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 Ölkə iqtisadiyyatının müəyyən olunmuĢ istiqamət üzrə inkiĢafını təmin etmək və baĢ verə 

biləcək neqativ halların qarĢısını almaq üçün ölkənin mükəmməl nəzarət sisteminin olması 

mütləqdir. Məhz buna görə də maliyyə nəzarəti iqtisadi nəzarət sisteminin əsas hissəsi olmaqla 

çox mühüm aktuallıq kəsb edir. Daima yenilənən bazar münasibətləri Ģəraitində maliyyə nəzarəti 

sistemindən də müasir tələblərə uyğun yenilənmə tələb olunur. Müxtəlif ölkələrdə aparılan fərqli 

maliyyə nəzarəti metodlarının öyrənilməsi, onların sintezi və effektlivliyinin artırılması yolları 

öyrənilir. Məqalədə əsasən bu kimi məsələlər geniĢ Ģəkildə araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: effektiv maliyyə nəzarəti, iqtisadi sistem, maliyyə potensialı, maliyyə 

siyasəti, “e-nazarat” 

 

Ölkəmizdə dərin sosial-iqtisadi dəyişikliklərin getdiyi, büdcə və vergi 

intizamının möhkəmləndirilməsinin dövlət siyasətində üstünlük təşkil etdiyi, 

eləcə də azad və sosialyönümlü vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olduğu indiki 

şəraitdə maliyyə nəzarətinin rolu və əhəmiyyəti ikiqat artır. Bu mənada heç də 

təsadüfi deyildir ki, dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin müasir tələblər səviyyə-

sində qurulması və onun effektivliyinin artırılması dövlət quruculuğunun əsas 

istiqamətlərindən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının müstəqil, demokratik inkişaf yoluna qədəm 

qoymasından sonra ölkədə həyata keçirilən radikal iqtisadi islahatlar və idarəet-

mə sisteminin təkmilləşdirilməsi, xəzinədarlıq sisteminin yaradılması, nazirlik, 

komitə və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında mövcud olan nəzarət-

təftiş qurumlarının ləğv olunması, dövlət orqanlarına onların öz səlahiyyətlərinə 

aid olmayan yoxlamalar aparılmasının qadağan edilməsi və bu istiqamətdə ardı-

cıl şəkildə həyata keçirilən digər məqsədyönlü tədbirlər ölkədə beynəlxalq stan-

dartlara cavab verən maliyyə nəzarəti sisteminin qurulmasını zərurətə çevirdi. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, hər 

şeydən öncə auditor xidmətinin ən müasir mexanizmlərinin təşkilini və fəaliy-

yət göstərməsini, nəzarət sisteminin əlaqələndirilməsini və təsir gücünün artırıl-

masını və s. nəzərdə tutur. Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, respublikada auditin 

təşkili və aparılması sahəsində əsaslı işlər aparılmasına və bir sıra problemlərin 

həll olunmasına ehtiyac vardır. 

Yüksək səviyyədə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübəsi da göstərir ki, 

burada icra olunan bütün layihələr auditor nəzarətindən keçməklə həyata vəsiqə 
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alır. Bir qayda olaraq qeyd olunan ölkələrdə icrası nəzərdə tutulan dövlət 

proqramları üzrə layihələrdə bu məqsədlə ayrılmış vəsaitin 1-2 faizi nəzarət 

tədbirlərinin icra olunmasına sərf olunur. 

Respublikamızın idarə və müəssisələrində icra olunan təsərrüfat əməliy-

yatlarının qanunvericilik tələblərinə uyğun olmasını, onların şəffaflığını və 

dəqiqliyini təmin edən müstəqil nəzarət forması olan auditin geniş tətbiq olun-

ması vacib şərtdir. Ümumiyyətlə bunu normal hal hesab etmək olmaz ki, 

Azərbaycan Respublikasının «Audit xidmətinin təşkili» haqqında qanununda 

belə respublikada fəaliyyət göstərən şirkət və birliklərin illik auditor yoxla-

masından keçməsinə dair qayda müəyyən olunmamışdır. Həmin qanunda daxili 

auditin təşkili prinsipləri və onun mühüm müəssisədaxili iqtisadi nəzarət forma-

sı olduğu müəyyən olunmamışdır. Göstərilənləri nəzərə alaraq hesab edirik ki, 

respublikamızda bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin əsaslı şəkildə genişlənmə-

si və iqtisadi islahatların həyata keçirildiyi şəraitdə iqtisadi nəzarətin və bu əsas-

da audit nəzarətinin hərtərəfli inkişafı və genişlənməsi çox vacib amildir (2). 

Maliyyə nəzarətinin gələcək inkişafı, onun səmərəliliyi xeyli dərəcədə 

dövlətin qanunvericilik bazasının zamanın tələbinə uyğun təkmilləşdirilməsin-

dən də bilavasitə asılıdır. Maliyyə nəzarətini tənzimləyən normativ-hüquqi baza 

bu nəzarəti demokratik dövlətə xas olan keyfiyyətcə yeni səviyyəyə keçirməyi 

təmin etməlidir. 

«Maliyyə nəzarəti haqqında» qanun layihəsinin, ―Şəffaflığın artırılması 

və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya‖ və digər normativ hüquqi 

sənədlərin hazırlanması və qəbul olunması onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti 

tərəfindən ölkədə maliyyə nəzarətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın 

hazırlanmasına və maliyyə şəffaflığının təmin olunmasına böyük əhəmiyyət 

verilir. 

Qeyd edək ki, bu sahədə yüksək təcrübəyə malik olan Avropa ölkələrinin 

təcrübəsi öyrənilərək, qanunvericilik aktlarının tətbiqi prinsipləri, işlənməsi 

mexanizimləri müəyyən edilmişdir. Həmçinin, qanun layihələrində bütövlükdə 

Avropa ölkələrinin təcrübəsinin tətbiqinin mümkünsüz olduğunu nəzərə alaraq, 

Azərbaycan reallıqları da nəzərə alınmışdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə fəaliyyətinin qanuniliyini,  

səmərəliliyini və məqsədəmüvafiqliyini təmin etmək məqsədilə ölkədə maliyyə 

nəzarəti sahəsində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və dövlət quruculuğu 

çərçivəsində dayişikliklər aparılmışdır. Bir tərəfdən mövcud nəzarət orqanları 

ləğv edilmiş, digər tərəfdən isə bazar iqtisadiyyatı tələblərini özündə ehtiva 

edən yeni qurumlar və fəaliyyət sahələri təşəkkül tapmış, dövlət maliyyə 

nəzarəti gücləndirilmişdir. 

Bu orqanlara misal olaraq parlament yanında Hesablama Palatasını, Audi-

torlar Palatasını, müstəqil auditor şirkətlərini və s. göstərmək olar. Azərbaycan 

Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət üzrə 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinin həyata keçiril-

məsinə kömək etmək  Hesablama  Palatasının  fəaliyyətinin  əsasını  təşkil  edir. 

Hesablama Palatası dövlət mülkiyyəti və pul vəsaitləri üzərində nəzarət 

aparır. Nəzarət bütün hüquqi şəxsləri, o cümlədən dövlət büdcədənkənar 

fondlarını, Azərbaycan Respublikası Milli Bankını, yerli idarəetmə orqanlarını, 

kommersiya banklarını, sığorta firmalarını və başqa kommersiya və qeyri-
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kommersiya təşkilatlarını əhatə edir. 

Respublikada son dövrlərdə dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının struktu-

runun və fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə də böyük əhəmiyyət verilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında‖ 09 fevral 

2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə Maliyyə Nazirliyinin tərkibində bir 

sıra yeni nəzarət strukturları, məsələn, Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, Dövlət 

Maliyyə Nəzarəti Xidməti, Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi, Dövlət 

Sığorta Nəzarəti Xidməti və s. yaradılmışdır. 

Qeyd olunan nəzarət strukturlarının yaradılmasında əsas məqsəd ildən – 

ilə artan dövlət büdcəsi vəsaitlərinin və dövlət borcunun idarə edilməsi, dövlət 

xəzinədarlığı, dövlət maliyyə, ayar, sığorta fəaliyyəti, mühasibat uçotunun 

təşkili və aparılması sahələrində dövlət nəzarətinin və tənzimlənməsinin müasir 

tələblərə uyğun təşkilinin təmin edilməsidir. 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi dövlət büdcəsinin kassa icrasını həyata 

keçirən  və həmin maliyyə əməliyyatlarının uçotunu aparan, büdcə xərcləri üzrə 

dövlətin adından büdcə təşkilatları qarşısında öhdəlikləri qəbul edən, 

Azərbaycan Respublikasında dövlətə məxsus maliyyə vəsaitlərinin vahid 

mərkəzdən idarə edilməsi, bu vəsaitlərin daxil olması və məqsədyönlü 

xərcləənməsi sahəsində cari nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: büdcə təşkilatlarının 

satın aldığı mallara, qəbul etdiyi iş və xidmətlərə görə qabaqcadan dövlət 

(büdcə) öhdəlikləri götürür və bu öhdəliklər çərçivəsində satınalmalardan 

yaranan kreditor borclarının ödənilməsini həyata keçirir; dövlət büdcəsinin 

icrasını yerinə yetirməklə büdcə gəlirlərinin büdcəyə daxil olmasını və 

xərclərinin vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq ünvanlı istifadəsini təmin edir; 

dövlət xəzinədarlığının inkişafını, vahid xəzinə hesabının idarə edilmsini və bu 

hesabdan vəsaitin silinməsinə sərəncam verilməsini təmin edir və qanunve.-rici-

liklə müəyyən olunmuş digər istiqamətlərdə  fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti 

Xidməti dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının və büdcə 

təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitlərinin, habelə dövlət zəmanəti ilə alınmış 

kreditlərin məqsədli və səmərəli xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini  

həyata  keçirən  bir  qurumdur. 

Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıda-

kılardır: dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının vəsaitlərinin 

xərclənməsi, habelə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar əməliyyatlar üzrə 

vəsaitlərinin əldə edilməsi və xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini 

həyata keçirir; dövlət zəmanəti ilə alınmış və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

verilmiş kreditlərin xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə nəzarətini həyata 

keçirir; Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyə nəzarətininin həyata 

keçirilməsi işinə metodiki rəhbərlik edir, bu sahədə mövcud olan nöqsanları və 

neqativ halları doğuran səbəblərin aradan qaldırılması məqsədilə mütəmadi 

tədbirlər həyata keçirir; qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər istiqamətlərdə 

fəaliyyət göstərir (5). 

Azərbaycan Respublikası Maliyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə 

Edilməsi Agentliyi isə qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət borcalmalarının 
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həyata keçirilməsini təmin edən, vahid xəzinə hesabında olan vəsaitin qalığını 

(sərbəst qalığı) və dövlət büdcəsinin Təminat Fondunun vəsaitlərini idarəetmə-

yə verən və ya idarə edən, dövlət qiymətli kağızlarının emissiyasını həyata 

keçirən, dövlət borcunun, dövlət zəmanətlərinin və xarici dövlətlərin Azər-

baycan Respublikasına olan borcunun reyestrini aparmaq üçün yaradılmışdır. 

Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Xidməti isə Azərbaycan Respubli-

kasında sığorta fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimlənməsini və nəzarətini, 

sığortalıların, sığortaçıların və sığorta bazarının digər peşəkar iştirakçılarının, 

habelə bu sahədə dövlətin hüquq və mənafelərinin qorunmasını təmin edən bir 

strukturdur. 

Çoxsahəli bir sistemi özündə ehtiva edən maliyyə nəzarətinin ayrı- ayrı 

istiqamətlərini təkmilləşdirməkdən öncə ölkəmizdə maliyyə nəzarəti üzrə vahid 

konsepsiya işlənib hazırlanmalı və bu konsepsiyada maliyyə nəzarətinin 

nəticəliliyinin, şəffaflığının və aşkarlığının, obyektivliyinin və səriştəliliyinin, 

müstəqilliyinin və təsirliliyinin, iqtisadi inkişafa və təhlükəsizliyə təminatının 

əsas istiqamətləri, maliyyə nəzarətinin hüdudları, forma və metodları, nəzarət 

qurumlarının hüquqi statusu, maliyyə nəzarəti orqanları ilə digər dövlət idarə-

etmə orqanlarının əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, maliyyə nəzarəti sahəsində 

maraqların toqquşmasının qarşısının alınması, habelə nəzarət qurumlarının 

fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmləri müəyyən edilməlidir (3). 

Maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən 

digər tədbirlərin görülməsi də məqsədə uyğun olardı: 

1) Maliyyə nəzarətinin effektivlik meyarlarının hazırlanması və tətbiqi; 

2) Maliyyə nəzarətində daha geniş əhatəliliyi təmin etmək məqsədilə mütərəq-

qi seçmə prosedurlarından istifadə edilməsi; 

3) Maliyyə nəzarətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və təsirliliyinin təmin 

olunması; 

4) Nəticəyə istiqamətləndirilmiş büdcələşdirmə və səmərəlilik auditinin ge-

nişləndirilməsi; 

5) Nəzarət orqanlarının hesabatlılığının təkmilləşdirilməsi; 

6) Maliyyə nəzarətində informasiya texnologiyalarının tətbiqi v elektron 

nəzarət (―e-nazarat‖) sisteminin yaradılması; 

7) Müstəqil (kənar) auditorların dövlət büdcəsi maliyyə nəzarətinə cəlb 

olunması; 

8) Maliyyə nəzarəti statistikasının təşkili; 

9) Nəzarət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və sinxronlaşdırılması; 

10) Dövlət orqanlarında daxili nəzarət fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi; 

11) Kadr hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

12) Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi. 

Beləliklə, respublikamızda maliyyə nəzarətinin tədqiqi göstərir ki, maliy-

yə nəzarəti sisteminin müasir dövrün tələblərinə uyğun təşkili və təkmilləşdiril-

məsi olduqca vacibdir. 

İqtisadi islahatların yeni mərhələsinə qədəm qoymuş Azərbaycanda 

dövlət maliyyə nəzarətinin beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulması nəticə 

etibarı ilə dövlətin maliyyə siyasətinin müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmasına, 

maliyyə vəsaitlərinin vaxtında dövlət fondlarına daxil olmasına, habelə dövlət 

vəsaitlərindən məqsədyönlü istifadəyə gətirəcək, bu isə öz növbəsində sosial və 
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iqtisadi dirçəlişə imkan verəcəkdir. 

 
ƏDƏBĠYYAT 

 

1. D. Bağırov, M. Həsənli. Maliyyə. Bakı: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 2011. 

2. Quliyev N.R., Mahmudov M.M. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri. Bakı: 2011, 123 s.  

3. Ş.Ş.Bədəlov, R.B.Məhərrəmov, F.Qurbanov. Büdcə sistemi. Bakı: 2003. 

4. A.F.Musayev, Y.A.Kəlbiyev, A.A.Hüseynov «Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: 

islahatlar və nəticələr». 

5. Bəybala Xankişiyev. Maliyyə nəzarəti. 2002. 

6. ―Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit‖ elmi-praktik konfransın materialları Azərnəşr, 

1999. 

 

РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН  БАГИРСОЙЛУ, ГУЛЬТЕКИН АХМЕДОВА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

         Чтобы обеспечить развитие экономики страны в определенном направлении и 

предотвратить возможные негативные явления, в стране необходима совершенная 

система контроля. Вот почему финансовый контроль является очень важной частью 

системы экономического контроля. В постоянно меняющейся рыночной среде система 

финансового контроля также нуждается в обновлении, чтобы соответствовать 

современным требованиям. Изучаются изучение различных методов финансового 

контроля в разных странах, пути повышения их синтеза и эффективности. В статье в 

основном исследуются такие вопросы. 

          Ключевые слова: эффективный финансовый контроль, экономическая система, 

финансовый потенциал, финансовая политика, «электронный контроль» 

 

SUMMARY 

HUSEYN BAGIRSOYLU, GULTAKIN AHMADOVA 

CURRENT SITUATION AND OPPORTUNITIES TO INCREASE THE EFFICIENCY 

OF FINANCIAL CONTROL IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 It is necessary to have a perfect system of control in order to ensure the development of 

the country's economy in a certain direction and to prevent possible negative developments. 

That is why financial control is a very important part of the economic control system. In a 

constantly evolving market environment, the financial control system also needs to be updated 

to meet modern requirements. The study of different methods of financial control in different 

countries, ways to increase their synthesis and effectiveness are studied. The article mainly 

explores such issues. 

            Key words : effective financial control, economic system, financial potential, financial 

policy, "e-control" 
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REGĠONUN TARAZLAġDIRILMIġ ĠNKĠġAFI ANLAYIġINA  

NƏZƏRĠ-KONSEPTUAL BAXIġ 

 

Məqalədə tarazlaĢdırılmıĢ inkiĢaf anlayıĢının meydana gəlmə səbəbləri və tədqiq 

edilməsinə yaranan zərurət nəzərdən keçirilmiĢ, tarazlaĢdırılmıĢ inkiĢaf anlayıĢının məzmunu 

öyrənilmiĢ və onun ekoloji, sosial-iqtisadi aspektləri tədqiq edilmiĢdir. 

Elmi məqalədə, həmçinin tarazlaĢdırılmıĢ inkiĢaf anlayıĢı regional prizmadan 

araĢdırılmıĢ, müxtəlif iqtisadçı alimlərin nəzəri-konseptual baxıĢları gözdən keçirilərək regionun 

tarazlaĢdırılmıĢ inkiĢafı anlayıĢının izahı konkretləĢdirilmiĢdir. Məqalədə araĢdırmanın məntiqi 

nəticəsi kimi Azərbaycan regionlarının iqtisadiyyatının tarazlaĢdırılmıĢ inkiĢafı istiqamətində 

konkret təkliflər verilmiĢdir.  

Açar sözlər: region, regional iqtisadiyyat, disproporsionallıq, tarazlaĢdırılmıĢ inkiĢaf, 

sosial-iqtisadi inkiĢaf, regional yanaĢma 

 

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünya ölkələrinin “inkiĢaf etmiĢ” və 

“inkiĢaf etməkdə olan və ya az inkiĢaf etmiĢ”  səviyyəyə ayrıla biləcək fərqli 

sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrində olduqları iqtisadçıların nəzər diqqətini cəlb 

etmişdir. İqtisadçılar ölkələr arasında müşahidə edilən sosial-iqtisadi inkişaf 

səviyyələrindəki fərqlərin hər bir ölkənin daxilində fərqli səviyyələrdə olsa da 

özünü göstərdiyini müəyyənləşdirdilər. Sənayeləşmə hərəkəti vasitəsilə iqtisadi 

inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan ölkələr investisiyaların hansı sektorlara, hansı 

ərazilərə yönəldiləcəyini bazar güclərinin öhdəsinə buraxırdılar. Nəticə etibarilə 

ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki yaranan həddindən artıq 

fərqlər və bu fərqlərin yaratdığı sosial-iqtisadi problemlər iqtisadiyyatın yalnız 

bazar mexanizmi vasitəsilə tənzimlənilməsinin təhlükəli olduğunu meydana 

çıxartdı. Belə ki, investisiyaların iqtisadiyyatın hansı sektoruna və sahəsinə 

yönəldiləcəyini bazar güclərinin öhdəsinə buraxdıqda, investisiya qoyuluşlarının 

sosial faydasının ikinci planda dayandığı, şəxsi mənafenin ön planda olduğu 

diqqəti cəlb edirdi. Bu baxımdan iqtisadi fəaliyyətlərin regionlar üzrə 

paylanmasına müdaxilə edərək yalnız bazar güclərinin üzərinə buraxmamaqla, 

investisiya qoyuluşlarında ölkə mənafeyi nəzərə alınmaqla regionların sosial-

iqtisadi inkişaf səviyyələrinin tarazlaşdırılmasına cəhd göstərilməyə, həmçinin 

istər inkişaf planlarında, istərsə də dövlət proqramlarında regional qeyri-

bərabərliyi azaltmaq istiqamətində iqtisadiyyata müdaxilə tədbirlərinə yer 

verilməyə başlandı.  

Tarixən ―tarazlaşdırılmış inkişaf‖ anlayışı ekoloji problemlərlə bağlı olub 

ətraf mühitin mühafizəsi, təbii balansın qorunması və s. kimi məsələləri əhatə 

etmişdir.  Tarazlı və ya  tarazlaşdırılmış  inkişaf anlayışını  ilk dəfə  1915-ci  ildə  
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ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Kanada komissiyası təklif etmişdir. Komissiyanın 

fikrincə, hər bir nəsil təbii resursların və kapitalın müəyyən bir hissəsindən 

istifadə edə bilər. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, bu resursların əsas 

hissəsinə toxunulmamalı və gələcək nəsillərə ötürülməlidir (3). 

1960-1970-ci illərdə komissiya üzvlərinin ekoloji və sosial-iqtisadi 

problemlərin hazırki və gələcək nəsillərin həyatı üçün təhlükə yaratdığı 

qənaətinə gəlməsi bəşəriyyətin davamlı tarazlaşdırılmış inkişafı (sustainable 

development konsepsiyası) ideyasının formalaşmasına və inkişafına zəmin 

yaratdı. Komissiyanın müəyyən etdiyi və qlobal sistemin vəziyyətini qeyri-stabil 

kimi xarakterizə edən əsas problemlərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

1. Ekoloji problemlər. Ekoloji problemlərə bütün yol verilən hədləri aşan 

antropogen təsirlər nəticəsində ətraf təbii mühitin komponentlərinin tənəzzülü və 

ya pisləşməsi aid edilir. Tənəzzül və ya pisləşmə altında biz hidrosferanın, 

atmosferanın və litosferanın çirklənməsini, heyvanlar və bitki aləminin müxtəlif-

liyinin azalmasını, səhralaşmanı, ozon təbəqəsinin gücdən düşməsini, genetik 

xəstəliklər və pozuntuları, yeni xəstəliklərin meydana gəlməsini, planetin təbii 

resurslarının tükənməkdə olmasını və s. başa düşürük. 

2. Sosial problemlər. Sosial problemlərə daxildir: aşağı həyat səviyyəsi 

olan ölkələrdə əhali artımı, əhalinin həyat səviyyəsindəki disproporsiyaların 

artması, xəstələnmə dərəcəsinin böyüməsi, əhalinin yoxsul təbəqəsinin sayının 

artması; aclığın yayılması; millətlərarası və etnik zəmində münaqişələr və s. 

3. İqtisadi problemlər. Bu problemlərə ətraf mühitə və gələcək nəsillərin 

maraqlarına təsiri nəzərə alınmadan iqtisadi gəlirin artımını və pul zənginləşmə-

sini,  resurslara qənaət edən qeyri-səmərəli texnologiyalardan istifadə edilməsini, 

ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki fərqlərin artmasını, ətraf 

mühitə yol verilən təsirin qiymətləndirilməsi meyarlarının olmamasını və s. aid 

etmək olar (4). 

Yuxarıda qeyd edilən ekoloji və sosial-iqtisadi problemlərin dərk edilməsi 

ilə tarazlaşdırılmış inkişaf nəzəriyyəsi getdikcə daha da populyarlaşırdı. Belə ki, 

beynəlxalq səviyyədə də inkişaf vektorunun dəyişdirilməsinin vacibliyi artıq 

özünü biruzə verirdi. Bunun başlıca sübutu 1962-ci ildə BMT-nın Baş 

Assambleyasının ―İqtisadi inkişaf və təbiətin qorunması‖ adlı qətnaməsinin 

qəbul etməsi idi. Bundan 10 il sonra 1972-ci ildə ətraf təbii mühit problemlərinin 

həllinin müzakirə olunduğu ilk ümumdünya Stokholm konfransında dünyanın 

113 ölkəsinin nümayəndələri BMT-nin ətraf təbii mühitin qorunması üzrə 

Proqramının həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq təşkilatın yaradılması 

haqqında qərara gəldilər. Daha sonra 1983-cü ildə BMT-nin Baş katibinin 

təşəbbüsü ilə ətraf mühit və inkişaf üzrə Beynəlxalq komissiya yaradılmışdır 

(ƏMİBK). Komissiyaya Norveç dövlətinin baş naziri Qru Xarlem Brundtland  

başçılıq etmişdir və məhz bu baxımdan komissiyanın adını bəzən  Brundtland 

Komissiyası da adlandırırdılar. Ətraf Mühit və İnkişaf Beynəlxalq Komis-

siyasının fəaliyyətinin əsas məqsədi dünyanın müxtəlif ölkələrinin əhalisini 

narahat edən ekoloji və sosial-iqtisadi problemlərin aşkar edilməsi olmuşdur. 

Fəaliyyətin dördüncü ilində Ətraf Mühit və İnkişaf Beynəlxalq Komissiyasının 

―Bizim ümumi gələcəyimiz‖ hesabatında  bəşəriyyətin  işgüzar fəaliyyətində və 

həyat tərzində dəyişiklik edilməsinin vacibliyi  haqqında xəbərdarlıq səslən-

dirilmiş və qeyd edilmişdir ki, əks təqdirdə ətraf təbiət mühitinin kəskin 
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pisləşməsi baş verəcək, bu isə bəşəriyyət üçün böyük problemlər törədə bilər. 

―Tarazlaşdırılmış inkişaf‖ anlayışına ilk dəfə məhz 1987-ci ildə BMT-nin Ətraf 

Mühit və İnkişaf Komissiyası tərəfindən hazırlanmış ―Bizim ümumi 

gələcəyimiz‖ hesabatında rast gəlinmişdir. Ətraf Mühit və İnkişaf Beynəlxalq 

Komissiyasının fikrincə, iqtisadiyyat insanların istehlak və arzularını təmin 

etməlidir, lakin onların artımı planetin ekoloji və resurs imkanlarına uyğun 

olmalıdır. 

1987-ci ildə BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf Komissiyası tərəfindən 

hazırlanmış ―Bizim ümumi gələcəyimiz‖ hesabatında rast gəlinən ―tarazlaş-

dırılmış inkişaf‖ anlayışından əgər bu vaxta qədər yalnız ekoloji kontekstdə 

istifadə olunurdusa, daha sonralar ―tarazlaşdırılmış inkişaf‖ anlayışından sosial-

iqtisadi tədqiqatlarda geniş tətbiq olunmağa başlandı. Aydındır ki, bu anlayışın 

ekoloji aspekti müxtəlif iqtisadi nəzəriyyələrdə tədqiqatın vacib elementinə 

çevrilmişdir. Bu məfhumun ayrıca götürülmüş hər hansı bir regionun iqtisadiy-

yatına tətbiq edilməsi bu inkişaf vektorunun kiçik sahibkarlıq sektorundan 

başlayaraq iri dövlət korporasiyalarına qədər olan iqtisadiyyatın bütün 

subyektlərinin təsərrüfat həyatına inteqrasiyasına səbəb olur. Bir faktı qeyd 

etmək lazımdır ki, regionun tarazlaşdırılmış inkişafı təbii resursların 

məhdudluğu problemini region əhalisinin artan tələbatları şəraitində həll etmir. 

Ancaq iqtisadi inkişafın müəyyən bir mərhələsində tarazlaşdırılmış inkişaf 

cəmiyyətin ehtiyaclarını maksimum səviyyədə təmin etmək üçün mövcud təbii 

resursların ağıllı və səmərəli şəkildə yenidən bölüdürülməsinə, eyni zamanda, 

gələcək inkişaf üçün təbii potensialın bir hissəsinin mühafizəsi məsələsinin həll 

edilməsinə imkan verir. 

BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf Komissiyasının əsas çağırışı cəmiyyətin 

yeni, ətraf mühit üçün təhlükəsiz iqtisadi inkişaf erasına keçməsindən ibarət 

olmuşdur. Bu halda ―ətraf təbiət mühit-cəmiyyət-insan‖ tarazlaşdırılmış inkişaf 

sisteminə keçilməsi haqqında məsələ qarşıya qoyulurdu ki, məhz bu baxımdan 

davamlı sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf 

Komissiyasının fəaliyyətinin əsasını təşkil edir (3). 

Tarazlaşdırılmış inkişaf konsepsiyası ilk dəfə 1992-ci ildə Rio-de-

Janeyroda davamlı tarazlı inkişaf üçün fəaliyyət planı təsdiqləndikdə və 

bəşəriyyətin üzləşdiyi ekoloji, sosial və iqtisadi problemlərin həlli yolları 

hazırlanarkən formalaşdırılmışdır. Tarazlaşdırılmış inkişaf konsepsiyasından 

çıxaraq qeyd edə bilərik ki, ―tarazlaşdırılmış inkişaf‖ anlayışı iki yanaşmaya 

əsaslanır. Birinci yanaşmaya, biosferasentrik yanaşmaya əsasən ətraf təbii 

mühitə və biosferaya yalnız resurs mənbəyi kimi deyil, həm də yer üzündəki 

bütün həyatın əsası kimi baxılır. İkinci yanaşma, antroposentrik yanaşma 

bəşəriyyətin bundan sonra da mövcud olma ehtimalına və insanlığın təbii 

resurslara olan artan tələbatının təmini problemlərinin həllinə əsaslanır (5). 

İqtisadi kateqoriya kimi tarazlaşdırılmış inkişaf anlayışı və onunla bağlı 

terminlər hələ birmənalı şəkildə izah edilməmiş və bu səbəbdən regionun 

tarazlaşdırılmış inkişafı məfhumunun müxtəlif mənalarda izahına rast gəlmək 

olur. Məsələn, BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf Komissiyası tərəfindən davamlı 

tarazlaşdırılmış inkişaf anlayışı gələcək nəsillərin tələbatlarının təmin olunması 

imkanlarını təhlükə altında qoymadan indiki nəsillərin tələbatlarının təmin 

edilməsi kimi qəbul etmişdir (6). Tərifdən göründüyü kimi, ən mühüm üstünlük 
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əhali tələbatına, başqa sözlə desək, ehtiyacların ödənilməsinə verilir, 

məhdudiyyət isə ətraf təbii mühitin indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını 

ödəmək imkanlarına aiddir (şəkil 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Tarazlaşdırılmış inkişafın şərtləri  

 

AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Ə.X.Nuriyevə 

görə, tarazlaşdırılmış regional inkişaf ölkənin davamlı inkişaf probleminin daxili 

tərkib hissəsi olaraq regionun iqtisadi, sosial və ekoloji altsistemlərinin nisbi 

tarazlaşdırılması sayəsində iqtisadi müstəqilliyin əldə edilməsi, özünü 

təminetmə, özünü maliyyələşdirmə nailiyyəti kimi başa düşülür. Əli Nuriyevə 

görə, XX əsrin 60-cı illərində dünya kapitalizm və sosializm sistemi arasındakı 

mübarizə hər iki sistemə daxil olan ölkələrdə təbii resursların sürətlə istifadə 

olunması, ətraf mühitə külli miqdarda tullantının atılması və ətraf mühitin kəskin 

surətdə çirklənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə böyük şəhərlərin sürətlə inkişaf 

etməsi və təmərküzləşməsi digər bölgələrdən əmək qabiliyyətli əhalinin, 

xüsusilə işçi qüvvəsinin axınının baş verməsi ilə nəticələndi. Nəticədə 

regionların inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların inkişaf səviyyəsində olan 

kəskin fərqlərin aradan qaldırılması və inkişaf səviyyələrində tarazlığın 

yaradılması bütövlükdə ölkənin davamlı inkişafı üçün vacib amilə çevrildi (1).  

Yuxarıda söylənən fikirlərə əsaslanaraq qeyd edək ki, tarazlaşdırılmış 

inkişaf anlayışının şərhinin müxtəlifliyi problemi onunla bağlı terminlərin 

iqtisadi elminin müasir yanaşmaları əsasında tədqiq edilməsinə zərurət 

yaratmışdır. Bir sıra iqtisadçı alimlər tarazlaşdırılmış inkişaf anlayışını ətraf təbii 

mühitin qorunması ilə bərabər, sabit sosial-iqtisadi inkişafla əlaqələndirirlər (7). 

İ.N.Şurqalina sosial-iqtisadi sistemin tarazlaşdırılmış inkişafını əhalinin 

həyat keyfiyyətinin sabit yaxşılaşdırılması hesab edir. Bu zaman İ.N.Şurqalina 

məhdudiyyət kimi biosferanın həcminin və ya imkanlarının son hədlərini 

müəyyənləşdirir. Belə ki, bu hədlərdən kənara çıxmaq ətraf mühitin özünü 

tənzimləməsinin təbii mexanizminin məhv olması səbəbindən ətraf təbii mühitdə 

qlobal dəyişikliyə səbəb olacaqdır. Yəni əgər sosial-iqtisadi sistemlər iqtisadi və 

təbii qanunauyğunluqlara tabe olmaqla fəaliyyət göstərərlərsə, onda onlar sabit 

inkişaf edirlər, lakin eyni zamanda sosial-iqtisadi sistemlər tarazlıq vəziyyətini 

itirmə riskinə səbəb ola biləcək müxtəlif amillərin təsirinə də məruz qala bilərlər 

(8). 

V.E.Roxçin regionun, başqa sözlə desək, hər hansı bir konkret ərazinin 

tarazlaşdırılmış inkişafının tədqiq edilməsinin üç əsas istiqamətini fərqləndirir:  

Tarazlaşdırılmış inkişaf 

Tələbatların ödənilməsi 

imkanlarının artımının 

saxlanılması 

Resursların istifadəsinin 

dəyişdirilməsi, texnoloji 

təkmilləşdirmə 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 

1) ekosistemlərin tarazlığını mühafizə edərək indiki və gələcək nəsillərin 

tələbatlarının ödənilməsini təmin edən iqtisadi artım kimi tarazlaşdırılmış 

inkişaf;  

2) ətraf təbii mühitə təhlükə törətməyən sabit sosial-iqtisadi inkişaf;  

3) region əhalisinin həyat keyfiyyətinin sabit olaraq yaxşılaşdırılması (9, 

s.52). 

O.S.Pçelintsevin mülahizələrinə görə, tarazlaşdırılmış inkişaf bütün 

iqtisadi, sosial, ekoloji proseslərin idarə edilməsinə və ərazidə məskunlaşma və 

istehsalın yerləşdirilməsi məsələlərinin razılaşdırılmış həllinə keçidi nəzərdə 

tutur (10, s. 33-34). 

Tarazlaşdırılmış inkişafın digər bir tədqiqatçısı V.A.Kretinin öz araşdır-

malarında iqtisadi tarazlığın əsas komponentlərini bu cür fərqləndirmişdir: 

maliyyə, ekoloji tarazlıq, investisiya və innovasiya fəaliyyəti, iqtisadi səmərəlilik 

və s. V.A.Kretinin ekoloji tarazlığa, iqtisadi səmərəliliyə və investisiya 

fəaliyyətinə təsir edə təkrar istehsalın kompleksliliyi amilini tarazlaşdırılmış 

inkişafın ən mühüm komponentlərindən biri kimi fərqləndirir (11). 

Tədqiqatçılar A.S.Martınov, V.V.Artyuxov və V.Q.Vinoqradov ―tarazlaş-

dırılmış sosial-iqtisadi inkişaf‖ anlayışının məzmununu gözdən keçirərkən 

tarazlı inkişafın sistemlərin fundamental xassələrindən biri olduğu fikrinə 

əsaslanırlar. Bu zaman onlar sistemləri davamlılıq xassəsinin tətbiq edilə 

biləcəyi 3  alt sistemə ayırırlar: təbii resurslar, maddi-texniki kompleks və 

cəmiyyət. 

V.N.Lajentsev də öz tədqiqatlarında, həmçinin tarazlaşdırılmış inkişafa 

regional təsərrüfat sisteminin əsas xassəsi kimi baxır. Bu xassə sistemin 

infrastruktur, əmək və təbii-resurs potensialını yaratmaq və istifadə etmək 

qabiliyyətini xarakterizə edir (12). 

V.N.Vasilenko elmi araşdırmalarında tarazlaşdırılmış inkişafa regionun 

böhransız və ya təhlükəsiz inkişafı kimi baxır. Elmi araşdırmalarında 

V.N.Vasilenko regionun təhlükəsizliyinin iqtisadi, sosial və ekoloji kimi əsas 

formalarının nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edir (13, s. 57). 

Tarazlığın təmin edildiyi cəmiyyətdə xammal və enerji istehlakının həyata 

keçirilməsi şərtlərini Q.Deyli belə müəyyənləşdirmişdir:  

1) Bərpa olunan təbii resursların və enerjinin istehlakı templərinin onların 

bərpa edilmə templərindən çox olmadıqda;   

2) Bərpa olunmayan təbii resursların istehlakı templərinin onların bərpa 

olunan əvəzedicilərinin axtarışı və işlənib hazırlanması templərindən çox 

olmadıqda;  

3) Tullantıların miqdarı və intensivliyinin onların ətraf təbii mühit tərəfindən 

udulması imkanlarından çox olmadığı halda (3). 

D.X.Medouz və başqa tədqiqatçılar hesab edirlər ki, tarazlaşdırılmış 

inkişaf həcm artımı ilə deyil, keyfiyyət inkişafı ilə xarakterizə olunur. Bu 

yanaşmanın müəllifləri ―artım‖ və ―inkişaf‖ anlayışlarını dəqiqliklə bir-birindən 

fərqləndirirlər. Tədqiqatçıların fikrincə, ―böyümək‖ dedikdə, resursların istifadə 

həcminin artırılması və ya daha çox resurs sərfi hesabına artımın əldə edilməsi 

başa düşülür. ―İnkişaf‖ isə  vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə potensial 

imkanlarının genişləndirilməsi və reallaşdırılması deməkdir (14). 
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S.A.Dyatlovun fikrincə, tarazlaşdırılmış inkişaf – indiki və gələcək 

nəsillərin  tələbatlarını təmin etmək məqsədilə cəmiyyətin bütün üzvlərinə 

müxtəlif xidmətlər (o cümlədən iqtisadi, sosial və ekoloji) göstərmək iqtidarında 

olan cəmiyyətin inkişafıdır. S.A.Dyatlovun araşdırmalarına görə, həyat 

təminedici, iqtisadi, sosial və ekoloji sistemləri sabit vəziyyətdə saxlamaq 

olduqca vacibdir. S.A.Dyatlov, həmçinin tarazlaşdırılmış inkişafın bir sıra 

prinsiplərini – iqtisadi səmərəlilik, məqsədəuyğun mövcudluq, sosial ədalət və 

təbiətdən rasional istifadə prinsiplərini fərqləndirir (15). 

Rus iqtisadçısı S.A.Dyatlovun tarazlaşdırılmış inkişaf haqqındakı elmi 

yanaşmalarına əsaslanan və öz araşdırmalarında bu elmi yanaşmalardan istifadə 

edən, məqalənin həmmüəlliflərindən biri olan i.ü.f.d., dosent C.İ.Mahmudov 

qeyd edir ki, hər bir regionun özünəxas tarazlaşdırılmış inkişaf istiqaməti 

mövcuddur  və məhz bu baxımdan Azərbaycanın özünəxas xüsusi sosial-iqtisadi 

və ekoloji inkişaf şəraiti olduğundan dövlət orqanları xarici ölkələrin 

tarazlaşdırılmış inkişaf modelinə keçid təcrübəsini kor-koranə təqlid etməmə-

lidirlər (2). 

V.İ.Danilov-Danilyanın fikrincə, tarazlaşdırılmış inkişafın ―həll hədlə-

ri‖nin mövcudluğu arasındakı əlaqə təhlükəsiz inkişafın sərhədlərini məhv 

etməyə can atan qüvvələrin qarşısını almağa məcbur edir. Qeyd edək ki, 

təhlükəsiz inkişafın sərhədləri xaricində cəmiyyətin inkişafı üçün real təhdidlər 

yarana bilər (16). 

T.V.Yarıqina hesab edir ki, tarazlaşdırılmış inkişaf – indiki nəslin 

tələbatlarını təmin edən, bu zaman gələcək nəsillərin ehtiyaclarını ödəmək 

qabiliyyətinə xələl gətirməyən bir inkişafdır. T.V.Yarıqina öz araşdırmalarında 

tarazlaşdırılmış inkişafı, ilk növbədə, ekoloji tarazlıq kimi başa düşmüş və 

tədqiq etmişdir (17). 

―Tarazlaşdırılmış inkişaf‖ anlayışına verilən müxtəlif yönümlü təriflərin 

çoxluğuna baxmayaraq qeyd etmək lazımdır ki, ―tarazlaşdırılmış inkişaf‖  

anlayışının  izahı hələ də mübahisəli olaraq qalır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 

bəzi iqtisadçılar öz diqqətlərini ancaq ekoloji komponent üzərində 

cəmləşdirirlər, digərləri isə əksinə olaraq bu tərifi çox geniş başa düşürlər və 

iqtisadi, sosial, ekoloji, siyasi, mədəni, mənəvi-etik və digər parametrlərdən 

təfsir edirlər. Yuxarıda qeyd olunan müxtəlif yönümlü yanaşmalar əsasında 

tarazlaşdırılmış inkişafın təsnifatlandırılması cədvəl 1-də təqdim olunmuşdur. 

 

Cədvəl 1. 

Regionun tarazlaşdırılmış inkişafının təsnifatı (18) 
Təsnifatın əlaməti Regional inkişafın tarazlılıq tipləri 

Regionun inkişaf istiqaməti 

 İqtisadi tarazlılıq; 

 Maliyyə tarazlılığı; 

 Sosial tarazlılıq; 

 Ekoloji tarazlılıq; 

 Büdcə tarazlığı; 

 Regionun sosial-iqtisadi inkişafının kompleks tarazlılığı. 
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Tarazlığın formalaşma 

xüsusiyyəti 

 Təbii yolla formalaşan regional tarazlıq; 

 Məqsədyönlü dövlət tənzimlənməsi vasitəsilə formalaşan 

regional tarazlıq; 

 Dövlət – özəl əməkdaşlıq mexanizminin fəaliyyəti 

nəticəsində əldə olunmuş regional tarazlıq. 

Zaman amili 

 Regionun uzunmüddətli tarazlığı; 

 Regionun ortamüddətli tarazlığı; 

 Regionun qısamüddətli tarazlığı. 

Subyektiv amilin rolu 

 Yalnız obyektiv amillərin hesabına formalaşan tarazlıq; 

 Subyektiv qarşılıqlı təsir nəticəsində formalaşan tarazlıq; 

 Obyektiv və subyektiv amillərin sintezi nəticəsində 

formalaşan regional tarazlıq.  

Sosial səmərə 
 Regionun inkişafının sosial səmərə baxımından tarazlığı; 

 Regionun inkişafının sosial destruktiv tarazlığı. 

Kəmiyyət 

qiymətləndirməsinin 

imkanları 

 İqtisadi-riyazi metodların köməyi ilə kəmiyyətcə 

qiymətləndirilən tarazlıq; 

 İqtisadi-riyazi və ekspert metodlarının sintezi əsasında 

qiymətləndirilən tarazlıq; 

 Səviyyəsinin bilavasitə kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi 

mümkün olmayan tarazlıq. 

 

Cədvəl 1-də göstərildiyi kimi, inkişafın istiqamətindən asılı olaraq 

tarazlaşdırılmış inkişafı iqtisadi, maliyyə, ekoloji və digər növlərə ayırırlar. 

Tərəfimizdən aparılan təhlil nəticəsində məlum olmuşdur ki, müxtəlif 

tədqiqatçıların tarazlaşdırılmış inkişafa verdikləri təriflərin əksəriyyətində  

iqtisadi, sosial və ekoloji komponentlərə fərqli baxış sərgilənir. Deməli, 

tarazlaşdırılmış inkişaf indiki və gələcək nəsillərin maraqlarını nəzərə almaqla 

sosial-iqtisadi tarazlığın və sabitliyin əldə olunması, ictimai münasibətlərin 

inkişafı, maddi rifah və mənəvi inkişaf üçün şəraitin təmin edilməsi, təbiətin 

rasional istifadə edilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi ilə təmin olunur. 

―Tarazlaşdırılmış inkişaf‖ anlayışına verilən müxtəlif yönümlü tərifləri 

təhlil edərkən ―tarazlaşdırılmış inkişaf‖ termininin olduqca mübahisəli bir 

anlayış olduğu qənaətinə gəlirik. Belə ki, tarazlılıq və inkişaf anlayışları təbiətcə 

bir-birinə zidd anlayışlardır və ölkə iqtisadiyyatının inkişafının vahid 

istiqamətləndirici vektorunu təmsil etmək üçün müəyyən fərziyyələrin irəli 

sürülməsini tələb edirlər. Əlbəttə ki, bu ―inkişaf‖ın bazar münasibətləri və artan 

mənfəət şəraitində cəmiyyətin sosial-iqtisadi və ekoloji maraqlarını nəzərə 

almaqla ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə təsirinin intensivləşdirilməsinə 

əsaslanan mütərəqqi xarakterə malik olması ilə bağlıdır. Ancaq dövlətin 

tarazlaşdırılmış inkişafına unitar vahid kimi baxılması, çox güman ki, 

ümumiləşdirici və sistemləşdirici xarakter daşıyacaqdır. 

Beləliklə, regionun tarazlaşdırılmış inkişafı adı altında milli sosial-iqtisadi 

sistemin dayanıqlığının artırılması, uzunmüddətli perspektivdə cəmiyyətin və 

insanların maraqlarının ahəngdar əlaqələndirilməsi əsasında indiki və gələcək 

nəsillərin ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədilə regionun iqtisadi, sosial və 

ekoloji alt sistemlərinin tarazlaşdırılmış inkişafı başa düşülür. 

Azərbaycan Respublikasının tarazlaşdırılmış inkişafına nail olmaq üçün 

onun hər bir regionunun tarazlaşdırılmış inkişafı təmin edilməlidir. Başqa sözlə 
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desək, regionların inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların inkişaf səviyyəsin-

də olan disproporsiyalarıın aradan qaldırılması və inkişaf səviyyəsində müəyyən 

dərəcədə tarazlığın yaradılması ölkənin davamlı inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Məhz bu baxımdan, fikrimizcə, iqtisadi fəaliyyətlərin regionlar üzrə 

yerləşməsinə müdaxilə edərək yalnız bazar güclərinin üzərinə buraxmamaqla və 

investisiya qoyuluşlarında ölkə mənafeyi nəzərə alınmaqla regionların sosial-

iqtisadi inkişaf səviyyələrinin tarazlaşdırılmasına cəhd göstərilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ, РИФАТ ГАСАНОВ 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ПОНЯТИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье рассмотрены причины выхода в свет понятия сбалансированного развития 

и необходимость его изучения, изучена сущность понятия сбалансированного развития и 

исследованы его экологические, социально-экономические аспекты.   

В научной статье также проведено изучение понятия сбалансированного развития с  

региональной призмы, с рассмотрением теоретико-концептуальных взглядов различных 

ученых-экономистов проведена конкретизация разъяснения понятия сбалансированного 

развития региона. В статье, как логические выводы изучения, даны конкретные 

предложения в направлении сбалансированного развития экономики районов 

Азербайджана   

Ключевые слова: регион, региональная экономика, диспропорция, сбалансирован-

ное  развитие, социально-экономическое развитие, региональный подход 

 

SUMMARY 

CEYHUN MAHMUDOV, RIFAT HASANOV 

THEORETICAL-CONCEPTANIC VIEW TO THE CONCEPT OF BALANCED 

DEVELOPMENT OF THE REGION 

The reasons for the emergence of the concept of balanced development and the need to 

study are reviewed in the article , the content of the concept of balanced development is studied 

and its environmental, socio-economic aspects are researched.  

The scientific article also examines the concept of balanced development through a 

regional context, examines the theoretical and conceptual views of various economists and 

specifies the definition of balanced development of the region. As a logical result of the research, 

the article provides specific proposals for the balanced development of the economy of the 

regions of Azerbaijan. 

