так и в масштабах всего мирового сообщества, с большой скоростью и 

полнотой. 

Ключевые слова: услуги связи, почтовая связь, новые  
 

SUMMARY 

SABINA MAHMUDOVA, NAZLI AJDAROVA 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 Considering the role of communication in the development of society, it should be noted 

that it is a necessary element in the society and material base of the people of the information 

society, and it provides “transportation” of various types of information flow at any distance, 

both within the country and throughout the world. 

 Keywords: Communication Services, Postal Communication, new technologies  
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DATABAZA NƏDIR? 

 

Hər il dünyada saxlanılan məlumatların (data) miqdarı ağlasığmaz dərəcədə artır və 

artmaqda dəvam edir. Məlumatların miqdarı artdıqca onu idarə etmək də qat-qat çətinləĢir və 

bu səbəbdən məlumatların idarə edilməsi, qorunub saxlanılması günümüzün ən aktual 

mövzularındadır. Bunun üçün insanlar verilənlər bazasını (database) istifadə edirlər və mənim 

yazıda toxunacağım mövzü əsasən verilənlər bazasında məlumatların necə saxlanılması və 

məlumatların üzərində aparılan əməliyyatların ətrafında olacaqdır. 

 Ümumiyyətlə, verilənlər bazasındakı məlumatlar - ən azı böyük bir sistemdə - həm 

inteqrasiya ediləcək, həm də paylaĢılacaqdır. 

 Açar sözlər: databaza, sistem, impuls, məlumat, inteqrasiya 

 

"Big Data(böyük informasiya toplusu) bu gün baĢ verən meqatrendlərin 

hamısının təməlindədir. Sosial meqatrendlərdən tutmuĢ bulud(cloud) 

sistemlərinə, oyunlara kimi." - Chris Lynch Databaza bazası sistemi əsasən 

kompüterləşdirilmiş bir qeyd sistemidir, ümumi məqsədi məlumatları saxlamaq 

və istifadəçilərə bu məlumatları tələb olunduqları şəkildə almağa və yeniləməyə 

imkan verməkdir. Sözügedən məlumat, şəxs və ya təşkilat üçün əhəmiyyət kəsb 

edən hər hansı bir şey ola bilər - başqa sözlə, bu şəxsin və ya təşkilatın işini idarə 

etmək üçün lazım olan hər hansı bir şey ola bilər. Yeri gəlmişkən, 

unutulmamalıdır ki, bu məqalədəki data(verilən) və informasiya terminlərini 

sinonimlər kimi qəbul edirik. Bəzi yazarlar, datanı databaza içərisində saxlanan 

məlumata istinad etmək, informasiyanı isə istifadəçilər tərəfindən başa düşülən 

məlumat mənasında işlətmək məqsədilə ikisini ayırmağa üstünlük verirlər. Fərq 

aydın şəkildə vacibdir - o qədər vacibdir ki, mahiyyət etibarilə sinonim iki 

termin arasındakı müəyyən dərəcədə ixtiyari fərqə əsaslanmaq əvəzinə, onu 

aydınlaşdırmaq üstünlük təşkil edir. Aşağıdakı şəkil verilənlər bazası sisteminin 

sadələşdirilmiş mənzərəsidir. Şəkildən göründüyü kimi, belə bir sistem dörd əsas 

komponenti əhatə edir: Məlumat, hardware, software və istifadəçilər. Bu dörd 

komponenti qısaca burada nəzərdən keçiririk. Daha sonra hər birini daha ətraflı 

şəkildə müzakirə edəcəyik (detalları əsasən bu məqalənin əhatə dairəsindən 

kənar olan hardware komponenti barədə geniş məlumat verilməyəcək). 