Keywords: region regional economy, disproportionate, balanced development, socio-

economic development, regional approach 
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DÖVLƏTĠN BÜDCƏ XƏRCLƏRĠNĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN 

 TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ YOLLARI 
 

           Ölkənin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkiĢafı üçün əsas prioritetləri müəyyənləĢdirmək və 

mövcud vəsaitlərin həmin proritetlərə uyğun olaraq daha da səmərəli xərclənməsini təmin etmək 

dövlətimizin qarĢısında duran aktual məsələlərdəndir. Belə ki, dövlət gəlirləri və xərcləri 

dövlətin iqtisadi siyasətini reallaĢdırmağın ən güclü alətidir. Məqalədə məhz dövlət büdcəsi 

xərclərinin səmərəli istifadəsi məsələləri əhatəli Ģəkildə araĢdırılmıĢdır. 

          Açar sözlər: büdcə xərcləri, büdcə gəlirləri, büdcə-vergi siyasəti, dövlətin maliyyə 

mexanizmi 
 

         Ölkəmizdə son illərdə həyata keçirilən həm iqtisadi islahatlar, həm də 

büdcə islahatları büdcə xərclərindən səmərəli istifadəyə əsas yaratsa da bununla 

belə bu sahədə islahatların davam etdirilməsinə ehtiyac vardır. Ölkə prezidenti 

cənab İlham Əliyevin keçid dövrünün başa çatması ilə bağlı bəyanatı da məhz 

büdcə xərclərindən istifadəyə yeni metodlar daxilində yanaşmanı zəruri etmişdir. 

Ümumi makroiqtisadi sabitliyi nəzərə alaraq qarşıdakı illərdə bütövlükdə 

iqtisadiyyatın, o cümlədən regionlarda ayrı-ayrı sahələrin inkişafının başlıca 

şərtlərindən biri olan orta illik inflyasiya tempinin və milli valyutanın 

məzənnəsinin məqbul səviyyədə saxlanılması, vergi dərəcələrinin optimal həddə 

müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına tətbiq edilən 

güzəştlərin müddətinin artırılması, yeni iş yerlərinin yaradılmasının 

stimullaşdırılması, gömrük dərəcələrinin optimal səviyyədə saxlanılması, xarici 

borcların səmərəli idarə olunması siyasəti davam etdiriləcəkdir. Valyuta 

gəlirlərinin artırılması, inflyasiya risklərinin azaldılması, monetar və büdcə-vergi 

siyasətinin koordinasiyasının gücləndirilməsi, dövlət xərclərinin artımının 

nəzarətdə saxlanılması və digər tədbirlər hesabına makroiqtisadi vəziyyətə, 

habelə qeyri-neft sektorunun inkişafına mənfi təsirlərin qarşısının alınması 

növbəti illərdə də iqtisadi siyasətin əsas prioritetləri hesab olunur. 

Büdcə-vergi siyasətində əsas məqsədlərdən biri qeyri-neft sektorunun 

dayanıqlı inkişafına, ölkənin makroiqtisadi vəziyyətinin sabit saxlanılmasına, 

iqtisadiyyatın səmərəli tənzimlənməsi və onun dinamik inkişafının stimullaşdı-

rılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan qarşıdakı illərdə ölkədə isteh-

salın genişləndirilməsinə, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın, infrastrukturun, əl-

verişli investisiya mühitinin yaradılmasına və iqtisadiyyata cəlb olunacaq sərma-

yələrdə ölkənin daxili resurslarının payının artırılmasına nail olunması həm zəru-

ridir, həm də bunun üçün çox geniş imkanlar vardır. Eyni zamanda,  kənd  təsər-

rüfatına  dövlət  qayğısının  və bu sahəyə birbaşa subsidiyaların artırılması, emal 

müəssisələrinin  yaradılmasına investisiyaların  cəlb edilməsi, sənaye parklarının 
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və sənaye məhəllələrinin yaradılması, qeyri-neft, qeyri-xammal  sənaye sahələri-

nin, turizmin inkişafının təmin edilməsi 2010-2015-ci illərdə qarşıda duran 

prioritet istiqamətlər hesab olunurdusa,  artıq hal-hazırda 2020-ci il də daxil 

olmaqla bu fəaliyyət sahələrindən gələn gəlirlər getdikcə artmaqdadır (10). 

Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir: 

  vergi dərəcələrinin optimallaşdırılması; 

 sahibkarlığın təşviqinə yönəlmiş vergi-gömrük siyasətinin hayata keçirilməsi; 

 kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına tətbiq edilən vergi      güzəştləri-

nin müddətinin uzadılması; 

 sahibkarlara göstərilən vergi xidmətinin yaxşılaşdırılması və əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsi üçün kompyuter terminallarının va özal vergi məsləhəti 

xidmətinin  yaradılması (2). 

Bu baxımdan, bu sahədəki islahatların davam etdirilməsi dövlət büdcəsi 

xərclərinin daha səmərəli istifadə edilməsinə gətirib çıxaracaq. Azərbaycanda 

dövlət büdcəsi xərclərinin istifadəsini aşağıdakılar şərtləndirir: 

1. Hazırkı vəziyyətdə məhdud budcə vəsaiti problemi yoxdur. Əksər 

ölkələrə xas olan budcə gəlirlərinin onun vergitutma bazasından və iqtisadi 

inkişafdan asılılığı burada virtual xarakter daşıyır. Neft Fondunun mövcudluğu 

və bu Fonddan budcəyə məhdudiyyətsiz transfer etmə praktikasına görə yaxın 

perspektivdə budcə - iqtisadi inkişaf asılılığı aktuallığını itirir. Bu baxımdan 

budcə xərcləmələrinin yuxarı həddi üçün geniş perspektiv azılır və hökumət bu 

imkandan məharətlə istifadə edir. İctimai vəsaitin neft gəlirləri hesabına artımı 

imkan verir ki, fiskal sektorun makroiqtisadi fəsadlar doğura bilən əsas 

problemləri, o cumlədən kəskin büdcə kəsirinin yaranması qarşısını almaq 

mümkün olsun. 

2. Büdcə vəsaitinin idarəetməsində son illər nəzərəçarpan islahatlar 

aparılmışdır. Büdcə xərcləmələrində prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi ümumən 

siyasi qərardır. Bununla bağlı ölk prezidenti cənab İlham Əliyev öz siyasi 

iradəsini göstərək büdcə vəsaitlərinin ölkənin inkişaf prioritetlərina uyğun olaraq 

səmərəli şəkildə xərclənməsi ilə bağlı tapşırıq vermişdir. Aydındır ki, müəyyən 

edilmiş prioritetlərin maliyyələşdirilməsi və onun hansı səmərə verməsi artıq 

iqtisadi məsələdir. Bu sahədə də ciddi addımlar atılmaqdadır. 

3. Əksmərkəzləşdirmə prosesinin sürətlənməsi dövlət büdcəsinin 

maliyyə yükünün azalmasına səbəb olmuş və məsuliyyət bölgüsündə tarazlıq 

yaratmışdır. Hazırda, büdcə, əsasən, aktiv iqtisadi alət ilə yanaşı yığım forması 

kimi müşahidə edilir. Əksmərkəzləşdirmə istiqamətində ciddi işlər 

aparılmalıdır. Bunun üçün 2 istiqamətli işlər görülməlidir: 

1. budcə iştirakçılığının (participatory budgeting) gücləndirilməsi;  

2. bələdiyyələrin fəaliyyətinin gücləndirilməsi. 

3. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin təkmilləşdiril-

məsinə yönələn xüsusi dövlət proqramına ehtiyac vardır. Mərkəzi və yerli 

büdcələr arasında uyğunsuzluq aradan qaldırılmalıdır.  

4. İctimai vəsaitin səmərəli idarəedilməsində və ümumilikdə yaxşı idarə-

etmədə əsas meyar olan hesabatlılığın mövcud səviyyəsi ildən-ilə artmaqdadır. 

Hesabatlılıq hər iki halda, həm dövlət maliyyə vəsaitinin idarəedilməsində, 
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həm dövlət mülkiyyətinə məxsus şirkət və konsernlərdə korporativ idarəetmə-

nin təkmil olmaması və beynəlxalq standartlara cavab verməməsi ilə səciyyələ-

nir və s (9). 

Dövlət maliyyəsi ölkənin maliyyə sisteminin əsas dayağı olub, iqtisadi, 

sosial və siyasi funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün onu pul vəsaitləri ilə 

təmin etmək sahəsində ən mühüm alətdir. Ölkəni idarə etmək üçün dövlətin 

kifayət qədər mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondu olmalıdır. Ona görə də 

ölkənin milli gəlirinin əhəmiyyətli hissəsi dövlət büdcəsində cəmləşdirilir. 

Dövlət büdcəsi dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması 

və istifadə edilməsinin əsas maliyyə planıdır. Dövlət büdcəsi dövlətin mövcud 

gəlirləri ilə xərcləri arasındakı balansı əks etdirir. İqtisadi mahiyyətinə görə 

dövlət büdcəsi milli gəlirin bölüşdürülmasi üçün dövlətlə hüquqi və fiziki 

şəxslər arasında yaranan münasibətlərdir. Büdcə dövlət təşkilatlarının müəyyən 

dövr üçün məqsədlərinə nail olmalarını, siyasətlərini və proqramlarının 

reallaşdırılmasını təmin edən bir plandır. Büdcə iqtisadi məqsədlərə nail olmaq 

baxımından çox təsirli bir iqtisadi siyasət vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Büdcə 

tarazlığı büdcə daxilində mövcud gəlir və xərclərin tarazlığını bildirir. Büdcə 

tarazlığı iqtisadi tarazlığa nail olmaq üçün də istifadə edilə bilər. İqtisadi 

tarazlığa malik olan ölkələrdə büdcə problemləri sadə olur və bu problemlərin 

həlli yolları da asanlıqla müəyyən edilir. Büdcə mexanizminin düzgün 

qurulması sosail və iqtisadi sferanın artımına, elmi – texniki tərəqqinin 

sürətləndirməsinə təsir edir. Dövlət büdcəsi sosial və iqtisadi sferanın 

inkişafında əsas vasitə hesab edilir. Büdcə dövlətin bütün digər maliyyə 

planları ilə qarşılıqlı əlaqədədir və planlarına nısbətən aparıcı rol oynayır. 

Çünki, büdcə dövlətin iqtisadi vəzifələrinin, sosial – mədəni vəzifələrinin, 

idarəetmə və müdafia vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan pul 

vəsaiti fondlarının səfərbərliyə alınmasını təmin edir. Dövlət xərclərinin 

idarəedilməsi sisteminin tam səmərəliliyini təmin etmək üçün büdcə vergi və 

maliyyə intizamının dörd forması tələb olunur: 

1. makroiqtisadi məhdudiyyətlərə uyğunluğu təmin etmək üçün 

məcmuu xərclərə nəzarət; 

2. xərc sahəsində siyasətin prioritetliyinə uyğun olaraq vəsaitlərin 

bölüşdürülmə effektivliyi; 

  3.  dövlət xidmətlərinin göstərilmə effektivliyi (istehsal effektivliyi); 

         4. büdcənin idarəedilməsinin maliyyə məsrəflərinin minimuma 

endirilməsi, başqa sözlə büdcənin səmərəli icra edilməsi və kassa vəsaitləri və 

borcların idarəedilməsi üzrə effektiv metodların tətbiq edilməsi. 

          Dövlətin maliyyə mexanizmində mühüm yer tutan dövlət büdcəsi 

dövlətin məqsədlərini və vəzifələrini özündə əks etdirir. Dövlət büdcəsi milli 

gəliri yenidən bölüşdürərək sosial - iqtisadi tədbirləri inkişaf etdirir, idarə 

xərclərini müəyyənləşdirir və ölkənin müdafiə qüdrətini artırır. Büdcənin əsas 

vəzifələri onun tərtibi zamanı əks olunur. Büdcənin optimal tərtib edilməsi 

üçün bir sıra şərtlər labüddür ki, bu şərtlər də aşağıdakılardan ibarətdir: 

     - büdcənin tərtibi və icrası üzrə qərarların qəbul edilməsi prosesinin 

unifikasiya edilməsi; 

- büdcənin reallıqlar əsasında tərtib edilməsi; 
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- büdcənin tərtibinin bütün mərhələlərində məhdudiyyətlərin sərt qaydada 

tətbiqi. 

Dövlət büdcəsi bölüşdürücü və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir. 

Nəzarət funksiyası bölgü funksiyası ilə sıx əlaqədardır. Hər hansı bölgü 

nəzarətsiz həyata keçirilmir, yəni pul vəsaiti ayrı-ayrı sahələrə yönəldikdən 

sonra onun öz təyinatına uyğun qənaətlə xərclənməsinə ciddi nəzarət edilir. 

Bütün bunlar dövlət büdcəsi mexanizmini yaradır. Dövlət büdcə mexanizmi ilə 

özünün sosial-iqtisadi məsələlərini həll edir, maddi istehsal və qeyri-istehsal 

sferasının inkişaf etdirilməsində əsas və həlledici rol oynayır. Dövlət büdcəsi 

maliyyənin ən mühüm tərkib hissəsi olmaqla bir neçə vacib funksiyanı yerinə 

yetirir. Bu funksiyalar əsas etibarı ilə bölgü və nəzarət funksiyası kimi qəbul 

olunub. 

        Bölgü funksiyası milli gəlirin bölgüsündə mühüm rol oynayır və 

bölgünün təsir dairəsi çox genişdir. Belə ki, bu zaman bütün istehsalçılar və ya 

istehsalın bütün iştirakçıları büdcə ilə münasibətlərdə olurlar. Dövlət 

büdcəsinin yenidən bölgünün əsas obyekti xalis gəlirdir. Vergilər və digər 

dövlət gəlirləri vasitəsi ilə dövlət büdcəsindən səfərbərliyə alınan vəsaitlər 

büdcə vasitəsi ilə yenidən bölüşdürülərək, milli iqtisadiyyatın inkişafının 

müxtəlif istiqamətlərinə yönəldilir (9). 

        Qeyd etdiyimiz kimi, dövlət büdcəsinin ənənəvi funksiyalarından biri də 

nəzarət funksiyasıdır. Gələcəkdə müəyyən bir dövrdə həyata keçiriləcək dövlət 

xərclərinin və bunları təmin edən dövlət gəlirlərinin hesablanmasını və 

toplanmasını nəzarət altına almaq üçün dövlət ölkənin büdcəsini təsdiq edir. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində pul hərəkətində, alqı-satqı əməliyyatlarında 

büdcə nəzarəti var çünki, bütün bu əməliyyatlar büdcənin gəlirlərini təşkil edir. 

Toplanmış gəlirlər büdcə gəlirləri adlandırılır. Büdcəni idarə edən hökumət və 

ya digər orqanlar büdcənin icrasına nəzarət edir. Bu orqanlar büdcənin icrası 

zamanı hər hansı əyriliyə və ya laqeyidliyə yol verməməyə borcludurlar. 

Dövlətin özünə, nüfuzuna nəzarət etməsi, büdcənin icrası dövründə büdcənin 

xərclərinin və gəlirlərinin miqdar və genişliyinin məhdudlaşdırılması vasitəsi 

ilə təmin edilir. Dövlət büdcəsi müəyyən dövr üçün tərtib edilir və müddəti bir 

qayda olaraq bir il müəyyənləşdirilir. Həmin ilə dünyanın hər tərəfində 

maliyyə ili deyilir. Maliyyə ili təqvim ili demək deyildir, lakin təqvim ilinə 

uyğunlaşdırılması çox asanlıqla mümkündür. Dünyada qəbul olunmuş ümumi 

ənənə ondan ibarətdir ki, yeni büdcə təqvim ilinin bitməsinə ən azı iki ay 

qalmış təsdiq olunur və yeni maliyyə ili başlayır. Dövlət büdcəsində dövlət 

xərcləri və gəlirləri qarşıdan gələn bir il üçün nəzərdə tutulur. Maliyyə ilinin 

sonunda büdcəni idarə edənlər və həyata keçirənlər dövlət xərclərinin və 

gəlirlərinin miqdar və mənbələrinin proqnozlaşdırılan şəkildə icra olunub – 

olunmadığı barədə hesabat verirlər. Maliyyə ili başlamamışdan əvvəl yeni 

maliyyə ilinin gəlir və xərcləri proqnozlaşdırılır. Bu proqnozlar əsasında da 

növbəti ilin büdcəsi tərtib olunaraq, təsdiqə verilir (8). 

Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə dövlət vergi nəzarəti sistemi yaradılarkən 

hər bir ölkənin təşəkkül tarixi, milli ənənələri, iqtisadi inkişaf səviyyəsi, vətən-

daşların qanuna itaətkarlıq dərəcəsi, siyasi rejim tipi və hüquqi sistemi, dövlə-

tin konstitutsiya əsasları, habelə nəzarət orqanlarının məqsədləri və təsis olun-
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ması üsulları, hüquqi status, müstəqillik dərəcəsi, daxili strukturu, nəzarət-təf-

tiş tədbirlərinin predmeti, vəzifələri, forması və həmin tədbirlərin keçirilməsi 

sahələri, nəhayət, hesabat verilməsinin qayda və forması baxımından nəzərə 

alınmışdır. 

         Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə nəzarət-təftiş orqanları arasında əlaqələrin 

təşkili və fəaliyyəti çoxillik təcrübəyə əsaslanır. Bütövlükdə dövlət vergi 

nəzarətinin məqsədi dövlət büdcəsinin vergili gəlirlərinin düzgün yığılması, 

vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının qarşısının alınması, vergitutma 

prinsiplərinin inkişaf etdirilməsidir. Vergi nəzarəti orqanları dövlət hakimiyyət 

orqanları ilə sıx qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərir, onlara nəzarət 

tədbirlərinin yekunlarına dair materiallar göndərir, məsləhətləşmələr təşkil edir, 

təhlillər aparır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, nəzarət-təftiş şəbəkəsinin 

təşkili və fəaliyyəti bu və ya başqa dərəcədə çoxillik beynalxalq təcrübə 

asasında formalaşmış ümumi prinsiplərə söykənir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА БАГИРОВА, ЭЛЬВИН ДЖАББАРОВ 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА 

            Одна из актуальных задач, стоящих перед нашим государством, - определение 

основных приоритетов устойчивого социально-экономического развития страны и 

обеспечение более эффективного расходования имеющихся средств в соответствии с 

этими приоритетами. Таким образом, государственные доходы и расходы являются самым 

мощным инструментом реализации государственной экономической политики. В статье 

всесторонне исследуются вопросы эффективного использования расходов 

государственного бюджета. 

          Ключевые слова: расходы бюджета, доходы бюджета, фискальная политика, 

механизм государственного финансирования. 
 

SUMMARY 

IRADA BAGIROVA, ELVIN CABBAROV 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE  BUDGET EXPENDITURE 

          One of the urgent issues facing our state is to identify the main priorities for sustainable 

socio-economic development of the country and to ensure that the available funds are spent more 

efficiently in accordance with these priorities. Thus, government revenues and expenditures are 

the most powerful tool for implementing government economic policy. The article 

comprehensively examines the issues of efficient use of state budget expenditures. 

 Key words: budget expenditures, budget revenues, fiscal policy, financial mechanism of 

the state. 
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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 Naxçı- 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 07.04.2021, qəbul edilib: 12.04.2021 

mailto:elvin.alimardanov@mail.ru


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

van 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 

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 

sürətləndirmiş, rəqabətədavamlı və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən yeni 

müəssisələr yaradılmış, yerli istehsalın şaxələndirilməsi xarici ticarət 

əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir‖. 

2020-ci ilin ―İxrac ili‖ elan edilməsi ixrac potensialının artırılmasında, 

investisiya imkanlarının genişləndirilməsində, potensial tərəfdaşların 

tapılmasında 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 respublikamıza 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 

alınmış məlumatlar əsasında təhlillər aparılmış, daxili bazarın tələbatından artıq 

istehsal edilən malların ixraca yönəldilməsi üçün müvafiq gömrük prosedurları 

daha da sadələşdirilmişdir. Bundan əlavə, ixracın stimullaşdırılması üçün 

gömrük orqanları tərəfindən gömrük rəsmiləşdirilməsi barədə maarifləndirmə 
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işləri aparılmış, xarici ölkələrə və Azərbaycan Respublikasının digər bölgələrinə 

yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının aparılmasına müvafiq köməklik 

göstərilmişdir. 

Ailə təsərrüfatlarının inkişafı üçün muxtar respublikaya gətirilən bütün 

növ xammal, avadanlıq, qablaşdırma ləvazimatları və materialların gömrük-

lərdən 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 

yaratmışdır. 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 

keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq 2020-ci ilin yanvar-sentyabr 

aylarında 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 

həyata keçirilir. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada 

sahibkarlara 37 milyon 167 min 500 manat kredit verilmişdir. Verilmiş kreditin 

16 milyon 359 min manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya 

genişləndirilməsinə, 20 milyon 808 min 500 manatı isə fərdi sahibkarlığın 

inkişafına sərf olunmuşdur. Bu dövrdə 29 hüquqi və 1908 fiziki şəxs qeydiyyata 

alınmışdır.Sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu gün 

muxtar respublikada 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 edilmişdir. Muxtar respublikanın dinamik inkişafı, ən əsası isə yerli 

istehsalın şaxələndirilməsi 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 

dəyərində müsbət saldo yaranmışdır. Bu rəqəmlərə nəzər saldıqda görürük ki, 

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

respublikada 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 genişləndiril-

miş, 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 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

davam etdirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Lakin Azərbaycanın əsas 

hissəsi ilə quru əlaqələrinin olmaması səbəbindən Naxçıvan Muxtar Respub-

likası Azərbaycanın iştirak etdiyi bütün beynəlxalq tranzit layihələrdən kənarda 

qalır və ya həll yolu kimi hava nəqliyyatı və üçüncü ölkələrin ərazisindən 

keçməklə əlaqələrini təmin edirdi. Bu da əlavə vaxt və xərc tələb edirdi. 

Hamımıza məlum olduğu kimi, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən 10 

noyabr 2020-ci ildə imzalanan və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoymaqla 

Azərbaycanın qələbəsini özündə ehtiva edən bəyanatın 9-cu maddəsində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən 

yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşa edilməsi məsələsi də yer almışdır. Bu 

maddə Azərbaycanla birbaşa quru əlaqəsi olmayan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üçün, ümumiyyətlə, 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 məhsullarını 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 dəmiryol xətlərinə inteqrasiya vasitəsilə 

beynəlxalq yüklərin dünya bazarlarına daşınmasında 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 

ЭЛВИН АЛИМАРДАНОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА В 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ                                                                                                                                                                                                                                                    

           В результате создания новых промышленных предприятий в Нахчыванской 

Автономной Республике, прошедшей за годы независимости беспрецедентный путь 

развития, были расширены местные производственные сферы, а продукция, 

превышающая спрос, была выведена на внешние рынки. В целях  расширения 

отечественного производства и дальнейшего наращивания экспортного потенциала, 

исходя из динамичного социально-экономического развития Автономной Республики, 

поиска путей выхода на мировые рынки и превращения его в сферу интересов 

предпринимателей зарубежных стран, 2020 год был  объявлен ―Годом экспорта‖. В ―год 

экспорта‖ в Автономной Республике был предпринят ряд важных шагов в направлении 

совершенствования структуры экспорта и осуществлены экспортные операции с более 

высокими темпами роста, чем в прошлые годы. В то же время, , в статье были 

рассмотрены и широко проанализированы направления дальнейшего совершенствования 

экспортной структуры автономной республики в результате открытия транспортного 

коридора. Особенно было учтено, что в заявлении от 10 ноября, которое положило конец 

нагорно-карабахскому конфликту и стало причиной завершения блестящей победой 

Азербайджана,  есть 9-ая статья  котороая относится, в частности, к Нахчыванской 

Автономной республике.  

           Ключевые слова: инвестиции, экспортный потенциал, социально-экономическое 

развитие, внешняя торговля, национальный доход, предпринимательская деятельность, 

производственные сферы, макроэкономические показатели, промышленные предприятия 

 

SUMMARY 

ALVIN ALIMARDANOV 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EXPORT STRUCTURE IN THE 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC                                                                                                                                                                                                                                                    

           As a result of the creation of new industrial enterprises in the Nakhchivan Autonomous 

Republic, which has passed an unprecedented path of development over the years of 

independence, local production areas have been expanded, and products that exceed demand 

have been brought to foreign markets. In order to expand domestic production and further 

increase export potential, based on the dynamic socio-economic development of the Autonomous 

Republic, the search for ways to enter world markets and turn it into the sphere of interests of 

entrepreneurs of foreign countries, 2020 was declared the ―Year of Export‖. In the‖ year of 

export " in the Autonomous Republic, a number of important steps were taken to improve the 

export structure and export operations were carried out with higher growth rates than in previous 

years. At the same time, the article considered and extensively analyzed the directions of further 

improvement of the export structure of the autonomous republic as a result of the opening of the 

transport corridor. It was especially taken into account that the statement of November 10, which 

put an end to the Nagorno-Karabakh conflict and caused the end of the brilliant victory of 

Azerbaijan, contains the 9th article, which refers, in particular, to the Nakhchivan Autonomous 

Republic.  

           Keywords: investment, export potential, socio-economic development, foreign trade, 

national income, business activity, production areas, macroeconomic indicators, industrial 

enterprises 
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ĠPOTEKA BAZARININ ƏSAS XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ VƏ ONUN  ÖLKƏNĠN SOSĠAL-

ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINA TƏSĠRLƏRĠ 

 

         Məqalədə ölkəmizdə əhalinin sosial rifah halının yaxĢılaĢdırılması məqsədilə həyata 

keçirilən ipoteka kreditləĢməsi ətraflı təhlil edilir. Burada, eyni zamanda ipoteka haqqında daha 

çox sual doğuran ipoteka qanunvericiliyindən də bəhs edilir və hazırkı Ģərtlər daxilində 

Azərbaycanda tətbiq olunan prosedura qaydaları da məqalədə öz əksini tapıb. 

         Həmçinin, Azərbaycanda mövcud ipoteka sistemi, onun modeli, yararlılığı və əhəmiyyətini 

artıran səbəblər, ipoteka sisteminin nöqsanları, reallığa uyğunlaĢdırılması variantları kimi 

məsələlər də təhlil edilmiĢdir. 

        Açar sözlər: ipoteka bazarı, ipoteka kreditləĢməsi, ipoteka modeli, bank 

 

        Bildiyimiz kimi müasir dövrdə ipoteka bazarının formalaşması və inkişafı, 

hər bir dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətini təşkil edir. Dünyada iki ən 

geniş yayılmış ipoteka modelinin olmasına baxmayaraq, hər ölkənin ipoteka 

bazarı öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq formalaşdırılır. İnkişaf etmiş ölkələrdə 

olduğu kimi ölkəmizdə də əhalinin mənzil tələbatının qarşılanması, orta və az 

təminatlı ailələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət ipoteka 

sahəsində bir sıra islahatlar həyata keçirir. 

Mənzil tələbi, bəzi ölkələrdə məskunlaşmaq üçün ilkin tələblərdən biri 

olsa da, bəzi ölkələrdə sənayeləşmə və urbanizasiya baxımından əhalinin yer 

dəyişdirərək şəhərlərə köçməsi nəticəsində meydana çıxmışdır. Cəmiyyətlərin 

iqtisadi, sosial və mədəni baxımdan davamlı inkişafı insanların istək və 

arzularını dəyişməklə mövcud evlərin bəyənilməməsinə səbəb olur. Xüsusilə 

inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin daha yaxşı həyat şəraitinə qovuşmaq arzusu, 

müxtəlif keyfiyyətdə olan mənzillərə ehtiyacı artırmaqdadır. 

İpoteka ifadə anlamına görə uzun müddətli və aşağı faizli kreditin veril-

məsinə deyilir. Məlum olub ki, ipoteka haqqında ilk qanun yunan hökmdarı So-

lon tərəfindən e.ə. 596-cı ildə imzalanmışdır. İlk ipoteka aktı 27 əsr budan əvvəl 

qədim Yunanıstanda həyata keçirilib. Məqsəd borclu vətəndaşların borc qarşılı-

ğında köləyə çevrilməsinin qarşısını almaq və həmçinin mülkiyyət münasibətlə-

rinin tənzimlənməsi olub. Belə ki, borclu şəxsin torpaq sahəsi üzərində basdırı-

lan dirəkdə aşağıdakı ifadə yazılmışdır: ―Bu torpaq borc verilən məbləğ qarşı-

lığında borc verənə məxsusdur‖.(9, 15) Qeyd edək ki, ipoteka sözünün mənası 

―dayaq‖, ―dirək‖ deməkdir. Dünyada ipoteka sistemi XX əsrin əvvəllərindən 

etibarən sürətlə inkişaf etməyə başlayıb və nəticədə ayrı-ayrı ipoteka sistemi 

modellərinin təşəkkül tapmasına yol açıb. Hazırda dünya ölkələri ipoteka 

sisteminin iki əsas modelindən ABŞ və Avropa modellərindən istifadə edir.  
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Ümumiyyətlə isə hər iki model hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin 

mənzilə olan tələbatının ödənilməsində böyük rol oynayır. Məsələn ABŞ-da 

alınıb satılan evlərin 90 %-i ipoteka krediti vasitəsi ilə baş verir. Yaxud da 

Almaniyada tikinti əmanət bankları ötən müddət ərzində təxminən bir trilyon 

avro vəsaiti bu məqsədlə vətəndaşlara təqdim edib.  

Bir sözlə ipoteka mənzil bazarı əslində bir çox təşkilat və qurumu əhatə 

edir. Bu təşkilat və qurumlar ən çox inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilir. Onlar tənzimləyici və nəzarət orqanı kimi mövcud 

olduqlarından bazar iştirakçıları kimi də çıxış edirlər. 

Ölkəmizdə ipoteka fəaliyyəti ―İpoteka haqqında Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu‖ ilə tənzimlənir. İpoteka bazarı yalnız aşağı faiz dərəcələri və 

sabit iqtisadiyyatın qorunduğu iqtisadi sistemdə uğur qazana bilər. İqtisadiyyatın 

tələblərinə görə, fərdlərin və qurumların imtiyazlarına və gözləntilərinə cavab 

verə biləcək uzunmüddətli ipoteka kreditinin bir çox növləri inkişaf etmişdir. 

Bunlar aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər. 

              1. Klassik İpoteka Krediti 

              2. Dəyişən (Tənzimlənən) İpoteka Krediti 

              3. Digər seçimlər 

Müasir dövrdə dünyanın bütün ölkələrində, xüsusilə də inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə, mənzil sektoru tədricən canlanır və iqtisadiyyatın mühüm 

sahələrindən birinə çevrilir. Ölkəmizdə də 2005-ci ildən bəri tətbiq olunan 

ipoteka sistemi əhaliyə uzunmüddətli ipoteka kreditindən faydalanaraq mənzil 

sahibi olmaq imkanı yaradır. 

Ölkədə ipoteka bazarını təşviq edən sosial-iqtisadi amillər aşağıdakılar-

dan ibarətdir: 

- Orta gəlir qrupuna aid edilən şəxslərin mənzil sahibi olmaq istəyi; 

- Mənzilin investisiya vasitəsi kimi alınması tendensiyası; 

- Şəhər əhalisinin artımı; 

-Regionlarda yaşayan əhalinin şəhərlərə axını nəticəsində yaranan mənzil 

ehtiyacı; 

-Gələcək 25-30 il ərzində gənc əhali kütləsinin artımı; 

-Yaxın ailə mühitinin dəstəyi; 

-Yüksək mənzil ehtiyacı; 

-Kirayə yaşayışdan azad olmanın verdiyi motivasiya; 

-Azərbaycanda ev sahibi olma həvəsi. 

Orta gəlir qrupuna aid edilən şəxslərin mənzil sahibi olmaq istəyi: 

Qloballaşan dünyada hər bir şəxs daşınmaz əmlak, şəxsi torpaq və ya mənzilinin 

olmasını istəyir. Lakin bu istək yalnız ailə üzvlərinin arzusu ilə deyil, onların 

gəlirləri ilə reallaşa bilər. Ölkəmizdə ipoteka ilə bağlı qanunların qəbul edildiyi 

ilkin illərdə ipoteka ilə bağlı şərtlər nə qədər mürəkkəb olsa da, uğurlu iqtisadi 

inkişafın göstəricisi kimi bu şərtlər zaman-zaman sadələşdirilir və insanlar üçün 

daha əlçatan hala gətirilir. Belə ki, əvvəllər ipoteka krediti daha yüksək gəlir 

qrupuna aid edilən şəxslərə verilirdisə bu gün sosial ipotekanın əhəmiyyəti 

artmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, orta gəlir qrupuna, həmçinin aşağı gəlir 

qrupuna aid edilən şəxslər ipoteka bazarından faydalana bilirlər. 2016-cı ildə 

yaradılmış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı 

Dövlət Agentliyinin əsas məqsədi də əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
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mənzillərin ölkənin ekoloji cəhətdən təmiz və əlverişli hissəsində yerləşdirilmə-

sindən ibarətdir. Elə bu səbəbdən Yasamal yaşayış kompleksi və Hövsan yaşayış 

kompleksinin salınması orta və aşağı gəlir qrupuna aid edilən şəxslərin mənzil 

sahibi olmaq istəyini reallaşdırmaqdadır. 

Mənzilin investisiya vasitəsi kimi alınması tendensiyası: Bazar iqtisadiy-

yatı şəraitində hər bir şəxs müxtəlif layihələrə investisiya qoymağa, qoyduğu 

investisiya qarşılığında gəlir əldə etməyə və beləliklə biznes fəaliyyəti ilə məş-

ğul olmağa çalışır. Əhalinin ipoteka bazarından istifadə etməklə investisiya vasi-

təsi kimi mənzilə sahib olma istəyi də bu cür izah oluna bilər. Belə ki, ipoteka 

bazarından faydalanan hər bir şəxs əldə etdiyi mənzili həm məskunlaşmaq 

məqsədilə, həm də kirayə vermək məqsədilə istifadə edə bilər. Əgər şəxs mənzili 

kirayə vermək məqsədilə alırsa, bu zaman ondan investisiya vasitəsi kimi 

istifadə edir. Etiraf etmək lazımdır ki, bu gün əhali arasında mənzilin investisiya 

vasitəsi kimi alınması tendensiyası geniş rastlanan bir haldır (11). 

Şəhər əhalisinin artımı: Ölkəmiz müstəqilliyə qovuşduğu andan keçən 

zaman ərzində yüksək surətlə inkişaf edir və bu inkişaf iqtisadiyyatın müxtəlif 

sektorlarında özünü qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Çoxlu iş yerlərinin açılması 

məşğulluq səviyyəsinin artmasına və işsizliyin azalmasına kömək etməklə 

yanaşı, şəhər əhalisinin artımını da yüksəltməkdədir. Şəhərlərdə xüsusən ölkənin 

paytaxtı Bakıda əhalinin artması yüksək sıxlıq yaratmaqla yanaşı mənzil 

ehtiyacını da artırmaqdadır. Bunun bir sıra səbəbləri vardır ki, onlar aşağıda 

göstərilmişdir: 

- Bir çox insanın paytaxt Bakıda yaşamaq istəyi; 

- Ölkədəki turist axının əsasən paytaxt Bakıda yüksək olması; 

- Ölkənin aparıcı ali təhsil müəssisələrinin paytaxt Bakıda yerləşməsi; 

- İş imkanlarının paytaxt Bakıda daha geniş olması; 

Şəhər əhalisinin artması mənzilə olan tələbatın yüksəlməsi ilə nəticələnir. 

Məhz bu tələbatın qarşılanması üçün yeni yaşayış binaları tikilir və vətəndaşların 

istifadəsinə verilir. Mənzil almaq üçün kifayət qədər pul vəsaiti olmayan şəxslər 

isə ipoteka bazarından faydalanmağa çalışırlar. 

Regionlarda yaşayan əhalinin şəhərlərə axını nəticəsində yaranan mənzil 

ehtiyacı: Regionlarda iş imkanlarının zəif olması əhalinin şəhərlərə axını ilə nəti-

cələnir ki, bu da mənzil ehtiyacının artmasına səbəb olur. Şəhər əhalisinin 

kütləvi artımının qarşısını almaq, əhalinin regionlardan şəhərə gəliş tempini 

azaltmaq üçün, regionlarda yeni iş yerlərinin açılması, yeni müəssisələrin yara-

dılması, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi vacib məsələlərdəndir. 

Gələcək 25-30 il ərzində gənc əhali kütləsinin artımı: Ölkənin inkişafı 

əhalinin say tərkibində də özünü göstərməkdədir. Belə ki, ölkəmizin artan 

sürətlə inkişafı, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bərabər, 

əhalinin demoqrafik göstəricilərində də özünü göstərməkdədir. 2010-cu il üçün 

əhalinin sayı 9 022 000 nəfər idisə, 2017-ci il üçün bu göstərici 9 858 860 nəfər 

olmuşdur, 2019-cu il dekabr ayının 1-inə olan statistikaya görə 10 060 194 nəfər, 

2020-ci il mart ayının 1-inə olan məlumata əsasən isə 10 079 300 nəfər 

olmuşdur. Statistik göstəricilərdən də göründüyü kimi əhalinin artan sürətlə 

inkişafı gələcəkdə mənzil tələbinin artması ilə nəticələnəcəkdir (10). 

Yaxın ailə mühitinin dəstəyi: Hər bir ailə mənzil sahibi olmaq istəyir. 
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Əgər ailədə bir fərdin qazancı mənzil almaq üçün kifayət etmirsə, o zaman 

ailənin bütün üzvləri mənzil almaq üçün öz imkanlarını birləşdirirlər. 

Yüksək mənzil ehtiyacı: Hər bir şəxsin mənzilə, daşınmaz əmlaka 

ehtiyacı vardır. Bu ehtiyacı qarşılamaq üçün imkanlı şəxslər şəxsi vəsaitlərindən 

istifadə edirlər, aztəminatlı ailələr və nağd vəsaitlə mənzil almaq imkanı 

olmayan şəxslər isə ipoteka bazarının onlara verdiyi imkanlardan yararlanırlar. 

Kirayə yaşayışdan azad olmanın verdiyi motivasiya: Kirayədə yaşamaq 

ilə ipotekalı mənzil almaq arasında bir sıra fərqli cəhətlər vardır. Belə ki, 

kirayədə yaşayan şəxs başqasının mənzilində, ipotekalı evdə yaşayan şəxs isə öz 

mənzilində yaşayır. Kirayədə yaşayan şəxs kirayə haqqını, ipotekalı mənzildə 

yaşayan şəxs isə aylıq bərabər ödənişləri ödəyir. Kirayə mənzilin aylıq ödəniş 

məbləği arta bilər, lakin ipotekalı mənzilin aylıq ödənişləri dəyişməzdir. 

Göstərilən bu üstünlüklər fərdləri ipotekalı mənzil almaq üçün həvəsləndirir. 

Azərbaycanda ev sahibi olma həvəsi. Ölkəmizdə hər bir şəxs ev, mənzil 

sahibi olmaq arzusundadır. Əhali öz gələcəyi, ailəsinin gələcəyi naminə, onların 

normal yaşayışını təmin etmək üçün hər hansı bir sığınacağa, mənzilə ehtiyac 

duyur. Azərbaycanda hər kəsin müəyyən mənzilə yaxud əmlaka sahib olmaq 

istəməsi də bununla bağlıdır. 

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında ipoteka bazarının inkişafına mane olan 

amillər aşağıdakılardan ibarətdir: 

İqtisadi qeyri-sabitlikdən irəli gələn qeyri-müəyyənlik: Son dövrlər 

dünyanı, həmçinin ölkəmizi bürüyən dərin iqtisadi böhran mənzil bazarına da 

təsirsiz ötüşməyib. Manatın dollara olan məzənnəsinin 2015-ci il 21 fevral 

tarixində böyük həcmdə dəyişməsi, ölkədə qeyri- müəyyənlik yaratmaqla yanaşı, 

bir sıra bankların və sənaye müəssisələrinin bağlanması ilə nəticələndi. Bu 

proses indi də davam etməkdədir. Təbii ki, böhranın yaratdığı qeyri- sabitlik 

əhalinin ipoteka bazarına müraciətlərini azaltmaqla ona mənfi təsir göstərdi. 

Həmin tarixdən keçən müddət ərzində manatın dollara nisbətdə ucuzlaşmasına 

baxmayaraq, qeyri-neft sektorunun inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması ölkəni bu 

böhrandan çıxarmağa nail oldu. 

Fərdlərin işlərini itirmək qorxusunun yaratdığı narahatlıq: İpoteka kredit-

ləri uzun müddətə, yəni, 20-30 il müddətinə verildiyi üçün, ipoteka bazarına mü-

raciət edən şəxslər iş yerlərini itirməkdən daimi narahatlıq keçirirlər. Elə bu ba-

xımdan ipoteka krediti verən kredit təşkilatları, bu riski önləmək üçün vətəndaş-

ların həyatını, iş yerlərini və əmlakını sığortalamağı tələb edirlər. 

Gəlir bölgüsünün bərabərsizliyi: Respublikamızda əhalinin gəlirlərinin 

qeyri- bərabərliyi ipoteka bazarına müraciət etmək istəyən şəxslərin sayının 

azalması ilə nəticələnir. Beləki 2018-ci il üçün ölkə üzrə orta əmək haqqı 510.8 

AZN, yaşayış minimumu isə 173 AZN təşkil etmişdir. Əhalinin bu cür gəlir böl-

güsü, aztəminatlı ailələrin mənzil sahibi olmaq arzusunu resallaşdırmır. Elə bu 

səbəbdən, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 858 nömrəli, 11 aprel 2016-ci il ta-

rixli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi yaradıldı. Bu Agentliyin əsas məqsədi aztəmi-

natlı ailələrin mənzil sahibi olmaq arzusunu reallaşdırmaqdan ibarətdir (8). 

İşsizlik səviyyəsinin yüksəkliyi: Qeyd etdiyimiz kimi 21 fevral 2015-ci il 

böhranı ölkənin sosial-iqtisadi həyatına ciddi zərbələr endirdi. Bir çox bankların, 

sənaye müəssisələrinin, iş yerlərinin bağlanması əhalinin müəyyən hissəsinin 
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işsiz qalması ilə nəticələndi. İşsizlik səviyyəsinin yüksək həddə çatdığı həmin 

dövrlərdə əhali nəinki ipoteka bazarından faydalana bilmiş, hətta banklardan 

götürdüyü kreditləri qaytarmaqda çətinlik çəkmiş və beləliklə, ölkə üzrə prob-

lemli kreditlərin səviyyəsi yüksək həddə çatmışdır. Lakin, keçən dövr ərzində 

qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın canlanması ilə bərabər, işsizlik 

səviyyəsinin azalması ilə də nəticələnmişdir. 

Xüsusilə regionlarda yoxsulluq səviyyəsinin artması: Regionların 

iqtisadi vəziyyətinin zəif olması bu gün ölkə iqtisadiyyatının gündəmində olan 

əsas məsələlərdəndir. Belə ki, bu sahədə 2004-cü ildən bəri işlər görülməkdədir. 

Bu işlərin davamı olaraq ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci 

illərdə sosial- iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı‖ Regionlarda makroiqtisadi 

vəziyyətin sabitləşməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Regionlarda yaşayan əhalinin ipoteka kreditindən 

faydalana bilməsi də bu gün ipoteka bazarında gündəmdə olan məsələlərdəndir. 

Regionlarda yaşayan əhalinin şəhərlərə axınının mənfi təsirləri: 

Ölkəmizin artan sürətlə inkişafı və bu inkişafin paytaxt Bakıda və digər 

şəhərlərimizdə daha çox hiss olunması əhalini məhz bu mərkəzlərə gəlməyə 

vadar edir. Şəhərlərdə yaşayışın verdiyi üstünlüklər, iş yerlərinin çox olması 

regionlarda yaşayan əhalinin şəhərlərə köç etməsi və burada məskunlaşması ilə 

nəticələnir. Bu isə şəhər əhalisinin kütləvi artımına və mənzil çatışmazlığına 

səbəb olur. 

Mənzillərə olan ehtiyacın yüksək olması: Hər bir şəxs müəyyən əmlaka, 

evə yaxud mənzilə sahib olmaq istəyir. Təsadüfi deyildir ki, mənzilə olan 

ehtiyacın qarşılanması həm də əhalinin sosial rifah göstəricisidir. Təəssüflər 

olsun ki, bu gün mənzil bazarında olan yüksək qiymətlər hər kəsi mənzil sahibi 

edə bilmir. Belə ki, ölkəmizdə nigaha daxil olan kişilərin orta yaş həddi 28, 

qadınlarınkı isə 24-dür. Gənclərin evlilik yaşlarının yüksəlməsi onların daha 

yaxşı karyera qurmaq istəməsindən əlavə, şəxsi mənzilə sahib olmaq istəməsi ilə 

də bağlıdır. 

Mənzil sahibi olmaq həm iqtisadi həm də sosial məzmun daşımaqdadır. 

Xüsusilə ilk evin alınması bir çox ailənin həyat müddətində və istehlakçı 

karyeralarında dönüş nöqtəsi rolunu oynayır. Bu səbəbdəndir ki, mənzil sahibi 

olmaq əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla bərabər, bütövlükdə ölkənin 

inkişaf göstəricisidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА БАГИРОВА, ГУСЕЙН МАГЕРРАМОВ 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

            В статье представлен подробный анализ ипотечного кредитования с целью 

повышения социального благосостояния населения в нашей стране. В нем также 

обсуждается ипотечное законодательство, которое вызывает больше вопросов об ипотеке, 

и правила процедуры, применяемые в Азербайджане в текущих условиях, также отражены 

в статье.  

            Также были проанализированы такие вопросы, как существующая ипотечная 

система в Азербайджане, ее модель, причины повышения ее пригодности и значимости, 

недостатки ипотечной системы, варианты ее адаптации к реальности. 

          Ключевые слова: рынок ипотеки, ипотечное кредитование, модель ипотеки, банк 

 

SUMMARY 

IRADA BAGĠROVA, HUSEYN MAHARRAMOV 

MAIN FEATURES OF THE MORTGAGE MARKET AND ITS IMPACT ON THE 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

          The article provides a detailed analysis of mortgage lending in order to improve the social 

welfare of the population in our country. It also discusses mortgage legislation, which raises 

more questions about mortgages, and the rules of procedure applied in Azerbaijan under the 

current conditions are also reflected in the article.  

            Issues such as the existing mortgage system in Azerbaijan, its model, reasons for 

increasing its suitability and importance, shortcomings of the mortgage system, options for 

adaptation to reality were also analyzed. 

          Key words: mortgage market, mortgage lending, mortgage model, bank 
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                 SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNDƏ MARKETĠNQ QƏRARLARININ QƏBUL  

OLUNMASI VƏ MARKETĠNQ STRATEGĠYASININ HAZIRLANMASI 

 

Hər bir ölkə iqtisadiyyatının formalaĢması və inkiĢafı müəssisələrin, xüsusən də sənaye 

müəssisələrinin inkiĢafından, rəqabətqabiliyyətli olmalarından asılıdır. Firmaların inkiĢaf strate-

giyalarının əksəriyyəti marketinq prinsiplərinə əsaslanır, onun sayəsində formalaĢır və tətbiq 

olunur. Dünyada baĢ verən qloballaĢma prosesləri firmaların marketinq fəaliyyətinə olduqca ciddi 

təsir göstərir. QloballaĢma prosesi əmtəə bazarlarının iri kompaniyaların əlində cəmləĢməsi, milli 

iqtisadiyyatların dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası, biznes fəaliyyətinin beynəlmiləlləĢməsi, 

əmtəə bazarlarında rəqabətin kəskinləĢməsi ilə xarakterizə olunur. Ġnformasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının sürətli inkiĢafı da öz növbəsində qloballaĢma prosesini sürətləndirir, biznes 

fəaliyyətini daha səmərəli Ģəkildə həyata keçirməyə imkan verir. Milli bazarların beynəlxalq ticarət 

üçün açıqlığı səviyyəsinin yüksəlməsi də firmaların marketinq fəaliyyətinin, xüsusəndə beynəlxalq 

marketinqin tətbiqi üçün geniĢ imkanlar yaradır. 