 
ġəkil 1.1:  Databaza sistemlərinin sadələĢdirilmiĢ vizualı. 
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Data 

Databaza sistemləri, ən kiçik əldə tutlabilən və ya fərdi kompüterlərdən ən 

böyük ana kompüterlərə və ya ana qruplara qədər dəyişən maşınlarda 

mövcuddur. Sözsüz ki, hər hansı bir sistem tərəfindən təmin edilən imkanlar 

müəyyən dərəcədə əsas maşının ölçüsü və gücü ilə təyin olunur. Xüsusilə, böyük 

maşınlardakı sistemlər ("böyük sistemlər") çox istifadəçi, kiçik maşınlardakı 

("kiçik sistemlər") isə tək istifadəçi olurlar. Tək istifadəçi sistemi ən çox bir 

istifadəçinin istənilən vaxt məlumat bazasına daxil ola biləcəyi bir sistemdir; çox 

istifadəçi bir sistem, bir çox istifadəçinin eyni vaxtda databazaya daxil ola 

biləcəyi bir sistemdir. Yuxarıdakı şəkildən də göründüyü kimi, bu məqalədə biz 

kiçik sistemli maşınlara konsentrasiya olacağıq; əslində, kiçik və böyük maşınlar 

arasındakı fərq bəzi nüansları saymamaq şərtilə demək olar ki, əhəmiyyətsizdir. 

Çox istifadəçi sistemlərin xüsusi problemləri var, və bu problemlər istifadəçi 

tərəfindən görünən problemlər deyil, sistemin içindəki problemlərdir. 

İndi sadəlik üçün sistemdəki məlumatların hamısının tək bir verilənlər 

bazasında(databazada) saxlanıldığını fərz etmək rahatdır və bu fərziyyə, 

ümumiyyətlə digər müzakirələrimizə təsir etmədiyi üçün bu məqalədə öz yerini 

tapacaq. Amma, praktikada, kiçik bir sistemdə belə məlumatların bir neçə fərqli 

verilənlər bazasına bölünməsinin səbəbləri ola bilər. 

  Ümumiyyətlə, verilənlər bazasındakı məlumatlar - ən azı böyük bir 

sistemdə - həm inteqrasiya ediləcək, həm də paylaĢılacaqdır. Bu iki cəhət, 

məlumat inteqrasiyası və məlumat paylaĢımı, "böyük" mühitdə verilənlər bazası 

sistemlərinin böyük bir üstünlüyünü təmsil edir və ən azı "kiçik" mühitdə də 

məlumat inteqrasiyası əhəmiyyətli ola bilər. Əlbətdə ki, daha sonra, hətta kiçik 

mühitdə müzakirə ediləcək bir çox əlavə üstünlük var. Ancaq, əvvəlcə 

inteqrasiya olunmuş və paylaĢılan terminlərilə nəyi nəzərdə tutduğumuzu izah 

edək: 

 Ġnteqrasiya dedikdə, verilənlər bazası bir neçə fərqli faylın birləşdirilməsi 

kimi qəbul edilə bilər və bu fayllar birləşdiyi zaman aralarındakı izafilik 

qismən və ya tamamilə ləğv edilir. Məsələn, hər hansı bir verilənlər 

bazasında həm işçilərin adları, ünvanları, şöbələri, maaşları və sair 

verilmiş bir İŞÇİ faylı, həm də işçilərin təlim kurslarına yazılmasını 

təmsil edən QEYDİYYAT faylı ola bilər (bax Şəkil 1.2). İndi fərz edək 

ki, təlim kursu rəhbərliyi təlim prosesini həyata keçirmək üçün hər qəbul 

olunmuş tələbə üçün şöbəni bilmək istəyir. O zaman, açıq şəkildə bu 

məlumatı QEYDİYYAT faylına əlavə etməyə ehtiyac yoxdur, çünki hər 

zaman bunun yerinə İŞÇİ faylına istinad etməklə aşkar etmək olar. 