Açar sözlər: Makromühit amilləri, mikromühit amilləri, marketinq strategiyası, qlobal-

laĢma, firmaların inkiĢaf strategiyaları, marketinq qərarlarının qəbul    olunması 

 

İdarəetmə elminin yaranması və inkişafı, eyni zamanda əmtəə bazarlarında 

rəqabətin kəskinləşməsi sahibkarlıq fəaliyyətində marketinqin tətbiq edilməsini, 

onun əsas prinsiplərinin nəzərə alınmasını zərurətə çevirmişdir. Bu proses iki 

mərhələni əhatə edir. Birinci mərhələdə (1940-60). İqtisadiyyatda Elmi-Tədqiqat və 

Təcrübə Konstruktor işlərinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu 

dövrün xarakterik xüsusiyyəti elmi tədqiqat işlərinə daha çox xərc çəkilməsindən və 

dövlətin elmə yüksək qayğı göstərməsindən ibarət olmuşdur. Həmin dövrdə elmin 

praktikadan kənarlaşması müşahidə olunmuşdur ki, nəticədə iqtisadi inkişafda ciddi 

çətinliklər meydana gəlmişdir:-tədqiqatçıların verdikləri təkliflərin əksəriyyəti 

praktiki tətbiqini tapa bilməmiş, yol verilən xərclər özünü doğrultmur. İkinci 

mərhələ (1960-80) Ənənəvi marketinqə istiqamətlənmə. Sahibkarlıq fəaliyyətində 

ənənəvi marketinq konsepsiyasının tətbiq edilməsi marketinq kompleksində 

müvafiq tədbirlərin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu cür tədbirlər məhsulun satışı üçün 

marketinq kompleksinin tətbiqini nəzərdə tutur. Belə yanaşmada marketinq 

sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsinin xüsusi mexanizminə çevrilir. 

İqtisadi ədəbiyyatlara istina etməklə müasir dövrdə sahibkarlıq subyektləri-

nin marketinq fəaliyyətinə təsir göstərən aşağıdakı amilləri qeyd etmək olar.Belə 

amillər makro və mikro mühit amillərinə bölünür: 

Makromühit amillərinə - sosial-iqtisadi, demoqrafik, siyasi-hüquqi, mədəni, 

təbii mühit amillərini və elmi-texniki tərəqqini aid etmək olar.  

Mikromühit amillərinə - müəssisədaxili və müəssisədənkənar amillər aid 

edilir. Müəssisədaxili amillər nəzarət edilən, müəssisədənkənar amillər isə nəzarət 

edilməyən amillərə aid edilirlər. 

Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin idarə edilməsində müasir marketinq  
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aşağıdakı qərarları qəbul etməlidir. 

1.Marketinq tədqiqatları: - daxili və xarici mühit amillərinin tədqiqi, sahibkar-

lıq subyektlərinin innovasiya potensialının tədqiqi, rəqiblər tərəfindən yeni məhsul 

yaradılması imkanlarının qiymətləndirilməsi, yeni məhsulun satış imkanlarının təd-

qiqi, istehlakçıların innovasiya məhsuluna münasibətinin, bazarın və istehlakçı tə-

ləbatının tədqiqi, yeni məhsulun bazarda irəlilədilməsi strategiyalarının tədqiqi və s.  

2. Məhsul və çeşid siyasətinin planlaşdırılması: - innovasiyanın yaradılması və 

ya əldə edilməsi üzrə vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, ayrı-ayrı mənsulların 

rəqabətqabiliyyətliliyinin və bazar mövqeyinin qiymətləndirilməsi, onların həyat 

dövranının hansı mərhələsində olmasının müəyyənləşdirilməsi, müəssisənin 

məhsulunun rəqiblərin oxşar məhsulları ilə müqayisəsi, məhsul konsepsiyasının 

işlənməsi, məhsul çeşidinin planlaşdırılması və s. məsələləri özündə birləşdirir.  

 3. Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının təşkilinə:- səmərəli bölgü kanalları-

nın yaradılması; - satış şəbəkəsinin yaradılması və satışın təşkili. Satış strategiyala-

rının müəyyənləşdirilməsi, satış heyətinin formalaşdırılması və digər bu kimi 

məsələlər aid edilir. 4. Reklam və satışın həvəsləndirilməsi: - yeni məhsulun bazara 

çıxarılmasının müxtəlif mərhələlərində reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, 

müvafiq reklam strategiyalarının işlənib hazırlanması, yeni məhsulun imicinin və 

ticarət markasının formalaşdırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması, yeni məhsula tə-

ləbin formalaşdırılması və s. 5. Qiymətəmələgəlməsi: - innovasiya məhsuluna qiy-

mətin müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması, qiymət siyasətinin və strategi-

yasının işlənib hazırlanması, bazarda oxşar məhsulların qiymətinin və rəqiblərin 

qiymət siyasətinin təhlili və s. 6. Marketinqin idarə edilməsi: - innovasiya fəaliyyə-

tinin müxtəlif mərhələlərində marketinqin idarəetmə metodlarının və formalarının 

müəyyənləşdirilməsi, müvafiq idarəetmə qərarlarının qəbulu, nəzarətin həyata keçi-

rilməsi və s.: 

4. Reklam və satışın həvəsləndirilməsi: - yeni məhsulun bazara çıxarılmasının 

müxtəlif mərhələlərində reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, müvafiq reklam 

strategiyalarının işlənib hazırlanması, yeni məhsulun imicinin və ticarət markasının 

formalaşdırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması, yeni məhsula tələbin formalaşdırıl-

ması və s. 

 5. Qiymətəmələgəlməsi: - innovasiya məhsuluna qiymətin müəyyənləşdiril-

məsi və proqnozlaşdırılması, qiymət siyasətinin və strategiyasının işlənib hazırlan-

ması, bazarda oxşar məhsulların qiymətinin və rəqiblərin qiymət siyasətinin təhlili 

və s. 

 6. Marketinqin idarə edilməsi: - innovasiya fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlə-

rində marketinqin idarəetmə metodlarının və formalarının müəyyənləşdirilməsi, 

müvafiq idarəetmə qərarlarının qəbulu, nəzarətin həyata keçirilməsi və s. 

Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin idarə edilməsində marketinqdən 

istifadənin bir istiqaməti də innovasiya potensialının qiymətləndirilməsində marke-

tinq metodlarından istifadə edilməsidir. Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində 

marketinqdən istifadənin ən vacib istiqamərlərindən biri də yeni məhsulun bazara 

çıxarılması və irəlilədilməsidir. Müəssisələr yeni məhsullarını bazara çıxararkən 

fərdi strategiyalardan istifadə edirlər. 

 Son dövrdə yaradıcı marketinq qərarlarının formalaşmağa və tətbiq 

olunmağa başlamışdır. Yaradıcı marketinq mövcud tələbat və resurslar əsasında 

innovasiya imkanlarının axtarışı və realizasiyası ilə məşğul olur. O hətda, 
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investisiya imkanlarının olmadığı şəraitdə belə, mövcud texnologiya əsasında 

rəqabətqabiliyyətli məhsul yaratmağa imkan verir. 

 Beləliklə, sahibkarlıq subyektlərinin innovativ inkişafında və idarə 

edilməsində marketinqin əhəmiyyəti və rolu olduqca böyükdür. Marketinq 

qərarlarından istifadə müəssisəyə sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsini daha 

səmərəli şəkildə həyata keçirməyə, innovativ inkişafı təmin etməyə, rəqabətqabi-

liyyətliliyi yüksəltməyə imkan yaradır. Müəssisənin qarşısına çıxan təhlükə və 

imkanların araşdırılmasında ən mühüm məsələlərdən biri onların düzgün 

qiymətləndirilməsidir. Müəssisələr imkan və təhlükələri, xarici mikromühit, 

makromühit amilləri ilə yanaşı, həmçinin, müəssisənin özü ilə bağlı amilləri də 

təhlil etməlidir. Bu zaman müəssisə əsasən özünü güclü və zəif tərəflərini təhlil 

edir. Müəssisənin güclü tərəflərinə rəqiblərlə mübarizədə rəqabət üstünlüyü əldə 

etməyə imkan verən amillər, zəif tərəflərinə isə bazar mövqeyini, rəqabət üstün-

lüyünü itirməyə səbəb ola bilən amillər aiddirlər. Təhlükələr və imkanların təhli-

lində olduğu kimi burada da müəssisənin güclü və zəif cəhətlərini xarakterizə 

edən amillərin siyahısı tutulur, Müəssisənin əsas cəhətləri müəssisənin qabiliy-

yətlərindən işlətmək qarşıya çıxan təhlükələri aradan qaldırmağa imkan verir.  

Strateji marketinq planlaşdırılması prosesində məhsul çeşidi və ya hər bir 

məhsula uyğun ticarət plani tərtib edir. Müxtəlif mallara görə yaradılan planlar 

müxtəlifliyinə baxmayaraq iqtisadi ədəbiyyatlarda həmin strategiyalar 3 qrupa 

bölünür:  

1. Xərclər üzrə liderlik strategiyası. 

2.Diferensiallaşdırma strategiyası. 

 3.Təmərküzləşmə strategiyası. 

Məhsul bazara çıxarılarkən və həyat dövranının mərhələlərini keçərkən 

müəssisələr düzgün marketinq strategiyaları tətbiq etməyə çalışırlar. Məhsulun 

həyat dövranının müxtəlif mərhələlərindən keçməsi müəssisələrin qarşısında 

müxtəlif vəzifələr qoyur. Birincisi, müəssisələr hər bir məhsulun həyat 

dövranının hansı mərhələsində olmasını daima araşdırır, qiymətləndirilirər və 

ona uyğun olaraq müvafiq marketinq strategiyaları tətbiq edirlər. İkincisi, hər bir 

məhsul istənilən halda böhran mərhələsinə gəlib çatır və bu da müəssisələri 

xüsusi marketinq strategiyaları tətbiq etməyə sövq edir. Məhsulun həyat 

dövranının mərhələlərində aşağıdakı marketinq strategiyaları tətbiq edilir: 

Məhsulun bazara çıxarılma mərhələsində məhsul satışının həcmi az, artım tempi 

isə nisbətən zəif olur. Bu mərhələdə müəssisələr ya heç mənfəət əldə etmir, ya 

da əldə edilən mənfəətin həcmi çox az olur. Məhsulun bölüşdürülməsi və satışı, 

reklam və satışın həvəsləndirilməsi üzrə xərclərin səviyyəsi yüksək olur.  

Yeni məhsulun bazara çıxarılması zamanı müəssisə bir neçə marketinq 

strategiyasından birini seçə bilər və marketinq kompleksinin əsas elementləri 

məhsulun qiyməti, bölüşdürülməsi, irəlilədilməsi və keyfiyyəti üzrə yuxarı və ya 

aşağı hədləri müəyyənləşdirə bilər. Məsələn, bazara yeni məhsul çıxaran 

müəssisə yüksək qiymət və aşağı xərclərlə stimullaşdırma strategiyasını, yəni 

qaymağın yavaşyavaş yığılması taktikasını tətbiq edə bilər. Bu strategiyanı o 

vaxt tətbiq etmək mümkün olur ki, potensial alıcıların əksəriyyəti məhsul 

haqqında kifayət qədər məlumata malik olsunlar və məhsulu yüksək qiymətə 

almağa hazır olsunlar. 
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 Bəzən müəssisələr yeni məhsula aşağı səviyyədə başlanğıc qiymət 

müəyyənləşdirirlər və satışın intensiv stimullaşdırması tədbirlərini həyata 

keçirirlər. Bu taktika bazara sürətlə daxilolma strategiyası adlandırılır və bazarın 

sürətlə zəbt olunması, yüksək bazar payına nail olunmasına imkan yaradır. Belə 

strategiyanın tətbiq olunması o vaxt məqsədəuyğun hesab edilir ki, bazar böyük 

və potensial alıcıların qiymət amilinə münasibəti yüksək hissiyyatlı olsun. Bu 

zaman rəqiblər tərəfindən sərt, əks tədbirlərin həyata keçirilməsi ehtimalı da 

nəzərə alınmalıdır. Bəzi hallarda müəssisələr bazara zəif sürətlə daxilolma 

strategiyasından da istifadə edirlər. Bu taktikanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

aşağı qiymət siyasəti zəif stimullaşdırma tədbirləri ilə müşayət olunur, məhdud 

maliyyə resursları geniş miqyasda stimullaşdırma tədbirlərini həyata keçirməyə 

imkan vermir.  

Malların həyat dövranının yetkinlik (stabillik) mərhələsində satışın 

həcminin artım tempi aşağı düşür.  

Müəssisələr satışın həcmini və bazar payını eyni səviyyədə saxlamaq və 

artım tempindən aşağı düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə diversikasiya 

strategiyasından, məhsulların istehlak xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi strate-

giyasından istifadə edilir. Bu mərhələdə reklam və satışın həvəsləndirilməsi 

tədbirlərinin genişləndirilməsi strategiyasından da istifadə edilir. Yetkinlik mər-

hələsində rəqiblər qiyməti aşağı salmağa, reklam və satışın həvəsləndirilməsində 

çəkilən xərcləri artırmağa, məhsullarını təkmilləşdirilməyə cəhd göstərirlər. 

Firmaların tətbiq etdikləri strategiyaların bir istiqaməti də onların inkişaf 

istiqamətlərinin inkişaf strategiyalarının müəyyən edilməsidir. Firmaların inkişaf 

strategiyaları əsasən iki istiqamətdə müəyyənləşdirilir:  

1) Müəssisədaxili inkişaf strategiyası;  

2) Müəssisədən kənar bizneslərin ələ keçirilməsi strategiyası.  

Müəssisədaxili inkişaf strategiyasından adətən maliyyə imkanları geniş 

olduqda və müəssisə marketinq strategiyalarından istifadə etmək imkanına malik 

olduqdq istifadə edilir.  

Müəssisə mövcud bazara yeni və ya mövcud məhsula çıxmağı və yaxud 

da yeni bazara mövcud məhsullarla çıxmağı planlaşdırılar. Belə yaranan hallar 

intensiv inkişaf strategiyasının aşağıdakı formalarından istifadə oluna bilər.  

1. Bazara nüfuz etmə strategiyası  

2. Yeni bazarlara çıxma strategiyası.Həyata keçirilən bu tədbirlər isə 

məhsul satışının həcmini artırmağa imkan verir. 

 3. Yeni məhsul hazırlanması strategiyası. Məhsulların yeni modellərini 

hazırlayır, ya indiyə qədər istehsal etmədiyi məhsul istehsalını vəya yeni biznes 

fəaliyyəti təşkil edir, yaxud da yeni, mütərəqqi texnologiya əsasında tamamilə 

orjinal yeni məhsul hazırlayır. Müəssisədənkənar biznesin həyata keçirilməsi 

strategiyası yeni bazarlara yeni biznes fəaliyyəti və məhsullarla çıxılmasını 

nəzərdə tutur. Bu strategiyadan müəssisədaxili inkişaf imkanları tükəndiyi vəya 

bu imkanların cəlbedici olmadığını, habelə ələ keçirilməsi nəzərdə tutulan biznes 

fəaliyyəti müəssisəyə yüksək mənfəət əldə etməyə imkan verdiyi halda istifadə 

edilir. 

Strateji marketinqin yeni, müasir xüsusiyyətləri qloballaşmadan irəli 

gələn bir sıra məsələlərlə, o cümlədən marketinq strategiyasından istifadənin 

aktivliyinin yüksəlməsi, innovasiyaya yönümlülüyün güclənməsi, inteqrasiya 
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olunmuş marketinq konsepsiyasından istifadə, bazar tədqiqatlarının strukturunun 

təkmilləşdirilməsinə üstünlük verilməsi, ictimaiyyətlə əlaqə metodlarından və 

proqramlarından aktiv istifadə olunması, firmanın maraqlarının cəmiyyətin və 

istehlakçıların maraqları ilə daha yaxından əlaqələndirilməsi və uzlaşdırılması və 

s. əlaqədardır. 

Müasir dövrdə strateji marketinqin aktivliyinin yüksəlməsi texniki 

tərəqqinin sürətli inkişafı, əmtəə bazarlarında bolluq yaranması ilə də sıx 

əlaqədardır. Eyni zamanda məhsul bazarlarında rəqabətin kəskinləşməsi, məhsul 

çeşidinin genişlənməsi və daima təkmilləşməsi və marketinq strategiyaların 

formalaşmasına təsir göstərir, onlardan istifadənin zəruriliyini artırır. 

Qloballaşma prosesində iqtisadi inkişafın proqressiv amilləri kimi iri 

maliyyə qruplarının yaranması, Elmi Texniki tərəqqinin sürətli inkişafı çıxış 

edir. Nəticədə beynəlxalq istehsal və ticarət əlaqələrinin güc mərkəzinin yüksək 

texnoloji, elm tutumlu sahələrin inkişafını təşkil edən qlobal ölkələrin konkret 

məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşdığı maliyyə, idarəetmə, informasiya və digər növ 

xidməətlərin istehsalı istiqamətinə keçidi müşahidə olunur. Belə bir şəraitdə 

ölkədə fəaliyyət göstərən firmaların fəaliyyətində ciddi dəyişiikliklər baş verir, 

onların istehsal-satış imkanları genişlənir, əmtəə bazarlarında rəqabət daha da 

kəskinləşir, bu da firmaları marketinq kosepsiyasından daha səmərəli istifadə 

etməyə sövq edir. Nəticədə firmaların həm ümumi marketinq strategiyasının, 

həm də ayrı-ayrı fəaliyyət istiqamətləri və elementlər üzrə strategiyaların 

formalaşmasında ciddi dəyişikliklər baş verir. 

Qloballaşma şəraitində firmaların məhsul siyasətində və strategiyalarında 

ciddi dəyişikliklər baş verir. Qloballaşma firmaların qiymət strategiyalarına da 

təsir göstərir 

Qloballaşma firmaların reklam və satışın həvəsləndirilməsi istiqamətində 

tətbiq etdikləri strategiyalara da ciddi təsir göstərir. Bu bir neçə istiqamətdə 

özünü biruzə verir. Birincisi, qloballaşma əmtəə bazarlarında rəqabətin 

güclənməsinə səbəb olur, bu isə öz növbəsində reklam və satışın həvəsləndiril-

məsi tədbirlərinin genişləndirilməsini tələb edir. İkincisi qloballaşma məhsul 

çeşidinin genişlənməsini və təkmilləşdirilməsini tələb edir. Bu da reklam və sa-

tışın həvəsləndirilməsi tədbirlərinin xarakterinin dəyişməsinə səbəb olur. Üçün-

cüsü, reklam və satışın həvəsləndirilməsi metodlarında dəyişikliklər baş verir. 

 Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma firmaların marketinq 

strategiyasının formalaşmasına çox ciddi təsir göstərir. Firmalar qloballaşma 

nəticəsində ətraf mühitdə baş verən dəyişiklikləri izləməli, öz fəaliyyətlərini bu 

dəyişikliklərə uyğunlaşdırmalıdırlar. 

İqtisadiyyatın qloballaşması müəssisələrin sahibkarlıq fəaliyyətinə və 

marketinq strategiyasının formalaşmasına çox ciddi təsir göstərir. Belə ki, 

qloballaşma şəraitində bazarlarda rəqabətin güclənməsi baş verir, istehlakçılar 

bazarlar uğrunda mübarizə kəskinləşir, bu da öz növbəsində müəssisələri daha 

rəqabətqabiliyyətli olmağa, daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə, bölgü və 

satış kanallarını, reklam və satışın həvəsləndirilməsi metodlarını, deməli 

müxtəlif xarakterli marketinq strategiyalarını təkmilləşdirməyə sövq edir. 

Firmalar sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirərkən marketinq qərarların-

dan və onun müxtəlif strategiyalarından, o cümlədən, yeni məhsul yaradılması 

strategiyası, müxtəlif qiymət strategiyalarıı, məhsul çeşidi strategiyası, müxtəlif 
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kommunikasiya və digər bu kimi strategiyalardan istifadə edirlər. Bu strategi-

yaların tətbiqi xüsusiyyətləri və zəruriliyi, müəssisənin fəaliyyətində rolu 

qloballaşma şəraitində daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. 

   Strateji marketinqin yeni, müasir xüsusiyyətləri qloballaşmadan irəli gələn 

bir sıra məsələlərlə, o cümlədən marketinq strategiyasından istifadənin 

aktivliyinin yüksəlməsi, innovasiyaya yönümlülüyün güclənməsi, inteqrasiya 

olunmuş marketinq konsepsiyasından istifadə, bazar tədqiqatlarının strukturunun 

təkmilləşdirilməsinə üstünlük verilməsi, ictimaiyyətlə əlaqə metodlarından və 

proqramlarından aktiv istifadə olunması, firmanın maraqlarının cəmiyyətin və 

istehlakçıların maraqları ilə daha yaxından əlaqələndirilməsi və uzlaşdırılması və 

s. əlaqədardır. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕДИНА АЛЛАХВЕРДИЕВА 

ПРИНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ И РАЗРАБОТКА 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

Становление и развитие экономики любой страны зависит от развития и 

конкурентоспособности предприятий, особенно промышленных предприятий. 

Большинство стратегий развития фирм основаны на принципах маркетинга, благодаря 

которым они формируются и применяются. Процессы глобализации в мире очень 

серьезно влияют на маркетинговую деятельность фирм. Процесс глобализации 

характеризуется концентрацией товарных рынков в руках крупных компаний, 

интеграцией национальных экономик в мировую экономическую систему, 

интернационализацией деловой активности, усилением конкуренции на товарных рынках. 

Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий, в свою очередь, 

ускоряет процесс глобализации, позволяя предприятиям работать более эффективно. 

Повышение уровня открытости национальных рынков для международной торговли 

также создает большие возможности для фирм в маркетинговой деятельности, особенно в 

международном маркетинге. 

Ключевые слова: факторы макросреды, факторы микросреды, маркетинговая 

стратегия, глобализация, стратегии развития фирм, принятие маркетинговых решений 
 

SUMMARY 

MEDĠNA ALLAHVERDĠYEVA 

MAKĠNG MARKETĠNG DECĠSĠONS AND DEVELOPĠNG A MARKETĠNG 

STRATEGY FOR ENTREPRENEURSHĠP 
The formation and development of the economy of any country depends on the 

development and competitiveness of enterprises, especially industrial enterprises. Most of the 

development strategies of firms are based on the principles of marketing, thanks to which they 

are formed and applied. Globalization processes in the world have a very serious impact on the 

marketing activities of firms. The process of globalization is characterized by the concentration 

http://www.teraplaza.com/
http://www.azstat.org/
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of commodity markets in the hands of large companies, the integration of national economies 

into the world economic system, the internationalization of business activities, the intensification 

of competition in commodity markets. The rapid development of information and 

communication technologies, in turn, accelerates the process of globalization, allowing 

businesses to operate more efficiently. Increasing the level of openness of national markets for 

international trade also creates great opportunities for firms in marketing activities, especially 

international marketing. 

Keywords: Macroenvironmental factors, microenvironmental factors, marketing strategy, 

globalization, firm development strategies, marketing decision making 
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MÜƏSSĠSƏNĠN XARĠCĠ TĠCARƏT ƏMƏLĠYYATLARINDA TƏTBĠQ OLUNAN 

HESABLAġMA FORMALARI 

 

Məqalədə xarici ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı aləti və 

maliyyə logistikasının bir elementi kimi çıxıĢ edən beynəlxalq hesablaĢmaların aspektləri və 

formaları nəzərdən keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, xarici ticarət əməliyyatları, beynəlxalq hesablaĢmalar, 

inkasso, akkreditiv, maliyyə logistikası 

  

Müasir dünyamızda iqtisadi proseslərin sürətləndiyi və qloballaşma ele-

mentlərinin artdığı bir şəraitdə milli iqtisadiyyatların inkişafında və dünya ölkə-

ləri sırasında özünəlayiq yer tutulmasında əsas vasitələrdən biri xarici ticarət əla-

qələridir. Belə ki, hətta iri ərazisi, zəngin təbii ehtiyatları, çoxlu əhalisi və digər 

dominant üstünlükləri olan ölkələr belə dünya ölkələri ilə xarici ticarət əlaqələ-

rini genişləndirmədən güclü inkişafa nail olmaq iqtidarında deyildir. Başqa sözlə 

desək, bağlı iqtisadi inkişaf dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyanı ləngidir, 

milli iqtisadi sektorların rəqabət qabiliyyətini azaldır, elmin və istehsalda tətbiq 

olunan texnologiyanın inkişafdan geri qalmasına səbəb olur ki, məhz bu nöqteyi-

nəzərdən xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrin qurulması mühüm önəm daşıyır. 

Digər bir tərəfdən qeyd edək ki, milli iqtisadiyyatların xarici ticarət əlaqə-

lərinin genişləndirilməsində maraqlı olması əsasən iki amillə izah olunur: 

1. Ölkələrin iqtisadi resurslara qeyri-bərabər həcmdə malik olmaları; 

2. Müxtəlif məhsulların səmərəli istehsalının fərqli texnologiyalar və ya 

resursların müxtəlif kəmiyyət kombinasiyasını tələb etməsi. 

Bildiyimiz kimi, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tam hüquqlu subyekti 

kimi Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi inkişaf strategiyasının başlıca 

istiqaməti müasir dünya əlaqələri sisteminin inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə al-

maqla ölkəmizin xarici ticarət əlaqələrini genişləndirməkdir. Bu vəzifənin yerinə 

yetirilməsində respublikamızda fəaliyyət göstərən müəssisələrin özünəməxsus 

yeri vardır. Məhz bu baxımdan işlədiyimiz məqalədə müəssisələrin xarici ticarət 

əlaqələrinin qurulması və inkişafı prosesindəki yaranan və sual doğuran bəzi mə-

sələlərin, xüsusən müəssisələr tərəfindən xarici ticarət əməliyyatlarında istifadə 

olunan hesablaşma formaları ilə bağlı məsələlərin araşdırılması həyata keçiril-

mişdir.  

İlk əvvəl qeyd edək ki, milli iqtisadiyyatın inkişafı, milli iqtisadi yüksəlişin 

təmini və milli maraqların qorunması respublikamızın dünya ölkələri ilə apardığı 

idxal-ixrac  əməliyyatlarından  və  bu  əməliyyatlar  zamanı istifadə edilən hesab 
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laşma formalarından asılıdır. Beynəlxalq hesablaşmalar əmtəə istehsalı və döv-

riyyəsinin inkişafı və beynəlmiləlləşdirilməsi ilə şərtlənir. Beynəlxalq hesablaş-

malarda beynəlxalq ticarətdəki mal və xidmətlərin dəyərinin xüsusi bir hərəkət 

forması əks olunur (5). Beynəlxalq hesablaşmalar – iqtisadi, siyasi və mədəni 

münasibətlər əsasında beynəlxalq hüquqi şəxslər (dövlətlər, təşkilatlar) və 

müxtəlif ölkələrin vətəndaşları arasında yaranan pul tələbi və vəzifələri üzrə 

ödənişlərin tənzimlənməsidir.  

K.Marksın ―əmtəə-pul-əmtəə‖ konsepsiyasına (əmtəə dövriyyəsi konsepsi-

yası) uyğun olaraq hesablaşmalar istehsal-satış prosesinin son mərhələsi olub, bu 

mərhələnin gedişatında istehsal olunan məhsulun faydalılığının istimaiyyət tərə-

findən qəbul edilməsi baş verir, istehsal xərcləri ödənilir, gəlirlər formalaşır və 

bölüşdürülür. Digər tərəfdən hesablaşmalar növbəti istehsal dövrünün başlanğıc 

mərhələsi olub, istehsalın fasiləsizliyinin təmin edilməsinə kömək edir (4, s. 15). 

Qeyd edək ki, beynəlxalq hesablaşmaların həyata keçirilməsi nəticəsində əldə 

olunan gəlir istehsal prosesinin genişləndirilməsi və inkişafına, texnologiyaların 

təkmilləşdirilməsinə imkan yaradır. 

Beynəlxalq hesablaşmalar xarici ticarət əməliyyatlarının zəruri və vacib 

elementi olub xarici ticarətdə mal və xidmətlər, habelə ölkələr arasında qeyri-

kommersiya əməliyyatları və kapital hərəkəti üzrə hesablaşmaları əhatə edir. 

İdxal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirən iştirakçılar, xüsusilə müəssisələr 

arasında tətbiq olunan beynəlxalq hesablaşmalar idxalatçı və ixracatçı ölkələrin 

valyuta qanunları, həmçinin, Beynəlxalq Ticarət Palatası, beynəlxalq maliyyə-

kredit institutları tərəfindən tənzimlənir. Beynəlxalq Ticarət Palatası və beynəl-

xalq maliyyə-kredit institutları tərəfindən tənzimlənən beynəlxalq hesablaşmala-

rın həyata keçirilməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:  

- beynəlxalq müqavilələrə əsaslanan öhdəliklərin sözsüz etiraf olunması;  

- beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin etiraf 

olunması;  

- beynəlxalq təcrübədə qəbul edilən hesablaşma formalarının və qaydasının 

istifadə olunması;  

- tərəflərin razılığı ilə ödəmə valyutasının seçilməsi.   

Beynəlxalq hesablaşmaların həyata keçirilməsi prinsiplərinə əsaslanaraq 

qeyd edək ki, beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sisteminin dinamik inkişafı beynəlxalq 

hesablaşmalar mexanizminin meydana gəlməsi və getdikcə təkmilləşdirilməsini 

şərtləndirir. Çünki beynəlxalq hesablaşmalar müxtəlif ölkələrdə yerləşmiş 

hüquqi və fiziki şəxslər arasında özünü göstərən iqtisadi, siyasi, elmi-texniki və 

mədəni münasibətlərlə əlaqədar meydana gələn pul tələblərini və öhdəliklərini 

tənzimləyən sistemdir və bu sistemin mükəmməlliyi dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyanın intensivliyinə təsir edən ən mühüm amildir.  

Beynəlxalq ticarətdə xarici ticarət əməliyyatlarının səmərəliliyinə və 

operativliyinə təsir göstərən mallar, xidmətlər və işlər üçün hesablaşma 

formasını seçmək olduqca vacibdir. Bu zaman beynəlxalq hesablaşmalar xarici 

ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə maliyyə dəstəyi vasitəsi kimi çıxış 

edir. Müxtəlif ölkələr, ölkələri təmsil edən müəssisələr arasındakı xarici ticarət 

əməliyyatları zamanı istifadə edilə biləcək beynəlxalq hesablaşma formalarının 

seçilməsinə aşağıdakı amillər təsir göstərir: 

  malların növü; 
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  verilmiş məhsul üçün bazar konyunkturası; 

  bu və ya digər ölkədə tətbiq olunan məhdudiyyətlər (məsələn, qiymət üzrə); 

  ayrı-ayrı malların alqı-satqısı üçün mövcud olan beynəlxalq ticarət 

qaydaları və adətləri; 

  hökumətlərarası, müəssisələrarası müqavilələrdə tərəflərin maliyyə-valyuta 

münasibətlərini müəyyənləşdirən müddəaların mövcudluğu; 

  əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün tələb olunan zaman; 

  tədarükün müntəzəmliyi və həcmi; 

  müəssisələr arasında işgüzar münasibətlərin davamlılığı; 

  müəssisələrin ödəmə qabiliyyəti və nüfuzu; 

  müəssisələr arasındakı etibarlılıq dərəcəsi (3, s. 13). 

Çağdaş dünyamızda yeni  iqtisadi münasibətlər şəraitində beynəlxalq 

hesablaşmaların dəyişməsinə, təkmilləşməsinə və inkişafına aşağıdakı bir çox 

amillər təsir göstərir: 

 əmtəə və pul bazarlarındakı vəziyyət; 

 dövlət tədbirlərinin effektivliyi; 

 mal, xidmət və kapitalın dövlətlərarası axınlarının tənzimlənməsi; 

 ölkələr arasında inflyasiya templərindəki fərqlər; 

 tədiyyə balansının vəziyyəti; 

 xarici ticarət müqavilələrinin şərtləri; 

 müxbir bankların etibar dərəcəsi; 

 beynəlxalq qaydalar və adətlər; 

 bank təcrübəsinin xüsusiyyətləri; 

 valyuta qanunvericiliyi (1). 

Bildiyimiz kimi, beynəlxalq hesablaşmalara bir tərəfdən beynəlxalq 

sənədlərlə və mövcud adət-ənənələrlə müəyyən edilən şərt və qaydaların həyata 

keçirilməsi, digər tərəfdən də onların icrası üzrə bankların gündəlik praktiki 

fəaliyyəti daxildir və hesablaşmaların böyük əksəriyyəti banklardakı hesablara 

daxil edilməklə nağdsız qaydada həyata keçirilir.  

Beynəlxalq hesablaşmalar müvafiq ödəniş şərtlərinin (nağd hesablaşma və 

ya kredit), ödəniş formalarının (inkasso, akkreditiv və s.), ödəmə vasitəsinin 

(ödəniş sənədlərinin), maliyyə zəmanətinin (bank öhdəçiliyinin) olmasını, habelə 

ödənişin təmin olunması kanallarının (bankları və maliyyə müəssisələrinin) 

seçilməsini tələb edir.  

Beynəlxalq hesablaşmaların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hesablaşmalar 

xarici valyuta ödəmə dövriyyəsində nağd pul nişanları kimi deyil, bank və kredit 

ödəmə vasitələri, teleqraf və poçt köçürmələri, çek və veksel kimi ödəmə 

sənədləri formasında həyata keçirilsin. Xarici valyuta ilə ödəmə vasitələri 

ixracatçı və idxalatçıların müxbir bankları arasında dövr edən hesablaşma – 

ödəmə sənədləri formasında reallaşır. Beynəlxalq ödəmə dövriyyəsində məsələn, 

turistlər və xaricə ezam olunanlar tərəfindən nağd pul nişanları da istifadə edilir. 

Ancaq bu halda da üstünlük xüsusi «yol» yaxud turist çeklərinə, pul 

«kredit»lərinə və s. verilir. Beynəlxalq hesablaşmalarda valyutanın çevrilməsi 

zəruriliyi obyektiv şərtlə – ABŞ dollarının sərbəst dönər valyuta rolunu 
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oynamasına baxmayaraq bütün dövlətlərdə qəbul edilə bilən vahid valyutanın 

olmaması ilə əlaqədardır (2).  

Xarici ticarət əməliyyatları üzrə hesablaşma mexanizmi adətən satıcılar 

(ixracatçı) və alıcılar (idxalatçı) arasında qarşılıqlı axın, çox hallarda isə teleqraf 

və poçt köçürmələri və bankların öz müxbirlərinə müəyyən məbləğin ödənilməsi 

haqqında tapşırıq şəklində həyata keçirilir. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

idxalçılar ixracatçılardan mal sənədlərini aldıqdan sonra onlara xarici valyuta ilə 

ödəniləcək ödəmə sənədlərini göndərirlər. Bu sənədləri isə adətən ixracatçılar öz 

milli banklarına əməliyyatı başa çatdırmaq üçün lazım olan valyutaya satırlar. 

Banklar isə öz növbələrində, həmin ödəmə sənədlərini xaricdəki müxbir 

banklara göndərirlər. Axırıncılar isə bu sənədlər əsasında sənədlərini əvvəllər 

göndərən müxbir bankın hesabına valyuta ilə təmin edilib, ixracatçının 

səlahiyyətli bankı müxtəlif valyutalarda olan ödəmə sənədlərini xaricdəki pul 

öhdəliklərini ödəmək üçün fiziki və hüquqi şəxslərə sata bilər. Bu öhdəliklərə 

idxal malının dəyəri, nəqliyyat, sığorta, kreditin və onun faizinin qaytarılması 

daxildir. Təcrübədə bütün xarici ticarət hesablaşmaları banklar vasitəsilə nağdsız 

qaydada həyata keçirilir.  

İdxal-ixrac əməliyyatları və digər kommersiya sövdələşmələri üzrə 

hesablaşmalar çox vaxt sənədli xarakter daşıyır, yəni siyahısı və növü xarici 

ticarət müqavilələrinin şərtləri ilə müəyyən edilən kommersiya sənədləri 

əsasında həyata keçirilir. Bu zaman bankın müştəriləri ixrac satışları üzrə banka 

təqdim edilən əmtəə-nəqliyyat sənədlərinin düzgünlüyünü təmin etməlidirlər. 

İxracatçılar və idxalçılar arasında konkret hesablaşma şərtlərinin seçilməsi hər 

iki tərəf üçün zəmanətin təmin edilməsi əsas götürülməklə razılaşma 

mərhələsində həyata keçirilir və müqavilədə öz əksini tapır.  

Qeyd edək ki, beynəlxalq təcrübədə müəssisələr xarici ticarət əməliyyat-

larını həyata keçirən zaman aşağıdakı hesablaşma formalarından istifadə edirlər:  

- sənədli inkasso;  

- sənədli akkreditiv;  

- bank köçürməsi;  

- açıq hesab.  

Ölkə daxilində müəssisələr arasında tətbiq olunan hesablaşma formaların-

dan fərqli olaraq, beynəlxalq hesablaşmalar bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Belə 

ki, beynəlxalq hesablaşmalar sənədli xarakter daşıyır və ya beynəlxalq qaydalar 

əsasında tənzimlənir. Beynəlxalq hesablaşmaların bir xüsusiyyətini də onların 

rəsmiləşdirilməsinin çox mürəkkəb xarakter daşıması təşkil edir.  

Beynəlxalq hesablaşmalarda müəssisələr tərəfindən geniş istifadə edilən 

hesablaşma formalarından birini «sənədli akkreditiv» təşkil edir. «Sənədli akkre-

ditiv», «sənədli inkasso» hesablaşma formalarında sənədlərin iştirakı nəzərdə 

tutulur. Həmin sənədlərə daxildir:  

 malın daşınmasını təsdiq edən akt; 

 dəmiryolunun qaiməsi; 

 sığorta polisləri; 

 hesab-sənədləri;  

 keyfiyyəti təsdiq edən sertifikat və s.  

«Sənədli akkreditiv» - öhdəlik deməkdir. Həmin öhdəliyi alıcının sərənca-

mı ilə bank öz üzərinə götürür və müəyyən sənədlər təqdim olunduqdan sonra 
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məbləğ satıcıya ödənilir. «Sənədli akkredtiv» hesablaşma formasında əməliy-

yatlar aşağıdakı mərhələlərdə aparılır:  

1. Malların göndərilməsinin baş verməsi üçün akkreditiv formada hesablaşma 

ilə əlaqədar alıcı ilə satıcı arasında müqavilə bağlanılır;  

2. Alıcı akkreditivin açılması üçün öz bankına tapşırıq verir;  

3. Alıcının bankı açılmış akkreditivi satıcının ölkəsində fəaliyyət göstərən öz 

müxbir bankına köçürür;  

4. Öz növbəsində bank akkreditivi satıcının bankına köçürür;  

5. Satıcı malları zəruri sənədlərlə birlikdə (nəqliyyat sənədi) yola salır;  

6. Mal yola salındıqdan sonra bütün sənədlər satıcının ölkəsindəki alıcının 

bankına göndərilir; 

7. Bank bütün sənədlərin düzgünlüyünü müəyyən etdikdən sonra məbləğ 

satıcıya ödənilir;  

8. Sonrakı mərhələdə sənədlər akkreditivi açan banka göndərilir;  

9. Alıcı həmin sənədlər əsasında göndərilən malları təhvil alır.  

«Sənədli akkreditiv» hesablaşma formasının üstünlüyü satıcının hesab 

sənədlərinin vaxtında və tam məbləğdə ödənilməsinə təminatın olmasıdır. Başqa 

hesablaşma formalarında olduğu kimi, burada da müəyyən risk şəraiti yarana 

bilər. Belə ki, satıcı təşkilati risklə o zaman rastlaşa bilər ki, akkreditivin açıldığı 

bank həmin məbləği ödəmək qabiliyyətində olmasın. Lakin alıcı təşkilat malı 

tam həcmdə ala bilmədikdə belə risklə rastlaşa bilər.  

«Sənədli inkasso» formasında hesablaşmanın mənfi cəhəti ondan ibarətdir 

ki, alıcıya göndərilən malın ödənilməsinə təminat yoxdur. Alıcının bu zaman 

riski ondan ibarətdir ki, malı almamış onun dəyərini satıcıya ödəməlidir.  

«Bank köçürməsi» formasında hesablaşmalarda alıcı ona xidmət edən 

banka başqa ölkədəki satıcıya müəyyən məbləğ pul vəsaitinin köçürülməsi 

haqqında tapşırıq verir. «Bank köçürmələri» - çox sadədir və ödəmələri operativ 

qaydada həyata keçirməyə imkan verən bir hesablaşma formasıdır. Bu zaman 

köçürmələr teleqraf və s. ilə aparılır. Bu hesablaşma formasında da istər alıcı, 

istərsə də satıcı müəyyən risklərlə rastlaşa bilər. Məsələn, malın ödənilməsi riski, 

malın müqavilədə göstərilən həcmdə göndərilməməsi riski və s.  

«Açıq hesab» hesablaşma forması müəssisələr tərəfindən beynəlxalq 

hesablaşmalarda geniş istifadə olunmur. Bu zaman həm alıcı, həm də satıcı 

hesab açırlar və həmin hesablarda borc əks olunur. Satıcı malı yola saldıqdan 

sonra sənədləri alıcıya göndərir və alıcının hesabına borcu qeyd edir. Alıcı 

sənədləri və malı aldıqdan sonra müəyyən olunmuş vaxtda borcunu silir. Sonra 

isə pul vəsaitinin satıcının hesabına köçürülməsi haqqında banka tapşırıq verir. 

Bu zaman alıcı bank çeki və ya vekselə borcunu ödəyə bilər. «Açıq hesab» 

hesablaşma formasından o zaman istifadə edilir ki, alıcı ilə satıcı arasında uzun 

müddətli təsərrüfat əlaqələri olsun və onlar bir-birinə etibar etsinlər. Lakin bu 

hesablaşma formasında satıcının ödəməyə heç bir təminatı yoxdur. Bu zaman 

mal ancaq alıcıya çatdıqdan sonra onun dəyəri ödənilir. 

Son olaraq qeyd edək ki, beynəlxalq  hesablaşmalara dair qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması prosedurunu 

sürətləndirəcək və maliyyə logistikasının səmərəliliyini artıracaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АДАЛАТ АЛИЕВ, ХАЯЛ ГЕЙДАРОВ 

ФОРМЫ РАСЧЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ  

ОПЕРАЦИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены аспекты и формы международных расчетов, выступающих в 

качестве инструмента финансового обеспечения осуществления внешнеторговых 

операций и элемента финансовой логистики. 

Ключевые слова: национальная экономика, внешнеторговые операции, 

международные расчеты, инкассо, аккредитив, финансовая логистика. 

 

SUMMARY 

ADALAT ALIYEV, KHAYAL HEYDAROV 

FORMS OF INTERNATIONAL PAYMENTS IN THE FOREIGN TRADE 

OPERATIONS OF THE ENTERPRISE 

The article deals with aspects and forms of international payments as an instrument of 

financial support of foreign trade operations and as an element of financial logistics. 

Key words: national economy, foreign trade operations, international settlements, 

collection, letter of credit, financial logistics. 
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MƏNFƏƏTĠN BÖLÜġDÜRÜLMƏSĠNĠN MÜASĠR KONSEPSĠYASI,  

ONUN UÇOTU VƏ TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycanda mühasibat (maliyyə) hesabatlarının beynəlxalq standartlara 

transformasiyasının yəni, onlara müvafiq qurulmasının əsasını Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlarının (MHBS) təĢkil etməsi öz əlsini tapmıĢdır. Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartları dedikdə, bütün dünya təĢkilatlarının maliyyə hesabatlarını tərtib etmək  

üçün maliyyə təsərüfat əməliyyatlarının tanınması, qiymətləndirilməsi, açıqlanması tələblərini 

(meyarlarını) müəyyənləĢdirən qaydalar baĢa düĢülür ki, bu da məqalədə əsas məqsəd kimi əks 

olunmuĢdur. Müəssisənin maliyyə vəziyyətindəki dəyiĢikliklər haqqında informasiyalardan 

müəssisənin investisiya, maliyyə və əməliyyat fəaliyyətini qiymətləndirərkən, müəssisənin ödəniĢ 

qabiliyyəti və likvidliyini təyin edərkən istifadə olunması əsaslandırılmıĢdır. Məqalədə göstərilir 

ki, mühasibat informasiyaları onların istifadəçiləri üçün münasib, etibarlı və müqayisəli olduqda 

əhəmiyyətə malik olur.  

Açar sözlər: Hesabat dövründə xalis mənfəət,Mühasibat uçotu siyasətində dəyiĢikliklərlə 

bağlı mənfəət (zərər), Elan edilmiĢ dividendlər, Ehtiyat kapitalı, Büdcə ilə hesablaĢmalar 

 

GiriĢ 

Müəssisənin uçot siyasətinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərindən 

biri, əsaslı islahatlar aparmaqla onun maliyyə hesabatlarının beynəlxalq 

standartların tələblərinə uyğunlaşdırılmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 20 fevral 2003-cü il 29 saylı 

―Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçmək məqsədilə milli mühasibat 

uçotu standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə proqram 

haqqında‖ qərar qəbul etmişdir. Həmin qərarda mühasibat uçotunun normativ 

hüquqi bazasının və metodiki təminatının müasir informasiya texnologiyasının 

və beynəlxalq mühasibat uçotu sistemi tələblərinə uyğunlaşdırılması müəyyən 

olunmuşdur. Beynəlxalq standartlarda uçot siyasəti müəssisənin maliyyə he-

sabatının hazırlanması və tətbiq edilməsi prosesində tətbiq etdiyi əsas prinsipləri, 

qaydalar, şərtlər və təcrübələrin məcmusu kimi başa düşülür (4, s.16).  

 

I. Mənfəətin bölüĢdürülməsinin müasir  

konsepsiyası və onun uçotu 

Müəssisənin balans mənfəəti (zərəri) mühasibat uçotu əsasında təsərrüfat 

əməliyyatlarının qiymətləndirilməsinin sonuncu maliyyə nəticəsi kimi məhsul-

ların əsas vəsaitlərin və başqa əmlakların, satışından olan mənfəəti (zərəri), 

həmçinin qeyri-satış əməliyyatlarından əldə edilən gəlirləri özündə cəmləşdirir. 

Hesabat ili ərzində müəssisənin mənfəəti toplanır və onun bölüşdürülməsi 

ilin sonunda icra olunur. 

Hesab dövrünün balans mənfəəti  (zərəri)  və  onun  istifadə  olunması  ba-

lansda ayrıca əks etdirilir. Balansın passivində maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindən 
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əldə olunan mənfəət və onun avans olaraq istifadəsi, bölüşdürülməmiş mənfəət, 

aktivində isə faktiki alınmış zərər göstərilir. Balansın yekununa hesabat ilinin və 

keçmiş illərin ödənilməmiş zərəri və ya bölüşdürülməmiş mənfəəti daxil edilir  

(1, s.67). 

Müəssisənin hesabat ili ərzində əldə etdiyi mənfəət toplanan bölüşdürül-

məmiş mənfəət kimi artan yekunla ildə balansda əks olunur. Onun bölüşdürül-

məsi ancaq ilin sonunda balans tərtib olunarkən yerinə yetirilir. Lakin il ərzində 

alınmış mənfəətdən vergi kimi büdcəyə ödənişlər və xüsusi təyinatlı fondlara 

ayrımalar aparılır. Mənfəətin bölüşdürülməsi mövcüd olan normativ qanunverici 

aktlar və təsis sənədlər əsasında tənzimlənir. 

Mənfəətin il ərzində istifadə olunmasının uçotu müəssisədə 80 «Mənfəət 

və zərərlər», onun istifadə olunması isə 81 «Mənfəətin istifadəsi» hesablarında 

əks olunur. Beləliklə göründüyü kimi 81 «Mənfəətin istifadəsi» hesabı hesabat 

ilində mənfəətin istifadə olunması haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün 

təyin edilmişdir. Hesabat ilinin başa çatdırılması ilə əlaqədar olaraq illik 

mühasibat hesabatı tərtib edilən zaman bu hesab bağlanır. Hesab aktiv hesabdır. 

81«Mənfəətin istifadəsi» hesabının xüsusiyyəti ondan il ərzində ancaq debet 

yazılışlarının aparılmasından ibarətdir. Bu hesabın kreditində isə ancaq ilin 

sonunda illik balansın tərtib olunması dövründə yazılışı aparılır (2, s. 54). 

81«Mənfəətin istifadəsi» hesabında cəmlənən məbləğ ilin sonunda (dekabr 

ayında) özünün krediti üzrə yekun yazılışları aparılmaqla 80 «Mənfəət və zərər» 

hesabının debetinə silinir. 

81«Mənfəət istifadəsi» hesabının  

81/1 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr». 

81/2 «Mənfəətin başqa məqsədlərə istifadəsi» subhesabından istifadə 

olunur. 

81/1 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr» subhesabı qanunvericiliklə müəy-

yən edilmiş mənfəətdən il ərzində hesablanmış avans və faktiki mənfəətdən ye-

nidən hesablamalar aparmaqla vergi ödəmələri uçota alınır. Bununla əlaqədar 

olaraq büdcəyə ödəmələr üzrə hesablanmış vergi məbləği üçün aşağıdakı yazılış 

aparılır: 

Debet 81/1 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr». 

Kredit 68 «Büdcə ilə hesablaşmalar». 

Bir qayda olaraq mənfəətdən vergilərin hesablanması və ödənilməsi mü-

vaifq qanunverici və digər normativ aktlarla tənzimlənir. Hesablanmış vergi 

məbləği büdcəyə köçürüldükdə isə 68 «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabının 

debetinə, 51 «Hesablaşma hesabı»nın kreditinə yazılış edilir (3, s. 16). 

81-2 «Mənfəətin başqa məqsədlərə istifadəsi» subhesabında müəssisənin 

fəaliyyətinin və kollektivin sosial inkişafını həyata keçirmək üçün zəruri olan 

ehtiyat kapitalına və digər fondlara ayırmalar, eləcə də mənfəətin digər məq-

sədlərə istifadəsi uçota alınır. Müəssisə fondlarının yaradılması və mənfəətin 

digər məqsədlərə istifadəsi qaydaları müəssisənin təsis sənədləri ilə tənzimlənir 

(4, s. 66). 

Xüsusi təyinatlı fondlara – yəni yığım, istehlak və sosial sferalar 

fondlarına ayırmalar təsis sənədlərinə uyğun olaraq hesablanır və buna görə 

aşağıdakı yazılış aparılır: 

Debet 81-2 «Mənfəətin başqa məqsədlərə istifadəsi». 
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Kredit 88 «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)». 

Hesabat ili ərzində müəssisənin mənfəəti məqsədli maliyyələşmələr üzrə 

istifadə oluna bilər ki, bu əməliyyatlarla əlaqədar olaraq 81 «Mənfəətin 

istifadəsi» hesabının debetinə, 96 «Məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar» 

hesabının kreditinə yazılış aparılır. 

Beləliklə 81 «Mənfəətin istifadəsi» hesabının debetində aşağıdakıların 

etdirilməsi nəzərdə tutulur: 

1. 68 «Büdcə ilə hesablaşmalar» hesabı ilə müxabirləşdirilməklə, 

büdcəyə il ərzində hesablanmış vergi ödənişləri; 

2. 86 «Ehtiyat kapitalı», 88 «Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər) (istehlak, yığım sosial sferalar fondları)» və 96 «Məqsədli maliyyələşmə-

lər və daxilolmalar» hesabları ilə müxabirləşdirilməklə mənfəət hesabına mü-

əssisənin ehtiyat kapitalına və digər fondlarına, eləcə də məqsədli maliyyələş-

mələr üçün zəruri olan vəsaitlərin yaradılmasına ayrımalar. 

81 «Mənfəətin istifadəsi» hesabında toplanmış məbləğlər hesabat ilinin 

sonunda, (dekabr ayının sonunda) onun krediti üzrə yekun yazılış aparmaqla 

bağlanır və aşağıdakı kimi mühasibat yazılışı tərtib edilir: 

Debet 80 «Mənfəət və zərər» hesabı. 

Kredit 81 «Mənfəətin istifadəsi» hesabı. 

Qeyd edək ki, mənfəətin bölüşdürülməsi və uçotu faydasınıhər bir müəs-

sisənin özü sərbəst müəyyən edir. Ümumiyyətlə kiçik müəssisələrdə xüsusi 

fondların yaradılması tələb olunmadığından bir o qədər də vacib sayılmır. Belə 

halda müəssisənin bölüşdürülməmiş mənfəəti nizamnamə kapitalından sonra 

müəssisənin xüsusi kapitalı hesab olunur və 81 №-li «Mənfəətin istifadəsi» 

hesabı üzrə analitik uçot ayırmaların və ödəmələrin növləri üzrə aparılır (5, s. 

41). 

Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəət məbləği 88 «Bölüşdürülməmiş 

mənfəət (ödənilməmiş zərər)» hesabının kreditinə silinir. Nəticə etibarilə 

müəssisə mənfəətindən müəyyən olunmuş qayda da vergilər ödəndikdən sonra 

qalan mənfəət qalığı müəssisənin sərəncamında olan xalis mənfəət adlanır. 

Hеsаbаt ili mənfəətinin həmin il ərzində istifаdə оlunmаsı hаqqındа 

məlumаtlаrı ümumiləşdirməк üçün hеsаblаr plаnındа 81 sаylı «Mənfəətin istifа-

dəsi» hеsаbı nəzərdə tutulmuşdur. 

Hеsаbаt ilinin bаşа çаtmаsı ilə əlаqədаr illiк mühаsibаt hеsаbаtı tərtib 

еdilən  zаmаn bu hеsаb bаğlаnır. 

81 sаylı «Mənfəətin istifаdəsi» hеsаbı üzrə аşаğıdакı subhеsаblаr аçılа 

bilər: 

81-1 «Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr» - qаnunvеriciliкlə müəyyən еdilmiş 

mənfəətdən vеrgilər üzrə il ərzində hеsаblаnmış аvаns ödəmələri və fакtiкi 

mənfəətdən bu vеrgilər üzrə yеnidən hеsаblаmаlаrа əsаsən ödəmələr uçоtа аlınır. 

O mənfəətdən vеrgilərin hеsаlаnmаsı və ödənilməsi qаydаlаrı qаnunvеriciliк və 

digər nоrmаtiv акtlаrdа nizаmlаnır. 

81-2 «Mənfəətin bаşqа məqsədlərə istifаdəsi» - müəssisənin fəаliyyətini və 

коllекtivin sоsiаl inкişаfını həyаtа кеçirməк üçün zəruri оlаn еhtiyаt каpitаlınа 

və digər fоndlаrа аyırmаlаr, еləcə də mənfəətin digər məqsədlərə istifаdəsi uçоtа 

аlınır. Müəssisə fоndlаrının yаrаdılmаsı və mənfəətin digər məqsədlərə istifаdəsi 

qаydаlаrı təsisеdici sənədlərlə nizаmа sаlınır. 
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81 sаylı «Mənfəətin istifаdəsi» hеsаbаndа аşаğıdакılаr əкs еtdirilir: 

 

Dеbеt Кrеdit Əməliyyаtlаrın məzmunu 

81 86 Mənfəətdən еhtiyаt fоndunа аyrıldıqdа 

81 88 Кеçmiş illərin zərəri hеsаbаt ilinin mənfəəti hеsаbınа 

ödənildiкdə 

81 68 Büdcəyə çаtаsı mənfəət vеrgisi hеsаblаndıqdа 

81 88 Mənfəət hеsаbınа хüsusi təyinаtlı fоndlаr yаrаdıldıqdа 

81 90, 92 Bаnк кrеditləri üzrə müəyyən еdilmiş nоrmаdаn çох fаiz 

mənfəət hеsаbınа nəzərə аlınır 

81 96 Qеyri-istеhsаl sаhələrinin təsərrüfаtlаrının sахlаnılmаsınа 

аyırmаlаr 

81 75 Səhmdаrlаrа dividеndlər hеsаblаndıqdа 

80 81 Istifаdə еdilmiş mənfəət ilin sоnundа silindiкdə 

 

81 sаylı «Mənfəətin istifаdəsi» hеsаbındа cəmləşən məbləğlər ilin sоnundа 

оnun кrеditi üzrə yекun yаzılışlаrı аpаrılmаqlа 80 sаylı «Mənfəət və zərər» 

hеsаbının dеbеtinə silinir. 81 sаylı «Mənfəətin istifаdəsi» hеsаbı üzrə аnаlitiк 

uçоt аyırmаlаrın və ödəmələrin növləri üzrə аpаrılır. 

Müasir bazar münasibətləri şəraitində respublikada fəaliyyət göstərən 

vergi qanunvericiliyinə əsasən istehsal edilən məhsulların, yerinə yetirilmiş işlə-

rin və göstərilmiş xidmətlərin maya dəyərinə aid edilən xərclər üzrə no-

menklatura məhdudlaşdırılır. Qeyd edək ki, maya dəyərinə aid edilən xərclərin 

siyahısı Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən müəyyənləşdirilir və 

işlənilmiş və təsdiq edilmiş qaydaya əsasən tənzimlənir. Göründüyü kimi, heç də 

istənilən xərci müəssisələr maya dəyərinə aid edə bilməzlər. Bu itkilərin və 

xərclərin hansısa bir hissəsi vergilər ödənildikdən sonra müəssisənin sərən-

camında qalan mənfəət hesabına kompensasiya edilə (ödənilə) bilər (6, s. 116). 

Müəssisənin xalis mənfəəti onun mənfəətinin o hissəsidir ki, kapital 

qoyuluşlarına, əsas və dövriyyə kapitalının artmasına, keçən illərin zərərlərinin 

ödənilməsinə və həmçinin mülkiyyətçilərin (səhmdarların) gəlirlərinin ödənil-

məsinə və ehtiyat kapitalının formalaşmasına istiqamətləndirilir.  

Səhmdar cəmiyyətində bölüşdürülməmiş mənfəət müəssisənin səhmdarları 

arasında dividend şəklində bölüşdürülməmiş xalis mənfəətin məbləğini əks 

etdirir. Bölüşdürülməmiş mənfəətin və yaxud ödənilməmiş ziyanın uçotu üçün 

―Bölüşdürülməmiş mənfəət‖ (ödənilməmiş ziyan) hesabı təyin edilmişdir. 

Balansa münasibətinə görə passiv hesabdır, təyinatına və strukturuna görə əsas 

(fond) hesabıdır. Hesabın əsas məqsədi bölüşdürülməmiş mənfəətin və yaxud 

ödənilməmiş zərərin məbləği və hərəkəti haqqında informasiiyanı ümumiləş-

dirməkdir. Hesabın iqtisadi məzmunu uzunmüddətli xarakterə malik olan və 

müəssisənin dövriyyəsində daxili maliyyələşmə mənbəyi kimi qalan, dividendlər 

(gəlirlər) formasında ödənilməmiş vəsaitin və yaxud bölüşdürülməmiş mənfəətin 

akkumulyasiyasından ibarətdir.  

Hesabat ilinin sonunda ―Mənfəət və zərər‖ hesabında aşkar edilmiş xalis 

mənfəət bu hesabın debetində və ―Bölüşdürülməmiş mənfəət‖ (ödənilməmiş 

ziyan) hesabının kreditində əks etdirilir və yaxud: 
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Dt- ―Mənfəət və zərər‖ 

Kt- ―Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş ziyan)‖ 

Səhmdar cəmiyyətlərində və MMC-də səhmdarlara və təsisçilərə mülkiy-

yətdən gəlir dividendlər şəklində ödənilir. Dividend səhmdar cəmiyyətinin xalis 

mənfəətinin bir hissəsi olub səhmlər əsasında və yaxud nizamnamə kapitalındakı 

paya əsasən proporsional qaydada səhmdarlar və təsisçilər arasında bölüşdürü-

lür. Dividendin ölçüsü səhmin nominal dəyərinə münasibətdə faizlə müəyyən 

edilir və yaxud birbaşa manatla qiyməti elan olunur. Təsisçilərin illik gəlirlərinin 

(adi səhmlər üzrə dividendlər) ölçüsü təsisçilərin (səhmdarların) yığıncağı 

vasitəsilə müəyyənləşdirilir. Üstünlük təşkil edən səhmlər üzrə dividendlər isə 

onlar buraxılan zaman müəyyən edilir.  

Dividendlər üzrə hesablaşmaların uçotunu aparmaq üçün ―Təsisçilərlə he-

sablaşmalar‖ hesabının 2-ci ―Gəlirlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar‖ subhesa-

bı nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə, hesabat ilində əldə olunmuş mənfəətin bir 

hissəsinin təsisçilərə (iştirakçılara) gəlir qismində yönəldilməsi uçotda belə 

yazılışla əks etdirilir: 

                        Dt-―Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)‖ 

                        Kt- ―Təsisçilərlə hesablaşmalar‖ 

                        Kt- ―Əməyin ödənilməsi üzrə heyətlə hesablaşmalar‖ 

Gəlir şəklində ödənilən dividendlər çıxıldıqdan sonra yerdə qalan mənfəət 

bölüşdürülməmiş mənfəət kimi tanınır və özlüyündə müəssisənin xüsusi kapita-

lının tərkib hissəsini təcəssüm etdirir. 

Müəssisənin bölüşdürülməmiş mənfəətindən onun ehtiyat kapitalının 

artırılmasına ayırmalar edilir və bu zaman belə yazılış verilir: 

                         Dt-―Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)‖ 

                         Kt- ―Ehtiyat kapitalı‖ 

 Müəssisənin kapitalının genişlənməsi eyni zamanda onun mənfəətindən 

bir hissəsinin özünün əmlakının (əsas və dövriyyə vəsaitlərinin) yığım şəklində 

artması ilə əlaqədardır. Mənfəətin bir hissəsi  müəssisənin nizamnamə kapita-

lının genişləndirilməsinə yönəldilə bilər və əməliyyatlar reallaşdırıldıqda belə 

yazılış verilir:  

                          Dt-―Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)‖ 

                           Kt- ―Nizamnamə kapitalı‖ 

―Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş ziyan)‖ hesabının kredit qalığı 

(saldosu) bölüşdürülməmiş mənfəəti xarakterizə edir, debet qalığı (saldosu) isə 

ödənilməmiş ziyanı əks etdirir.  

Hesabat ilinin xalis ziyanı keçən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti 

hesabına silindikdə belə əməliyyat yazılışı ilə əks etdirilir: 

                         Dt- ―Bölüşdürülməmiş mənfəət‖ (ödənilməmiş ziyan) 

                         Kt- ―Mənfəət və zərər‖ 

Ödənilməmiş ziyanlar təkcə keçən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti 

hesabına deyil, həmçinin ehtiyat kapitalının vəsaiti hesabına da ödənilir və 

uçotda belə yazılışla əks olunur: 

                          Dt- ―Ehtiyat kapitalı‖ 

                          Kt- Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)‖ 

―Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)‖ hesabı üzrə analitik uçot 

elə təşkil olunur ki, o vəsaitlərin hansı istiqamətlərə istifadə olunması haqqında 
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informasiya toplamağa imkan verir.  

Yeni hesablar planının təcrübədə çox istifadə olunan hesablarından biri 

kimi, bölüşdürülməmiş mənfəət və  ödənilməmiş zərər hesabları, hal-hazırda da 

aktualdır. Çünki, hər bir iş adamı daha çox gəlir əldə etmək, istəyir.  

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) yeni hesablar planının 34-

cü maddəsində, 

341 №-li ―Hesabat dövründə xalis mənfəət‖ 

342 №-li ―Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 

üzrə düzəlişlər‖ 

343 №-li ―Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)‖ 

344 №-li ―Elan edilmiş dividendlər‖ heablarından istifadə edilir.  

Milli mühasibat uçotu standartlarının (MMUS) 34-cü maddəsində 

müəssisənin bölüşdürülməmiş mənfəəti barədə məlumatların ümumiləşdirilməsi 

nəzərdə tutulur. Bu maddə dörd hesabdan, müvafiq olaraq hesabat dövründə 

xalis mənfəət (zərər), uçot siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlər ilə 

bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər, keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər) və elan edilmiş dividendlər hesabından ibarətdir.  

Bölüşdürülməmiş mənfəətdə yaranan müsbət fərq səhmdarlar arasında 

paylana bilər. Bu da onu digər kapital ehtiyatlarından fərqləndirir. Zərər 

mənfəətdən çox olduqda müvafiq ehtiyat üzrə məbləğ mənfi olur. 

Dividendlər xalis mənfəətin hesablanması vaxtı ―Mənfəət və zərər 

haqqında hesabat‖da xərc kimi yox, bölüşdürülməmiş mənfəətdən pay kimi 

çıxarılaraq, Kapitalda dəyişikliklə haqqında hesbatda qeyd olunmalıdır. 

―Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat‖ 45 maddədən ibarətdir.  

Müəsisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinə müəsisənin balans mənfəəti, 

xalis mənfəət, satışdan əldə olunan gəlir və s. aiddir. Müəsisənin fəaliyyətinin 

maliyyə nəticələri haqqında informasiyalar mövcud resursların əsasında pul 

axınlarinin cəlb edilməsi imkanlarını proqramlaşdırması zamanı resursların 

potensial dəyişikliklərini qiymətlındirmək üçün zəruridir. Müəsisənin maliyyə 

nəticələri informasiyaları 2№-li ―Maliyyə nəticələri və onların istifadəsi haqda‖ 

hesabatda əks olunur.  

Nəticə 

Mühasibat uçotunun əsas məqsədi daxili və xarici istifadəçilər üçün müha-

sibat informasiyalarının formalaşdırılmasından ibarətdir. Müəssisədə formalaşan 

maliyyə uçotu informasiyaları xarici istifadəçilərin tələblərinə uyğun olmalı, on-

ların iqtisadi qərarlar qəbulu prosesini əsaslandırmağa imkan verməlidir. Müha-

sibat informasiyalarının xarici istifadəçilərinə investorlar və onların nümayəndə-

ləri, müəssisənin işçiləri və onların nümayəndəlikləri (həmkarlar ittifaqı və s.), 

borcverənlər, malgöndərən və podratçılar, dövlət orqanları, bütövlükdə ictimaiy-

yət aid edilir. Müəssisənin rəhbərliyi, idarəetmə aparatı, menecerlərin istifadə et-

dikləri uçot informasiyaları daxili istifadəçilərin əsaslandırılmış idarəetmə qərar-

larının qəbulunu, müəssisənin rasional şəkildə idarə olunmasını təmin etməlidir. 

Mühasibat uçotu informasiyaları həmçinin vergi sisteminin tələblərini də nəzərə 

almalıdır. Müəssisənin maliyyə nəticələri olan balans mənfəəti, bölüşdurulmə-

miş mənfəət, satışdan alınan gəlir və s. haqqında informasiyalardan sərf olunmuş 

resurslar əsasında pul vəsaitlərinin cəlb olunmasının qiymətləndirilməsi və proq-

nozlaşdırılması, resursların potensial dəyişikliklərini qiymətləndirmək üçün 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

60 

istifadə olunur. Müəssisənin maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər haqqında 

informasiyalardan müəssisənin investisiya, maliyyə və əməliyyatı fəaliyyətini 

qiymətləndirərkən, müəssisənin ödəniş qabiliyyəti və likvidliyini təyin edərkən 

istifadə olunur. Mühasibat informasiyaları onların istifadəçiləri üçün münasib, 

etibarlı və müqayisəli olduqda əhəmiyyətə malik olur.  

- Milli Mühаsibаt uçоtu Stаndаrtlаrı hаzırlаnılаn zаmаn оnlаrın məzmunu 

Bеynəlхаlq Stаndаrtlаrа mакsimum hоrmоnizаsiyа оlunmаlıdır; 

- Uçоt infоrmаsiyаlаrının коmpütеrlərdə işlənilməsi üçün istifаdə оlunаn 

prоqrаmlаrın, həmçinin mühаsibаt uçоtu rеgistrlərinin və fоrmаlаrının məzmunu 

yеnidən nəzərdən кеçirilməlidir; 
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РЕЗЮМЕ 

РАУФ АЛЛАХВЕРДИЕВ 

«СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ЕЕ УЧЕТ И 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 

В статье указано, что основой для трансформации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в Азербайджане в международные стандарты, является установление 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО. Международные стандарты 

финансовой отчетности - это правила, определяющие требования (критерии) к  

признанию, оценке и разъяснению финансовых операций для подготовки финансовой 

отчетности всех мировых организаций, что отражено в основной цели статьи. 

Использование информации об изменении финансового положения предприятия 

оправдано при оценке инвестиционной, финансовой и операционной деятельности 

предприятия, при определении платежеспособности и ликвидности предприятия. В статье 

показано, что бухгалтерская информация важна, когда она соответствует потребностям 

пользователей,  надежна и сопоставима с ними. 

Ключевые слова: Чистая прибыль за отчетный период, Прибыль (убыток) от 

изменений в  политике бухгалтерского учета, Объявленные дивиденды, Резервный 

капитал, Расчеты с бюджетом 

 

SUMMARY 

RAUF ALLAHVERDIEV 

"THE MODERN CONCEPT OF PROFIT DISTRIBUTION, ITS ACCOUNTING AND 

WAYS OF IMPROVEMENT" 

The article indicates that the basis for the transformation of accounting (financial) 

http://www.maliyye.gov.az/
http://www.banker.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.firststeps.az/
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statements in Azerbaijan into international standards is the establishment of International 

Financial Reporting Standards (IFRS. International Financial Reporting Standards) are rules that 

define the requirements (criteria) for the recognition, assessment and clarification of financial 

transactions for preparation of financial statements of all world organizations, which is reflected 

in the main purpose of the article. The use of information about changes in the financial position 

of an enterprise is justified in assessing the investment, financial and operating activities of an 

enterprise, in determining the solvency and liquidity of an enterprise. The article shows that 

accounting information is important when it is meets the needs of users, is reliable and 

comparable to them.  

Key words: Net profit for the reporting period, Profit (loss) from changes in accounting 

policy, Declared dividends, Reserve capital, Settlements with the budget 

 
 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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BANK BÖHRANLARININ HƏLL EDĠLMƏSĠNDƏ TƏTBĠQ EDĠLƏN 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, iqtisadi sistem 
 

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  
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əmanətlərə yükləyərək bankın minimal zərələ xilas olması üçün gedişlər edirlər. 

Ancaq böhran sistematik xarakter alarsa, daha fərqli üsullara əl atılmaqdadır. 

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 
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zaman verməkdə məqsəd onun özünü xilas edilməyinə inanılmasıdır, digər bir 

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 
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qismən və daimi olmayan sığortalama , ikincisi isə tam sığortalama prosesidir. 

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 idarəet-

məsinə 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, prob-

lemsiz 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 ef-
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fektiv olmuşdur. Həmçinin Mellon Bank da eyni addımı atmış və xilas 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 vermi-

yibsə bu zaman bankın dövlətləşdirilməsinə əl atılacaqdır. Yəni banka dövlət 

tərəfindən əl qoyulacaq restrukturuzasiya edilib, təkan satışı həyata keçiriləcək-

dir. 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. Əmanətçi-

lərin 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 

САХИЛЬ 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 

 

SUMMARY 

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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AQRAR MÜƏSSĠSƏLƏRĠN FƏALĠYYƏTĠNĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Azərbaycanda aqrar müəssislərin sahibkarlıq mühitini səciyyələndirmək 

üçün, ilk növbədə aqrar qanunvericiliyi, mövcud reallığın və yaxın perspektivin 

gözlənilən meyillərinin tələbləri müstəvisində Ģərh etmək lazım gəlir. Aqrar 

münasibətləri tənzimləyən qanunvericiliydə sahibkarlıq strukturlarının 

formalaĢması, kənd təsərrüfatı torpaqları bazarının  tənzimlənməsi və s. kimi 

məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir. Regionlarda aqrar sektorda həyat keçirilən 

iqtisadi və institusional islahatlar, dinamik inkiĢaf edən aqrar münasibətlərin 

tənzimlənməsində hüququ müstəviyə çıxarılan məsələlərə diqqəti artırmıĢdır. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı istehsalı, müəssisə, infrastruktur, torpaq  

payı, spesifik xüsusiyyətlər  

 

        Aqrar sahədə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin müvafiq 

istehsal -kommersiya fəaliyyətində partnyorlarla yaratdığı əlaqələrin hüquqi 

aspektləri, kəndə təssərüfatı məhsullarının ixracı, torpaq və digər əmlakla 

əlaqədar mülkiyyət münasibətlərinə, tam səviyyədə aydınlıq gətirməyi nəzərdə 

tutur.   

 Sahibkarlıq strukturlarının formalaşması, torpaq mülkiyyəti münasibətlərinin 

dəyişməsi ilə birlikdə aqrar qanunvericilik kənd təsərrüfatında ön plana keçir. 

Bu qanunvericilik bütün vətəndaşlara özəlləşmə qaydasında aqrar sahibkarlıq 

üçün torpağın xüsusi mülkiyyətə azad verilməsi hüququna təminat verir. Bu isə 

formalaşan torpaq bazarının, o cümlədən kənd təsərrüfatı torpaqları bazarının 

xüsusi hüquqi tənzimlənməsini kommersiyaya, investisiya müsabiqələrinə, 

torpaq sahələrinin satışı üzrə hərraclara, girova, icarəyə, torpaqla bağlı digər 

mülki-hüquqi sövdələşmələrə qoyulan bir sıra xüsusi şərtlərin qanunvericiliklə 

möhkəmləndirilməsini tələb edir.  

        Respublikada  aqrar müəssisələrin  sahibkarlıq fəaliyyətininin himayə 

edilməsi və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təşviqi istiqamətində həyata 

keçirilən tədbirlər, istehsalın və məhsulun  rəqabət qabiliyyətini artırmaq 

baxımından mühüm addımlar sayılmalıdır. Çoxnövlü  mülkiyyət mənsubiyyətli 

ixtisaslaşmış aqrar istehsal və emal müəssisələrinin sahədə üstünlük təşkil 

etməsi, xeyli dərəcədə həmin tədbirlərin nəticəsidir. Hazırda kənd təsərrüfatında 

özəl  bölmənin xüsusi çəkisi,  99,8 faiz  təşkil edir.    

      Azərbaycan Respublikasında 2013-2018-cü illərdə müxtəlif əsərrüfatçılıq 

formalarında kənd təsərrüfatı istehsalının dinamikasını xarakterizə edən gös-

təricilər fərdi sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına münasibət bildirməyə imkan 

verir . Belə ki, təhlil dövründə fərdi  sahibkar, ailə kəndli və  ev təsərrüfatlarında  
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məhsul istehsalı, 29,2 % artsa da, bu bütün təsərrüfat kateqoriyalarında müşahidə 

edilən tempdən aşağıdır. Bunun üçün mövcud potensialdan tam istifadə 

edilməlidir. Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə məhsul istehsalının artımında  

kənd təsərrüfatı müəssisələri əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

       Kənd təsərrüfatında 2013-2018-ci illər ərzində fərdi sahibkarlıq 

qurumlarının sayı azalmaqda davam etmiş və təhlil dövründə 10,9% aşağı 

düşmüşdür. Həmin azalma, xeyli dərəcədə fərdi sahibkarlıq qurumlarının 

müəyyənləşdirilməsi metodikasında dəyişikliklərlə, habelə, həmin subyektlərin 

iriləşməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, təhlil dövründə orta hesabla bir fərdi 

təsərrüfata  düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 2,2 dəfə artaraq, 2018-

ci ildə 19,5 ha təşkil etmişdir.  

Son illər aqrar istehsal qurumlarının gəlirlərində artım müşahidə olunur. 

Bu baxımdan fərdi sahibkarlıq qurumları da istisna deyildir. Gəlirlə işləyən fərdi 

sahibkar təsərrüfatlarının xüsusi çəkisi, haqqında danışılan dövrdə tərəddüdlə 

artmağa meyilli olmuşdur. Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 

(müvafiq illərin faktiki qiymətləri ilə) 2013-2018-ci illər ərzində 3,3 dəfə, balans 

gəliri 3,1 dəfə, kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondların orta illik dəyəri 1,7 dəfə, 

bir işçiyə düşən ümumi məhsul (əmək məhsuldarlığı)5,5 dəfə artmışdır.  

 Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Kənd  

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında‖ 2007-ci il 23 

yanvar tarixli sərancamına uyğun olaraq sahədə məhsul istehsalı üçün sərf 

olunan yanacaq, motor yağları və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 

50%-i dövlət tərəfindən ödənilir. Dövlət büdcəsi hesabına idxal edilən  yüksək 

reproduksiyalı buğda toxumu istehsal edən təsərrüfatlar (mülkiyyət 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq) satış qiymətinin 50 faizi məbləğində 

dövlətdən vəsait alır. Ərzaq buğdası istehsalçılarına, həmçinin mineral 

gübrələrin satış qiymətinin 70 faizi qədər güzəşt edilir. Eyni zamanda buğda  

istehsalçılarının stimullaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarına əsasən həmin məhsulun istehsalçılarına 

hər hektar üçün dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına əlavə 40 manat yardım göstərilir. 

Təkcə sadalananlar belə deməyə əsas verir ki, respublikada bitkiçiliklə məşğul 

olan sahibkarlarlığın stimullaşdırılması üçün görülən tədbirlər sistemli və 

səmərəlidir. Respublikada istehsal olunan bitkiçilik məhsullarının ixracı 2018-ci 

ildə 585,4 milyon ABŞ dolları olmaqla, ixracın həcmi 2,7 dəfə artmışdır.   

        Heyvandarlığın inkişafında da sahibkarlığın rolunun artırılması üçün 

əlverişli mühit formalaşdırılır. Belə ki, damazlıq heyvandarlığı inkişaf etdirmək 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 21 avqust tarixli 

Sərəncamına əsasən istehsalçılara bir sıra güzəştlər verilir. O cümlədən, heyvan 

cinslərinin yaxşılaşdırılması və damazlıq heyvanların sayının artırılması 

məqsədilə və heyvandarlıqla məşğul olanlara idxal edilən damazlıq heyvanların 

50 faiz güzəştli lizinqi mexanizmi tətbiq olunur.  

        ―Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin 

verilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunu 2014-cü ilin yanvarın 1-

dən etibarən daha 5 il müddətinə uzadılmışdır.   

Azərbaycanda ―Aqrolizinq‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması 

aqrar sahəyə və burada sahibkarlıq təşəbbüslərinə dövlət himayəsi mexanizminin 

mühüm komponentidir. ―Aqrolizinq‖ ASC dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına kənd 
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təsərrüfatı texnikasının lizinq yolu ilə hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilmə-

sini (satılmasını), aqrokimyəvi maddələrin onlara satılmasını həyata keçirir. Öl-

kə prezidentinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli, 1907 saylı Sərəncamına əsasən 

―Aqrolizinq‖ ASC kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və saxlanılması üçün 

texnoloji avadanlıqları respublikaya gətirərək lizinq qaydasında istifadəyə verir. 

Belə ki, 2018 ci ildə 1346 ədəd traktor, 118 ədəd taxılyığan kombayn, 101 ədəd 

pambıqyığan, 692 ədəd kotan, 259 ədəd cultivator və s. lizinq yolu ilə satılmış-

dır.  

           Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrar sahibkarlığın mütəşəkil-

liyinin artırılması müasir reallığın tələbidir. Belə ki,  aqrar müəssisələrin ixtisas-

laşmasıi şəraitində yeni fermer, ailə təsərrüfatları və müxtəlif aqrar sahibkarlıq 

subyektlərinin meydana çıxması, onların qarşılıqlı mənafe və fayda əsasında 

əlaqələrinin formalaşması, dayanıqlığın gücləndirilməsi və sağlam rəqabəti 

dəstəkləyən qanunverciliyin möhkəmlənməsini, üfüqi inteqrasiya məsələlərini 

zəruri edir.  

Fikirimizcə Respublikanın regionlarında aqrar sahədə istehsal və emal 

müəssisələrinin bərabərhüquqlu tərəfdaşlığının təminatı onların mənafelərinin 

müdafiəsinin zəruri səviyyəsini əldə etmək üçün sistemlilik amilini önə çəkir. 

Digər tərəfdən aqrar sahibkarlığın inkişafında sistemlilik amili hökumətin pro-

teksionist tədbirləri ilə yanaşı, müxtəlif kəndli-fermer birliklərinin yaradılması, 

onların beynəlxalq aqrar  layihələrdə fəal iştirakını  istiqamətləndirir.  

Bu sahədə Azərbaycanda aqrar sahibkarlıq infrastrukturunun formalaş-

ması  və inkişafı məqsədilə konkret hər bir  regionun kənd təsərrüfatı müəssisə-

lərinin ixtisaslaşmasına müvafiq aqroservislərin nümunəvi layihələrinin hazırla-

naraq sahibkarlara təqdim olunması əlamətdar məsələdir. Həmin layihələrin 

reallaşdırılması, məlum olduğu kimi böyük məbləğdə maliyyə vəsaiti tələb edir 

və bu məqsədlə, artıq davamlı olaraq  Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan hər 

il güzəştli kreditlər verilir.   

Artıq uzun müddətdir ki,  aqrar istehsal və emal fəaliyyəti ilə məşğul 

olan sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların uçotunun aparılması və digər 

tədbirlər əsassız yoxlamaların aradan qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli 

müsbət nəticələr vermişdir. Kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarların cari vəziy-

yətinin müəyyənləşdirilməsi və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün, həmin 

sahibkarların istehsal etdiyi məhsulların tədarük və satış qiymətlərii, maya 

dəyəri, mənfəət və rentabelliyi kimi göstəricilər təhlil olunmalıdır. Aqrar 

müəssisələrin istehsalını artırmaq üçün səmərəli menecment, müasir marketinq 

xidmət infrasturukturları yaradılmalı, ixracda rolu olan rəqabətqabiliyyətli 

müəssisələr dövlət tərəfindən sistemli olaraq tam dəstəklənməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ОРХАН АГАЕВ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для характеристики предпринимательской среды аграрных предприятий в 

Азербайджане, в первую очередь, необходимо трактовать аграрное законодательство в 

плоскости требований существующих реалий и ожидаемых тенденций ближайшего 

будущего. В законодательстве, регулирующем аграрные отношения, особое внимание 

уделяется таким вопросам, как формирование предпринимательских структур, 

регулирование рынка сельскохозяйственных земель и т.д.. Экономические и 

институциональные реформы, проводимые в аграрном секторе в регионах, повысили 

внимание к правовым вопросам в регулировании динамично развивающихся аграрных 

отношений. 

              Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, предприятие, 

инфраструктура, земельный пай, специфические особенности.  

 

SUMMARY 

ORKHAN AGAYEV 

DIRECTIONS OF REGULATION OF THE ACTIVITIES OF AGRARIAN 

ENTERPRISES 

To characterize the business environment of agricultural enterprises in Azerbaijan, first of 

all, it is necessary to interpret the agricultural legislation in the plane of the requirements of 

existing realities and expected trends in the near future. In the legislation regulating agricultural 

relations, special attention is paid to such issues as the formation of business structures, the 

regulation of the agricultural land market, etc.. Economic and institutional reforms carried out in 

the agricultural sector in the regions have increased attention to legal issues in the regulation of 

dynamically developing agricultural relations. 

              Key words: agricultural production,  enterprise , infrastructhure, land share, the specific 

features         
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NAXÇIVAN REGĠONUNUN EV TƏSƏRRÜFATLARININ MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠNĠN  

ÖLKƏNĠN DĠGƏR ĠQTĠSADĠ RAYONLARI ĠLƏ MÜQAYĠSƏLĠ TƏHLĠLĠ 

 

Məqalədə ictimai istehsalda və əmtəə və xidmətlərin bölüĢdürülməsində baĢlıca qüvvə 

kimi çıxıĢ edən, iqtisadi fəaliyyətin mühüm subyektlərindən biri olan ev təsərrüfatlarının 

Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilmiĢ, ev təsərrüfatlarının 

ərazi quruluĢu təhlil edilmiĢdir. 

Elmi məqalədə Naxçıvan regionunun ev təsərrüfatlarının respublikamızın digər iqtisadi 

rayonlarının ev təsərrüfatları ilə orta ölçü, gəlirlər və xərclər səviyyəsi və s. meyarlara görə 

dəyərləndirilməsi həyata keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər: bazar subyektləri, institusional mühit, ev təsərrüfatları, ev təsərrüfatlarının 

gəlirləri, istehlak xərcləri 

  

Müasir inkişaf mərhələsində iqtisadi fəaliyyətin mühüm subyektlərindən 

biri kimi çıxış edən ev təsərrüfatlarının fəaliyyət nəticələrindən yalnız ayrı-ayrı 

təsərrüfat vahidlərinin deyil, eyni zamanda, bütün ölkə əhalisinin rifahı asılıdır. 

Məhz bu baxımdan qeyd edə bilər ki, müasir iqtisadi şəraitdə ev təsərrüfatları 

ictimai istehsalda və əmtəə və xidmətlərin bölüşdürülməsində başlıca qüvvədir.  

Müxtəlif tarixi dövrlərdə ictimai münasibətlərin xarakterindən asılı olaraq 

ev təsərrüfatlarının yeri və rolu, strukturu və funksiyaları, böyüklüyü və 

dayanıqlılığı, hüquq və vəzifələri, cəmiyyətdəki mövqeyi və ya sosial-iqtisadi 

statusu dəyişmişdir (4, s. 73). Bu cür dəyişikliklər iqtisadi inkişafın müxtəlif 

tarixi mərhələlərində ən faydalı və məhsuldar qarşılıqlı əlaqələrin yollarının və 

mexanizmlərinin axtarışı ilə, zamanla dəyişən, daha intensiv və mürəkkəb hal 

alan insan fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məhz bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatı ilə yanaşı, 

regional müstəvidə də spesifik inkişaf və təsir mərkəzlərindən hesab olunan ev 

təsərrüfatlarının region göstəricilərinin digər iqtisadi vahidlərin eyni adlı 

göstəriciləri ilə qarşılaşdırılması və bu əsasda inkişaf meyarlarının 

müəyyənləşdirilməsi zərurəti meydana çıxır və mühüm aktuallıq kəsb edir.  

Bəhs olunan istiqamətdə ilk addımlardan biri kimi Naxçıvan Muxtar 

Respublikanın ev təsərrüfatlarının orta ölçülərini iqtisadi-inzibati vahidlərlə 

müqayisəli şəkildə öyrənək (cədvəl 1). 

Cədvəl 1-in məlumatları əsasında görünür ki, 2017-ci illə müqayisədə 

2018-ci ildə:  

 ölkə üzrə bütün ev təsərrüfatlarının ölçüsündə 9,5% artım olmuşdur. Bu 

artım: 

1) 18 yaşdan yuxarı kişilərin sayında – 3,9%; 

2) 18 yaşdan yuxarı qadınların sayında – 4,8%; 

3) 18 yaşınadək cəmi uşaqların sayında – 27,8%. 

 Yuxarıdakı 4  maddədə  ifadə olunan artımlar şəhər yerləri üzrə orta hesabla  
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müvafiq olaraq – 7,4%, 2,7%, 3,0%, 25,0%; kənd yerlərində isə - 10,5%, 

5,3%, 5,2%, 30,4%.   

 Ev təsərrüfatlarının məskünlaşdığı iqtisadi-inzibati vahidlər üzrə ən aşağı 

artım göstəriciləri 2017-2018-ci illərdə Bakı şəhərində olmuşdur. Onların 

göstəriciləri müvafiq olaraq 9,3%, 2,2%, 9,1% və 37,5%-dir.   

 Bəhs olunan yöndə iqtisadi rayonlar üzrə ən yüksək nəticə Lənkəran iqtisadi 

rayonuna, ən aşağı nəticə isə Abşeron iqtisadi rayonuna aiddir.   

 Müvafiq olaraq artım ifadələri Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə - 13,2%, 1,8%, 

3,5% və 49,0%; Abşeron iqtisadi rayonu üzrə isə - 7,3%, 6,8%, 2,3% və 

17,2%.  
 

Cədvəl 1. Naxçıvan MR üzrə mövcud ev təsərrüfatlarının orta 

ölçüsü, nəfər (iqtisadi-inzibati vahidlərlə müqayisəli şəkildə) 
 

Göstəricilər 
Ev təsərrü- 
fatlarının  

orta ölçüsü 

o cümlədən: 

18 yaşdan yuxarı           
kişilərin sayı 

18 yaşdan 
yuxarı 

qadınların sayı 

18 yaşadək cəmi            
uşaqların sayı 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1.  Bütün ev təsərrüfatları 4.11 4,50 1,54 1,60 1,67 1,75 0,90 1,15 

 o cümlədən :  

 şəhər yerləri  3,92 4,21 1,47 1,51 1,65 1,70 0,80 1,00 

 kənd yerləri 4,37 4,83 1,64 1,70 1,71 1,80 1,02 1,33 

2.  İqtisadi rayonlar üzrə :   

2.1 
 Naxçıvan MR  

  (müqayisə edilməli kəmiyyət) 
4,18 4,57 1,83 1,87 1,87 2,04 0,48 0,66 

2.2 
 Lənkəran iqtisadi rayonu  

  (2017-ci və 2018-ci ilin ən  

  yüksək kəmiyyət göstəricisi)   

4,38 4,96 1,66 1,69 1,72 1,78 1,00 1,49 

2.3 
 AbĢeron iqtisadi rayonu  

  (2017-ci və 2018-ci ilin ən aĢağı  

  kəmiyyət göstəricisi)   

4,13 4,43 1,47 1,57 1,73 1,77 0,93 1,09 

2.4 

 Bakı Ģəhəri  

  (2017-ci və 2018-ci illərin 

  inzibati rayon  ifadəli ən aĢağı  
  kəmiyyət göstəricisi)   

3,62 3,86 1,40 1,42 1,58 1,62 0,64 0,82 

 

Mənbə: (1) 
 

Cədvəl 1 üzrə müqayisəli şəkildə göstərilən mütləq kəmiyyətlərin 

nisbətlərinin müəyyənləşdirilməsi sonrakı qarşılaşdırmalar üçün təməl rolunu 

oynamaqdadır. Növbəti situativ araşdırma 2018-ci il daxilində 10 iqtisadi və 1 

inzibati ərazi vahidi üzrə ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin vəziyyətinə aydınlıq 

gətirməni özündə əks etdirməkdədir. Bu zaman üç ilkin istinad nöqtəsi nəzərə 

çarpan element kimi çıxış etməkdədir: 
1. məsələyə kompleks yanaşmanı təmin etmək məqsədilə göstəricilər dəyər və 

xüsusi kütlə bloklarının ifadələrində təmsil olunur; 

2. ev təsərrüfatı daxilində orta hesabla adambaşına göstəricilərə müraciət olunur; 

3. ümumi zaman ifadəsi 2018-ci ili əhatə etsə də, inzibati və iqtisadi rayonlar üzrə 

orta aylıq kəmiyyətlərdən istifadə edilir. 

Deyilənlərin daha aydın anlaşılması məqsədilə cədvəl 2-ə müraciət edək. 

Onun quruluşu hər iki blokda təmsil olunan eyni maddələrin mütləq və nisbi 

ifadədə ―üfuqi‖ müqayisəliliyini təmin etmək iqtidarındadır. 

Cədvəlin 2-nin incələnməsi bir çox məsələdə ―üfuqi‖ və ―şaquli‖ qarşılaş-

dırmaların aparılmasına diqqəti çəkir. Kombinələşdirilmiş və ümumiləşdirilmiş 

şəkldə Naxçıvan iqtisadi rayonunun ev təsərrüfatları üzrə göstəricilərin 

xarakterizə olunması spesifik informasiya ―massivini‖ sərgiləmiş olur. 
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Təhlil etdiyimiz cədvəl 2-nin hər iki blokları üzrə əsas məqamlardan birini 

onun sətir və tərkib göstəricilərinin müqayisəliliyinə xüsusi diqqətin 

yönəldilməsi təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin 

adambaşına göstəricisində on iqtisadi rayon üzrə ən yüksək nəticə 303,5 manatla 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına düşür. Cədvəl 2-də ifadə edilmiş 

yeganə üstün nəticə Bakı şəhəri (inzibati vahid) üzrə müəyyən edilmişdir ki, bu 

da Naxçıvanın nəticəsindən 0,8% (adambaşına 0,2 manat) çoxdur. İqtisadi 

rayonlar üzrə gəlir göstəricisində muxtar respublikanı izləyən II yeri 11,9%-lik 

geriləmə ilə Lənkəran iqtisadi rayonu (271,2 manatla), III yeri isə 12,1%-lik 

geriləmə ilə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (270,8 manat) tutur.   
       