 Paylaşılanlar dedikdə, verilənlər bazası fərqli istifadəçilər arasında 

paylaşıla bilər, fərqli istifadəçilər eyni məlumatlara, bəlkə də eyni vaxtda 

daxil ola biləcəyi ("paralel giriş") deməkdir. Eyni vaxtda və ya başqa 

şəkildə paylaşmaq, qismən verilənlər bazasının inteqrasiya edilməsinin 

nəticəsidir. Məsələn, Şəkil 1.2-nin nümunəsində, İŞÇİ faylındakı şöbə 

məlumatları, ümumiyyətlə, Kadrlar şöbəsindəki istifadəçilər və Təhsil 

şöbəsindəki istifadəçilər tərəfindən paylaşılacaqdır. 

Yuxarıda göstərilən faktların başqa bir nəticəsi isə hər hansı bir 

istifadəçinin, ümumiyyətlə, verilənlər bazasının birləşdirildiyi və paylaşıldığı 
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ümumi məlumat bazasının yalnız kiçik bir hissəsi ilə maraqlanmağıdır: üstəlik, 

fərqli istifadəçilərə lazım olan məlumat müxtəlif yollarla üst-üstə düşəcəkdir. 

Başqa sözlə, müəyyən bir verilənlər bazası fərqli istifadəçilər tərəfindən bir çox 

fərqli şəkildə qəbul ediləcəkdir. Əslində, iki istifadəçi eyni hissəni paylaşdıqda 

belə detallı şəkildə xeyli fərqlənə bilər. 

 
ġəkil 1.2:  ĠġÇĠ və QEYDĠYYAT faylları görünüĢü 

 

Hardware 

Sistemin hardware komponentləri aşağıdakılardan ibarətdir. 

• Bağlı cihazlarla (disk sürücüləri və s.), cihaz nəzarətçilərini və sairə ilə 

birlikdə   yaddaşda olan məlumatları saxlamaq üçün istifadə olunan 

ikinci dərəcəli həcmlər, adətən maqnit disklər 

• Verilənlər bazası sistem proqramının icrasını dəstəkləmək üçün istifadə 

olunan hardware təminatçıları və əlaqəli əsas yaddaş 

Bu məqalə, başqaları arasında aşağıdakı səbəblər üçün sistemin texniki 

cəhətləri ilə çox maraqlanmır: Birincisi, bu sahədə qarşılaşılan problemlər 

verilənlər bazası sistemlərinə xas deyil: ikincisi, bu problemlər başqa 

yerlərdə(digər araşdırmalarda) araşdırılmış və sənədləşdirilmişdir. 

Software 

Verilənlər bazası arasında - yəni fiziki olaraq saxlanılan məlumatlar və sistemin 

istifadəçiləri arasında müxtəlif verilənlər bazası meneceri və ya verilənlər bazası 

serveri, və ya ən çox verilənlər bazası idarəetmə sistemi (DBMS) kimi tanınan 

bir software qatı mövcuddur. Verilənlər bazasına giriş üçün bütün istəklər 

DBMS tərəfindən həll edilir: məlumatları fayllardan və ya cədvəllərdən 

götürmək və məlumatları yeniləmək və s. kimi imkanlar DBMS tərəfindən təmin 

edilən imkanlardır. DBMS-nin təmin etdiyi bir ümumi funksiya beləliklə 

verilənlər bazası istifadəçilərinin hardware səviyyəsindəki detallardan 

qorunmasıdır. Başqa sözlə, DBMS, istifadəçilərə verilənlər bazası haqqında bir 

az donanım səviyyəsindən yüksəlmiş bir qavrayış təmin edir və bu daha yüksək 

səviyyəli qavrayış baxımından ifadə edilən istifadəçi əməliyyatlarını (SQL 

əməliyyatları kimi) dəstəkləyir. DBMS ilə əlaqəli daha bir neçə məqam 

aşağıdakılardır: 

 DBMS ümumi sistemdəki ən vacib proqram komponentidir, lakin tək 

deyil. Digərləri kommunal xidmətlər, tətbiqetmə inkişaf vasitələri, 

dizayn köməkçiləri, hesabat müəllifləri və (ən əhəmiyyətlisi) əməliyyat 

meneceri və ya TP monitoruna müraciət edirlər. 

 DBMS termini ayrıca, müəyyən bir satıcıdan, məsələn, IBM DB2 

Universal Database məhsulundan ümumiyyətlə müəyyən bir məhsula 

istinad etmək üçün istifadə olunur. Daha sonra DBMS nümunəsi termini 

bəzən müəyyən bir kompüter quraşdırılmasında işləyən bir məhsulun 

xüsusi nüsxəsinə istinad etmək üçün istifadə olunur. Şübhəsiz ki, , bəzən 

bu iki anlayışı bir-birindən ayırmaq lazımdır. 
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Bunlara görə də, insanların həqiqətən DBMS-i nəzərdə tutduqları zaman 

verilənlər bazası terminindən istifadə etdiklərini bilmək lazımdır. 

Ġstifadəçilər 

Üç geniş (və bir qədər üst-üstə düşən) istifadəçi siniflərini nəzərdən keçiririk: 

• Birincisi, bəzi proqramlaşdırma dilində, məsələn C ++, Java və ya daha yüksək 

səviyyəli “dördüncü nəsil” dilində verilənlər bazası tətbiq proqramlarını 

yazmaqdan məsul olan tətbiq proqramçıları var. Bu cür proqramlar DBMS-ə 

müvafiq sorğu (adətən SQL ifadəsi) verərək verilənlər bazasına daxil olur. 

Proqramlar özləri ənənəvi toplu tətbiqetmələr ola bilər və ya son istifadəçinin 

verilənlər bazasına interaktiv olaraq daxil olmasına imkan verən (məsələn: 

onlayn iş stansiyasından və ya terminaldan və ya fərdi kompüterdən) onlayn 

tətbiqetmələr ola bilər. Müasir tətbiqetmələrin əksəriyyəti onlayndır. 

• Bundan sonra verilənlər bazasına yeni təsvir olunduğu kimi interaktiv şəkildə 

daxil olan son istifadəçilər var. Verilən son istifadəçi onlayn tətbiqetmələrdən 

biri vasitəsilə verilənlər bazasına daxil ola bilər. Əksər sistemlər istifadəçinin 

DBMS-ə interaktiv olaraq SELECT VƏ INSERT kimi verilənlər bazası tələbini 

verə biləcəyi bir sorğu dili prosessoru adlanan ən azı bir daxili tətbiqetmə 

daxildir. SQL verilənlər bazası sorğu dilinin tipik bir nümunəsidir. 

• Üçüncü istifadəçi kateqoriyası verilənlər bazası administratoru və ya DBA-dır. 

Bununla verilənlər bazası sisteminin əsas aspektləri barədə ilkin 

təsvirimiz tamamlanır. 

Databaza bəs nədir? 

 Verilənlər bazası, digər bir deyim ilə Databaza, müəyyən bir müəssisənin 

tətbiqetmə sistemləri tərəfindən istifadə olunan davamlı məlumatlar 

toplusudur. 

Buradakı müəssisə termini, hər hansı bir ağlabatan ticarət, elmi, texniki və ya 

digər təşkilat üçün əlverişli bir ümumi termindir. Müəssisə tək bir şəxs, ya da 

tam bir şirkət və ya oxşar böyük bir qurum və ya bunların arasında bir şey 

ola bilər. Bəzi nümunələr bunlardır: 

 İstehsal şirkəti 

 Bank 

 Üniversitet 

Any enterprise must necessarily maintain a lot of data about its operation. 

The enterprises just mentioned would typically include the following among 

their data: 

Hər hansı bir müəssisə mütləq öz fəaliyyətinə dair bir çox məlumat 

saxlamalıdır. Yuxarıda qeyd olunan müəssisələr müvafiq olaraq, aşağıdakı 

məlumatları özündə cəmləşdirəcəkdirlər: 