Cədvəl 2. 2018-ci ildə iqtisadi rayonlar üzrə ev təsərrüfatlarının gəlirləri, ayda 

adambaşına, manatla 
  İqtisadi rayonlar 
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I. Ayda adambaĢına, manatla 

Gəlirlər – cəmi 303,5 267,9 268,6 260,3 271,2 267,7 256,8 267,1 270,8 268,7 305,8 

Muzdlu əmək fəaliyyətindən 

gəlirlər (əmək haqqı)  
140,9 137,1 72,3 61,6 59,1 79,9 56,0 83,2 73,8 102,9 143,8 

Sahibkarlıq fəaliyyəti və 
özüməşğulluqdan gəlirlər 

53,6 54,9 60,1 69,8 74,7 70,6 76,2 53,1 87,3 67,7 78,1 

Kənd təsərrüfatından gəlirlər 55,4 7,4 51,3 55,5 61,5 48,0 48,3 41,1 49,1 2,6 1,9 

İcarədən gəlirlər 1,1 1,6 0,8 1,5 2,1 1,3 1,3 0,5 1,0 0,5 4,0 

Əmlakdan gəlirlər 0,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 0,3 1,6 

Alınmış cari transfertlər 35,7 42,8 43,0 39,8 41,9 39,9 41,5 66,1 36,1 79,3 44,9 

 pensiyalar  32,9 39,1 38,8 34,3 36,5 35,9 36,9 36,6 33,4 34,7 41,4 

 müavinət və sosial 

yardımlar 
2,8 3,3 3,6 5,3 5,4 4,0 4,4 26,7 2,7 38,5 2,8 

 naturada sosial 
transfertlər 

0,0 0,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 2,8 0,0 6,1 0,6 

Digər gəlirlər 16,7 23,6 41,0 32,0 31,5 27,7 33,3 22,9 22,6 15,4 31,6 

  digər ailələrdən alınmış 

gəlirlər 
11,4 19,2 31,0 28,1 13,5 23,2 26,2 19,4 22,0 15,2 25,3 

  ölkə xaricindən göndərilən 

pul 
5,3 4,4 10,0 3,9 18,0 4,6 7,1 3,5 0,6 0,2 6,3 

II.Gəlirlərin quruluĢu,% 

Gəlirlər – cəmi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Muzdlu əmək fəaliyyətindən 
gəlirlər (əmək haqqı) 

46,4 51,2 26,9 23,7 21,8 29,8 21,8 31,1 27,3 38,3 47,0 

Sahibkarlıq fəaliyyəti və 

özüməşğulluqdan gəlirlər 
17,7 20,5 22,4 26,8 27,5 26,4 29,7 19,9 32,2 25,2 25,5 

Kənd təsərrüfatından gəlirlər 18,2 2,8 19,1 21,3 22,7 17,9 18,8 15,4 18,1 1,0 0,6 

İcarədən gəlirlər 0,4 0,6 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 1,3 

Əmlakdan gəlirlər 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 

Alınmış cari transfertlər 11,8 16,0 16,0 15,3 15,5 14,9 16,2 24,7 13,3 29,5 14,7 

 pensiyalar  10,9 14,6 14,5 13,2 13,5 13,4 14,4 13,7 12,3 12,9 13,6 

 müavinət və sosial 

yardımlar 
0,9 1,2 1,3 2,0 2,0 1,5 1,7 10,0 1,0 14,3 0,9 

 naturada sosial 
transfertlər 

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

Digər gəlirlər 5,5 8,8 15,2 12,3 11,6 10,4 13,0 8,6 8,4 5,7 10,3 

 digər ailələrdən alınmış 

gəlirlər 
3,8 7,2 11,5 10,8 5,0 8,7 10,2 7,3 8,1 5,7 8,3 

 ölkə xaricindən 

göndərilən pul 
1,7 1,6 3,7 1,5 6,6 1,7 2,7 1,3 0,2 0,1 2,1 
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Naxçıvan iqtisadi rayonu və Bakı şəhəri arasındakı artım şəraiti ümumi 

gəlir kəmiyyətləri ilə yanaşı ―Muzdlu əmək fəaliyyətindən gəlirlər (əmək 

haqqı)‖ maddəsi üzrə də gözlənilməkdədir. Belə ki, müvafiq maddə üzrə iqtisadi 

rayonlar arasında 140,9 manatlıq nəticə ilə ilk yeri tutan Naxçıvan iqtisadi 

rayonu 2,1%-lik nəticə ilə (143,8 manat) Bakı şəhərindən geridə qalır. İlk nəticə 

və səbəbin əsaslandırılması iki ərazi-tədqiqat vahidinin gəlirlərinin xüsusi 

çəkilərində 0,6%-lik fərq pay ifadəsi ilə məcmu halında araşdırılmalıdır. 

Yaranan və tədqiqata cəlb olunmalı ilk sual: Hansı amillərin təsiri altında Bakı 

şəhərindən gəlirlərin ümumi həcmində 0,8%-lik geriləmə ilə seçilən Naxçıvan 

regionun ev təsərrüfatları muzdlu əmək fəaliyyətindən gəlirlər maddəsində 2,1% 

göstəriciyə çatmış olur? Regional müstəvidə hansı mühüm maddələr Bakı şəhəri 

ilə müqayisədə 1,3%-lik artıma səbəb olmaqdadır?  

Digər tərəfdən, əmək haqqı gəlirləri amili baxımından iqtisadi rayonlar 

arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasını izləyən vahidlər sırasında 137,1 

manatla Abşeron (geriləmə - 2,8%) və Kəlbəcər-Laçın (geriləmə - 36,9%) 

iqtisadi rayonları təşəkkül tapmaqdadır.  

Bəhs olunan yöndəki təsnifləşdirmədə mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

maddələrdən birini də ―Sahibkarlıq fəaliyyəti və özüməşğulluqdan gəlirlər‖ 

maddəsi təşkil etməkdədir. Müvafiq maddənin qruplaşdırmada istifadə olunması 

ev təsərrüfatlarının təkcə kimdənsə asılı olmadığı, özlərinin təşəbbüsləri əsasında 

xüsusi məşğulliq fəaliyyətinə də yönəlməsi, müstəqil sahibkarlıq addımlarının 

atılması hesabına maliyyə imkanlarının genişlədilməsi və bəhs olunan yönlərdən 

əlavə gəlir mənbələrinin mövcudluğuna şahidlik etməkdir.  

Cədvəl 2-nin nəticələrinə görə, araşdırılan ərazi vahidləri sırasında ən 

yüksək nəticə 87,3 manatlıq səviyyə ilə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuna aiddir. 

Onu 78,1 manatla Bakı şəhəri, 76,2 manatla Aran iqtisadi rayonu və 74,7 

manatla Lənkəran iqtisadi rayonu izləməkdədir. Adları çəkilən iqtisadi və inzi-

bati vahidlərin gəlirlərinin quruluşunda da xüsusi çəkilər bəhs olunan maddə 

özünün spesifik xüsusi çəkiləri ilə fərqlənməkdədir. Belə ki, sahibkarlıq 

fəaliyyətindən və özüməşğulluqdan gəlirlərin xüsusi çəkisi vahidlərin qrupdaxili 

bölüşdürülməsində Dağlıq Şirvan rayonu üzrə 32,2%-ə, Bakı şəhəri üzrə - 

25,5%-ə, Aran rayonu üzrə 29,7%-ə və Lənkəran rayonu üzrə 27,5%-ə bərabər 

olmuşdur. Bununla yanaşı adı çəkilən iqtisadi və inzibati vahidlərin mütləq 

ifadələrinin müqayisəsi nəticəsində aydın olur ki, 2018-ci ilin nəticələrinə görə 

müvafiq göstərici üzrə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu Bakı şəhərini 11,8%, Aran 

iqtisadi rayonunu 14,6%, Lənkəran iqtisadi rayonu 16,9% üstələmişdir. 

Maddənin təsnifatın 11 vahid arasında Naxçıvan iqtisadi rayonu 53,6 manat-

la beşinci yeri tutur. ―Sahibkarlıq və özüməşğulluqdan gələn gəlirlər‖ maddəsi 

Naxçıvanın ev təsərrüfatları ―müstəvisində‖ 17,7%-lik paya malik olması təs-

nifləşdirmənin digər maddələri üzrə xüsusi çəkilərinin müqayisədə yüksək olma-

sı ilə əlaqəlidir. Məsələn, Bakı şəhəri üzrə müvafiq göstəricinin 25,5%-lik payı 

ifadə etməsi muxtar respublika ilə müqayisədə 7,8% çoxdur. Bununla belə, Nax-

çıvanın ev təsərrüfatları ―Kənd təsərrüfatından gəlirlər‖ maddəsi üzrə 18, 2 %-lik 

xüsusi çəkiyə malik olduğu halda, bu göstəricidə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayo-

nunu 0,1%, Abşeron iqtisadi rayonunu 15,4%, Bakı şəhərini isə 17,6% üstələyir.  

Gəlirlər blokunun mühüm maddələrindən birini ―Kənd təsərrüfatından 

gəlirlər‖ təşkil edir. Əgər nəzərə alınsa ki, Naxçıvan əhalisinin ⅔ hissəsi kənd 
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ərazisində yaşayır, belə halda Naxçıvan rayonu üzrə ev təsərrüfatlarının əldə 

etdiyi gəlirlərin səviyyəsinin yüksək olması qanunauyğun qəbul edilməlidir (2). 

Heç də təsadüfi deyil ki, bəhs olunan maddə üzrə muxtar respublika Lənkəran 

(orta aylıq adambaşına gəlir 61,5 manat) və Şəki-Zaqatala (orta aylıq 

adambaşına gəlir 55,5 manat) iqtisadi rayonlarından sonra adambaşına 55,4 

manatlıq planka ilə III yerdədir. Bu maddənin Naxçıvanın gəlirlər məcmusunda 

xüsusi çəkisi isə 18,2% təşkil edir ki, bu da nəzərdən keçirilən 11 informasiya 

vahidindən 5-ci olmasını təsdiqləyir.   

Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə adambaşına orta aylıq gəlirlər göstəricisində 

―İcarədən gəlirlər‖ və ―Əmlakdan gəlirlər‖in ümumi həcmi 1,2 manat təşkil 

etməkdədir ki, bu da Bakı şəhəri (5,6 manat), Lənkəran (2,5manat) və Abşeron 

(2,1manat) iqtisadi rayonlarından aşağı səviyyədədir. Müqayisə üçün müxtar 

respublika ilə qarşılaşdırma rəqəmləri müvafiq olaraq +4,6 dəfə, +2,1 dəfə və 

+1,75 dəfə təşkil etməkdədir. Nəzərdən yayınmamalıdır ki, bu iki bənd üzrə 

daxili xərc quruluşunda yeganə ərazi vahidi Bakı şəhəridir ki, onun göstəriciləri 

2%-ə yaxınlaşır. Digər on vahidin nəticələri 1%-dən aşağıdır.  

Gəlirləri xarakterizə edən statistik təsnifatlarda mühüm maddələrdən birini 

də ―Alınmış transfertlər‖ təşkil edir. Haqqında bəhs olunan maddə üzrə ümumi 

ifadədə Naxçıvan iqtisadi rayonu on bir araşdırma vahidi arasında ən son yeri 

tutur. Müvafiq maddənin aşağı olmasının səbəbi onun daxilindəki üç elementin 

(pensiyalar; müavinət və sosial yardımlar; naturada sosial transfertlər) 

səviyyələrinin aşağı olmasından irəli gəlir. Müqayisə üçün regionumuzun 

göstəricilərini bu istiqamətdə göstəriciləri ən yüksək olan 2 rayonla – Kəlbəcər-

Laçın və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonları ilə qarşılaşdıraq: 

1. Naxçıvan iqtisadi rayonunun alınmış transfert göstəricisi adambaşına 35,7 

manatla özünün daxili tərkibi üzrə 11,8%-lik xüsusi çəkiyə malikdir. Trans-

fertlərin tərkibində 32,9 manatlıq hissə məhs pensiyalara aiddir. Bu isə rayo-

nun özünün xərclərinin tərkibində 10,9%-i, alınmış transfertlərin tərkibində 

isə 92,2%-i təşkil etməkdədir. Digər daxili iki komponent üzrə isə vəziyyət 

aşağıdakı kimidir: müavinətlər və sosial yardımlar – 2,8 manat (və ya 0,9%), 

naturada sosial transfertlər isə tamamilə yoxdur; 

2. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə vəziyyət aşağıdakı kimidir: 

a) Alınmış transfertlərin adambaşına orta aylıq göstəricisinin ümumi həcmi – 

79,3 manat (özünün daxili xüsusi çəki blokunda – 29,5% );  

b) rayon üzrə adambaşına orta pensiya göstəricisi - 34,7 manat. Bu həcm da-

xili xüsusi çəki blokuna uyğun olaraq 12,9% (34,7 : 268,7 • 100% ), alınmış 

transferlərin ümumi həcminə görə isə 43,8%  (34,7 : 79,3 • 100%) təşkil edir.  

Muxtar respublikanın analoji göstəricisindən 1,8 manat və ya 5,5% çoxdur;  

c) ―müavinət və sosial yardımlar‖ daxili maddəsi bu rayon üzrə kəmiyyəti 

38,5 manatdır (Naxçıvanla müqayisədə 35 manat və ya 13,8 dəfə çox). 

Müvafiq həcm öz növbəsində daxili xüsusi çəki blokuna uyğun olaraq 14,3% 

(38,5 : 268,7 • 100% ), alınmış transferlərin ümumi həcminə görə isə 48,6%  

(38,5 : 79,3 • 100%) təşkil edir;  

d) ―naturada sosial transfertlər‖ daxili maddəsi rayon üzrə orta aylıq adamba-

şına ifadədə 6,1 manata bərabərdir. Onun uyğun faiz ifadələri müvafiq olaraq 

aşağıdakı kimidir: 2,3% (6,1 : 268,7 • 100% ) və  7,7%  (6,1 : 79,3 • 100%). 

Muxtar respublikanın analoji göstəricisi ―sıfıra‖ bərabərdir. 
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3. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə vəziyyət aşağıdakı kimidir: 

a) Alınmış transfertlərin adambaşına orta aylıq göstəricisinin ümumi həcmi – 

66,1 manat (özünün daxili xüsusi çəki blokunda – 24,7% );  

b) rayon üzrə adambaşına orta pensiya göstəricisi - 36,6 manat. Bu həcm da-

xili xüsusi çəki blokuna uyğun olaraq 13,7% (36,6 : 267,1 • 100% ), alınmış 

transferlərin ümumi həcminə görə isə 55,4% (36,6 : 66,1 • 100%) təşkil edir. 

Muxtar respublikanın analoji göstəricisindən 3,7 manat və ya 11,2% çoxdur;  

c) ―müavinət və sosial yardımlar‖ daxili maddəsi bu rayon üzrə kəmiyyəti 

26,7 manatdır (Naxçıvanla müqayisədə 23,9 manat və ya 9,5 dəfə çox). Mü-

vafiq həcm öz növbəsində daxili xüsusi çəki blokuna uyğun olaraq 10,0% 

(26,7 : 267,1 • 100% ), alınmış transferlərin ümumi həcminə görə isə 40,4%  

(26,7 : 66,1 • 100%) təşkil edir;  

d) ―naturada sosial transfertlər‖ daxili maddəsi rayon üzrə orta aylıq adamba-

şına ifadədə 2,8 manata bərabərdir. Onun nisbi ifadələri müvafiq olaraq aşağı-

dakı kimidir: 1,05% (2,8 : 267,1 • 100% ) və  4,2%  (2,8 : 66,1 • 100%).                    
Statistik araşdırmaların sistemliliyinin təmin edilməsində digər gəlir istiqa-

mətlərinin öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlumatların 

öyrənilməsində ümumi şəkildə formalaşdırılmış informasiya ilə yanaşı, onun 

tərkibinin iki maddədə cəmləndiyini görmək mümkündür. ―Digər gəlirlər‖ 

maddəsi üzrə 16,7 manat (və ya öz bloku üzrə xüsusi çəkidə 5,5%) orta aylıq 

adambaşına gəlir əksini tapdığı halda, onun 11,4 manatlıq hissəsi ―digər 

ailələrdən alınmış gəlirlər‖ altmaddəsinin, 5,3 manatlıq hissəsi isə ―ölkə 

xaricindən göndərilən pul‖ altmaddəsinin payına düşür. Bu həcmlər blok daxili 

xüsusi çəkilərdə 3,8%-i və 1,7%-i, ―Digər gəlirlər‖in altmaddələri kimi isə 

66,7%-i və 33,3%-i tərənnüm etməkdədir.                        

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ev təsərrüfatları üzrə iqtisadi müstəvidəki 

ilkin informasiyanın tamamlanması üçün gəlirlərlə yanaşı istehlak xərclərinin 

vəziyyətinə aydınlığın gətirilməsi zəruridir. Bu məqsədlə cədvəl 3-ə nəzər salaq. 

Cədvəl 3-ün məlumatları arasında əsas istehlak xərcinin ərzaq 

məhsullarına (133 manat və ya 43,0%) yönəldilməsini göstərir. Digər xərclər on 

iki istiqaməti əhatə etsə də 10%-lik plankanı keçməyən məbləğlərə malikdirlər.  

Digər tərəfdən nəzərdən yayınmamalıdır ki, 10 iqtisadi rayon arasında ən 

yüksək istehlak xərcləri həcmi məhz Naxçıvan iqtisadi rayonunun payına düşür 

və onu ən yaxın izləyən Lənkəran iqtisadi rayonu 10%-lik intervalda təşəkkül 

tapmaqdadır (fərq  - 28,3 manat). Bununla yanaşı inzibati vahid olan Bakı 

şəhərinin analoji göstəricisi 4,9 manat (və ya 1,6%) muxtar respublikanın xərc 

ifadəsindən yüksəkdir.  
 

Cədvəl 3. 2018-ci ildə Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə istehlak xərclərinın 

vəziyyəti 

 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 

istehlak xərcləri 

orta aylıq 

adambaşına,  

manatla 

İstehlak 

xərclərinin  

quruluşunda, %-lə 

Ġstehlak xərcləri, cəmi 311,0 100 

   O cümlədən:   
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1. ərzaq məhsullarına 133,6 43,0 

2. alkoqollu içkilərə 1,5 0,5 

3. tütün məmulatlarına 1,9 0,6 

4. paltar və ayaqqabıya 17,5 5,6 

5. su, işıq, qaz və digər yanacaq növlərinə 19,9 6,4 

6. 
ev əşyaları, məişət texnikası və evə 

gündəlik qulluğa 
23,7 7,6 

7. səhiyyə xidmətlərinə 13,0 4,2 

8. nəqliyyat xərclərinə 22,5 7,2 

9. rabitə xərclərinə 13,5 4,3 

  10.  istirahət və mədəniyyət xərclərinə 13,8 4,4 

  11. təhsil xərclərinə 5,9 1,9 

  12. 
mehmanxana, kafe, restoran və 

yeməkxanaya  
30,4 9,8 

  13. digər mal və xidmətlərə  13,9 4,5 

Mənbə: statistika.nmr.az 

 

Digər tərəfdən qeyd etmək yerinə düşərdi ki, müqayisə üçün orta aylıq 

istehlak xərcləri adambaşına ifadədə Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə 7,5 manat və 

ya 2,5%  gəlirləri üstələdiyi halda, Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə - 11,5 manat və 

ya 4,2% , Bakı şəhəri üzrə isə 10,1 manat və ya 3,3% gəlirlərdən çoxdur.  

Muxtar respublika üzrə istehlak xərclərinə daha ayrıntılı diqqətin 

yetirilməsi üçün aşağıdakı cədvəl 4 özünəməxsus təsəvvür yaratmaq 

iqtidarındadır.   

   

Cədvəl 4. 2018-ci ildə regionun yaşayış yerləri üzrə ev 

təsərrüfatının adambaşına istehlak xərclərinə görə bölgüsü,%-lə 
 Muxtar respublika 

üzrə cəmi 

Şəhər yerləri Kənd yerləri 

Bütün ev təsərrüfatları 100 100 100 

1. 100,1 - 150,0 0,4 0,3 1,0 

2. 150,1 - 200,0 8,6 6,4 10,0 

3. 200,1 - 250,0 28,1 25,7 31,3 

4. 250,1 - 300,0 25,2 25,2 25,1 

5. 300,1 - 350,0 15,4 16,2 14,4 

6. 350,1 - 400,0 10,8 12,2 9,9 

7. 400,1 - 500,0 8,3 9,5 6,2 

8. 500,1 və daha çox 3,4 4,3 2,2 

Mənbə: statistika.nmr.az 

 

Cədvəl 4-ün nəticələrinin araşdırılması göstərir ki, istehlak xərclərinin orta 

aylıq adambaşına gəlirləri ilə qarşılanma dərəcəsi muxtar respublika üzrə ümumi 

həcmində - 63,3%,  onun şəhər yerləri üzrə ifadəsi - 59,6%, kənd yerləri üzrə 

ifadəsi isə - 67,9% təşkil etməkdədir. Yəni, kənddəki orta aylıq adambaşına 

xərcləmələr 8,3% aşağıdır.  

Cədvəl 3 və 4-ün birləşdirilmiş şəkildə sxematik ifadəsinə müraciət edək. 

Bu halda diaqram 1-də tələbatın nə dərəcədə qarşılanması əyani sürətdə 

sərgilənmiş olacaqdır. (diaqram 1) 
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Diaqram 1. Tələbatın qarşılanma dərəcəsi 

 

Diaqram 1 muxtar respublika, şəhər və kənd yerləri olmaqla üç bloku ifadə 

etməkdədir. Hər üç blokda ifadə olunan qalın kəsik xətt istehlak xərclərinin orta 

aylıq adambaşına göstəricisinin (311 manat) ev təsərrüfatlarının orta aylıq 

adambaşına gəlirləri (305 manatı)  ilə qarşılaşdırılmasını ifadə etməkdədir.   

Digər tərəfdən, isehlak xərclərinin əsas ―ağırlığın‖ iki intervalın (200,1 

manatdan – 250 manatadək və 250,1 manatdan – 300 manatadək) payına düşdü-

yünü göstərir. Məzmun etibarı ilə ev təsərrüfatları üzrə orta statistik naxçıvanlı-

nın məhz bu iki interval daxilində öz istehlakına yönəltdiyi məsrəfi ifadə 

etməkdədir.    

İstehlak xərclərinin regional müstəvidə qruplaşdırılması və sistemləşdiril-

məsində mühüm əlamətlərdən birini ev təsərrüfatlarının ölçüsü təşkil edir(3, 

səh.16-18). Bu ölçü üzvlərin sayı əsasında müəyyən edilir, mütləq və nisbi 

ifadələr formasında əks etdirilir. Bəhs edilən vəziyyət orta ifadə formasında bır 

sıra məqamların ortaya çıxmasına səbəb olur. Məsələyə aydın baxışın təmin edil-

məsi məqsədilə cədvəl 5-i nəzərdən keçirək. 

Birinci blok üzrə ilk nəzərə çarpan məqam - ―istehlak xərcləri – ev təsərrü-

fatı ölçüsü‖ tandemi üzrə üzvlərinin sayına müxtəlif ―bucaqlardan‖ baxış fərqli 

iqtisadi mənzərələrin sərgilənməsindən ibarətdir. Bu zaman aşağıdakı bəndlər öz 

aktuallığını qorumaqdadır: 

 İstehlak xərclərinin mütləq ifadədə həcmi ev təsərrüfatı üzvlərinin sayı 

artıqca azalır (―1 nəfərlik‖ - 532,2 manatdan ―6 və daha çox‖ – 245,8 

manatadək). Bununla yanaşı həmin ev təsərrüfatlarına daxili ümumi pul 

həcmində artan meyl sərgilənmiş olur: 1 nəfərlik – orta aylıq adambaşına 

istehlak xərcləri 532,2 manata bərabər olduğu halda, statistik məlumatlara 

əsasən 2 nəfərlik həcm – 801,2 manat, 3 nəfərlik – 997,2 manat, 4 nəfərlik 
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– 1166,8 manat, 5 nəfərlik – 1339 manat, 6 nəfərlik – 1474,8 manat təşkil 

etməlidir; 

Cədvəl 5. 2018-ci ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə istehlak xərcləri 

  
Ev təsərrüfatının tərkibi: 

1 nəfər 2 nəfər 3 nəfər 4 nəfər 5 nəfər 6 və çox 

I. Ayda adambaĢına, manatla 

Ġstehlak xərcləri, cəmi 532,2 400,6 332,4 291,7 267,8 245,8 

      O cümlədən: 
      

1. ərzaq məhsullarına 160,3 139,8 128,1 121,5 116,5 111,7 

2. alkoqollu içkilərə 2,4 1,9 1,9 1,7 1,5 1,4 

3. tütün məmulatlarına 3,0 5,3 4,5 4,4 3,9 3,5 

4. paltar və ayaqqabıya 45,9 29,3 22,8 18,8 16,4 14,2 

5. 
su, işıq, qaz və digər yanacaq 
növlərinə 

50,5 35,0 26,3 22,4 19,3 17,5 

6. 
ev əşyaları, məişət texnikası və evə 

gündəlik qulluğa  
57,5 39,8 31,2 24,9 22,9 20,7 

7. səhiyyə xidmətlərinə  37,6 25,5 16,7 13,1 12,0 11,4 

8. nəqliyyat xərclərinə 34,3 26,9 22,3 18,2 16,3 14,0 

9. rabitə xərclərinə 25,1 15,5 12,5 9,9 8,0 6,7 

10. istirahət və mədəniyyət xərclərinə 28,2 16,2 13,7 11,9 11,4 10,5 

11. təhsil xərclərinə 1,2 1,8 4,7 5,9 5,6 5,3 

12. 
mehmanxana, kafe, restoran və 

yeməkxanaya  
50,0 41,3 31,4 25,4 21,9 19,0 

13. digər mal və xidmətlərə  36,0 22,2 16,4 13,6 12,1 10,0 

II. Ġstehlak xərclərinin quruluĢu, faizlə 

Ġstehlak xərcləri, cəmi 100 100 100 100 100 100 

         O cümlədən: 

      1. ərzaq məhsullarına 30,1 34,9 38,5 41,7 43,5 45,4 

2. alkoqollu içkilərə 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

3. tütün məmulatlarına 0,6 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 

4. paltar və ayaqqabıya 8,6 7,3 6,9 6,5 6,1 5,8 

5. su, işıq, qaz və digər yanacaq növlərinə 9,5 8,7 7,9 7,7 7,2 7,1 

6. 
ev əşyaları, məişət texnikası və evə 

gündəlik qulluğa 
10,8 9,9 9,4 8,5 8,6 8,4 

7. səhiyyə xidmətlərinə 7,1 6,4 5,0 4,5 4,5 4,7 

8. nəqliyyat xərclərinə 6,4 6,7 6,7 6,2 6,1 5,7 

9. rabitə xərclərinə 4,7 3,9 3,8 3,4 3,0 2,7 

10. istirahət və mədəniyyət xərclərinə 5,3 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 

11. təhsil xərclərinə 0,2 0,5 1,4 2,0 2,1 2,2 

12. 
mehmanxana, kafe, restoran və 

yeməkxanaya 
9,4 10,3 9,5 8,7 8,2 7,7 

13. digər mal və xidmətlərə 6,8 5,5 4,9 4,7 4,5 4,1 

 
Mənbə: (1) 

 

 cədvəlin mütləq və nisbi ifadəli bloklarının nəticələrinə görə ―ərzaq 

məhsullarına yönələn istehlak xərcləri‖ 160,3 manatdan 245,8 manata 

doğru dəyişdiyi (azaldığı) halda, 1 nəfər üçün mövcud olmuş 30,1%-lik 

xüsusi çəkidən 6 nəfər üçün mövcud olmuş 45,4%-lik paya doğru 

dəyişməkdədir (adambaşına orta hesabla 7,5%-lik);  

 cədvəldəki 13 göstəricidən 12-si sətir üzrə azalan tendensiya ilə ifadə 

edildiyi halda, ancaq ―təhsil xərclərinə‖ maddəsi nisbi ifadədə artan 

tendesiya üzrə (orta aylıq adambaşına 0,2%-dən 2,2%-dək) yerləşdirilmiş-

dir. Mütləq ifadədə isə eyni maddənin ən yüksək plankası 4 nəfərdən ibarət 

ev təsərrüfatı üzrə (orta hesabla adambaşına 5,9 manat) müşahidə olun-

maqdadır və s.    

Ev təsərrüfatları üzrə istehlak xərclərinin mühüm hissəsini torpaq sahələri 

təşkil edir. Bu yöndə istər həmin torpaq sahələrinin əldə edilməsi, istərsə də artıq 
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mövcud olan torpaqların keyfiyyət ifadəsinin saxlanılması, istismarı və istifadə 

istiqaməti üzrə ixtisaslaşdırılması kimi işlərin icrası istehlak məsrəfləri ilə 

müşayət olunmaqdadır. Deyilənlər haqqında müfəssəl informasiyanın əldə 

edilməsi üçün cədvəl 6-ya müraciət edək. 

Cədvəl 6-nın məlumatlarında, ilk növbədə, ev təsərrüfatlarının malik 

olduqları torpaqların vəziyyəti ilə bağlı xüsusiyyətlər sərgilənməkdədir. Qeyd 

etmək lazımdır ki,  Naxçıvandakı ev təsərrüfatlarının torpaq sahələrinə 

malikolma faizi ölkə üzrə analoji göstəricidən 24,8% çoxdur. Eyni vəziyyət ölkə 

üzrə uşaqlı və uşaqsız ev təsərrüfatları üzrə də müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, 

ölkə üzrə uşaqlı və uşaqsız ev təsərrüfatlarının torpaq sahəsinə malik olması üzrə 

nisbi göstəricilər müvafiq olaraq 64,2% və 55,2% təşkil etdiyi halda, muxtar 

respublikada üzrə bu kəmiyyətlər 91,7% və 80,2%-ə bərabərdir. Bununla belə 

torpaq sahələri olanların sayında muxtar respublika üzrə göstərici yüksək olsa 

da, ölkə üzrə müqayisədə onun həcm ifadəsində 2,3 dəfəlik fərq müşahidə 

olunmaqdadır (39,5 : 17,4).  

 

Cədvəl 6. 2018-ci ildə ev təsərrüfatlarının yaşayış yerləri üzrə 

və tipinə görə torpaq sahələrinin xarakteristikası, %-lə 

  

Yaşayış yerləri Ev təsərrüfatlarının tipi 

Ölkə üzrə 

cəmi 

Şəhər 

yerləri 

Kənd  

yerləri 

Naxçıvan 

MR 

Uşaqlı ev 

təsərrüfatları 

Uşaqsız ev 

təsərrüfatları 

1. Torpaq sahəsi olanlar 59,8 33,9 92,3 84,6 64,2 55,2 

2. Sahənin orta ölçüsü, sot 39,5 7,1 54,5 17,4 40,0 37,7 

3. Sahə aiddir:      

 

a) kəndli təsərrüfatına  19,5 2,2 27,6 7,1 19,8 19,7 

b) ermer təsərrüfatına 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 

c) həyətyanı sahə 79,9 96,3 72,3 92,5 79,1 79,2 

ç) bağ-bostan, yay evi 0,5 1,4 0,0 - 0,5 0,6 

d) digər - - - - 0,3 0,2 

4. Mülkiyyət növü:      

 

a) хüsusi mülkiyyət 97,6 98,2 97,3 100,0 95,3 97,3 

b) icarədədir 0,8 0,1 1,1 - 1,0 0,4 

c) müvəqqəti istifadə 1,6 1,8 1,6 - 2,7 1,7 

ç) başqa    - 1,1 0,6 

5.  Hansı  məqsədə istifadə olunur:      

 

a) yalnız dincəlmək üçün 9,9 21,3 4,6 1,4 12,7 13,7 

b) yalnız ailə üçün becərilir 46,6 62,1 39,4 59,4 43,2 43,7 

c) ailə və satış üçün becərilir 43,0 16,3 55,4 39,2 42,6 41,6 

ç) yalnız satış üçün istehsal edilir 0,2 0,1 0,2 - 0,2 0,3 

d) sahə yeni istismara götürülüb 0,0 - 0,1 - 0,0 0,1 

i) başqa 0,3 0,2 0,4 - 1,2 0,7 

Mənbə: (1) 

 
Cədvəl 6-da, həmçinin müvafiq torpaq sahələrinin aidiyyatı, mülkiyyət 

növü və istifadə istiqaməti ilə bağlı kəmiyyət ifadələri əks olunmuşdur. Maddə-

lərin fərdi qaydada araşdırılması spesifik vəziyyətin sərgilənməsinə imkan yarat-

maqdadır.   

Məsələnin öyrənilməsinə torpaq sahələrinin aidiyyat əlamətindən başla-

yaq. Bu əlamət ölkə miqyasında beş tərkib elementi özündə birləşdirməkdədir: 

a) kəndli təsərrüfatına, b) fermer təsərrüfatına, c) həyətyanı sahə məqsədilə, ç) 

bağ-bostan, yay evi məqsədilə, d) digər aidiyyat üzrə. Təctrübədə ölkə üzrə 

müvafiq göstəricilərin kəmiyyətləri aşağıdakı müvafiq paylar ölçüsündə 

müəyyənləşmişdir: 19,5%, 0,2%, 79,9%, 0,5% və 0%. Bölgüdə əsas ağırlığın 
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kəndli təsərrüfatları (19,5%) və həyətyanı sahə (79,9%) məqsədlərinə istifadə 

olunan torpaqların payına düşür. Eyni göstəricilərin muxtar respublika 

miqyasında da üstün olmasına şahidlik edirik. Amma burada ―həyətyanı sahə 

aidiyyatı‖ 92,5%-dən yüksəlmişdir ki, bu da torpaq sahiblərinin əsas məqsədləri 

sırasında ilk növbədə rahat həyat şəraitinin təmin edilməsi və təbii kənd təsərrü-

fatı məhsullarının mühüm növlərinə olan tələbatın özünün istehsalı hesabına 

ödənilməsi və digər bu kimi şərtlərin mövcudluğudur. 

Yuxarıda qeyd edildiyi ki, torpaq sahələri üzrə ikinci əlaməti onun mülkiy-

yət aidiyyatı təşkil etməkdədir. Ölkə səviyyəsində məsələnin araşdırılması bizə 3 

qrup üzrə bölgünün mövcudluğu haqda informasiyanı təqdim etməkdədirsə 

(xüsusi mülkiyyət – 97,6%, icarədə olan torpaq sahələri – 0,8% və müvəqqəti 

istifadədə olan torpaq həcmləri – 1,6%), Naxçıvan muxtar respublikasının ev 

təsərrüfatlarında bu göstərici 100%-lik ifadə ilə xüsusi mülkiyyətin payındadır.  

İstifadə məqsədi baxımından təsnifləşdirmədə Azərbaycan üzrə nümunəvi 

qruplaşdırma 6 maddəni özündə birləşdirmişdir ki, burada da 90%-ə qədər olan 

əsas ağırlıq iki maddənin payına düşmüşdür (―yalnız ailə üçün becərilir‖ 

maddəsi üzrə  – 46,6% və ―ailə və satış üçün becərilir‖ – 43,0%). Oxşar vəziyyət 

regionun rəqəmlərindən də oxunmaqdadır. Belə ki, nümunəvi şəkildə ölkə üzrə 

müəyyən edilmiş altı maddədən muxtar respublikada cəmi üçü üzrə kəmiyyətləri 

mövcuddur. Qeyd etmək yerinə düşər ki, yalnız dincəlmək məqsədilə istifadə 

olunan torpaqların həcmi 1,4% təşkil etdiyi halda, ailə və satış təyinatlı 

istifadədə olan sahələrin həcmi 98,6%-dir  (―yalnız ailə üçün becərilir‖ maddəsi 

üzrə  – 59,4% və ―ailə və satış üçün becərilir‖ maddəsi üzrə  – 39,2%). Torpaq 

sahələrinin ―yalnız satış üçün istehsal edilir‖ və ―başqa məqsədlə‖ maddələrinin 

ölkə üzrə payları mövcud olsa da, muxtar respublikanın ev təsərrüfatları üzrə 

bölgüsündə bu cür ada malik maddələrin həcmi 0-a bərabərdir.  

Ev təsərrüfatlarında malik olduqları torpaq sahələrinin əldə olunması və 

istismarı məsrəfləri ilə yanaşı uzun istismar müddəti ilə fərqlənən ev əşyalarına 

sərf olunmuş (və ya olunması nəzərdə tutulan) istehlak məsrəfləri də mühüm 

faktorlardan hesab olunmaqdadır. Söylənən mülahizənin daha aydın müşahidəsi 

üçün cədvəl 7-yə nəzər salaq.      

Cədvəl 7. 2018-ci ildə Naxçıvan iqtisadi rayonunun 

ev təsərrüfatlarında uzunömürlü ev əşyaları,%-lə 
1. Rəngli təsvirli televizor 100 11. Paltaryuyan maşın 91,5 

2. Peyk antennası 98,3 12. Qaz plitəsi 98,6 

3. Fərdi kompüter 47,7 13. Qabyuyan maşın 6,5 

4. Noutbuk, netbuk 29,8 14. Mətbəx kombaynı  73,2 

5. Planşet və cib kompüteri 31,4 15. Tozsoran 97,2 

6. İnternetə giriş qurğusu 77,0 16. Tikiş və toxuyucu maşını 47,2 

7. Mobil telefon 99,4 17. Kondisioner 75,6 

8. Musiqi mərkəzi 27,2 18. Soyuducu 98,7 

9. CD-DVD pleyer 68,7 19. Minik avtomobili  44,0 

10. Videokamera 13,0 20. Motosikl 5,4 

Mənbə: statistika.nmr.az 

Cədvəl 7-nin məlumatlarından aydın olur ki, ev təsərrüfatları özlərinin 

tələbat gərginliyinə görə uzunömürlü ev əşyalarını təsnifləşdirmişlər. Məsələn, 

Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə birinci dərəcəli əsas uzunömürlü ev əşyalarına 

malikolma səviyyəsi 91,5%-lə 100% intervalı daxilindədir. Adları çəkilən ev 

əşyaları mövsüm, istifadə yeri və digər aidiyyatı amillər üzrə istənilən evin 

―olmazsa-olmazıdır‖. Adətən adı çəkilən əşyaların realizə əməliyyatlarında 
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alıcıların seçiminin ―məqbul şərtlərlə və məbləğlərlə əldə etmə‖ fikri üzərində 

cəmlənməkdədir.  

Öz əhəmiyyətinə görə uzunömürlü ev əşyaları üzrə ikinci qrupda fərdi 

kompüterlərlə (47,7%), internetə giriş qurğuları ilə (77,0%), kondisionerlərlə 

(75,6%), mətbəx kombaynları ilə (73,2%),  tikiş və toxuyucu maşınlarla 

(47,2%), fərdi minik avtomobilləri ilə (44,0%) birləşdirilir. Dəyər etibarı ilə 

sadalananların hər biri yüksək qiymətə malik olmaqla ev təsərrüfatlarında 

özünün istifadəsi üzrə proseslərin reallaşmasını bir çox halda ―gözləmə‖ 

mövqeyinə qoymuşdur.     

Uzunömürlü ev əşyaları üzrə üçüncü qrupa videokamera (13,0%), planşet 

və cib kompüteri (31,4%), qabyuyan maşın (6,5%), motosikl (5,4%) və digər 

fərdi nəqliyyat vasitələri aiddir. ―Zərurilik növəsindən‖ getdikcə uzaqlaşan bu 

qrupda ―ehtiyac-imkan‖ komponenti ilə yanaşı bəzi hallarda dəb, zövq və digər 

məsələlər mühüm rol oynamaqdadır. 

Bəhs etdiyimiz məsələdə region daxilindəki vəziyyətin sərgilənməsi ilə ya-

naşı, onun regionlararası müstəvidə öyrənilməsi zərurəti də ortaya çıxmaqdadır 

(3, səh.11-12). Qeyd edək ki, ev təsərrüfatları üzrə uzunömürlü ev əşyaları ilə 

iqtisadi rayonlar miqyasında təmin olunmada yeganə maddə rəngli təsvirə malik 

televizorlardır ki, onlar üzrə bütün iqtisadi rayonlarda təmin olunma səviyyəsi 

100%-dir. Bununla yanaşı müxtəlif ev əşyalarının iqtisadi rayonlar üzrə 

səviyyələrində dalğalanmalar yer almaqdadır ki, burada da çoxlu sayda iqtisadi, 

siyasi, psixoloji, ehtiyac və digər amillərin təsirləri müşahidə olunmaqdadır.   

Deyilənləri əyani misallarla izah edək. Məsələn, muxtar respublikada 

kondisionerlərlə təminatda 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə 1,8% irəliləmə 

baş verməklə göstərici 75,6%-ə çatmışdır. Eyni göstərici Abşeron iqtisadi 

rayonu üzrə 54,2% olduğu halda Şəki-Zaqatala rayonu üzrə 6,2%-dir. Bu ev 

əşyası üzrə boyük intervalın mövcudluğu regionlar üzrə maddi imkanların 

səviyyə fərqləri ilə yanaşı təbii şərait, regional infrastruktur imkanlarının (enerji 

təminatı və s.) səviyyəsi və digər əlaqəli addımlardan asılıdır.  

Fikirləri ümumiləşdirərək son olaraq qeyd edək ki, məqalədə muxtar 

respublikada ev təsərrüfatlarının mövcud vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi və 

onların ümumilikdə ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının vəziyyəti haqqında 

məlumatlarla qarşılaşdırılması tədqiqat prosesinin başlanğıc mərhələsidir.        
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РЕЗЮМЕ 

САМИДДИН КАСУМОВ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУШЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НАХЧЫВАНСКОГО РЕГИОНА С ДРУГИМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РАЙОНАМИ СТРАНЫ 

В статье рассмотрено сушествующее положение домашних хозяйств Нахчыванской 

Автономной Республики, как одного из важных субъектов экономической деятельности, 
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выступающий как главная фактор в общественном производстве, в распределении товаров 

и услуг, также проанализирована территориальная структура домашних хозяйств.  

В научной статье произведено оценивание по фактору средней величины, уровней 

доходов и расходов и прочих факторов на основе сопоставления домашних хозяйств 

Нахчыванской Автономной Республики и других экономических районов страны. 

Ключевые слова: субъекты рынка, институтциональная сфера, домашние 

хозяйства, доходы домашних хозяйств, потребительские затраты 

 

SUMMARY 

SAMIDDIN QASIMOV 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF HOUSEHOLDS OF 

NAKHCHIVAN REGION WITH OTHER ECONOMIC REGIONS OF THE COUNTRY 

The article examines the current situation of housemodes in the Nakhchivan Autonomous 

Republic, which is one of the important subjects of economic activity, acting as a major force in 

social production and distribution of goods and services, and analyzes the territorial structure of 

housemodes. 

In the scientific article, evaluation was performed according to the criteria the average 

size, level of income and expenses of the housemodes of Nakhchivan with the housemodes of 

other economic regions of the republic.  

Keywords: market participants, institutional environment, housemodes, housemode 

income, consumer spending 

 

 
(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MƏHSULUN KEYFĠYYƏT GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN PROQNOZLAġDIRILMASI 

METODLARI 
 

Məqalədə məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin proqnozlaĢdırılmasının metodiki 

üsullarından, axtarıĢ və normativ proqnozlaĢdırma zamanı istifadə edilən proqnozlaĢdırma 

metodlarından bəhs olunmuĢ, keyfiyyət göstəricilərinin proqnozlaĢdırılması zamanı hansı 

proqnozlaĢdırma metodlarından istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğu əsaslandırılmıĢdır. Elmi 

məqalədə, həmçinin məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin proqnozlaĢdırılmasının iki formada 

reqressiya modeli qurulmuĢ, qeyri-müəyyənlik Ģəraitində məhsulun keyfiyyətinin təyini yolları 

verilmiĢ və proqnoz qiymətləndirmənin etibarlılığının müəyyənləĢdirilməsində verifikasiya təhlil 

növündən istifadənin əhəmiyyəti göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: məhsulun keyfiyyət göstəriciləri, proqnozlaĢdırma, proqnozlaĢdırma 

metodları, ekstrapolyasiya, çoxfaktorlu proqnozlaĢdırma, ekspert metodu, verifikasiya  
    
Keyfiyyətin proqnozlaşdırılması keyfiyyət haqqında ötən zaman 

intervalında əldə edilmiş məlumatların təhlilinə əsaslanaraq gələcək dövr üçün 

keyfiyyət göstəricilərinin mümkün qiymətlərinin təyinidir. Başqa sözlə desək, 

məhsulun keyfiyyətinin proqnozlaşdırılması keyfiyyəti xarakterizə edən ümumi 

göstəricilərin zamana görə dinamikası və ehtimal olunan qiymətidir.  

Qeyd edək ki, müasir dövrdə keyfiyyətin proqnozlaşdırılmasının 2 əsas 

metodiki üsullarından – axtarış və normativ proqnozlaşdırma üsullarından 

istifadə olunur. Axtarış proqnozlaşdırılması əldə olunan potensial imkanlara 

əsaslanır. O, eyni tipli məmulatın keyfiyyət göstəricilərinin zamana görə 

dəyişməsinin mövcud qaydalarının təhlilini tələb edir. Axtarış proqnozunun 

məqsədi proqnozlaşdırılan keyfiyyət göstəriciləri haqqında əldə edilmiş 

məlumatlar əsasında keyfiyyətin alternativ qiymətinin təyin edilməsindən 

ibarətdir.  

Normativ proqnozlaşdırmada məqsəd hal-hazırda və gələcəkdə baş verə 

biləcək məsələləri həll etməkdir. O, həll olunacaq məsələnin məqsəd və 

vəzifəsinin formalaşmasına imkan yaradır. Normativ proqnozlaşdırmada 

keyfiyyət göstəricilərinin normativ bazaya malik olması vacibdir. Belə normativ 

göstəricilər standartların müvafiq tələblərinə, texniki şərtlərə və digər normativ-

texniki sənədlərə əsaslanır. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini əks etdirən 

normativlərin qəbulu və istehsal imkanlarının nəzərə alınması perspektivdə 

mümkün olan keyfiyyət səviyyəsini proqnozlaşdırmağa imkan yaradır.  

Axtarış və normativ proqnozlaşdırma aşağıdakı əsas metodlarla həyata 

keçirilir:  

1) Ekstrapolyasiya;  

2) Çoxfaktorlu proqnozlaşdırma;  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 02.04.2021, qəbul edilib: 17.04.2021 
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3) Ekspert;  

4) Qarışq (1, s. 30-35).  

Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin proqnozlaşdırılması zamanı istifadə 

edilən başlıca metodlardan biri ekstrapolyasiya metodudur. Ekstrapolyasiya 

dedikdə, ümumi mənada müşahidə sahəsindən və kənardan alınmış məlumatların 

yayılma proseduru başa düşülür. Ekstrapolyasiya metodu proqnozlaşdırılma 

dövrü üçün müəyyən olunmuş əlavə məlumatlardan ibarətdir. Deməli, 

ekstrapolyasiya metodu prosesin gələcək inkişaf qanunauyğunluqlarının toplanıb 

saxlanması hipotezinə əsaslanır. Ekstrapolyasiya metodu ilə proqnoz qiymətin 

təyini üçün baza dövrünün məlumatları əsasında alınmış y=f(t) tənliyində vaxta 

müvafiq qiymətlər verməklə funksiyanın proqnoz qiymətini tapırlar.  

Məhsulun proqnozlaşdırılan keyfiyyət göstəricilərinin zamandan 

asılılığının tapılması üçün bu asılılığın məlumatlarını təsvir edən riyazi tənliyin 

tipi təyin olunmalıdır. Bu asılılıqlar xətti, parabolik, hiperbolik, üstlü, loqarifmik 

və s. ola bilər. Funksiyanın dəyişmə xarakterini əks etdirən tənliyin müəyyən 

olunması vahid arqument üzrə prosesin modelləşdirilməsidir. Bu nisbətən 

sadədir. Qrafiki ekstrapolyasiyanın özü xətti artan y=f(t) funksiyası aşağıdakı 

göstərilən şəkil 1-dəki kimi yerinə yetirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Burada, δ – proqnoz qiymətin kənarlaşma ehtimalı; 

             y – keyfiyyət göstəricisinin proqnozlaşdırılan qiyməti.  

Şəkil 1. Məhsulun keyfiyyət göstəricisi 

Şəkil 1-də göründüyü kimi, verilmiş misalda funksiyanın proqnozlaşdırılan 

qiyməti (keyfiyyət göstəricisi) gələcək T+2 zaman dövründə 2δ dəqiqliklə Кpr 

qiymətinə bərabərdir. Əgər y=f(t) asılılığı xətti deyilsə, onda keyfiyyət 

göstəricisinin proqnozlaşdırılan qiyməti ekstrapolyasiya metodu ilə təyin edilir.  

Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin proqnozlaşdırılması zamanı 

çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodundan istifadə, fikrimizcə, müasir dövrdə 

daha məqsədəuyundur. Proqnozlaşdırmanın bu metodu ekstrapolyasiya 

metodundan ancaq onunla fərqlənir ki, burada çoxfaktorlu təhlildən istifadə 

edilir. Çoxfaktorlu proqnozlaşdırma metodundan istifadənin zəruriliyi axtarılan 

ümumi keyfiyyət göstəricisinin bir çox amillərdən asılı olduğu hallarda meydana 

çıxır. Bu zaman proqnozlaşdırılan göstəricinin dəyişmə prosesinin riyazi modeli 

ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazıla bilər:  

 

Vaxt, illər 

Keyfiyyət göstəricisi 

Qabaqlama 

     T-n     .....     T-2     T-1       T         T+1       T+2    T+m 

x 

Müşahidə intervalı 

y+δ 

 

2 δ 
 

y-δ 
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   (          ), 
 

Burada,            – parametrlərin zamana görə dəyişən qiymətləri.  

Çoxfaktorlu reqressiya modelinin istifadəsi əsasında çoxfaktorlu 

proqnozlaşdırmanın aşağıdakı əsas mərhələlərdən ibarət olan ümumi struktur 

sxemi formalaşır:  

- öyrənilən göstəricilərə təsir edən ümumi faktorların təyini, yaxud onların 

daha mühümlərinin seçilməsi;  

- keyfiyyətin səviyyə göstəriciləri arasındakı əlaqə və onların amillərə təsir 

formasının müəyyən edilməsi, hər amilin mənasını əks etdirən əmsalların ədədi 

qiymətinin təyin edilməsi;  

- bütün nəzəri və praktiki məhdudiyyətləri nəzərə almaqla reqressiya analizi 

əsasında çoxfaktorlu reqressiya modelinin yekun variantının alınması;  

- aydınlaşdırılan amillərin qarşılıqlı əlaqəsi və keyfiyyət səviyyəsinin 

yüksəldilməsinin seçilən amillərin dinamikliyindən asılı olaraq 

proqnozlaşdırılması.  

Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin çoxfaktorlu reqressiya modelinin 

qurulması müxtəlif formada olur. Məsələn; texniki faktorlar qrupunun keyfiyyət 

göstəricilərinin nəticələri ilə əlaqəsi adətən xətti asılılıq şəklində göstərilir.  

 

 ̂                      ,       (1) 

 

Burada,             – müxtəlif (fərdi və ya qrup) keyfiyyət göstəriciləri; 

          – göstəricilərin çəki əmsalları; 

   – sabit kəmiyyətdir.  

Digər qrup göstəricilər üçün məsələn; sosial-iqtisadi faktorlar qrupu üçün 

məhsulun keyfiyyət səviyyəsi və faktor – arqumentlər arasındakı asılılığın üstlü 

funksiya şəkilində qəbul edirlər, yəni 

 

    ∏  
  

 

   

                                    ( ) 

 

(1) və (2) formalı tənliklərin həlli məhsulun proqnozlaşdırılan keyfiyyət 

göstəricisinin zamandan asılı olaraq dəyişməsinin qrafiki təsvirlərini almağa 

imkan verir. Sonrakı ekstrapolyasiya metodundan istifadə etməklə bu qrafik üzrə 

verilən gələcək zaman üçün axtarılan keyfiyyət göstəricisinin qiyməti tapılır.  

Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin proqnozlaşdırılmasında ekspert 

proqnozu metodundan tez-tez istifadə olunur. Məhsulun keyfiyyətinin ekspert 

qiymətləndirilməsi metodları məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin bütövlükdə 

qiymətləndirilməsi, həmçinin hər hansı predmetin, məmulatın keyfiyyət 

göstəricilərinin təyin edilməsi ilə əlaqədar bütün məsələlərin həlli vaxtı istifadə 

edilir. Beləliklə, ekspert metodu aşağıdakı hallarda tətbiq olunur:  

• məhsulun keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş qiymətləndirlməsində;  

• qiymətləndirilən məhsulun təsnifatlandırılmasında;  

• məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin çəki əmsallarının təyinində;  

• orqanoleptik metodla keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsində;  
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• baza nümunələrinin və baza keyfiyyət göstəricilərinin ölçüsüz qiymətlərinin 

seçilməsində;  

• məhsulun attestasiya və sertifikatlaşdırılmasında (2).  

Çox mürəkkəb kompleks xassə olduğundan məhsulun keyfiyyətinin 

təyinində həmişə qeyri-müəyyənlik və əsaslandırılmamış elementlər iştirak edir. 

Odur ki, məhsulun keyfiyyətinin ekspert qiymətləndirilməsi bütövlükdə ilkin 

qiymətləndirmədir, informativliyi azdır, qiymətləndirilən məhsul ancaq birinci 

yaxınlaşmada və təxminən xarakterizə edilir. Keyfiyyətin belə ekspert 

qiymətləndirilməsi əsasında aydındır ki, hansısa mühəndis-texniki qərarlar qəbul 

etmək imkanları məhduddur. Lakin bu metod, məsələn, kommersiya 

sövdələşməsi zamanı, alınan məhsulun keyfiyyəti haqqında konkret məlumatlar 

olmadıqda istifadə oluna bilər. Lakin qeyd edək ki, texniki və ya digər təyinatlı 

məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün bu, yeganə metod 

olub, kifayət qədər geniş tətbiq olunur və bunun üçün müvafiq metodik 

tövsiyələr də işlənib hazırlanmışdır.  

Ekspert qiymətləndirilməsinin dürüstlüyünü, dəqiqliyini, etibarlılığını 

yüksəltmək üçün ekspertizanı səriştəli insanların qrup halında qərar qəbul etməsi 

kimi həyata keçirirlər. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün 

ekspert və işçi qruplardan ibarət olan ekspert komissiyası yaradılır. Ekspert 

qrupuna qiymətləndirilən məhsulun yaradılması və istismarı sahəsində yüksək 

ixtisaslı və xüsusi hazırılıq keçmiş mütəxəssis, tədqiqatçı, konstruktor, texnoloq, 

dizayner, əmtəəşünas, iqtisadçılar daxil edilir. Qrupa daxil olan ekspertlərin sayı 

qiymətləndirmənin dəqiqliyinə qoyulan tələbdən asılıdır və burada 7-dən 20-dək 

ekspert iştirak edə bilər. Ekspert qrupu qiymətləndirilən məhsulun keyfiyyət 

göstəriciləri haqqında informasiyaları ekspert üsulunu istifadə etməklə toplayır. 

Bu vaxt ekspert qrupunun yekun qərarı ekspertlərin qiymətlərinin ədədi ortası 

şəklində və ya ekspertlərin səsverməsi (―komissiyalar‖ metodu ) keçirilməklə 

qəbul edilir (3).  

Qeyd edək ki, müasir inkişaf mərhələsində məhsulun keyfiyyətinin 

proqnozlaşdırılmasında sosioloji metodlardan da istifadə edilir. Bu metod da 

ekspert metodu kimi sorğulara əsaslanır, lakin xüsusi ekspertlərin deyil, 

qiymətləndirilən məhsulun müxtəlif istehlakçıların rəyi öyrənilir. Odur ki, 

sosioloji metod ekspert metodunun bir növü sayılır. Məhsulun keyfiyyət 

göstəricilərinin proqnozlaşdırılmasının sosioloji metodu mahiyyətcə marketinq 

tədqiqatları xarakteri daşıyır və ekspertlər tərəfindən deyil, məhsulun potensial 

istehlakçılarının köməyi ilə həyata keçirilir. İstehlakçıların rəylərinin toplanması 

sorğu və ya xüsusi anketlərin yayılması və doldurulması, həmçinin konfrans, 

sərgi, auksion və digər tədbirlər vasitəsilə aparılır.  

Qarışıq (və ya kompleks) proqnozlaşdırma metodu ekstrapolyasiya, 

çoxfaktorlu təhlil və ekspert qiymətləndirmə metodlarının qarşılıqlı 

əlaqələrindən ibarətdir. Məhsulun keyfiyyətinin qarışıq proqnozlaşdırma 

metodunun bir neçə üsulları mövcuddur. Bunlardan proqnoz sütun metodunu, 

―Pattern‖ (ABŞ) metodunu, seçmə metodunu, ―ikili ağac‖ metodunu, tarazlaşan 

qiymətlər metodunu, matrisa metodunu, funksional analiz metodunu və s. 

göstərmək olar.  

Proqnoz sütun metodu Ukraniya Elmlər Akademiyasının Kibernetika 

İnstitunda işlənib hazırlanmış və ilk dəfə ixtisaslaşdırılmış dördüncü nəsil EHM-
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in yaradılmasında və kompleks məsələlərin həllində tətbiq edilmişdir (4). Bu 

metod aşağıdakı məsələlərdən ibarətdir:  

- elmi-texniki problemlər təsnifatlandırılır, mütəxəssislərin siyahısı tərtib 

edilir və proqnozlaşdırma üçün daha mühüm problemlər seçilir;  

- ekspert qiymətlərinin cədvəli hazırlanır, ekspert qrupları formalaşdırılır və 

problemin həlli yollarının tapılması ekspertiza aparılır;  

- proqnoz sütunu, yeni qoyulan məqsədə çatmaq üçün məmulatın 

parametrlərinin səbəb-nəticə əlaqələri sxemi tərtib edilir;  

- problemin həlli yolları formalaşdırılır və ekspert təhlili həyata keçirilir, 

həmçinin müəyyən edilmiş kriterlər üzrə optimal həll yolları seçilir.  

Proqnozlaşdırmanın ―Pattern‖ metodunda əvvəlcə ekspertlər tapşırıqların 

siyahısını formalaşdırılar. Sonra gələcək dövrün problemi üzrə ekspertlər vahid 

rəyə gəlirlər. Materiallar elmi-texniki əhəmiyyətinə görə formalaşdırılır və 

proqnozlaşdırmada bunların çəkisi qiymətləndirilir. Ardınca bütün ―ağac‖ 

yaradılır, məmulatın keyfiyyət parametrlərinin proqnoz qiymətləri lokal sistemi 

işlənib hazırlanır. Yekunda məmulatın texniki təkmilləşdirilməsi üzrə 

tövsiyyələr hazırlanır. ―Pattern‖ metodu ABŞ-da silahqayırma, kosmik 

tədqiqatlar, tibbi aparatura və digər sahələrdə geniş tətbiq olunur [5].  

Məhsulun keyfiyyətinin proqnozlaşdırılmasında daha yüksək texniki 

təkmilləşdirmə səviyyəsinə malik oxşar obyektlərin təhlilinə əsaslanan 

müqayisəyə əsaslanan metodlardan da geniş istifadə oluna bilər. Bu metod 

keyfiyyət göstəriciləri və texniki səviyyəsi təxminən eyni olan məhsulların 

ölkədə istehsalının dinamik inkişafını, həmin növ məhsulun digər ölkələrdə 

hazırlanma texnologiyası üzrə soraq məlumatlarının öyrənilməsini tələb edir.  

Keyfiyyət səviyyəsinin proqnoz üzrə qiymətləndirilməsinin adekvatlıq 

problemi modelləşməyə, hesabatlara və yaxud ekspert məlumatlarına əsaslanır. 

Keyfiyyət səviyyəsinin və rəqabət qabiliyyəti göstəricisinin qiymətcə məhsulun 

real xassələrini yaxınlaşdırmaq üçün verifikasiya həyata keçirilir. Verifikasiya – 

proqnoz qiymətləndirilməsinin etibarlılığını müəyyənləşdirmək məqsədilə 

aparılan təhlillərin bir növüdür (6, s. 113-116).  

Verifikasiya struktur və funksional verifikasiyalara ayrılır. Struktur 

verifikasiyada struktura müvafiq olaraq iki və ya daha çox proqnoz 

qiymətləndirmə müəyyənləşir. Funksional (parametrik) verifikasiyada iş 

prosesinə uyğunluq parametrləri, yəni müxtəlif mənbələrdən alınmış 

proqnozların özləri yoxlanılır.  

Verifikasiyanın məqsədi məhsulun keyfiyyət göstəriciləri haqqında 

gələcəkdə doğru biliklərin əldə edilməsidir Elə bu məqsədlə verifikasiya 

metodundan istifadə edilir. Verifikasiya metodu ilə işlənib hazırlanan proqnozlar 

iki əsas yanaşma üsulundan istifadə etməklə yerinə yetirilir: fasiləsizlik və 

komplekslik. Birincisi, proqnozun özünü doğrultması üçün müəssiə bu 

proqnozların həyata keçirilməsini praktikada mütəmadi olaraq yoxlamalıdır. 

İkincisi, kompleks, hərtərəfli düşünülmüş proqnozlar işlənib hazırlanmalıdır. 

Perspektiv dövr üçün məhsulun keyfiyyət göstəriciləri haqqında dolğun 

məlumatların əldə edilməsi məqsədilə verifikasiyanın mövcud beş metodundan 

istifadə edilir:  

1. Birbaşa verifikasiya – bu proqnoz verifikasiya istifadə olunan əvvəlki 

metodlardan fərqlənən proqnozlaşdırma metodunu təkrarlamaqla həyata 
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keçirilir. Bu üsuldan mürəkkəb hadisələrin proqnozunu vermək üçün statistik 

metod kimi istifadə etmək olar. Həmçinin alınan nəticələrin sonradan sintezi ilə 

kollektiv ekspert qiymətləndirmə metodları da istifadə oluna bilər. Bu zaman iİki 

növ proqnoz sintezindən istifadə edirlər:  

- bütün proqnozların bir hissəsinin sintezi;  

- bir neçə xüsusi proqnozun bazasında uyğunlaşdırılmış (kombinasiya 

edilmiş) proqnoz.  

2. Dolayı verifikasiya obyektə aid proqnoz nəticələri ilə digər informasiya 

mənbəyinin məlumatları əsasında verilmiş proqnoz müqayisəsidir.  

3. Ardıcıl verifikasiya əvvəllər məlum olan proqnoz qiymətlərdən istifadə 

edərək analitik və ya məntiqi yolla alınan proqnozdur. Deməli, ardıcıl 

verifikasiya tədqiqat obyekti haqqında əsaslandırılmış perspektiv məlumatlar 

əldə etmək məqsədilə məlum olan proqnoz qiymətləndirmənin nəticələrinin 

sintezləşdirilməsidir. Bu verifikasiya proqnozlaşdırmanın sinoptik metodu ilə 

oxşarlıq təşkil edir.  

4. Sinoptik metod ekspertlər tərəfindən proqnozlaşdırma obyektinin məlum 

proqnozlarının təhlilinə və proqnozlaşdırma mühitinin sonrakı sintezinə 

əsaslanan proqnozlaşdırma metodudur.  

5. İnvers verifikasiya tədqiqat obyektinin onun keçmişinə aid proqnoz modelə 

adekvatlılığının praktiki yolla yoxlanmasıdır. Proqnostik modelə görə 

parametrlərin təyin edilən ədədi qiymətini ekspermentin gedişində alınmış 

faktiki qiymət ilə müqayisə etmək olar. Əgər müqayisə edilən parametrlərin 

qiymətləri arasındakı fərqlər cüzidirsə, onda belə obyektin keçmişinə aid 

verifikasiya modelini və proqnozun nəticələrini etibarlı hesab etmək olar. 

Proqnozlaşdırma zamanı mütəmadi yanlış məlumat mənbələrini 

müəyyənləşdirmək, mümkün səhvləri aradan qaldırmaq və proqnoz səhvlərini 

nəzərə almaqla verifikasiya həyata keçirilir. 

Məhsulun rəqabət qabiliyyəti və keyfiyyətinin proqnoz qiymətinin 

verifikasiyasının həyata keçirilməsi, fikrimizcə, alınan nəticələrin dəqiqliyinin 

və etibarlılığının təminatında təsirli vasitədir. Qeyd edək ki, məhsulun keyfiyyət 

göstəricilərinin proqnozlaşdırılması istiqamətində nailiyyətlərin olmasına 

baxmayaraq, proqnoz qiymətləndirmədə adekvatlıq problemi, xüsusən keyfiyyət 

səviyyəsi və rəqabət qabiliyyəti göstəricilərinin ədədi qiymətinin təyini məsələsi 

günümüz reallığında actual məsələ olaraq qalır. Fikrimizcə, məhz bu baxımdan 

kvalimetrya metodlarının və məhsulun keyfiyyətinin idarə olunmasının daim 

təkmilləşdirilməsi zəruridir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖЕЙХУН МАХМУДОВ, ВУСАЛ ЗЕЙНАЛОВ 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОДУКЦИИ 

В статье повествуется о методических способах прогнозирования качественных 

показателей продукции,  об использовании соответствующих методов во время поисково-

го и нормативного прогнозирования, обоснование целесообразности использования 

методов прогнозирования при определении их качественных показателей во временном 

выражении.   

В научной статье также построена в двух формах регрессивная модель прогнозиро-

ваниякачественных показателей продукции, указаны пути определения качества продук-

ции в условиях неопределенности и показана значимость использования верификационно-

го вида анализа при определении достоверности прогнозируемых показателей. 

Ключевые слова: показатели качества продукции, прогнозирование, методы 

прогнозирования, экстраполяция, многофакторное прогнозирование, экспертный метод, 

верификация 

 

SUMMARY 

CEYHUN MAHMUDOV, VUSAL ZEYNALOV 

METHODS OF FORECASTING PRODUCT QUALITY INDICATORS 

The article discusses the methodological methods of forecasting product quality 

indicators, forecasting methods used in search and normative forecasting, the appropriateness of 

which forecasting methods to use when forecasting quality indicators is substantiated. The 

scientific article also established a regression model for forecasting product quality indicators in 

two forms, gave ways to determine product quality under uncertainty, and showed the 

importance of using the type of verification analysis in determining the reliability of forecasting. 

 Key words: product quality indicators, forecasting, forecasting methods, extrapolation, 

multifactor forecasting, expert method, verification 
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AZƏRBAYCANIN XARĠCĠ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠNĠN MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠ 

 

           Məqalədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının mövcud iqtisadi potensialı, dünya ölkələri 

ilə əlaqələri, ölkənin idxal-ixrac əməliyyatlarına dair məlumatlar verilmiĢdir. Həmçinin, 

məqalədə ölkənin müstəqilliyinin ilk illərində olan vəziyyət qiymətləndirilmiĢ və xüsusilə son 

illərdə ölkədə bu sahədə aparılan islahatlar ətraflı təhlil olunmuĢ və bu sahədə vəziyyət 

dəyərləndirilmiĢdir. 

           Açar sözlər: xarici iqtisadi siyasət, iqtisadi inteqrasiya, qeyri-neft sektoru, ixrac siyasəti, 

xarici kapital 

  

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi 

siyasətini artıq özü müəyyən etməyə başlamışdır. Ölkəmizin Asiya və 

Avropanın kəsişməsində çox əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi bu siyasətin 

uğurla həyata keçirilməsinə müsbət təsirini göstərmişdir. Hər bir ölkənin iqtisadi 

inkişaf səviyyəsini müəyyən edən mühüm göstəricilərdən biri də xarici ticarət 

əlaqələrinin səviyyəsidir. İstehsal olunan məhsulların dünya bazarlarında rəqabət 

qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, onların bu bazarlara sərbəst çıxışının təmin 

edilməsi, daxili istehlak bazarı üçün zəruri malların idxalı nəticə etibarilə 

ölkələrin iqtisadi qüdrətinin artmasına təsir edir. 

Müasir dövrdə iqtisadi inkişafı şərtləndirən və əhəmiyyətli dərəcədə 

sürətləndirən əsas amillərdən biri də dövlətlərarası ticarət əlaqələrinin genişlən-

dirilməsi, uğurlu idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, onlar arasında 

nisbətin milli maraqlara uyğun olaraq düzgün qurulmasıdır. Ümumiyyətlə müasir 

dünya təsərrüfatının qloballaşması prosesinə paralel olaraq beynəlxalq ticarətin 

sürətlə inkişaf etməsi də mühüm şərtlərdən biridir. Bu məqam həm də istənilən 

dövlətin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında vacib rol oynayan faktorlardan 

biridir. Digər tərəfdən dünyaya iqtisadi inteqrasiya müxtəlif ölkələr arasında bu 

sahə üzrə münasibətlərin yaxşılaşmasına və qarşılıqlı əlaqələrin güclənməsinə 

səbəb olmaqla yanaşı, qarşılıqlı ticarətin inkişafına yönəldilmiş əmək bölgüsü 

sisteminin dərinləşməsinə gətirib çıxarır. 

Azərbaycanın müstəqillik qazanması onun həm qonşu ölkələrlə, həm də 

dünya ölkələri  ilə iqtisadi, həmçinin xarici ticarət əlaqələrinin artmasına təkan 

vermişdir. İqtisadi potensialın artırılması digər dövlətlərlə əlaqələrin genişlən-

məsinə, tərəfdaşların sayının artmasına və Azərbaycanın regionda mövqeyinin 

güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu illər ərzində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 

özünəməxsus xarakterə malik olmuş və ilk mərhələdə müşahidə edilən 

durğunluqdan sonra surətli inkişaf fazasına keçərək yüksək nəticələrin əldə 

edilməsinə səbəb olmuşdur. Xarici ticarət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər 

xarici ticarət  sektorunun  ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevril- 
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məsinə və xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Ölkədə 

azad iqtisadiyyat, özəl bölmənin inkişafı, respublikanın həm siyasi, həm də 

iqtisadi nüfuzu və yerləşdiyi əlverişli coğrafi şərait də xarici ticarət əlaqələrinin 

həcminin və miqyasının artmasına böyük imkan yaratmışdır (13). 

Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyasının əsas prioritet istiqamətlərin-

dən biri müasir dünya təsərrüfat proseslərinə aktiv səkildə qoşulmaq, qlobal 

geoiqtisadi məkanda baş verən yeni meyllərə adekvat şəkildə reaksiya 

verməkdən ibarətdir. 1994-cu ildə ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması Azər-

baycanın ümumi iqtisadi inkişafında çox mühüm rol oynadığı kimi, ticarət 

əlaqələrinə də bilavasitə təsir etdi. Neft müqavilələri Azərbaycanı dünya 

ölkələrinə tanıdaraq ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə mühüm töhfələr 

verməklə xarici ticarət dövriyyəsini dəfələrlə artırdı. İqtisadi sahədə 

Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq bu gün 

ölkəmiz dünya dövlətləri ilə qurulmuş xarici ticarət əlaqələrində böyük 

müvəffəqiyyətlər əldə etməyi bacarıb və qazanılan nailiyyətlərin miqyası 

günü-gündən genişlənməkdədir. Xüsusən də, özəl biznesin inkişafı üçün 

yaradılan əlverişli şərait, istehsal münasibətlərində müsbət keyfiyyət dəyişik-

likləri və bu qəbildən olan digər amillər xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin 

böyük sürətlə artmasına səbəb olmaqdadır. 

1995-ci ildən başlayaraq xarici ticarət əlaqələrinin dinamikası 

əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmiş, coğrafiyası getdikcə genişlənməkdədir. Bu 

gün Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən müasir xarici ticarət siyasəti 

əslində bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər kompleksində baş verən 

proseslərin daxili məntiqinə uyğun şəkildə milli iqtisadi                və siyasi amillərin 

qarşılıqlı təsirindən formalaşan mürəkkəb bir sistemdir. Xarici ticarət 

əməliyyatları ölkəmizin milli maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Xarici 

ticarət dövriyyəsinin inkişaf dinamikasında aşkara çıxarılmış meyl və 

təmayüllərin qərarlaşması  prosesi demək olar ki, bütünlükdə idxal və ixracatın 

əmtəə strukturunda baş verən müsbət dəyişikliklərə söykənir (12). 

Ümumiyyətlə ixrac və idxal potensialından tam şəkildə və səmərəli 

istifadə edildiyi, habelə iqtisadiyyatın birbaşa dünya bazarının tələbinin 

ödənilməsinə yönəldiyi üçün respublikamızda milli təsərrüfat çox dinamik 

inkişaf edir. Həmçinin dünya bazarında kəskin rəqabətin təsiri ilə milli 

müəssisələrin istehlak texnologiyalarının keyfiyyəti yüksəlir, əmtəə və  

xidmətlərin qiyməti aşağı düşür, beləliklə də əhalinin rifah halı yüksəlir. Buna 

görə də respublikamızda ümumən xarici ticarətin, o cümlədən sahə iqtisa-

diyyatının genişləndirilməsinə milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin mühüm 

amillərdən biri kimi baxılır. Azərbaycan təkcə  özünü təmin edəcək səviyyədə 

deyil, həm də Avropa və dünya təchizat sistemində səmərəli şəkildə iştirak edə 

biləcək miqdarda istehsal və resurs ehtiyatlarına malikdir. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində sahibkarların 

ixrac və idxal prosedurlarının daha rahat şəkildə həyata keçirilməsi, habelə daxili 

istehsalın stimullaşdırılması, son məhsulun həm yerli bazarda, həm də xarici 

bazarlarda rəqabət qabiliyyətli olması üçün dövlət tərəfindən mütəmadi olaraq 

iqtisadi və hüquqi islahat tədbirləri həyata keçirilir. İslahatlar geniş vüsət 

aldıqca, Azərbaycanın dünyanın əksər ölkələri  ilə ticarət dövriyyələri artır və 

yeni ticarət müqavilələri bağlanır. Bütün bunlar, ölkəmizin ixrac-idxal gömrük 
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siyasətinin ildən ilə təkmilləşdirməyə və beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək 

tətbiq etməsinə sövq edir. 

Son illər qlobal miqyasda baş verən iqtisadi proseslər fonunda ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafı, investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırıl-

ması, sahibkarlığın genişləndirilməsi uçun əlverişli imkanların yaradılması, 

rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft məhsullarının istehsalı və ixracının stimullaş-

dırılması, ənənəvi və yeni bazarlara çıxış imkanlarının artırılması, idxalın 

əvəzlənməsi, o cümlədən yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi 

istiqamətində aparılan iqtisadi islahatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və 

bu sahədə işlərin səmərəli əlaqələndirilməsini təmin etmək məqsədilə ölkə 

başçısı tərəfindən mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, strateji əhəmiyyətə malik 

sənəd və proqramlar qəbul edilmişdir (1). Həyata keçirilmiş islahatlar və qəbul 

edilmiş strateji sənədlər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətinin və 

perspektivlərinin müəyyən edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bu iqtisadi 

tədbirlərin bir çoxu xarici siyasətə təsir imkanlarına malikdir. 

Qloballaşma prosesinin sürətləndiyi və rəqabət şərtlərinin daha da 

çətinləşdiyi müasir dövrdə yalnız iqtisadi cəhətdən güclü ölkələr qloballaşmanın 

faydalarından yararlanırkan, iqtisadiyyatı zəif olan ölkələr bu prosesdə ciddi 

itkilərlə üzləşməkdədir. Bu amil hər bir ölkənin iqtisadi cəhətdən güclənmək 

istəyini şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan Respublikasında son 

illərdə tətbiq edilən iqtisadi siyasət və həyata keçirilən iqtisadi islahatlar 

nəticəsində ölkə davamlı və yüksək iqtisadi artım tempinə nail olmuş və iqtisadi 

cəhətdən daha da güclənmişdir. Bu iqtisadi artım əhalinin sosial-iqtisadi 

vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına, real pul gəlirlərinin artmasına, ölkədə 

irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə öz töhfəsini 

vermişdir. 2019-cu ildə də ölkə iqtisadiyyatının qlobal dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiya olması sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edilmiş, iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində, o cümlədən, sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırıl-

ması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, xarici ticarətin inkişafı sahəsində 

əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. 2019-cu ildə ölkədə istehsal olunan məhsulların 

ixrac imkanlarının artırılması xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu çərçivədə, 

neft ölkəsi olan Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması 

baxımından mühüm olan qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və istehsal 

olunan malların xarici bazarlara çıxarılmasının asanlaşdırması istiqamətində işlər 

davam etdirilmiş və mövcud ixrac potensialının daha səmərəli reallaşdırılmasına 

və potensialın artırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilmişdir (1). 

  2019-cu il ərzində ikitərəfli və çoxtərəfli ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi 

və inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. Bu sahədə, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələr ilə iqtisadiyyat və ticarət sahəsində 

müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

yeni sazişlərin razılaşdırılması istiqamətində görülən işlər xüsusi yer tutmuşdur. 

Bu istiqamətdə MDB ölkələri ilə də mühüm addımlar atılmışdır. 

   Son illərdə qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından daha da səmərəli 

istifadəsi və bütövlükdə xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi 

məqsədilə Azərbaycan mənşəli malların güzəştli şərtlərlə ixrac imkanlarının 

artırılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. 

Beynəlxalq ticarət istənilən dövlətin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasın-
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da vacib rol oynayan faktorlarından biri kimi qiymətləndirilməlidir. Müstəqillik 

əldə etməmişdən öncə Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının üzvü olduğundan 

onun xarici ticarət siyasəti üzərində güclü dövlət nəzarəti mövcud idi və ticarət 

əməliyyatları daha çox keçmiş SSRİ-yə üzv ölkələrlə aparılırdı. Müstəqillik əldə 

etdikdən sonra Azərbaycan iqtisadi azadlıq əldə etməsi ilə milli iqtisadiyyatı 

inkişaf etdirmək uçun yeni imkanlar yarandı, bu sahədə aparılan iqtisadi 

islahatlar dünya ölkələri ilə əlaqələrin genişlənməsinə səbəb oldu. Son illərdə 

xarici ticarət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər xarici ticarət sektorunun ölkə 

iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə, xarici ticarət 

əlaqələrinin genişlənməsinə, ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilmə-

sinə, ölkəyə valyuta daxil olmalarının artmasına, qeyri-neft ixracının artmasına 

gətirib çıxarır ki, bu da nəticə etibarı ilə ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə öz 

töhfəsini verir. 
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РЕЗЮМЕ  

ДЖАВИД ГУСЕЙНОВ 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВНЕШНИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

АЗЕРБАЙДЖАНА 

            Согласно статье, дается информация о текущем экономическом потенциале 

Азербайджанской Республики, ее отношениях с другими странами, импортно-экспортных 

операциях страны. В статье также дается оценка ситуации в первые годы независимости и 

детально анализируются реформы, проводимые в этой сфере, особенно в последние годы, 

и дается оценка ситуации в этой сфере. 

          Ключевые слова: внешнеэкономическая политика, экономическая интеграция, 

ненефтяной сектор, экспортная политика, иностранный капитал 

 

SUMMARY 

JAVID HUSEYNOV 

CURRENT SITUATION OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF AZERBAIJAN 

SUMMARY 

          According to the article, information is provided on the current economic potential of the 

Republic of Azerbaijan, its relations with other countries, the country's import-export operations. 
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The article also assesses the situation in the first years of the country's independence and 

analyzes in detail the reforms carried out in the country in this area, especially in recent years, 

and assesses the situation in this area. 

          Key words: foreign economic policy, economic integration, non-oil sector, export policy, 

foreign capital 
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MÜASĠR NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNDƏ ABĠDƏLƏRĠN TƏRƏNNÜMÜ 

 

Məqalədə müasir Naxçıvan ədəbi mühitindən danıĢılır. Bu məqsədlə tarix və mədəniyyət 

abidələrinə həsr olunmuĢ bədii əsərlər elmi-nəzəri cəhətdən təhlil olunur. Naxçıvanda yaĢayıb-

yaradan müxtəlif Ģairlərin əsərlərindən alınmıĢ örnəklər əsasında onların abidələrə münasibəti 

müəyyənləĢdirilir. Poeziyanın obrazına çevrilən dağ, daĢ və qayalar haqqındakı Ģeir və 

poemalar, bir tərəfdən də, müəlliflərin abidələrə verdiyi dəyər hesab olunur.  

Açar sözlər: Ģeir, Ģair, abidə, mövzu, bədiilik 

 

Naxçıvan ədəbi mühiti formalaşdığı zamanlardan indiyə qədər maraqlı 

bir inkişaf yolu keçmişdir. Bu mühitdə cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə aid 

mövzu zənginliyi, ideya-bədii xüsusiyyətlər bolluğu ilə qarşılaşırıq. Naxçıvanlı 

yazarların yaradıcılığında diqqəti çəkən mövzulardan biri də abidələrin təsvir və 

tərənnümüdür.  ―Muxtar respublika ərazisindəki Qazma, Kilit mağaraları, 

Oğlanqala, Çalxanqala, Govurqala kimi qala-şəhər məntəqələri, Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı əcdadlarımızın bədii təfəkkürünü, adət-ənənələrini, estetik-fəlsəfi 

baxışlarını və dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirir, Gəmiqaya qayaüstü 

rəsmləri bu torpaqların qədim türklərin və ümumiyyətlə, insanın ilk yaşayış 

məskənlərindən olduğunu təsdiqləyir‖ (6). İctimai-tarixi baxlmdan bu qədər 

gərəkli və dəyərli olan bu abidələrin bədii əsərlərin təsvir və tərənnüm obyektinə 

çevrilməsi təbiidir. Vətənin hər daşı, hər qayası maraqlı və keşməkeşli bir 

tarixdir. Qafar Qəribin eyni adlı belə bir şeri və kitabı vardır: ―Vətən daşdan 

başlayırmış‖: 

Hər başa ―baş‖ deyib keçmə! 

Hər başa baş əyib keçmə! 

Hər daşa ―daş‖ deyib keçmə, 

Vətən daşdan başlayırmış (6, s. 68). 

 Vətənin daşlarına qiymət verənlər çox olmuşdur. Bu mənada, şair 

Əliağa Kürçaylının xidmətini unutmaq olmaz. Təsadüfi deyildir ki, prof. 

S.Q.Həsənova onu ―daşların baş nəğməkarı‖ adlandırmışdır: ―Daşlara nəğmə 

deyən şairin sözləri daşları insanın gözündə xeyli qaldırır, Ə.Kürçaylı onları elə 

tərənnüm edir ki, düşünürsən: daş nə qədər də gərəkli bir şeydir, bəlkə də, daşsız 

həyat mümkün deyil‖ (3, s. 211). Naxçıvan ədəbi mühitində də daşların dəyəri, 

sanbalı az deyil.  

Kəmalə Ağayevanın ―Səndə tarixlərin çox nişanı var‖ əsərində 

―abidələrin bolluğuna‖ düşürsən: 

Qədim abidələr sərgisidir  o, 

Ölməz Əcəmidən nişanə qalıb. 
 

Məqalə tarixçəsi: 
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Uca tanrımızın sevgisidir o, 

Əshabi-Kəhfində əfsanə qalıb (1, s. 59). 

K.Ağayevanın şerində abidələr haqqındakı epitetlər, həm də onların tarixi 

dəyərini bildirir: 

―Möminə xatın‖ da ismət qalası, 

Ötən əsrləri bizə nəql edir (1, s. 59). 

Gəmiqayası var – Nuh diyarıdır, 

Yaşı ululardan uludur onun (1, s. 59). 

Burda Qızqala var, Oğlanqala var, 

Söz açır aşiqlər hekayətindən (1, s. 60). 

Ayrı-ayrı söz sənətkarlarının qələmində abidələr mövzusunun bədii həlli 

müxtəlif çalarlarda açılır. Bu açılışda deyilən fikirlərin, işlənən sözlərin böyük 

rolu vardır: ―Şerin taleyi ən münasib və ifadəli söz seçimindən daha çox asılıdır‖ 

(3, s. 3). Abidələr haqqında Naxçıvanda deyilən bədii fikirlər, mənalı sözlər 

birdən-birə şeirlərə düşmür, onlar hər bir şair-vətəndaşın ürəyindən keçib gəlir. 

Vaqif Məmmədovun ―Gəmiqaya bayatıları‖nda olduğu kimi:  

Buludun nəmi qaya, 

Qüssəsi, qəmi qaya. 

Burda bir möcüzə var –  

Adı da Gəmiqaya. 

Mərdlərin mərdi bura, 

Azaldar dərdi bura. 

Ey yolçu, ayaq saxla, 

―Nuh çıxan‖ yerdi bura  

 Vaqif Məmmədov Gəmiqaya bayatılarında daşların ―hiss‖lərini duyur, 

onlara canlı kimi yanaşır: 

Kimsə burda dayana, 

Daş sirr açar duyana. 

Sanki Cənnət bağıdır 

Qapıcıqdan o yana  

Naxçıvanda yaranan bədii əsərlərdə, demək olar ki, muxtar 

respublikadakı bütün abidələrdən danışılır. Lakin onlar içərisində Əlincənin 

xüsusi mövqeyi vardır. Bu diyarda əlinə qələm alanların, demək olar ki, 

hamısının yaradıcılığında Əlincə mövzuların bəzəyinə çevrilmişdir. Q.Qəribin 

―Əlincə‖ poemasında ―Daşın da mərdini duymaq olurmuş‖ deyən şairin 

qələmində çiçəklər də ―daşlaşır‖: 

Burda çiçəklər də daşlaşıb sanki, 

Burda qayalar da çiçək açıbdır. 

Burda ağac var ki, ―Azadlıq‖ deyə, 

Hansısa bağçadan bura qaçıbdır (6, s. 149). 

Şair Əlincəni ―babaların daş heykəli‖ hesab edir. Qafar Qəribin 

qələmində daşların, qayaların insana mənəvi təsirini bire daha hiss edirsən: 

Bir anlıq vuruldum sal qayalara, 

Daşa məhəbbətim artdı, elə bil. 

Daş olmaq arzusu bürüdü məni, 

ÖZÜMƏ hörmətim artdı, elə bil (6, s. 150). 
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Abidələri təsvir və tərənnüm edən əzərlərin məzmununda elə maraqlı 

fikirlərə rast gəlmək olur ki, onlar sözügedən abidələrə verilən qiymət kimi 

layiqlidir. ―Məzmun bədii əsərin mahiyyəti, poetik mündəricəsidir. Bu mahiyyət 

təsvir olunan hadisə və əhvalatdan, obrazların hiss, duyğu, fikir, münasibət, 

əlaqə və mübarizələrindən yaranır, bədii əsərin mövzusunu açan həyat 

hadisələrindən, fikir və hisslərindən ibarət olur. Varlığın müxtəlifliyi, insanın 

ümumi və fərdi xüsusiyyətləri, onun portretinin və daxili aləminin 

özünəməxsusluğu müşahidə ilə seçilir, dünyagörüşlə qiymətləndirilir, obrazlarda 

konkret, hissi-emosional ifadə olunur, belə məzmun daxili birliyə, daxili 

harmonikliyə tabe olur‖ (2). Abidələr mövzusundakı əsərlərin əsas obrazı dağlar, 

qayalardır. Bu dağlar, qayalar şair qələmində haqsızlara qurulan ―dar ağacı‖ 

timsalındadır: 

Bura məkan olub ―Haqq!‖ deyənlərə, 

Bu dağ haqsızların dar ağacıdı. 

Burda neçə-neçə igid yetişib, 

Bu dağ ər yetirən bar ağacıdı (6, s. 151). 

 Sözsüz ki, Əlincə deyəndə Nəimini xatırlamamaq olmur. Əsərlərin 

çoxunda belədir. Hətta Əlincə Nəiminin qoruyucusu kimi yüksək dəyərləndirilir: 

Çoxlarını ayağına yıxıbdır, 

Şan-şöhrəti asimana çıxıbdır. 

Nəimini sinəsinə sıxıbdır –  

Qartal kimi onu qorur Əlincə, 

Keşiyində sayıq durur Əlincə (6, s. 159). 

Əlincəni ―aslan qalası, nər qalası, namus, qeyrət, ər qalası‖ adlandıran 

Qafar Qərib, bir tərəfdən də, onu ―Nəiminin baş daşı‖, ―İlandağın qardaşı‖ kimi 

vəsf edir. 

Bədii ədəbiyyat insanların mənəvi tələbatını ödəməkdə əvəzsiz 

qaynaqlardan biridir. Onun dolğunluğu, mükəmməlliyi müəlliflərin bacarığı ilə 

məhdudlaşmır, onların dünyagörüşündən, həyata, cəmiyyətə baxışından da  çox 

şey asılıdır. Qafar Qərib bədii suallarla tarixi həqiqətləri təsdiq edir: 

Bir xalqın tarixi daş, qaya ola, 

Belə bir tarixi danmaq olarmı? 

Daş-qaya üstündə tarix yazılsa, 

Belə bir yazını pozmaq olarmı? (5, s. 126). 

Poetik təfəkkür süzgəcindən keçən abidələr yeni bədii təravət qazanır, 

poetik forma ilə canlandırılır. Bu prosesdə onların ideya-estetik qiyməti 

müəyyənləşir. 

İbrahim Yusifoğlunun ―Bu nəğməm sənədir, doğma Naxçıvan‖ əsəri 

sanki ―abidələr kolleksiyası‖dır.  

Sinəsində yol verib Araza, Arpaçaya, 

Qoynunda buz bulaqlar, çeşmələr çağlayırlar. 

―Əshabi-Kəhf‖, ―Əlincə‖, Nuh yurdu ―Gəmiqaya‖, 

Qədimliyi, paklığı qoruyub saxlayırlar. 

―Yusif Küseyr oğlu‖, 

―Möminə Xatın‖ kimi, 

Türbələr bu şəhərin incisidir-zəridir. 

Dolaşdıqca qoynunu sevinc yaxır qəlbimi, 
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Mənim gözəl şəhərin muzeylər şəhəridir (9, s. 116-117).  

Abidələri şeirlərə yaraşdıran, sözləri fikirlərə yaraşdıran şairlərimiz 

poetik zövqlə muxtar respublikamızın sinəsində tarixlərin yurdu olan yerləri 

bədii əsərlərində yaşada-yaşada ədəbi mühitin mövzu zənginliyini təmin edir, 

bədii imkanlarını üzə çıxarırlar. Poeziyanın əsas mahiyyət problemi olan 

bədiiliyin fonunda abidələr daha möhtəşəm görünür. Abidələrin dəyəri 

poeziyanın idrak gücü ilə bir daha qavranılır.  
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                                                    РЕЗЮМЕ              

HУРЛАНА АЛИЕВА 

ВОСПЕВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ 

НАХЧЫВАНА 

В статье рассказывается о современной литературной среде Нахчывана. Для этого 

произведения искусства, посвященные памятникам, анализируются с научно-

теоретической точки зрения. Их отношение к памятникам определяется на основе 

образцов, взятых из произведений различных поэтов, живущих и работающих в 

Нахчыване. Стихи и поэмы о горах, камнях и скалах, превратившиеся в один из образов 

поэзии, с другой стороны показывают  ценность , которую авторы придают памятникам.  

Ключевые слова: поэт, стихотворение, памятник, тема,  вечность 

 

SUMMARY 

NURLANA ALĠYEVA 

GLORIFYING  OF MONUMENTS IN THE MODERN LITERARY ENVIRONMENT 

OF NAKHCHIVAN 

The article describes the contemporary literary environment of Nakhchivan.  For this, 

works of art dedicated to monuments are analyzed from a scientific and theoretical point of view. 

Their attitude towards the monuments is determined on the basis of samples taken from the 

works of various poets living and working in Nakhchivan. Verses and poems about mountains, 

rocks and rocks, which have become one of the images of poetry, on the other hand show the 

value given by the authors to monuments. 

Key words: poet, poem, monument, theme, eternity 
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NEMƏTULLAH NAXÇIVANĠ ĠRSĠNĠN TÜRKĠYƏDƏ ÖYRƏNĠLMƏSĠ TARĠXĠ 

 

Məqalə Nemətullah Naxçıvani irsinin Türkiyədə öyrənilməsi məsələlərinə həsr olunub. 

Qeyd olunmuĢdur ki, Nemətullah Naxçıvani islam tarixində öz qiymətli əsərləri ilə ciddi xidmət 

göstərmiĢdir. N.Naxçıvani türk-islam dünyasında dini elmlər üzrə çox tanınmıĢ elm xadimi 

olmuĢdur. Onun yaradıcılığı ilə bağlı Türkiyədə TaĢköprüzadə Əhməd Əfəndi, Katib Çələbi, 

Mehmed Süreyya, Əbdülbaqi Turan, Ġbrahim Görənər, YaĢar Kurt, Ali Ġhsan Türcan və b. 

tədqiqatlar aparmıĢlar. Məqalədə bu kimi məsələlər təhlil edilib. 

Açar sözlər: Nemətullah Naxçıvani, Türkiyə, TaĢköprüzadə Əhməd Əfəndi, türk-islam 

dünyası   
 

      Nemətullah Naxçıvani islam tarixində öz qiymətli əsərləri ilə ciddi xidmət 

göstərmişdir. O,―Quran‖ təfsirçiləri içərisində ən görkəmli təfsirçi alim kimi 

tanınmışdır. Nemətullah Naxçıvani XV əsrin sonları-XVI əsrin əvvəllərində 

yaşamış görkəmli islam filosofu, mütəsəvvif, ―Qurani-Kərim‖in bütün ayələrinin 

təfsirini verən islam alimi, Naxçıvan torpağının yetirməsi olan görkəmli 

şəxsiyyətdir. İslam tarixində çox məşhur olan bu mütəfəkkir çox təəssüf ki, 

Azərbaycanda az tanınmış, demək olar ki,elmi irsi öyrənilməmişdir.Bu 

çatışmazlığı görən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri cənab 

Vasif Talıbov görkəmli mütəfəkkirin elmi irsinin tədqiqi və nəşri haqqında 29 

oktyabr 2019-cu il tarixdə Sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncam müvafiq təş-

kilatlar və elm adamları qarşısında mühüm vəzifələr qoymuşdur. Sərəncamdan 

irəli gələn vəzifə kimi AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində bu istiqamətdə bir sıra 

tədbirlər həyata keçirilmişdir: ―Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təfsir 

alimi‖, ―Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti‖ mövzusunda kitablar nəşr 

edilmiş, görkəmli islam mütəfəkkirinin ―Əl-Fəvatihül-ilahiyyə və'l-Məfatihü'l-

Qeybiyyə‖ əsəri Ali Məclis Sədrinin göstərişi ilə bölməmizin əməkdaşı tərə-

findən tərcümə edilərək geniş ictimaiyyətin istifadəsinə təqdim edilmişdir. 5-7 

iyul 2019-cu il tarixdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin təşkilatçılığı ilə təşkil 

edilən ―Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Nemətullah Naxçıvani‖ beynəlxalq 

konfransı da bu istiqamətdə həyata keçirilən növbəti mühüm tədbirlərdən biridir.  

       Nisbəsi Naxçıvani olan böyük mütəfəkkir, Nemətullah Baba, Şeyx Əlvan, 

Əlvanül-Ağşəhri və sair ləqəbləri ilə də tanınmış, Naxçıvan şəhərində doğulmuş, 

ilk təhsilini bu diyarda almışdır. Əsərlərini ərəb və fars dillərində yazmışdır. O, 

Ağqoyunlu hökmdarları Uzun Həsən və onun oğlu Sultan Yaqubun dövründə 

Naxçıvanda yaşayıb yaratmış, sonra Təbrizə getmiş, burada fəaliyyət göstərmiş, 

1498-ci ildə Anadoluya, 1499-cu ildə Ağşəhərə köçmüşdür. Qaynaqlar onun 

nəqşibəndiyyə təriqətinə mənsubluğu haqqında da məlumat verir, eyni zamanda  

nəqşibəndiyyə  təriqətini  Anadoluya Nemətullahın gətirdiyini yazır. O, 

Ağşəhərdə  zaviyə  təşkil  etmişdir. Həmin zaviyə ―Evkafi-Zaviyeyi- Nemətullah  
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Naxçıvani‖ adlanmışdır. 1514-cü ildə Türkiyədəki Ağşəhərdə vəfat etmişdir. 

Ağşəhərin Köyəgiz məhəlləsində dəfn olunmuş, məzarı ziyarətgaha çevrilmişdir. 

Sənduqəsindəki kitabədən aydın olur ki, məzarı 1859 və 1889-cu illərdə təmir 

olunmuşdur. Məzarın yanında Dəbbağzadə Əli Rza Əfəndi dəfn olunmuşdur ki, 

o da dövrünün məşhur mütəsəvviflərindən olmuşdur. 2014-cü ildə Ağşəhərdə 

Nemətullah Naxçıvaninin adını daşıyan orta ümumtəhsil məktəbi fəaliyyətə 

başlamışdır. Konya vilayətinin bu qədim övliyalar yurdunda böyük mütəfəkkirin 

adını daşıyan bir cami də mövcuddur. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, böyük təsəvvüf alimi N.Naxçıvani türk-islam 

dünyasında dini elmlər üzrə çox tanınmış elm xadimi, üləma olmuşdur. 

N.Naxçıvaninin elmi irsinin öyrənilməsində Osmanlı təzkirəçiləri və din 

alimləri, eləcə də cumhuriyyət dövrü tədqiqatçılarının əsərləri xüsusi yer tutur. 

Təsadüfi deyildir ki, Nemətullah Naxçıvani və onun yaradıcılığı haqqında 

məlumat verən ilk əsərlərdən biri XVI əsr alimi Taşköprüzadə Əhməd Əfəndinin 

―Əş-şəkayikun Numaniyyətü fi Üləmaid Dev-letil –Usmaniyyə‖ əsəridir (12). 

Bu kitabda böyük islam mütəfəkkiri haqqında yazılır: ―Allah yolunda xidmət 

edən ariflərdən biri, dərvişlik və sufiliyin fəxri olan Nemətullah özünü xalqdan 

gizlədirdi. O, rəbbani elmlərdə dərin bilik sahibi olmuşdur. O, ―Quran‖ın digər 

təfsirlərinə müraciət etmədən ona təfsir yazmış, orada bir çox şəxslərin dərk 

etmədiyi incəlikləri və həqiqətləri fəsahətli ibarələr və bəlağətli ifadələrlə 

aydınlaşdırmışdır. O, Qaraman vilayətinin Ağşəhərində yaşamış və orada vəfat 

etmiş, o şəhərdə də dəfn olunmuşdur. Allah onun qəbrini nurani etsin‖ (12, s. 

345). Ondan sonra XVII əsr salnaməçisi Katib Çələbi ―Kəşf-üzzunun‖ əsərində 

bu islam mütəfəkkirindən bəhs etmişdir. Məlumdur ki, islam təfsirçiliyi tarixində 

―Quran‖ təfsirləri çoxdur. Müəllif onların içərisində Nemətullah Naxçıvaninin 

―Əl-Fəvatihül-ilahiyyə və'l-Məfatihü'l-Qeybiyyə‖ əsərini yüksək qiymətləndirir 

və əsər üzərində geniş dayanaraq yazır ki, təfsir haqqında olan bu əsərin müəllifi 

şeyx Nemətullah bin Mahmud ən-Naxçıvanidir. Əlvan əl-Ağşəhri adı ilə 

tanınmışdır. ―El-şekayik...‖ əsərinə istinadən göstərir ki, o, bu əsəri təfsirlərə 

baxmadan yazmış, insanların bir çoxunun anlamağa gücü çatmayan gerçəkləri 

və təfsilatları təhkiyəsindəki axıcılıqla bu əsərin içərisinə yerləşdirmişdir. Bu 

əsər millətin dilinə görə bir təfsirdir (3, s. 1034). 

  Mahmud Şəbüstərinin ―Gülşəni-raz‖ əsəri də islam fəlsəfəsi, təsəvvüf 

tarixində xüsusi yer tutur. Katib Çələbi ―Gülşəni-raz‖ əsərinə yazılan şərhlər 

içərisində N.Naxçıvaninin əsərinə ayrıca yer ayırır və onu yüksək 

qiymətləndirərək yazır ki, bu şərhə nəzirə olaraq ―Ezhari-gülşən‖ kitabı 

yazılmışdır (3, s. 1199). 

 XIX əsrdə yaşamış Osmanlı salnaməçisi Mehmed Süreyya (1845-1909) 6 

cildlik ―Sicili-Osmani‖ əsərində ―Nemətullah Baba‖ maddəsi ilə bu böyük 

şəxsiyyət haq-qında yazmışdır: ―Yoxsulluğu və tənhalığı seçib zahidanə bir 

həyat tərzi yaşayırdı. Təfsirlərə baxmadan bir təfsir yazdı və 1514-cü ildə 

Ağşəhərdə vəfat etdi‖ (12 a, s. 230). 

Səlcuq Universiteti İlahiyyat fakültəsinin dosenti Əbdülbaqi Turan 

Nemətullah Naxçıvani yaradıcılığının tanınmış tədqiqatçılarından biridir. Onun 

həmin fakültənin təsis etdiyi jurnalda (1985) bu mövzuda ―Nemətullah 

Naxçıvani və ―El-fevatihül-ilahiyye ve l-mefatihül-gaybiyye‖ adlı təfsiri‖ adlı 

məqaləsi nəşr olunmuşdur (13). Bu əsər görkəmli ilahiyyat alimi haqqında 
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yazılmış ilk tədqiqat işlərindən biri hesab oluna bilər. Bu məqalədə müəllif 

N.Naxçıvaninin həyatı və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verir, islam 

mütəfəkkirinin türk mütəsəvvifi İbnül-Ərəbinin ardıcıllarından olduğunu, onun 

kimi vəhdəti-vücud nəzəriyyəsini inkişaf etdirdiyini qeyd edir. O, hətta 

Mühiyyəddin İbnül-Ərəbinin ―Fususül-hikəm‖ adlı əsərini şərh etmişdir. Müəllif 

yazır ki, Naxçıvaniyə görə, Allah-Taala, kövnü-fəsad, qeyb və şəhadət, zahir və 

batin aləmlərində, bütün qitələrdə, yönlərdə görünən, hər şeyə sirayət edən tək 

varlıqdır. Allahdan başqa hər şey Allahın bir görüntüsüdür. Eynilə aynadakı 

surət kimi, surətin sahibi Allah, görüntü isə Allahdır. Əsl tovhid Allahdan başqa 

bir varlıq görməmək, ondan başqasına varoluşu izafə etməməkdir (13, s. 63). 

  Nemətullah Naxçıvani ―vəhdəti-vücud‖ fəlsəfəsinə öz töhfəsini vermişdir. 

Nemətullah Naxçıvani İbnül-Ərəbiyə heyranlığını, ona bağlılığını tez-tez dilə 

gətirir, onun zəngin qəlbinin axımından, yolunu izləyənlərin, ardıcıllarının 

qəlblərinə mərifət və həqiqət dalğalarının axdığını bəyan edir. Bunu ―Əl-

fəvatihül-ilahiyyə və ―‘l –məfatihül -qaybiyyə‖ əsərindən gətirdiyimiz aşağıdakı 

cümlələr də təsdiq edir: ―İnsanlar dənizə rücu edən dalğalar kimi Allaha 

qayıdarlar. Həqiqətdə kainatda allahdan başqa heç bir şey mövcud deyildir. 

İnsanlar, hətta bütün varlıqlar birər kölgədir, kölgə sahibi isə Allahdır. Mütləq 

var olmaq Allaha məxsusdur. Masiva isə ilahi təcəlliyyatın əkslərindən və 

mütləq varlığın əvsafının kölgələrindən başqa bir şey deyildir‖. 

 Bu məqalədə müəllif Naxçıvaninin ən mükəmməl və irihəcmli ―Əl-

fəvatihül-ilahiyyə vəl-məfatihül-qeybiyyə‖ əsərini geniş təhlil və tədqiq 

etmişdir. Əvvəllər yazılmış təfsirlərə müraciət etmədən əsərini qələmə aldığını 

qeyd edən A.Turan əsərin on yeddi səhifəlik müqəddiməsində alimin vəhdəti-

vücud baxımından mütləq varlığı, mərifət və həqiqətləri, mükaşifə və 

müşahidələri, əmr və nəhyləri, vəhy və ilhamı, nübuvvət və vəlayəti izah edir və 

digər mövzular haqqında ətraflı məlumat verdiyini göstərir. O, əsərin quruluşu 

haqqında yazır: ―O, hər surəyə bir fatihə (giriş) ilə başlar ki, bu fatihə o surənin 

məzmunu ilə səsləşməkdədir. Hər surəni bir xatimə (bitiş, son) ilə bitirir ki, bu 

xatimə ilə əlaqədar olduğu surədən alınması lazım olan ibrətləri sıralayır. Hər 

surənin fatihəsi ilə xatiməsi başqalarından fərqlidir. Bu xüsusiyyətləri ilə bu 

təfsir həqiqətən orijinaldır. Naxçıvani səcə çox önəm vermişdir. Təfsir başdan-

başa səclidir‖ (4, s. 66). Bu fikri əsərin müqəddiməsində yazılanlar açıq şəkildə 

təsdiq edir: ―Qardaşlarım, bu vəziyyətlə əlaqədar məni qınamayın. Zira elmində 

gizli qalanı izhar etmək, qeybində gizli olanı ibraz etmək Allah-Taalanın 

sünnətindəndir. Allah dilədiyini edər və nə dilərsə, onu hökm edər. Qardaşlardan 

istənilən və dostlardan gözlənilən xüsus bu təfsirimə təfəkkür və təsəvvür gözü 

ilə deyil, sadəcə, ibrət gözü ilə; dəlil və bürhan gözü ilə deyil, yalnız zövq və 

vicdan gözü ilə; təxmin və zənn ilə deyil, kəşf və irfan gözü ilə baxmalarıdır (Əl-

fəvatihül....c.I, s. 2).  

  Yaşar Kurt ―Nimetullah Nahçıvani ve tasavvufi tef-siri‖ adlı əsərində 

N.Naxçıvani yaradıcılığını tam şəkildə tədqiq etmişdir. Əsərin I fəsli 

N.Naxçıvaninin həyatı və əsərlərinin təsvirinə həsr olunmuşdur. II fəsildə, 

ümumiy-yətlə, təfsir metodunun əsas xüsusiyyətləri göstərilir. Bu fəsildə 

metodun ―Quran‖ elmi baxımından məziyyətləri və ―Quran‖ın zahiri məna ilə 

təfsiri məsələlərindən bəhs edilir. III fəsildə ―Əl- fəvatih...‖ əsərindəki təsəvvüfi 

görüşlər şərh və təhlil edilmişdir. N.Naxçıvaninin bu əsərdə bəzi təsəvvüfi 
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məsələlərə baxışları (təkva, zikr, fəna-bəka, hikmət, vəlayət, tövhid, təvəkkül və 

s.) və bu təsəvvüfi məsələlərə müxtəlif işarəvi izahları (vəhdəti-vücud anlayışı, 

Allah-insan, Allah-aləm və aləm-insan münasibətləri ilə bağlı görüşləri, ruh və 

nəfs ilə bağlı görüşləri, kamil insan anlayışı, mürid-mürşid münasibətləri, 

hidayət-dəlalət, zahir-batin anlayışları ilə bağlı görüşləri, cənnət və cəhənnəm ilə 

bağlı görüşləri) təhlil edilmişdir (8). 

  Türkiyə Diyanət Vəqfinın nəşr etdirdiyi ―İslam ensiklopediyası‖ndakı 

―Nimətullah ibn Mahmud en- Nahçıvani‖ maddəsinin müəllifi də Yaşar Kurtdur. 

O, həmin məqaləsində Naxçıvaninin həyat və elmi fəaliyyəti haq-qında geniş 

məlumat vermiş, əsərlərini, əsasən, farsca yazdığını və ən görkəmli əsərinin də 

―Əl-Fəvatihül-ilahiyyə və 'l-Məfatihü 'l–Qaybiyyeyi-Mudihətuli'lKelirni'-Qur'a-

niyyə və'l-Hikəmi'l-Furkaniyyə‖ olduğunu göstərmişdir (14, s. 132-133). 

  Tədqiqatçı İbrahim Görənər bir məcmuədə çap olunmuş məqaləsində 

N.Naxçıvaninin həyatı və əsərləri haqqında ətraflı məlumat vermiş, onun əsas 

əsəri olan ―Əl-fəvatihül-ilahiyyə və‖ l-məfatihül-qaybiyyə‖ traktatı üzərində 

daha geniş dayanmışdır. Alim ―Quran‖ın, ümumiyyətlə, təfsiri məsələlərini təhlil 

edir, bu sahədə N.Naxçıvaninin təhlil metodunun yerini müəyyənləşdirir (5). 

Müəllif Osmanlı dövləti zamanında N.Naxçıvani kimi seçkin bir din aliminin bu 

əsərinin timsalında elmə, dini-fəlsəfi düşüncəyə yüksək qiymət verilməsini 

vurğulayaraq göstərir: ―Ələ aldığımız çalışma, Naxçıvaninin təfsirində olan və 

geniş mənada təfsir çalışmalarında görmədiyimiz, ona xas bir sıra üslubları və 

forma özəlliklərini ifadə edəcək bir çərçivədə şəkilləndirmişdir. Osmanlı 

bünyəsində daha öncə alışılmayan bir tərzdə təfsir yazan bu müfəssir rəğbətlə 

qarşılanmış və çalışmalarına dəyər verilmişdir. Təbii ki, Osmanlının elmə açıq 

bir dünyagörüşünə sahib olmasını da burada zikr etmək gərəkdir‖ (5, s. 281). 

İbrahim Görənər daha sonra ―Quran‖ təfsirlərinin qruplara ayrıldığını bildirərək 

yazır: ―Təfsir adı müstəqil olaraq ―Quran‖ın açıqlanması ilə bağlı yazılmış 

müstəqil əsərlərə verilməkdədir. Yəni təfsirlər bütün insanlığa ilahi kəlamı 

açıqlama iddiasında buluna bilməz, onun xitab edəcəyi bir kütlə vardır. Belə ki, 

bəzi müfəssirlər bu xitab edəcəyi kütləni dar çərçivədə tutarkən, bəziləri daha 

geniş bir kütləyə xitab etmək istəmişdirlər. Naxçıvanini bunlardan ikinci qrupa 

daxil edə bilərik. Əsərini İranda yazdığı halda Osmanlıda da məqbul olması, 

xitab etdiyi kütləni geniş tutmuş olmasından qaynaqlanmaqdadır...‖ (5, s. 281) 

Ömər Nasuhi Bilmən İstanbulda nəşr olunmuş ―Bö-yük tefsir tarihi‖ 

çoxcildliyinin 2-ci cildində Nemətullah Naxçıvanidən də bəhs etmişdir. O, 

böyük islam mütəfəkkiri haqqında bunları yazmışdır: ―Vəlhasıl bu mübarək 

təfsirdə idrakından aciz bulunduğumuz bir çox həqiqətlər öz əksini tapmışdır‖ 

(2, s. 628). ―Hidayətül-ixvan‖ əsəri Orxan Musaxanov tərəfindən türk dilinə 

tərcümə edilərək 2012-ci ildə İstanbulda nəşr edilmişdir. Kitabın ilk 20 səhifəsi 

əsərin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Kitabın qalan hissəsində isə ərəb dilində 

yazılmış bu risalənin türk dilində tərcüməsinin tam mətni verilmişdir. Tərcümə 

zamanı tərcüməçi bəzi təsəvvüf terminlərini də şərh etmişdir (10). 

  Tədqiqatçı Xeyrəddin İvgin də N.Naxçıvaninin həyatı və yaradıcılığı 

haqqında mənbələrə dayanaraq bir məqalə yazmış, beynəlxalq konfransda 

məruzə etmiş və Azərbaycan elm adamlarının diqqətini bu mövzuya yönəltməyə 

çalışmışdır (7). 
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  Məlumdur ki, sovet dövründə, ateizmin tuğyan etdiyi bir zamanda Şərq 

islam mütəfəkkirlərinin, dini-fəlsəfi əsərlərin tədqiqi yasaq edilmişdi. Təbii ki, 

bu səbəbdən də N.Naxçıvani və onun təfsiri ancaq müstəqillik dövründə tədqiq 

olunmağa başlamışdır. Bu sahədə akademik V.Məmmədəliyevin bir məqaləsini 

(9) və AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı dosent Səbuhi İbrahimovun 

monoqrafiyasını qeyd edə bilərik (6). 

 İslam dünyasının görkəmli mütəsəvvifi, Naxçıvan torpağının yetirməsi 

olan Nemətullah Naxçıvaninin irsinin öyrənilməsi bir çox cəhətdən 

əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, Nemətullah Naxçıvaninin doğulduğu, təhsil aldığı 

Naxçıvanın orta əsrlərdə zəngin mədəniyyət beşiyi olmasının bir mənada 

təsdiqidir. Eyni zamanda Nemətullah Naxçıvani irsinin öyrənilməsi, təbliği 

yetişməkdə olan nəslin mənəvi tərbiyəsində əvəzsiz xəzinədir.  
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РЕЗЮМЕ 

АБУЛЬФАЗ ГУЛИЕВ 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ НЕМАТУЛЛЫ НАХЧЫВАНИ В ТУРЦИИ 

 Статья посвящена изучению наследия Нематуллы Нахчывани в Турции. Было 

отмечено, что Нематулла Нахчывани своими ценными произведениями внес ценный 

вклад в историю ислама. Нематулла Нахчывани был признанным деятелем науки в 

тюркско-исламском мире. В связи с его творчеством в Турции Ташкепрузаде Ахмед 

Эфенди, Катиб Челеби, Мехмед Сюрейя, Абдулбаги Туран, Ибрагим Геранар, Яшар Курт, 

Али Ихсан Турджан и др. провели исследования. В статье были проанализированы те и 

другие вопросы. 

Ключевые слова: Нематулла Нахчывани, Турция, Ташкепрузаде Ахмед Эфенди, 

тюркско-исламский мир 
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SUMMARY 

ABULFAZ GULIYEV 

THE HISTORY OF STUDY OF NEMATULLAH NAKHCHIVANI'S 

 LEGACY IN TURKEY 

      The article is dedicated to the study of Nematullah Nakhchivani's legacy in Turkey. It has 

been noted that Nematullah Nakhchivani served in the history of islam with his valuable works. 

Nakhchivani was a well-known scientist in the Turkic-Islamic world on religious sciences. 

Tashkopruzadeh Ahmed Efendi, Katib Chalabi, Mehmed Sureyya, Abdulbagi Turan, Ibrahim 

Gorener, Yashar Kurt, Ali Ihsan Turjan and others conducted research on his creativity in 

Turkey. The article analyzes such issues. 

     Key words: Nematullah Nakhchivani, Turkey, Tashkupruzadeh Ahmed Efendi, Turkic-

Islamic world 
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ÇAĞDAġ AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN PROBLEMLƏRĠ 
 

Məqalədə müasir Azərbaycan dilinin problemlərindən danıĢılır. Bu məqsədlə nitq 

mədənioyyəti problemləri ön plana çəkilir. Bəzi jurnallardan alınmıĢ faktlar üzərində təhlil 

aparılaraq problemlər üzə çıxarılır. Bundan baĢqa, kütləvi informasiya vasitələrinin dilindəki 

alınma söz və ifadələrə münasibət bilidirilir, onların lazımsız olduğu əsaslandırılır. Məqalədə 

dilin yad təsirlərdən qorunmasının vacibliyi göstərilir. 

Açar sözlər: dil, söz, ifadə, nitq nədəniyyəti, problem 
 

Hər bir elmdə olduğu kimi, Azərbaycan dilçiliyində də bir sıra problem-

lərlə qarşılaşmaq mümkündür. Bu baxımdan, dilçiliyin müxtəlif sahələrinə aid 

olan problemlər diqqəti çəkir ki, onlardan biri də nitq mədəniyyəti ilə bağlıdır. 

 Heç bir tarixi dövrdə dil məsələləri ilə bağlı XX yüzillikdə və XXI 

yüzilin əvvəlində olduğu qədər rəsmi sənədlər qəbul edilməmişdir. Bu, 

dövlətimizin dilimizə diqqət və qayğısını təsdiq edən faktlardandır. Nitq 

mədəniyyətinin inkişafı üçün hazırda çox səmərəli işlər görmək mümkündür. 

Təəssüf ki, dilimizin müxtəlif istiqamətlərdə irəli getməsi üçün bu qədər yüksək 

dövlət münasibətinin göstəriciləri hamıya bəlli olsa da, kütləvi informasiya 

vasitələrinin nitqində bəzi yarıtmaz cəhətlər də diqqəti çəkir. Bir tərəfdən, nitq 

mədəniyyətimizi yüksəltməyə  çalışmağa marağı olanlar bu prosesdə fədakarlıq 

göstərirlərsə, digər tərəfdən, onun daha da möhkəmlənməsinə mane olan 

səbəblər üzə çıxır. Və təəssüf ki, nitq mədəniyyətimizin korlanmasına səbəb 

olanlardan ən önəmlisi bəzi çağdaş mətbuat orqanlarıdır. Bu anlamda, ―İdeal‖ 

dərgisi, diqqəti çəkən mətbuat orqanlarındandır. Adamı bu barədə daha çox 

narahat edən dili qüsurlu mətbuatın – ―İdeal‖ toplusunun təyyarə salonlarında 

təbliğidir. Sözsüz ki, təyyarədə insan darıxmamaq və bir növ, vaxtı öldürmək 

üçün istər-istəməz əlinin altındakı qəzetə, jurnala nəzər salmalı olur. Azərbayca-

nın dil, mövzu, maraq oyatmaq baxımından sanballı və layiqli mətbuat örnəkləri 

olduğu halda, dilimizə, onun nitq mədəniyyətinə xələl gətirən mətbuat 

nümunələrinin reklamı nə dərəcədə düzgündür? 

2016-cı ildə dərc edilən ―İdeal‖ toplusundan bəzi faktlara nəzər salaq: 

Yazın əsl rəngləri – sarı və yaĢıl gözlərin makiyajında trend oldular (2, s. 23). 

Dolğun, cəsarətli və parlaq, onlar bir anda dəyiĢdirir və obrazı qramir 

edirlər (2, s. 24). 

Göz qapaqları pastel-çəhrayı gölgələrin yüngül duvağı ilə örtülmüĢ, 

dodaqlar təbii çalarlı çəhrayı dodaq boyası ilə vurğulanmıĢdır (2, s. 26). 

Dərginin 29-cu səhifəsində isə a “bey rəngli dodaq boyası” ifadəsi yazıl-

mışdır və s. 

Məlumdur ki, dilin leksikasının zənginləşməsində alınma sözlərin də böyük 

rolu  vardır  və  dünyada  məlum  olan  altı minə yaxın dil içərisində lüğət tərkibi  
 

Məqalə tarixçəsi: 
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yalnız öz sözlərindən ibarət olan dil tapmaq mümkün deyil. Xüsusilə də dünya-

nın hazırkı inkişaf və inteqrasiya mərhələsində belə dilin olması çətindir. Dünya 

xalqlarının ədəbi, mədəni, siyasi əlaqələri möhkəmləndikcə dilin də inkişafında 

fərqli cəhətlər özünü göstərir, dillər bir-birində söz alır və bir-birinə söz verir. 

Bu, dildəki təbii proseslərdən biridir.  Bu gün dilimizdəki ―hava‖ sözünün 

alınma olduğunu, bəlkə də çoxları bilmir. O cümlədən, ―zəhmət‖, ―şəfəq‖ və s. 

kimi  leksik vahidlər dilimizə o qədər doğmalaşıb ki, onları öz sözlərimizdən 

ayırmaqda çətinlik çəkənlər vardır. Lakin yeri gəldi-gəlmədi və gəlişinə eytiyac 

duyulmayan  sözlərin dilimizə gətirilməsi cəhdi normal hal deyildir. Məsələn, 

―İdeal‖ dərgisində işlənmiş ―makiyaj‖ və ―trend‖ sözlərinə ehtiyacımız yoxdur. 

Çünki milli dilimizə məxsus olan ―bəzək‖ sözünün qarşılığına və uzun illərdən 

bəri alınma olsa da, dilimizdə bol-bol işlənən və artıq xalq tərəfindən qəbul 

edilmiş ―marka‖ sözü olduğu halda, ―trend‖ sözünün işlədilməsi dilimizə uğur 

gətirmir. Dilin leksikasının əcnəbi sözlərlə doldurulması onun zənginləşməsi 

demək deyildir, əksinə, onun korlanmasına imkan yaradan bir prosesdir.  

İkinci cümlədəki ―qramir edirlər‖ ifadəsinin anlamını bu gün camaatdan 

soruşsaq, yəqin ki, on nəfərdən doqquzu, bəlkə də heç biri  cavab verə bilməz. 

Həmin cümlədə durğu işarəsinin (vergülün) yerinə düşməməsi çaşqınlıq yaradır 

və üslub baxımından fikrin düzgün anlaşılmasına mane olur. Bu, təkcə 

sözügedən dərgiyə aid deyil. Təəssüf ki, son dövrün mətbuatında durğu 

işarələrinə yetərincə diqqət edilməməsi yazılı nitqimizin zəifləməsinə gətirib 

çıxarır.  

Dərginin dilindəki  ―dəqiq xülasələr‖ birləşməsi, ―pastel-çəhrayı‖ sözləri 

yerində işlənmədiyi üçün anlam daşıya bilmir.  

Dilimizdə rənglərin böyük üslub imkanları vardır. Göy qurşağında olan 

gözəl rənglər hamımızın yaddaşına həkk edilib. Uşaqlıqda nənələrimiz göy 

qurşağını bizə çox sadə və təbii şəkildə öyrətmişlər. Biz göy qurşağına ―Fatma 

nənənin hanası‖ deyərdik.O hananın içindəki rənglər bir-biri ilə növbələşirdi: 

qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşəyi. Və biz göy qurşağı görünəndə 

bu rəngləri ardıcıl yadda saxlamaq  üçün tez-tez bu cümləni təkrar edərdik: Qarı 

nənə səksən yaĢında məxməri gülə bənzər. Cümlədəki hər bir sözün ilk hərfi göy 

qurşağındakı rənglərin birinci hərfini bildirir. Xalqın verdiyi təhsil nə qədər də 

təbii və təsirlidir. Bundan başqa, Xalq şairi Rəsul Rzanın ―Rənglər‖ silsiləsində 

rənglərin möhtəşəmliyini duyur, müsbət və mənfi çalarlarını öyrənirik. Əsasən, 

milli sözlərimizlə adlandırılan rənglər hamımıza tanışdır. Onlar arasında ―bej‖ 

adlı  rəng yoxdur. Bu adı rənglər arasına qatan publisistlər, yəqin ki, əcnəbi dilin 

sözündən istifadə etməklə yenilik yaratmaq iddiasındadırlar. Lakin xalq bunu 

yenilik kimi qəbul etmir, əksinə oyunbazlıq kimi qiymətləndirir.  

Adətən, mətbuat orqanlarının istiqaməti adından sonrakı sətirdə 

yazılanlardan bəlli olur. Bu jurnalı isə yetərincə ―tanıdacaq‖ bir şey tapmaq 

şətindir.  

Jurnalın 10-cu səhifəsində diqqətimizi bir yazı çəkdi. Yazının adı belə 

idi: Yeni seçim. Lakin məqalənin adı Azərbaycan dilində olsa da, mətni rus və 

ingilis dillərində idi. 86-cı səhifədə isə ―şık etmək‖  felinin birinci tərəfi türk 

dilində verilmişdir. Bundan başqa, jurnalın dilində fonetik və qrammatik 

normalara da əməl edilməmişdir. ―Tövsiyə‖ sözünün iki ―y‖ samiti ilə yazılması, 
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cansız isimllərlə ifadə olunan mübtədalara aid xəbərlərin  cəm şəkilçisi ilə 

verilməsi və s. belə qüsurlardandır. 

Qüsurlar qeyd edilənlərlə qurtarmır. Təəssüf ki, nitq mədəniyyətinin 

aşağı düşməsinə səbəb olan faktlar, əsasən, kütləvi informasiya vasitələrinin 

dilindədir.  

 Son dövrün bir neçə mətbuat orqanında müşahidə etdiyimiz (və hətta ötəri 

nəzər saldıqda üzə çıxan) ―dreyf etmək‖, ―kumir seçimi‖, ―qekatomboy‖, 

―ekstraditsiya etmək‖, ―sərhədlərin delimitasiyası‖, ―fandreyzinq şöbəsi‖, 

―enosis məsələsi‖, ―ibadətə dalmaq‖, ―əcaib nonsens‖, ―meyitlərin 

eskimasiyası‖, ―cəmiyyətin dekadansı‖ kimi söz və ifadələrin işlənməsinə 

ehtiyacımız yoxdur. Bu gün ―müzakirə‖ əvəzinə ―panel‖ sözünün, ―birləşmək‖ 

sözünün əvəzinə ―ilhaq‖ və ―enosis‖ sözlərinin işlənməsi dilimizin saflığına 

xəyanətdən başqa bir şey deyildir. Doğrudur, bəzən bu sözlər yalnız nitqdə qalır, 

dilə keçə bilmir. Nitq, doğrudan da, dilin sınaq meydanıdır. Lakin uzun müddət 

nitqdə işlənən sözlərin dilə keçməsi prosesi də mümkündür. Ona görə də, ilk 

növbədə, nitq mədəniyyətimizi qorumalıyıq ki, nitqimizdən dilimizə gərəksiz 

sözlər keçməsin. Xeyli zamandır ki, kütləvi informasiya vasitələrinin dilində 

işlənən ―ekskluziv‖, ―evokuasiya‖, ―təxliyə‖ kimi sözlər xalqın dilinə girə bilmir 

və bu, sevindirici haldır. ―Xüsusi‖, ―önəmli‖ sözləri var olan yerdə ―ekskluziv‖, 

―köçmək, köçürmək‖ feilləri var ikən ―evokuasiya‖, ―ayırmaq‖, ―boşaltmaq‖ 

kimi milli leksik-qrammatik dil vahidləri olduğu halda,  ―təxliyə‖ sözünün 

yadlığı qabarıq görünür. Son günlər televiziya verilişlərində işlənən ―feyk‖ sözü 

də diqqəti çəkir. Bizim dilimizdə ―saxta‖, ―yalan‖ sözləri olduğu halda, ingilis 

dilindən alınmış bu sözə ehtiyacımız yoxdur. Acınacaqlı haldır ki, bəzi 

ziyalılarımız dilimizə ingilis dilinin işğalını başladırlar. ―Master klas‖, 

―saxtakarlığın fiaskosu‖, diskolasiya‖,―qaçqınlıq knijkası‖ kimi ifadələr də 

diqqətdən yayınmır. Dilimizin ―manipulyasiya‖, ―dividend‖, ―delimitasiya‖,  

―logistika‖ , ―devalvasiya‖, ―ratifikasiya‖, ―revanş‖, ―performans‖  kimi onlarla 

lüğətsiz anlaşılmayan sözlərə ehtiyacı yoxdur və biz onları işlətməyə məcbur 

deyilik. Bəzən dilimizdə bir tərəfi milli olan tərkibi nitq hissələri ilə də 

qarşılaşırıq. Məsələn, ―başlandı‖ feli ola-ola hansı məntiqlə ―start verildi‖  

işlətməliyik? Və yaxud da ―keçək‖ əvəzinə niyə ―keçid edək‖ deməliyik? Son 

zamanlar zərfliyin xüsusiləşməsini formalaşdıran ―baxmayaraq‖ feli bağlamanın 

yerində işlənən ―rəğmən‖ sözü də dilimizə yabançıdır. İndi də dilimizə ―yenilik‖ 

gətirmək istəyən oyunbazların nitqini ―randevu‖ və ―razvyazka‖ sözləri 

―bəzəyir‖. Hər bir dilin leksikasında  alınma sözlərin müəyyən qədər yeri və rolu 

vardır. Doğrudur, dilin lüğət tərkibinin keyfiyyəti milli sözlərə görə müəyyən 

edilir, lakin başqa dillərdən alınan lelsik-qrammatik vahidlərin də əhəmiyyəti 

danılmazdır. Bu sözlər bütün tarixi zamanlarda eyni nisbətdə olmamış, bəzən 

sürətlə, bəzən də təsadüfən dilə keçmişdir. Dilimizdə elə vəziyyətlərlə 

qarşılaşmaq olar ki, alınmalar kəmiyyət yüksəkliyi qazandığından onlara qarşı 

ciddi mübarizə meyilləri üzə çıxmışdır. Bəzən isə onlara dilin zənginlik faktoru 

kimi isti münasibət göstərilmişdir.  Bu, onun  göstərir ki, nəinki bizim dilimizi, 

həıtta dünya dillərinin, demək olar ki, hamısını alınma sözlərsiz təsəvvürə 

gətirmək olmur. Lakin bu, o demək deyildir ki, dilimizə küək sürəti ilə gətirilən 

lazımsız alınmalara meydan verməliyik.  
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 Bizim dilimizin süni şəkildə söz artımına ehtiyacı yoxdur. Ola bilər ki, bu 

gün dilimizdəki sözlərin sayı bəzi dillərdəki sözlərin sayından az olsun. Lakin 

bu, o demək deyildir ki, bizim dilimiz kasıbdır. Dünyanın ən zəngin dilindən 

istənilən mətni dilimizə çevirə biliriksə, hansı kasıblıqdan danışmaq olar? 

Dilimizdə sözlərin məna çaları kəmiyyət və keyfiyyət baxımından o qədər 

yüksəkdədir ki, hər hansı bir fikri lazımi səviyyədə ifadə etməkdə heç bir 

problemimiz yoxdur. Sözə ehtiyacımız yaranarsa, dialektlərimiz var olsun. Bu 

gün dizlektlərimizdə ədəbi dilimizə keçməyə layiq olan o qədər gözəl sözlər var 

ki. Onsuz da, reklam və elanlarımızla dilimizi yetəri qədər korlayırıq, düzgün 

yazı və tələffüz qaydalarına əməl etmirik. Bu, azmış kimi dilimizə yatmayan 

lazımsız alınmalara da meydan açırıq.  

Nitq mədəniyyəti problemlərindən biri də reklam, elan, bildiriş məqsədli 

yazılarda söz və ifadələrin yerinə düşməməsidir. Məsələn, tez-tez 

qarşılaşdığımız ―təmizlik qutuları‖ ifadəsi məntiqsizdir. Çünki onlar təmizlik 

deyil, tullantı qutularıdır. İndiyə qədər onlar ―zibil qutuları‖ adlanırdı. Son 

zamanlar, yəqin ki, bir qədər ―mədəniləşdirmək‖ istəyi ilə  ―təmizlik qutuları‖ 

adlandırılıb. Dilimizin izahlı lüğətindki ―zibil‖  sözü tör-töküntü, tullantı 

mənalarını ifadə edir (1, s. 672). Bu söz kimsə tərəfindən qəbul edilmirsə,  

―tullantı qutusu‖ ifadəsi köməyə gələr. Çünki onlar təmizlik deyil, tullantı 

qutularıdır.  ―Ehtiyat‖, ―tərbiyə‖, ―tövsiyə‖ sözlərinin iki y hərfi ilə yazılması da 

nöqsanlardan biridir.  

Bundan başqa, klassik üslubda yazılmış əsərlərdən istifadə edərkən nitq 

qüsurlarına yol verilir. Məsələn, İ.Nəsiminin ―Neylərəm‖ rədifli qəzəli muğam 

üstündə oxunur və qəzəlin mətlə beytində bir sözün yanlış deyilməsi fikrin 

düzgünlüyünə xələl gətirir:  

Dilbər aydır, ey Nəsimi, sabit ol, etmə fəğan, 

          Mən bu gün səbr eyləsəm, danla fəğanı neylərəm? (3, s. 142).   

              Maraqlıdır ki, bu qəzəldəki alınma vahidlər indi də anlaşılır. Lakin 

buradakı iki  milli sözümüz günümüz üçün arxaik plana keçmişdir ki, indi heç 

işlənmədiyindən anlaşılması çətindir. Bu, qədim milli sözlərimiz sırasına daxil 

olan ―ayıtmaq‖ (demək) felinin əsasındakı ―aydır‖ sözüdür. Bu söz çağdaş 

dilimizdə indiki zamanda olan ―demək‖ felinin arxaik sinonimidir. İndi də 

muğam mətnlərinin maraqlı nümunəsi kimi oxunan bu qəzəldə, təəssüf ki, sözün 

mənasının bilinməzliyindən onun əvəzinə aidliyi olmayan başqa bir söz – ―öldü‖ 

sözü işlənir ki, bu, qəzəlin ümumi ruhuna tamamilə yaddır. Muğam ustaları son 

beytdəki ―fəğan‖ sözünə əsaslanaraq ―aydır‖ – ―deyir‖ sözünü ―öldü‖ sözü ilə 

əvəzləyirlər. Belə nöqsanların qarşısı vaxtında alınmalıdır. 

Dilimiz bizim mənəvi kimliyimizdir, qürur yerimizdir, mədəni 

sərvətimizdir, varlığımızdır. İnsan vətənsiz yaşaya bilər, amma dilsiz yaşaya 

bilməz. Gəlin dilimizin qədrini bilək! 
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ ГАСАНОВА 

ПРОБЛЕМЫ СОВРОМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 

 В статье рассматриваются проблемы современного азербайджанского языка. С этой 

целью на первый план выдвигаются проблемы культуры речи. Проблемы выявляются 

путем анализа фактов, полученных из некоторых журналов. Кроме того, выражается 

отношение к словам и выражениям на языке средств массовой информации, и 

утверждается, что они не нужны. В статье подчеркивается важность защиты языка от 

иностранного влияния. 

Ключевые слова: язык, слово, выражен  

 

SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

PROBLEMS OF THE MODERN AZERBAIJAN LANGUAGE 

The article deals with the problems of the modern Azerbaijani language. For this 

purpose, the problems of the culture of speech are brought to the fore. Problems are identified by 

analyzing the facts obtained from some of the logs. In addition, attitudes towards words and 

expressions in the language of the media are expressed. Media, and it is argued that they are not 

needed. The article emphasizes the importance of protecting the language from foreign 

influences. 

Key words: language, word, expression, culture of speech, problem. ие, культура 

речи, проблема 
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CƏNUBĠ AZƏRBAYCAN POEZĠYASINDA SABĠR ƏNƏNƏLƏRĠ 

 

Azərbaycanın görkəmli satirik  Ģairi Mirzə Ələkbər Sabirin ədəbi məktəbinin təsir dairəsi 

çox geniĢ olmuĢdur. Bu təsir Cənubi Azərbaycandan da yan keçməmiĢdir. Cənublu Ģairlərdən 

C.Əskərzadə, Ə Səfərov,  B.Abbaszadə (Hammal),  M.Manafzadə, M.Sabit, ÇavuĢi, Ə.Fitrət və 

baĢqaları Sabir ənənələrini özlərinə məxsus tərzdə davam etdirmiĢlər. “Cənubi Azərbaycanın 

Sabiri” adlandırılan Mirzə Əli Möcüz isə Sabir ənənələrinin ən mahir və orijinal davamçısı 

olmuĢdur. 

Məqalədə Sabirin ənənələrinin XX əsr Cənubi Azərbaycan poeziyasına təsiri məsələsi 

Ģərh olunur, xüsusilə Sabir və Möcüzün Ģeirləri müqayisəli təhlilə cəlb edilir. Nəticə olaraq 

müəllif belə qənaətə gəlir ki, Sabir ənənələrinin davam etdirilməsi ədəbiyyatımızın cənub 

qolunda realizmin və demokratizmin dərinləĢdirmiĢ, Cənubi Azərbaycan satirik poeziyasını bir 

sıra ideya-məzmun keyfiyyətləri ilə yeniləĢdirmiĢ, onun ictimai kəsərini və vətəndaĢlıq mövqeyini 

möhkəmləndirmiĢ, həcv dilinin ictimai satira dilinə keçmə prosesini sürətləndirmiĢdir.  

 Açar sözlər: Mirzə Ələkbər Sabir, Cənubi Azərbaycan, poeziya, Sabir ənənələri, Mirzə 

Əli Möcüz 
 

1905-ci il birinci rus inqilabı və onun şüalarından doğan ―Molla 

Nəsrəddin‖ jurnalının təsiri istedadlı qəzəlnəvis Mirzə Ələkbər Sabiri ayıltdı, 

bədii yaradıcılıq cığırlarında marşurutunu dəyişdirdi, hətta ona imkan verdi ki, 

əsrinə meydan oxusun, onun ―astarını üzünə‖ çevirsin. 

Tarix ―ayılan‖ Sabirin üzərinə daha ciddi bir vəzifə də qoymuşdu. Azərbaycan 

poeziyasında əsrdən-əsrə qəlizləşən ―Füzuli tilsimi‖ni qırmaq vəzifəsini. Sabir 

bu tilsimi qırdı və A.Səhhətin sözlərilə desək ―köhnə şerlərlə yeni şerlər arasında 

bir əsrlik qədər uçurum açdı ki, bir daha geri dönüb də o uçurumu atlanmağa 

kimsədə curət və cəsarət qalmadı‖ (4, s. 196). 

Bu vaxt ədəbiyyat tariximizdə maraqlı və çevik bir proses baş verdi. 

―Füzuli tilsimi‖ Sabir tilsimi ilə əvəz olundu. 

1906-cı ildə ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında Sabirin od-alov saçan satiraları 

görünər-görünməz jurnalın digər şairləri, Mirzə Cəlil demişkən, ―səslərini xırp 

kəsdilər‖ (5, s. 258). Sabirin ecazkar tilsiminə düşən bu şairlər az sonra cəsarət 

edib səslərini çıxaranda artıq bu səslərdə Sabir notları açıq-aşkar özünü büruzə 

verirdi. Sabirin tilsiminə düşənlər birdən-birə onun ənənələrini həzm və dərk edə 

bilməzdilər. Professor M.Məmmədovun fikrincə, ―1906-cı ilin ortalarından 

başlanan bu dərketmə və mənimsəmə prosesi təxminən 1907-ci ilin axırlarınadək 

davam etmiş... 1908-ci ildən etibarən isə Sabirin satira ənənələri müasirlərinin 

yaradıcılığında xüsusi bir ahənglə səslənməyə başlamışdır‖ (3, s. 27). 

Sabir ənənələrini davam etdirənlər arasında onun cənubi azərbaycanlı 

qələm dostları  da  var  idi. Bunlardan  Cabbar  Əskərzadə  (Bağçaban),  Əliqulu  

Səfərov, Bayraməli Abbaszadə (Hammal),  Məmmədəli Manafzadə Sabit, Mir 

Mehdi Çavuşi, Əli Fitrət və başqalarının adlarını çəkmək olar.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 07.04.2021, qəbul edilib: 15.04.2021 
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Sabir yaradıcılığı nə üçün, hansı xüsusiyyətlərilə Cənubi Azərbaycan 

satiriklərinin diqqətini cəlb etmişdir? 

Əvvəla, ona görə ki, onlar yaxşı bilirdilər ki, dostu A.Səhhət demişkən, 

Sabir İran inqilabına ―bir ordudan ziyadə xidmət etmişdir‖ (4, s. 207). Buna görə 

də Sabirə etiqad edir, onun döyüşkən poeziyasını sevirdilər. 

İkinci, Sabir satiralarının inqilabi ideyaları əsrlər boyu başı qapaz yeyən 

cənublu qardaşların ürəklərinin  dərinliklərindən gələn səslərlə həmavaz idi.  

Üçüncü, böyük şairin hücumçu mövqeyi, satirik ifadə tərzi, yazı manerası, 

qələmindən çıxan satiraların isə poetik ruhu, ictimai mündəricəsi, bədii 

lakonizmi onlar üçün bir örnək idi. Onlar bu cür nümunəvi sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərinə nə Zakirdə, nə də Xalxalidə,  nə Şirvanidə, nə də Şükuhidə, nə 

Ləlidə, nə də Sərrafda rast gəlmişdilər.  Bu ecazkar, cazibədar sabiranə 

sənətkarlıq idi. Onları ovsunlayan və tilsimə salan da elə məhz bu sabiranəlik 

idi.  

Bəs, Cənubi Azərbaycan satirikləri Sabir ənənələrindən necə istifadə 

etmişlər? 

Qeyd edək ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz Ə.Səfərov, B.Abbaszadə (Hammal), 

C.Əsgərzadə (Baxçaban), M.M.Sabit, M.M.Çavuşi, Ə.Fitrət Sabirin tam təsiri 

altında idilər və öz əsərlərində əsasən böyük şairin sözləri tərs mənada işlətmək, 

mənfi tipi danışdırmaq, fikri dialoqlarla çatdırmaq kimi ənənələrindən daha çox 

istifadə edirdilər. Bununla belə bunların arasında Sabir ənənlərindən istifadə də 

bir müxtəliflik, fərq özünü büruzə verirdi. Məsələn, Ə.Səfərov, M.Sabit, 

Hammal Sabirə açıq nəzirələr yazıb, ideya-tematik  baxımdan və bədii forma 

cəhətdən onu tam təqlid edirdilərsə, C.Əskərzadə və Pişəvəri yaradıcılıqlarının 

müəyyən dövründə Sabir ənənələrinə müraciət edib ondan öyrənirdilər, 

M.M.Çavuşi və Ə.Fitrət isə bir tərəfdən Sabir yaradıcılığına yüksək qiymət 

verir, digər tərəfdən yaradıcılıqları boyu yeri gəldikcə ustadlarının ənənələrindən 

bəhrələnirdilər. Bu sənətkarlar içərisində Sabir ənənlərini xüsusi məharət və 

orijinallıqla davam etdirən Mirzə Əli Möcüzün poetik irsi daha çox diqqətə 

layiqdir. Buna görə də Möcüzün yaradıcılığında Sabir ənənələri mövzusu 

üzərində bir qədər geniş şəkildə dayanmaq istəyirik.  

Ədəbi təsirdən danışarkən təsir altına düşməklə alınan təsirə yeni mənalar 

verməyi bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Tədqiqat göstərir ki, Möcüzün 

Sabir ənənələrinə münasibəti məhz ikinci istiqamətdə olmuşdur. Yəni o, təsir 

altda qalıb təqlidçilik etməmiş, əksinə, aldığı təsirlərə orijinal çalarlarla yeni 

mənalar vermişdir.  

Möcüz ən çox Sabirin bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri, satirik ifadə tərzi, 

ifşa üsulları və digər ənənələrindən bəhrələnmişdir.  

Möcüzün şeirlərinə nəzər salarkən oxucu dərhal hiss edir ki, bu şeirlərdə 

Sabirdən bir iz vardır. Lakin bu izi tapmaqda çətinlik çəkir. Çünki şair ustadının 

bu və ya digər ənənəsindən elə məharətlə istifadə edib onu özününküləşdirir ki, 

Sabir nəfəsinin Möcüzün səsinə harada və necə qarışdığını ayırd edə bilmir.    

Fikrimizin sübütü üçün kiçik bir nümunəyə diqqət edək: 

Mən nə bilim qarğa xoşavaz imiş, 

   Bayquşa bayquş demək olmaz imiş, 

                                    Təlx idi övqati-şərifin bir az, 

                   Bayquş o heyvana dedim, bilmədim (1, s.127).  
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Möcüzün ―Bilmədim‖ adlı şeirindən gətirdiyimiz bu bənddə Sabirin məhz hansı 

şeirinin təsiri olduğunu konkret şəkildə demək çox çətindir. Lakin bu, danılmaz 

bir həqiqətdir ki, həmin bənddə Sabirin bir yox, bir neçə şeirində dəfələrlə 

təkrarladığı ―anlamaq dərdinin‖ dözülməzliyi fikri ifadə olunmuşdur. Sabirin bu 

fikri müxtəlif şeirlərindən nümunə gətirdiyimiz aşağıdakı misra və beyitlərdə 

belə ifadə olunmuşdur: 

                            Mən belə əsrarı qana bilmirəm, 

Qanmaz olub da dolana bilmirəm (2, s. 117) 

                            Qanmasan sözlərini jurnala da yazma dəxi,  

                        Məsləhət amma budur, fikr elə, bir qan, mənə nə (2, s.140). 