 Məhsul məlumatları 

 Hesab məlumatları 

 Tələbə məlumatları 

Varlıqlar və əlaqələr 

İndi bir hipotetik istehsal şirkətinin nümunəsini bir az daha ətraflı nəzərdən 

keçiririk. Belə bir müəssisə adətən əlindəki layihələr haqqında məlumatları qeyd 

etmək istəyər: bu layihələrdə istifadə olunan hissələr; həmin hissələri tədarük 

etmək üçün müqaviləsi olan təchizatçılar; həmin hissələrin saxlandığı anbarlar; 
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həmin layihələrdə işləyən işçilər; və s. Layihələr, hissələr, tədarükçülər və bu 

kimi şeylər, hipotetik bir istehsal şirkətinin məlumatları qeyd etməsi lazım olan 

əsas varlıqları təşkil edir. Beləliklə, ġəkil 1.3 E-R diaqramı adlanır: 

 
Əsas varlıqların özlərinə (təchizatçılar, hissələr və s.) əlavə olaraq, bu əsas 

varlıqları bir-birinə bağlayan münasibətlər də olacaqdır. Bu cür əlaqələr Şəkil 

1.3-də almazlar və birləşdirici xətlər ilə təmsil olunur. Məsələn, təchizatçılar və 

hissələr arasında bir əlaqə (“TH” və ya yükvurma) mövcuddur. Hər bir təchizatçı 

müəyyən hissələri təmin edir və əksinə, hər bir hissə müəyyən bir təchizatçı 

tərəfindən təmin edilir. Bu səbəbdən, Şəkil 1.3 ayrıca varlıq / əlaqə və ya E-R 

diaqramı olaraq da adlandırılır. Bu cür diaqramlar əlaqəli verilənlər bazası 

idarəetmə sisteminin funksionallığını asanlaşdırır. 
 

ƏDƏBĠYYAT 
 

1.Christopher J. Date 

2. Verilənlər Bazası İdarəetməsinə Baxış.tarix(2004) 

3. Verilənlər bazası sistemlərinə girişdə 

4. Christopher J. Date(s. 3-17). Boston: Pearson Addison-Wesley 
 

РЕЗЮМЕ 

АЗЕР БАБАЕВ 

ЧТО ТАКОЕ БАЗЫ ДАННЫХ? 

 С каждым годом объем хранимых в мире данных увеличивается в геометрической 

прогрессии и продолжает расти. По мере увеличения объема данных ими становится все 

труднее управлять, и поэтому управление и защита данных являются сегодня одной из 

самых актуальных проблем. Для этого люди используют базу данных, и тема, которую я 

затрону в этой статье, будет касаться того, как хранить данные в базе данных и операций, 

выполняемых с ними. 

          В общем, данные в базе данных - по крайней мере, в большой системе - будут как 

интегрированными, так и совместно используемыми. 

Ключевые слова: мир, данных, тема, хранит данные 
 

SUMMARY 

AZER BABAYEV 

WHAT IS A  DATABASE? 

          The amount of data stored in the world is growing at an incredible rate every year and 

continues to grow. As the amount of data increases, it becomes more and more difficult to 

manage, and therefore the management and preservation of data is one of the most pressing 

issues today. To do this, people use a database, and the topic I will touch on in this article will be 

around how to store data in a database and the operations performed on the data. 

In general, the data in a database - at least in a large system - will be both integrated and shared. 

Keywords: peole, database, performed, large system 
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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. 
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К СВЕДНИЮ АВТОРОВ 

 

В наш журнал принимаются не опубликованные в других изданиях статьи, являю-

щиеся результатами научных исследований по экономике, филологии, истории, геогра-

фии, математике,  педагогики и психологии.  

Общий объем статьи включая графические материалы, фотографии, таблицы, 

список литературы и резюме  не должен превышать 10-12 страниц. 

Не желательно чтобы число соавторов превышало трех лиц.  

Автор несет непосредственную ответственность за качество статьи и достоверность 

представленных в нем фактов.  

Статьи могут быть представлены на азербайджанском, русском и английском 

языках. 

На верхнем правом углу статьи в размере “12” pt  жирными и заглавными буквами 

указываются имя и фамилия автора (авторов), ниже с интервалом 1, прописными буквами 

в размере “12” pt название организации, 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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