 

                            Qanma! – Bacarmam! Məni məzur tut, 

                            Boyləcə təklifi-məhalı unut (2, s. 125). 

 

                  Müxtəsər, hər kim ki, gördün fəhmi var, bir söz qanır, 

                     Küfr ilə məşhuri-dövran etməli bundan sora (2, s. 173). 

Göründüyü kimi, Sabirin sinəsini dağlayan dərd Möcüzün də qəlbini yandırıb-

yaxır. Lakin misal göstərdiyimiz bənddə o, fikri çəhətdən Sabiri izləsə də, deyim 

tərzində orijinallıq etmişdir. Yəni Sabir qanan adamın qanmaz yerinə qoyulması 

ilə razılaşmadığını açıq etiraf yolu ilə bəyan edirsə, Möcüz eyni fikri zahirən 

özünü günahkar sayıb ―səhvini‖ boynuna almaq yolu ilə bildirir.  

Bəzən Sabirin bu və ya digər fikrimi, misrasımı, beyitimi Möcüzü elə ovsunlayır 

ki, o qələmini sərbəst işlətməyə macal tapa bilmir. Tam təsir altında qalır.  

Kiçik bir müqayisəyə diqqət edək. 

Sabir:    Daş qəlbli insanları neylərdin ilahi (2, s. 130). 

Möcüz:  İlahi, qəlbi daşdan bərk insanlar yaradıbsan (1, s. 55). 

Sabir: Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur (2, s. 276). 

Möcüz: Biqeyrət edər ağlamaq insanı deyərlər (1, s. 91). 

Sabir: Mən günəşi göydə dana bilmirəm (2, s. 117). 

Möcüz: Sən inkar eylisən nuri, mən inkar etmərəm, zira (1, s. 34). 

Belə misalların sayı az da olsa, hər halda Möcüz bu nöqtədə sabiranə yox, 

Sabir kimi çıxış edir.   Biz ona görə belə deyirik ki, sabiranə yazmaqla Sabir 

kimi yazmaq başqa-başqa şeylərdir. Sabir kimi yazmaq onu təqlid etməkdir, 

sabiranə yazmaq isə satirik poeziyanın nəzəri-estetik və ideya-məfkurəvi 

tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verə biləcək tərzdə yazmaq deməkdir.  

Lakin Möcüz üçün Sabir kimi yox, sabiranə yazmaq xarakterikdir. Bu 

baxımdan bəzən o elə orijinallıqlar edir ki, hətta ustadı Sabir üçün də nümunə 

ola bilər. Elə götürək Sabirin ―Çatlayır xanbacı qəmdən ürəyim‖ misrası ilə 

başlayan şeirinin təsiri ilə yazılan ―Aşiqi pərişan‖ satirasını. Sabir öz şeirində 

elmin və maarifin qədrini bilməyən avam müsəlman qadınlarına yumoristik 

gülüşlər yağdırır. Şeirdə ―A kül olsun gözünə‖ deyib ərinin şairliyinə, yazıb-

oxumasına öz etirazını bildirən bu avam qadın danışdıqca oxucunun gözləri 

qarşısında gülünc vəziyyətə düşür.  Ancaq şeiri diqqətlə oxuyarkən onda belə bir 

incə mətləbi də sezməmək olmaz ki, Sabirin gülünc hədəfinə çevirdiyi qadın 

təkcə nadanlığı ucbatından ərinin şairliyindən gileylənmir, bu gileyin digər bir 

səbəbi, bəlkə də obyektiv səbəbi tamamilə başqadır. Bunu həmin qadın belə 

etiraf edir: 
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                                      Bu əməl etdi səni xanəxarab, 

    Pulların döndü bütün oldu kitab... 

Pul gedir, tabü təvanın da gedir, 

Üstəlik bir quru canın da gedir... 

                                     Kəsbü karından əlin çıxdı, usan 

               Ər olan yerdə görüm yox olasan (2, s. 179). 

Görürsünüzmü? Bu qadın çox da avam deyil. O, şüurlumu, qeyri-şüurimi, 

bəlkə də instinklə  dərk edir ki, yaşadığı mühitdə şeirə, sənətə qiymət verən 

yoxdur, hər şey pul ilə ölçülür. Ona görə də ―gah yazıb, gah oxuyan, gah fikrə 

gedib, gah gözünü bərəldən, gah gecələr darğa kimi yatmayıb qarğa kimi qır-qır 

edən‖ ərinə başa salmaq istəyir ki, xeyrini şərini qansın, ―quru canını‖, ―kəsbü 

karını‖ əldən verməsin, ―kufrəşayan işlərlə‖ məşğul olmasın. 

Şerin ictimayi-siyasi siqləti də, məncə, bu nöqtədədir. Görünür, elə buna görə də 

Möcüz məhz həmin nöqtəyə dayaqlanır. Bu nöqtə Möcüz üçün həm dayaq, həm 

də çıxış nöqtəsidir. Sabirin şeri bu nöqtədə qurtarırsa, Möcüzün şeiri bu 

nöqtədən başlayır.  

―Du yat kişi tozlu qala qələmdanın‖, - deyə şair ərini qarğıyan Möcüzün 

Tukəzi bir iki kəlmə ilə ərini tənbeh etməklə kifayətlənmir. Onun sözlərindən 

―qan qoxsu‖ gəlir. O, tələbkarın zülmündən şikayətlənir, boş qalan qovurma 

küpünü xatırladır, qürbətdə can verən ərlərin, qardaşların dərdinə şərik çıxır, bir 

kəllə qənd üçün ―ovrətləri satan‖ mollara lənətlər yağdırır.  

Möcüzün bu şeirinin quruluşu da diqqətəlayiqdir. Əgər Sabir öz şerini 

əvvəldən axıradək avam qadının ərindən gileyli sözləri üzərində qurmuşdursa, 

Möcüz ərin gileyli arvadına cavabını verməyi də məqsədə müvafiq saymışdır. 

Lakin ərin sözləri zahirən arvadına cavabdır. Bu əslində mövcud quruluşa bir 

ittihamdır:  

     Vətəndən əl çəkib, ey yar, getməyim, neylim? 

Buyur görüm, güzəranı hanı bu viranın?... 

   Soyuqda qürbətə getmək çətindir ölməkdən, 

                             Nə bərk canı var, ilahi, bu əhli-İranın? 

                             Nə şah şad, nə dərviş səndə, ey İran, 

Nə əmn var, nə ticarət, nə şər, nə qanun!.. 

                            Qəm aldı canımı saqi, səni ağan canı, 

                            İçinə qədri ərəq tök, o şirli fincanın, 

                            Ərəq haramdır, lakin halaldır rüşvət, 

                            Təəmül eyləmə, qurbaniyəm bu fitvanın... 

                            Yatar mühaciri-islam ac qar üstündə, 

     Qalar plov başına mətbəxində əyanın (1, s. 27). 

Möcüzün şerdə nümayiş etdirdiyi yüksək sənətkarlığı ondadır ki, 

ustadından təsirlənərək qələmə aldığı mövzuya kor-koranə şəkildə yanaşmamış, 

ona dərin ictimai-siyasi məna verə bilmiş, çox böyük ustalıqla yumordan 

satiraya keçmiş, hətta bunu sarkazmadək yüksəltmişdir.  

Möcüz Sabirin dil və üslub xüsusiyyətlərindən də bəhrələnirdi. Tənqid 

hədəfini sarsıtmaq üçün Sabirin satirik ifadələr yaratmaq üsulu oxuculara 

bəllidir. Möcüz də istiqaməti buradan götürüb satiralarını elə qeyri-adi söz və 

söz birləşmələri ilə bəzəyir ki, heç bir lüğətdə onların mənasını tapmaq olmaz. 

Sanki Möcüzə bu yolla getmək üçün kiçik bir işarə lazım imiş.  
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                                            Bir dənə yox Almanda, 

                                            Hətta Firəngistanda 

                                            Falçı darülfünunu 

                                            Min dənə var iranda (1, s. 41). 

Heç bir lüğətdə ―falçı darülfünunu‖ sözünə rast gəlmək olmaz. Bu 

möcüzün ―icadıdır‖. Mayası məsxərədən yoğrulan bu söz tənqid hədəfinin 

boyuna biçilib. 

Möcüz satiralarını zinətləndirən belə misallar çoxdur: ―canlı cənazə‖, 

―kəsafət mədəni‖, ―zülm mikrobu‖, ―gəda fabrikası‖, ―cəhalət şərabı‖, 

―bitpərəst‖ və s.  

Sabir kimi Möcüz də adi məişət sözlərini əsrlərlə klassik poeziyada 

sabitləmək ənənəvi söz və ifadələrin satirik üslubun estetik tələbinə 

uyğunaşdırmağı bacarır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Möcüz Sabir ənənələrini davam etdirərkən 

yaşadığı Cənubi Azərbaycan mühitini də nəzərə alırdı. Məsələn, o, Sabirin 

inqilabi satiralarının məzmununa uyğun forma axtarıb tapmaq ənənəsinin 

əhəmiyyətini dərk etsə də, onu tam tətbiq etmirdi, satiralarının böyük qismini 

köhnə şeir formalarında, ən çoxu isə qəzəl və qəsidə formasında yazırdı. Çünki 

Möcüz bilirdi ki, oxucuları köhnə qəzəl, qəsidə formasına adət etdiyindən onun 

təbliğ fikirlərini bu şeir formalarında daha tez və yaxşı qavraya bilərlər. Sabir 

ənənələrinin Möcüz yaradıcılığında təzahürü çox geniş və xüsusi tədqiqat tələb 

edən bir mövzu olduğu üçün bu barədə fikirimi tamamlayıb belə bir suala cavab 

verməklə məqaləni bitirmək istəyirəm: 

Sabir ənənələrinin Cənubi Azərbaycan poeziyasının inkişafında nə kimi 

əhəmiyyəti olmuşdur?  

Birinci növbədə bu ənənələr nəinki təkcə Cənubi Azərbaycan satirik 

poeziyasında, ümumiyyətlə, bütövlükdə ədəbiyyatımızın cənub qolunda 

realizmin və demokratizmin dərinləşməsində müstəsna rolu oldu.  

İkincisi, həmin ənənələr Cənubi Azərbaycan satirik poeziyasını bir sıra 

ideya-məzmun keyfiyyətləri ilə yeniləşdirdi, onun ictimai kəsərini artırdı, 

vətəndaşlıq mövqeyini möhkəmlətdi, ən əhəmiyyətlisi isə bu poeziyanın 

inqilabiləşməsinin təməlini qoydu. 

Nəhayət, Sabir ənənələri Cənubi Azərbaycan poeziyasında ictimai satira 

dilinin formalaşmasına həlledici dərəcədə təsir göstərdi.  Həcv dilinin ictimai 

satira dilinə keçmə prosesini sürətləndirdi və tamamladı.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАРМАН ХАЛИЛОВ 

ТРАДИЦИИ САБИРА В ПОЭЗИИ ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 

Сфера влияния литературной школы выдающегося азербайджанского поэта-

сатирика Мирзы Алекпер Сабира была очень широка. Это влияние не обошло стороной и 
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Южный Азербайджан. К южным поэтам Дж.Аскарзаде, А. Сафаров, Б.Аббасзаде 

(Хаммал), М.Манафзаде, М.Сабит, Чавуши, А.Фитрат и другие продолжили традиции 

Сабира по-своему. Мирза Али Моджуз, которого называют "Сабиром Южного 

Азербайджана", был самым искусным и оригинальным последователем традиций Сабира. 

В статье рассматривается вопрос о влиянии традиций Сабира на поэзию Южного 

Азербайджана XX века, в частности стихи Сабира и чуда привлекаются к сравнительному 

анализу. 

В заключение автор приходит к выводу, что продолжение традиций Сабира 

углубило реализм и демократизм в южной ветви нашей литературы, обновило Южно-

азербайджанскую сатирическую поэзию по ряду идейно-содержательных качеств, 

укрепило ее общественное мнение и гражданскую позицию, ускорило процесс перехода 

сатирического языка на язык общественной сатиры.  

 Ключевые слова: Мирза Алекбер Сабир, Южный Азербайджан, поэзия, традиции 

Сабира, Мирза Али Моджуз  

 

RESUME 

FARMAN KHALILOV 

SABIR TRADITIONS IN THE POETRY OF SOUTH AZERBAIJAN 

The sphere of influence of the literary school of the outstanding Azerbaijani poet-satirist 

Mirza Alakbar Sabir was very wide. This influence has not spared Southern Azerbaijan. To the 

Southern Poets of J. R. R. Tolkien.Askarzadeh, A. Safarov, B. Abbaszadeh (Hammal), M. 

Manafzadeh, M. Sabit, Chavushi, A. Fitrat and others continued the traditions of Sabir in their 

own way. Mirza Ali Mujuz, who is called the "Sabir of South Azerbaijan", was the most skilful 

and original follower of the Sabir traditions. 

The article deals with the influence of Sabir traditions on the poetry of South Azerbaijan 

of the XX century, in particular, the poems of Sabir and Chud are involved in comparative 

analysis. 

In conclusion, the author comes to the conclusion that the continuation of the Sabir traditions 

deepened realism and democracy in the southern branch of our literature, updated South 

Azerbaijani satirical poetry in a number of ideological and content qualities, strengthened its 

public opinion and civic position, accelerated the process of transition of the satirical language to 

the language of public satire.  

 Key words: Mirza Alekber Sabir, South Azerbaijan, poetry, Sabir traditions, Mirza Ali 

Mujuz 
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NAXÇIVAN ƏRAZĠSĠNDƏ BƏZĠ TAYFA ADLARININ LEKSĠK-SEMANTĠK 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Azərbaycanın çox qədim tarixi vardır və təbiidir ki, buradakı yer adları da qədim tarixə 

malikdir. Bu adları toplamaq, onların xalqımızın, dilimizin qədim dövrlərindən xəbər verən 

sirlərini açmaq, onların yaranma yollarını aĢkara çıxarmaq dilçilik elmimizin qarĢısında duran 

ən mühüm vəzifələrdən biridir. Onomastik vahidlərin yaranması və inkiĢafı dilçi, tarixçi, 

coğrafiyaçı alimlərin daim diqqət mərkəzində olur. Yəni, onomastik vahidlər bu üç elm sahəsinin 

birləĢməsi nəticəsində öyrənilir. Məqalədə Respublikamızda, o cümlədən Naxçıvan ərazisində 

yaĢamıĢ bəzi tayfa və tayfa birləĢmələrinin adları haqqında məlumatlar verilir.  

Açar sözlər: Etnonim, onomastik vahidlər, yer adları, tayfa, nəsil, Ģəcərə, toponim 

 

 Hər bir xalqın tarixi keçmişi, milli mədəniyyəti, təfəkkür dünyası, yaşam 

tərzi, adət-ənənəsi və s. öyrənilməsində onomastik vahidlərin rolu böyükdür. Bu 

baxımdan Azərbaycanın onomastik vahidlər sistemi də mənsub olduğu xalqın 

tarixi keçmişi və onun formalaşması yollarının öyrənilməsində ən etibarlı 

mənbədir. 

 Azərbaycanın çox qədim tarixi vardır və təbiidir ki, buradakı yer adları da 

qədim tarixə malikdir. Bu adları toplamaq, onları xalqımızın, dilimizin qədim 

dövrlərindən xəbər verən sirlərini açmaq, onların yaranma yollarını aşkara 

çıxarmaq dilçilik elmimizin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir.  

Məlumdur ki, onomastik vahidlər uyğun dövrlərin məhsuludur. Onların 

yaranması mürəkkəb bir tarixi proses nəticəsində baş verir.  

Belə ki, onomastik vahidlərin yaranmasında bir-iki nəfər deyil, bütün 

nəsillər iştirak edir. Bunu əsas tutaraq deyə bilərik ki, onomastik vahidlərin 

yaranması və onların inkişaf prosesini izləmək, bir növ xalqımızın tarixinə nəzər 

salmaq deməkdir.  

Onomastik vahidlərin yaranması və inkişafı dilçi, tarixçi, coğrafiyaçı 

alimlərin daim diqqət mərkəzində olur. Yəni, onomastik vahidlər bu üç elm 

sahəsinin birləşməsi nəticəsində öyrənilir. Bu fikrə münasibətini bildirən akad. 

B.Budaqov ―Azərbaycan toponimləri tədqiqinin problemləri‖ adlı məqaləsində 

yazır ki, ―Bir neçə elmin sərhəddində yaranmış toponimika dilçilik elmindən 

kənar – lal, tarixsiz - köksüz, coğrafiyasız -məkansız olardı. Ona görə 

toponimləri tədqiq edən hər bir şəxs hər üç elmin əsaslarına dərindən 

yiyələnməlidir‖. 

Görkəmli tarixçi alim, şair və siyasi xadim A.A.Bakıxanov toponimika-

nın əhəmiyyətindən bəhs edərək yazırdı ki, əsrlər, hətta, min illər Azərbaycanın 

bir çox yerlərinin və tayfalarının ilk, yəni qədim adlarını məhv edə bilməmişdir.   

1970-ci illərdən başlayaraq tarixçi, dilçi və coğrafiyaşünas alimlər 

dilimizin onomastik vahidlər sisteminin tədqiqində əhəmiyyətli işlər gördülər.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 03.04.2021, qəbul edilib: 14.04.2021 
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Bu sahədə Q.Qeybullayev, Y.Yusifov, A.Qurbanov, A.Axundov, B.Budaqov, 

M.Adilov, H.Məmmədov, S.Mollazadə, A.Həsənov, T.Əhmədov, A.Bağırov və 

başqa tarixçi, dilçi və coğrafiyaşünas alimlər öz əsərləri ilə onomalogiya 

elmimizi inkişaf etdirdilər.  

1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvan ərazisindəki onomastik 

vahidlərin sistemli şəkildə tədqiqi Adil Bağırov tərəfindən həyata keçirildi. O, 

apardığı tədqiqatın nəticələrini ―Naxçıvanın toponimləri‖ (Bakı, 2000), 

―Naxçıvanın toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri‖ (Bakı, 2002), ―Naxçıvan 

Muxtar Respubliksının onomastik vahidlər sözlüyü‖ (Bakı, 2003) adlı 

monoqrafiyaları və 60-dan artıq elmi məqaləsində sistemə saldı və ərazidəki 

toponim və hidronimləri tarixi-linqvistik planda təhlil etdi. A.Bağırov ilk dəfə 

olaraq toponimlər sözlüyü yaratdı və bizim üçün maraqlı olan 1000-ə yaxın tayfa 

adını toplayıb oxucuların, tədqiqatçıların ixtiyarına verdi.  

Azərbaycan onomastik vahidlər sisteminin ən zəngin qollarından birini 

etnonimlər təşkil edir. Etnonim - hər hansı tayfa, nəsil, tirə, soy, etnik qrup, xalq 

və millət adlarını bildirir.  

Etnonimlərə Azərbaycanda olmuş səyyahların əsərlərində, bir çox mənbə 

və məxəzlərdə, tədqiqat əsərlərində, lüğətlərdə, türk yazılı abidələrində, bir çox 

tarixçi və coğrafiyaşünasların yol qeydlərində, habelə Azərbaycan xalqının 

tarixi, ədəbiyyatı və dili ilə məşğul olan bir çox alimlərin əsərlərində rast gəlinir.  

Görkəmli dilçi A.Qurbanov etnonimlərin öyrənilməsini yüksək 

qiymətləndirərək yazır ki, Azərbaycan xalqının mənşəyinə, keçmiş tarixinə, 

etnogenizinə dair daha dəqiq, obyektiv fikirlərin irəli sürülməsində etnonimlər 

çox mühüm rol oynayır. Etnonimlərin tədqiqi, araşdırılması, etimologiyasının 

açılması bu gün də türkologiyanın, o cümlədən müasir Azərbaycan dilçiliyinin 

qarşısında duran əsas problemlərdəndir. 

Azərbaycanda tarixən yaşamış tayfa və tayfa birləşmələrinin adları və 

izləri bu gün də yaşamaqdadır. İndi Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 

həm türk, həm də digər xalqlara məxsus tayfa adları vardır. Bu tayfa adlarını 

leksik –semantik cəhətdən araşdırmaq həm dil tarixi, həm də müasir əbədi dil 

üçün zəngin faktlar verir.  

Respublikamızda, o cümlədən Naxçıvan ərazisində yaşamış bəzi tayfa və 

tayfa birləşmələrinin adları haqqında bir sıra maraqlı məlumatlar əldə edilmişdir.  

Qədim tayfa adları xalqımızın tarixi keçmişi ilə bağlıdır. Bu tayfa və 

tayfa birləşmələrinin bir çoxu xalqımızın təşəkkül tarixində mühüm rol 

oynamışdır. Bu tayfalar Azərbaycanın müxtəlif guşələrinə səpələnərək yaşayış 

məntəqə, dağ, daş, dərə, təpə, bulaq, çay, göl və s. adlarında özlərini indi də 

yaşadırlar. Belə tayfa adlarına aşağıdakıları misal çəkmək olar:  

AlıĢarlar - Kəngərli nəslinə məxsus sofulu tayfasının bir qoludur. 

Əsasən, Şərur rayonunun Alışar kəndində yaşamışlar.  

Bəydililər - Qədim oğuz türk tayfasıdır. Orta əsrlərdə digər türk tayfaları 

ilə birlikdə Orta Asiyadan Azərbaycana gəlmiş və öz adlarını indiyə qədər 

qoruyub saxlamışlar. Bu tayfa Səfəvilər dövlətinin ictimai-siyasi həyatında fəal 

iştirak etmişdir. Bəydili tayfa adına ilk dəfə M.Kaşğarinin ―Divani-lüğət-it türk‖ 

əsərində rast gəlinir. Babək rayonunun Sirab və Şərur rayonunun Qarabağlar 

kəndində bu tayfa adı ilə bağlı toponimlər vardır. Qədim Bəydili kəndinin adı da 

bu tayfa adı ilə bağlıdır.  
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CəmĢidli - Kəngərlilərə məxsus qədim türk tayfasıdır. Bu tayfaya 

məxsus ailələr Naxçıvan şəhəri və ətraf ərazilərdə yaşamışlar.  

Dəmirçilər - Qədim türk tayfasıdır. Tədqiqatçıların fikrincə, dəmirçilər 

Azərbaycana Pənahəli xan dövründə köçmüşlər. Azərbaycanın Şuşa, Şamaxı, 

Kəlbəcər, Fizuli rayonlarında bu tayfaya məxsus ailələr yaşayır. Şərur 

rayonundakı Dəmirçilər kəndinin adı da bu tayfa adı ilə bağlıdır.  

Dəvəlilər - Bu tayfa adı Ermənistandakı Dəvəli kəndindən köçüb gələn 

türk tayfalarının adı ilə bağlıdır. Naxçıvan şəhəri, Zeyvə, Xanlıqlar və Axaməd 

kəndlərində tayfa adı ilə bağlı məhəllələr vardır. (5, s.135).  

Didivarlılar - Kəngərli nəslinə mənsub tayfa adıdır. Babək rayonundakı 

Didivar kəndinin adı bu tayfa adı ilə bağlıdır.  

Dünbülü - Qədim tayfalardan biridir. İranın Dünbülü şəhərində yaşayan 

tayfaya məxsus ailələr Naxçıvana köçmüş və indiki Tunbul kəndinin əsasını 

qoymuşlar. Tünbul Dünbülü adının müasir şəklidir.  

Ərəfsəlilər - Kəngərli nəslinə mənsub tayfa adıdır. Bu tayfaya məxsus 

ailələr Naxçıvan diyarı və Dərələyəz mahalında yaşamışdır. Culfa rayonundakı 

Ərəfsə kəndinin adı da bu tayfa adı ilə bağlıdır.  

Hacılar - Kəngərli nəslinə mənsub tayfa adıdır. Xalqın deyiminə görə 

kəngərli nəslindən olan hacıların adı ilə bağlı yaranmışdır.   

Kəngərlilər - Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak 

edən və Naxçıvan xanlığının idarə olunmasında xüsusi fəallıq göstərən qədim 

tayfalardan biridir. XVII əsrdə Azərbaycan vilayətinə daxil olan Naxçıvan ölkəsi 

Kəngərlilərin irsi torpağı idi. Tayfanın xan nəslindən olan nümayəndələri 

Naxçıvan tüməninin (qarnizonunun) hakimi, bəy nəslindən olanlar isə hakimin 

vəkili kimi fəaliyyət göstərirdilər.  

Kəngərli- qədim türk tayfasıdır. ―Kəngər‖ sözü Aral və Balxaş gölləri 

arasında yerləşən qədim Kənq (―Avesta‖da – Kənqxay, Çin mənbələrində – 

Kənqyuy kimi göstərilir) dövlətinin III əsrdə hunlar tərəfindən işğalından sonra 

ortaya çıxmışdır. Həmin dövrdən yerli əhali ilə hunların qaynayıb qarışmasından 

təşəkkül tapmış hundilli etnos özünü kəngər adlandırmışdır. Kəngərlilərin şimal 

qonşuları olan pəşəng qəbilələri də hunlarla qaynayıb qarışdığına və 

kəngərlilərlə eyni dövlətdə birləşdiyinə görə sonuncularla tayfa ittifaqı 

yaratmışdılar. VIII əsrdən etnoslar daha çox peçeneq adlandırılırdılar. Onlarla 

Ural çayı ətrafında yaşayan quzlar (oğuzlar) arasında tez-tez münaqişə yaranırdı. 

IX əsrin sonlarında ruslarla ittifaqa girən quzlar Kəngərliləri özlərinə tabe etmiş, 

peçeneqləri isə öz yerlərindən qərbə, Don çayı sahillərinə doğru qovmuşdular. 

Çox güman ki, kəngərlilərin bir hissəsi hələ IV-V əsrlərdə Şimali Qafqazdan 

Azərbaycana gələn hunlar olmuşdur. Kəngərlilərin həmin dövrdən sonra 

Azərbaycanda, xüsusən də Naxçıvan ərazisində yaşamaları barədə məlumat 

vardır. 

Naxçıvanda yaşayan Kəngərlilərin bir qismi Qarabağa köçürülmüşdür. 

Ağdam və Tərtər rayonlarındakı Kəngərli kənd adları bununla bağlıdır. 

Kəngərlilər XIX əsrin ortalarında bir sıra qol və tirələrdən ibarət idi ki, bunlar da 

aşağıdakı adlardan ibarətdir: Yurtcu, Gümüşlü, Xalxallı, Qaraxanbəyli, 

Ağabəyli, Cığataylı, Qaracalı, Billici, Qaratulaqlı, Gecələr, Sarvanlar, Şahbanlı, 

Əlixanlı, Ərovanlı, Salayçı, Qızıllı, Pirxaxanlı, Qızıl Qışlaqlı, Kəlfirli, 

Qarabağlar.  
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Naxçıvan Muxtar Respublikası son dərəcə qədim və zəngin onomastik 

vahidlər sisteminə malikdir. Bu onomastik vahidlər içərisində müxtəlif tayfa və 

tayfa birliklərinin adları – etnonimlər özünməxsus yer tutur, onlar dilimizin lüğət 

fondunu zənginləşdirir və bu, qədim torpağın keçməkeşli tarixini əks etdirir.  

Naxçıvan ərazisindəki tayfa birlikləri Azərbaycan xalqının təşəkkül 

tarixində mühüm rol oynamış türk mənşəli tayfalardır. Məsələn, sak, oğuz, 

qıpçaq, kəngərli və s.  

Hər bir tayfanın tarixi mənsub olduğu xalqın tarixidir. Tayfanın tarixinin 

öyrənilməsi xalqın tarixinin qaranlıq səhifələrini açıqlayır, onun keçdiyi yolu 

işıqlandırır. Odur ki, hər bir tayfa və tirənin nəsil şəcərəsinin hazırlanması çox 

vacib şərtdir.  

Naxçıvan ərazisindəki tayfa adları, demək olar ki, tamamilə türk 

mənşəlidir. Ərazidə digər xalqlara məxsus tayfa adlarına rast gəlinsə də, həmin 

tayfalar türklərlə qaynayıb qarışmış şəkildədir. Ərazidə mövcud olan tayfa 

adlarının bir qismi qədim tayfa adlarını bu günə qədər qoruyub saxlayır.   
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РЕЗЮМЕ 

АРИФА ЗЕЙНАЛОВА 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПЛЕМЕННЫХ 

НАЗВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНА 

Aзербайджан имеет очень древнюю историю и, конечно же, здешние  топонимы 

так же имеют древнюю историю. Одна из важнейших задач нашей лингвистической науки 

- собрать эти имена, раскрыть секреты  , которвые сообщают о древних временах народа и 

языка, раскрыть их происхождение. Возникновение и развитие ономастических единиц 

всегда находится в центре внимания лингвистов, историков и географов. То есть 

ономастические единицы изучаются в результате комбинации этих трех дисциплин. В 

статье представлена информация о названиях некоторых племен и племенных 

объединений, проживавших в республике, в том числе на территории Нахчывана. 

Ключевые слова: Антоним, ономастические единицы, названия мест, племя, 

поколение,  генеалогия, топоним. 

 

SUMMARY 

ARIFA ZEYNALOVA 

LEXICAL – SEMANTIC FEATURES OF SOME TRIBE NAMES IN THE TERRITORY 

OF NAKHCHIVAN 

Azerbaijan has very ancient history and of course, the names of places here have ancient 

history, too. Collecting these names, revealing the mystery of them that informs us about ancient 

times of our people and language, to make their ways of formation known are one of the most 

important tasks that linguistics face. The formation and improvement of onomastic units always 
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become the center of attention for linguists, historians and geographers; that is, onomastic units 

are learnt by the unique combination of these three fields of science. The information about some 

tribes and tribal associations living both in our republic and the territory of Nakhchivan is given 

in the article. 

Key words: ethnonym, onomastic units, names of places, tribe, generation, genealogy, 

toponym. 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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NAXÇIVANDA ÜSLUBĠYYAT ELMĠNĠN ĠNKĠġAFI 

(S.Həsənovanın elmi yaradıcılığı əsasında) 

 

Məqalədə Naxçıvanda üslubiyyat elminin inkiĢafı məsələlərindən danıĢılır. Bu məqsədlə 

dilçi alim, professor Sədaqət Həsənovanın elmi yaradıcılığı araĢdırılır. Onun ədəbi simaların 

poetik dili ilə bağlı araĢdırmalarındakı özəlliklər üzə çıxarılır. Belə ki, onun bir sıra sənətkarlar 

– Ġslam Səfərli, Əliağa Kürçaylı, Məmməd Araz, Nəbi Xəzri və baĢqalarının dil-üslub 

xüsusiyyətləri üzərindəki tədqiqatlarında diqqəti çəkən orijinal elmi-nəzəri fikirlərdən bəhs 

edilir. S.Həsənovanın üslubiyyat elminin inkiĢafındakı rolu Naxçıvanın Azərbaycan dilçilik 

elmindəki payı kimi dəyərləndirilir.  

Açar sözlər: üslubiyyat, üslub, dil, söz, ifadə, S.Həsənova 

 

Üslubiyyat dilçilik elminin nisbətən cavan və az işlənmiş sahələrindəndir. 

Bu elm araşdırma dairəsi, haqqında yazılan əsərlərin kəmiyyət azlığı  

baxımından fonetika, qrammatika, dil tarixi və s. kimi elmlərlə müqayisədə bir 

qədər geridə qalmışdır. XX yüzillikdə bu sahədə sistemli tədqiqata başlayan 

Ə.Dəmirçizadə ―Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı‖ adlı araşdırmasının 

birinci hissəsini çap etdirmiş, əsərin ardını tamamlaya bilməmişdir (1). Bununla 

belə, həmin əsər üslubiyyatla bağlı fundamental tədqiqat nəticəsi kimi indi də 

dəyərini itirməmişdir.  

Üslubiyyat dilçilik elminin bir sahəsi olaraq ədəbi dilin üslublarını 

öyrənməklə məşğuldur. Məlumdur ki, ədəbi dilin üslubları içərisində ən geniş 

yayılanı tarixən qədimliyi ilə seçilən bədii üslubdur. Buna dörə də çox zaman 

ədəbi dil deyəndə bədii üslub başa düşülür. Bədii dilin üslub xüsusiyyətlərini 

öyrənmək müxtəlif səviyyələrdə onun obrazlılıq keyfiyyətini üzə çıxarmaqdır. 

Üslubiyyat elminin əsas problemləri bu məzələ ilə bağlıdır. Həmin problemlərin 

açılmasında dilçi-alimlərin böyük rolu vardır.  

Naxçıvanda üslubiyyat elmin inkişafında əməyi olan dilçi-alimlər 

fəaliyyət göstərir. Bu mənada, professor Sədaqət Həsənovanın elmi yaradıcılığı 

diqqəti cəlb edir. O, üslubiyyat sahəsində ardıcıl çalışan alimlərimizdəndir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sahə ilə maraqlanan alim azdır. Belə ki, arada-

sırada çap olunan ayrı-ayrı məqalələr nəzərə alınmazsa, hazırda Azərbaycanda 

üslubi məsələlərlə ardıcıl məşğul olan iki alimin yaradıcılığı diqqəti çəkir. 

Onlardan biri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru Məhərrəm 

Hüseynov, digəri nisə S.Həsənovadır. 

S.Həsənova hələ XX yüzilin 90-cı illərində filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün yazdığı ―Bədii əsərlərin dilində yumor‖ adlı 

dissertasiyada ədəbi dilin üslublarına diqqət etmiş, o zamana qədər janr hesab 

edilən  yumorun  üslub  olduğunu  sübut  etməyə  çalışmışdır.  O, ―Ədəbi  dil  və 

yumor‖ (2), ―Yumor üslubu və estetik mənəviyyat‖ (3.), ―Yumor  üslubu hekayə  
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də və felyetonda‖ (4), ―Yumor üslubu‖ (5),  ―Yumorun üslub xüsusiyyətləri‖ (6) 

və başqa məqalələrində bu məsələni elmi-nəzəri problem kimi ortaya qoymuş və 

inandırıcı təhlillərlə orijinal fikirlərini əsaslandırmışdır.  

S.Həsənova 2000-ci illərin əvvəlində ―Füyuzat‖ jurnalının dil siyasəti və 

dili‖ mövzusunda araşdırmalar aparmağa başladı və sovet rejimində ən çox 

tənqid hədəfi olan bu möhtəşəm dərginin üslub xüsusiyyətlərini də aydınlaşdırdı. 

Müəllif romantiklərin mətbu orqanı olan bu jurnalın səhifələrindən elə yazıları 

diqqətə çatdırdı ki, onlar üslubların sintezindən ibarət idi. S.Həsənova üslubların 

birləşməsi məsələsinin jurnalın dilindəki reaalığını elmi-nəzəri təhlillərlə təsdiq 

etdi. O, bu araşdırmalarının nəticəsi olaraq 2006-cı ildə filologiya üzrə elmlər 

doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görüldü.  

S.Həsənovanın 2005-ci ildə çap olunan ―Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat‖ 

adlı dərsliyində də üslubiyyat məsələlərinə müəyyən qədər yer verilmişdir (7). 

Dilçi alim dildəki söz və ifadələrdən başqa, işarələrin də üslub məqamlarını 

axtarıb tapmış və onların incə üslubi keyfiyyətlərini müəyyənləşdirmişdir. Bu 

anlamda, onun „Füyuzat‖ jurnalının dilində durğu işarələrinin üslub imkanları‖ 

adlı məqaləsi səciyyəvidir (8).  

S.Həsənovanın 2009-cu ildə çap olunmuş ―Azərbaycvan ədəbi dilində söz-

ifadə yaradıcılığı‖ adlı elmi məqaləsi üslubiyyat elminə həsr olunmuş maraqlı və 

orijinal əsərlərdən biridir. Müəllif söz-ifadə yaradıcılığının bədii üslubun əsas 

məsələsi olduğunu göstərir və bu əlaməti sözügedən üslubun özəlliyi kimi 

dəyərləndirir (9). Həmin ildən başlayaraq S.Həsənova yarı-ayrı söz sənətkar-

larının dil-üslub keyfiyyətlərini araşdırmağa başlayır. O bu haqda belə deyir: 

―Hər bir sənətkarın dil və üslub keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması onun yaradıcılıq 

simasını aydınlaşdırır‖ (10, s. 95). Doğrudan da, alimin üslubiyyat problemlərinə 

həsr edilmiş ―Mirzə Ələkbər Sabir və ədəbi dilimiz‖, ―Cəlil Məmmədquluzadə 

və ədəbi dilimiz‖, ―M.Müşfiq və ədəbi dilimiz‖, ―İsmayıl Şıxlı və ədəbi dilimiz‖, 

Dilimizin İslam Səfərli şirinliyi‖, ―Məmməd Araz poeziyasının dil-üslub xüsu-

siyyətləri‖ və s. əsərlərində müəlliflərin üslubiyyat elmi baxımından yaradıcılıq 

özəllikləri müəyyənləşdirilmişdir. Onun Xalq şairi Rəsul Rza haqqında silsilə 

məqalələrində (―Rəsul Rzanın ifadə sənətkarlığı‖, ―Rəsul Rzanın söz yaradıcılı-

ğına münasibəti‖, ―Rəsul Rzanın dilçilik görüşləri‖) şairin dilimizə yeni sözlər 

gətirmək bacarığı üslubi keyfiyyəti kimi qiymətləndirilmişdir. Əslində, S.Həsə-

novanın söz sənətkarlarının üslubi xüsusiyyətlərinin araşdırılması haqqındakı 

aşağıdakı fikirləri yüksək elmi dəyəri ilə seçilir: ―Ayrı-ayrı sənətkarların ədəbi 

dilimizdə xidmətinin müəyyənləşdirilməsi, onların sözdən istifadə bacarığının 

üzə çıxarılması, dilimizin qədim və zəngin nitq mədəniyyəti xəzinəsindən nə 

dərəcədə faydalanması məsələləri həmişə dilçilik elminin maraqlı və az 

araşdırılan sahələrindən biri olan üslubiyyat  elminin vacib problemlərindəndir. 

Ona görə də ədəbi dilimizin həmin aspektdən tədqiq olunması bir çox cəhətdən 

faydalıdır. Bu, bir tərəfdən, dilimizin maraqlı faktlarının meydana çıxmasına 

səbəb olur, digər tərəfdən, araşdırmaların sözügedən istiqamətdə aparılması 

müxtəlif sənətkarların bir-birindən seçilməsi və hansı yeniliklərin onlar tərəfin-

dən dilə gətirilməsinə düzgün qiymət verməyə kömək edir‖ (10, s. 269). 

S.Həsənovanın 2009-2018-ci illərdə müxtəlif ədəbi simaların poetik dili 

üzərindəki araşdırmaları 424 səhifədən ibarət ―Dilimiz mənəvi kimliyimizdir‖ 

adlı kitabında toplanmışdır (10). Onun üslubiyyatla bağlı elmi yaradıcılığında 
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diqqəti daha çox çəkən söz sənətkarlarının üslub xüsusiyyətlərini təsdiq edən 

fikirləridir. S.Həsənova hansı sənətkarın dil-üslub xüsusiyyətlərini tədqiq edirsə, 

onun haqqında mütləq təzə bir fikir irəli sürür. Məsələn, o, İslam Səfərlinin 

üslub cəhətlərini araşdırarkən onu ―Naxçıvanın Səməd Vurğunu‖ adlandırmışdır: 

―Naxçıvanın Səməd Vurğunu – İslam Səfərli ədəbi aləmdə öz izi ilə yerimək 

prinsipini seçən sənətkarlardan biridir. Şeirdə sadəliyi böyük məziyyət hesab 

edən şair Azərbaycanın ilk Xalq şairi S.Vurğun kimi ehtiraslı, hərarətli, alovlu 

natiq olmuşdur. Onun Naxçıvanla bağlı əsərləri, xüsusilə də ―Batabat bulağı‖, 

―Naxçıvanım‖ kimi şeirləri S.Vurğunun ―Azərbaycan‖ şeri kimi axıcı, coşqulu 

və təsirlidir‖ (10, s. 223). S.Həsənova İslam Səfərlini ana dilimizin sözlərini ən 

layiqli məqamlarda işlədən, yatımlı, sadə və təbii dili ilə yöndəmli şair kimi 

dəyərləndirir və dilində S.Vurğun şirinliyi və duzluluğunun olduğunu poetik 

irsindən alınmış örnəklərlə təsdiq edir.  O, şairin dilindəki ən kiçik faktların belə 

üslub məqamlarına diqqəti çəkir. Məsələn, o, İslam Səfərlinin ana dilimiz 

haqqındakı aşağıdakı misralarına xüsusi diqqət edir:   

O dil – Şərqin min bir nəğməli dodağıdır. 

Dodaq dedim, –  

O, ürək tərcümanıdır 

Ürəksizsə, nəğmə olmaz. 

Dilim – nərgiz gülü kimidir, 

Borana da düşsə, solmaz. 

Çünki bu dil  

Baharıstan torpağında 

 atmış rişə . 

Müəllif buradakı -stan şəkilçisi haqqında fikir söyləyir: ―Şeirdəki ―baharıs-

tan‖ sözü diqqəti çəkən leksik-qrammatik vahidlərdən biridir. Əslində, -stan 

şəkilçisi konkret isimlərə qoşularaq məkan anlamı ifadə edən sözlərin yaranma-

sına səbəb olur və dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsinə təsir edir. İslam 

Səfərlinin dilində isə o, fəsillərdən birinin adına qoşularaq ―vətən‖ mənasında 

işlədilmiş və üslub çaları əmələ gətirmişdir‖ (10, s. 230).  

Üslub məsələləri baxımından S.Həsənovanın ―Əliağa Kürçaylı və ədəbi 

dilimiz‖ adlı əsəri də diqqəti cəlb edən tədqiqatlardandır. Bu əsərlə şairin 

seçkinliyi ortaya qoyulur,  həyat hadisələrinin ən gizli məqamlarını qələmə alan 

və onlara orijinal poetik dillə münasibət bildirən şairin imzasının heç kəsin 

imzası ilə qarışmadığı göstərilir.  

S.Həsənova ilk dəfə olaraq Əliağa Kürçaylılın poetik dilində heç kəsin dilə 

gətirmədiyi bir keyfiyyəti – şairin daşlara bədii münasibətini aydınlaşdırmışdır. 

O, şairi ―daşların baş nəğməkarı‖ adlandırmışdır. Bu haqda S.Həsənova deyir: 

―...bəlkə də şairin özü də bilməmişdir ki, o, daşların baş nəğməkarıdır, daşları 

anlayan, onların dərdini-dilini bilən, məqamlarını müəyyənləşdirməyi bacaran, 

daşlar haqqında fərqli fikirlər söyləyən söz sənətkarıdır. O qədər həssas, o qədər 

duyğuludur ki, insanların incə cizgilərini belə seçməyi bacarmaqdan başqa, 

daşları da hiss edir, mənalandırır‖ (10, s. 241).  

S.Həsənova şairin söz dünyasında daşların torpaqda sərhədə çevrilməsini, 

Qobustanda şöhrət tapmasını, Xudafərində yetim qalmasını və s. üslubi rənglərlə 

bağlayır. Bu baxımdan, o, aşağıdakı şeir parçasını təhlil edir: 

Daş insan oğlunun evi, otağı, 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

126 

Öləndə buz rəngli məzarı olub. 

Daşlar dəyirmanda elin dayağı, 

Heykəldə bir xalqın vüqarı olub. 

 S.Həsənova şairin dilindəki ―daşları‖ üslub faktoru kimi yüksək dəyərlən-

dirir: ―Ə.Kürçaylının dilində daşın öz sanbalı, öz yeri, öz zirvəsi var. Daşlara 

nəğmə deyən şairin sözləri daşları insanın gözündə xeyli yüksəldir, Ə.Kürçaylı 

onları elə tərənnüm edir ki, düşünürsən: daş nə qədər də gərəkli bir şeydir, bəlkə 

də, daşsız həyat mümkün deyil‖ (10, s. 241). S.Həsənova Əliağa Kürçaylının 

dilində daşlara münasibətin təhlili ilə bağlı öz qələminə xas olan fərqli bir 

nəticəyə gəlir: ―Ədəbi dilimizdə rənglərə məna verən Rəsul Rza, daşlara məna 

verən isə Ə.Kürçaylı olmuşdur. ―Rənglər‖ silsiləsində Rəsul Rza kimdirsə, daş-

lar ―silsiləsində‖ Ə.Kürçaylı odur‖ (10, s. 246). Ümumiyyətlə, S.Həsənova hansı 

ədəbi şəxsiyyətin poetik dilini qələmə alırsa, fərqli  elmi-nəzəri təhlili ilə yadda 

qalır. 

S.Həsənovanın elmi üslubunda maraqlı və orijinal cəhətlərdən biri budur 

ki, o, haqqında danışdığı mövzu ilə bağlı bir yox, bir neçə yekun söz söyləyir. 

Bunlardan biri ənənəvi nəticə kimi məqalənin sonunda verilirsə, digəri əsərin 

əsas məzmununa daxil olur. Məsələn, onun Məmməd Arazla bağlı araşdırmasın-

da belə fikirlərdən biri əsərin ortasında verilib: ―Qəlbəyatan, diləyatan ifadələr, 

lüzumsuz söz oyunundan uzaqlıq, sadəlik və sadəlikdə anlam dərinliyi, məna tu-

tumu, poetik vüsət, fəlsəfi mühakimələr, ifadə və yanaşma tərzinin orijinallığı – 

bütün bunlar Məmməd Arazın dil-üslub keyfiyyətlərinin göstəriciləridir‖ (10, s. 

254). 

S.Həsənova İslam Səfərli, Əliağa Kürçaylı Məmməd Arazın dil-üslub 

xüsusiyyətlərini təhlil edərkən çox incə cəhətlərə fikir verir. O, şairin tərənnüm 

obyektlərinə fəal müdaxiləsinə üstünlük verərək bunu onun üslub 

keyfiyyətlərindən biri hesab edir. Alim şairin başqa bir cəhətini də vurğulayır: 

―Məlumdur ki, epik poeziya ümumiləşdirilmiş obrazlar yaratmaq, həyat 

hadisələrini daha geniş şəkildə təsvir etmək üçün çox əlverişlidir.Və maraqlıdır 

ki, Məmməd Araz belə bir işi tərənnüm şəklində lirikada görür. Şairin bəzən bir 

söz, ifadə və ya cümlə (misra) ilə elə hərtərəfli tərənnümündən sonra düşünürsən 

ki, tərənnüm olunan obyekt haqqında daha deyilməmiş söz qalmadı‖ (10, s. 

258). 

S.Həsənova Nəbi Xəzrinin poetik dilini xüsusi zövq və şövqlə araşdırmış-

dır. Onu tanıyanlar alimin bu şairi nə qədər çox sevdiyini bilirlər. Alim Nəbi 

Xəzrini ―məhəbbət şairi‖, ―dəniz şairi‖, ―küləklər şairi‖ kimi çox yüksək dəyər-

ləndirir, tədqiqatını şairin aşağıdakı misralarını epiqraf kimi verməklə başlayır: 

Hər kəlməsi öz yerində deyilsə, 

Qılınclardan daha kəskin olar söz. 

S.Həsənova Nəbi Xəzrinin anlamsız, yersiz söz işlətmədiyini, sözün 

sanbalını, çəkisini saxladığını və hətta artırdığını təsdiq edən faktları üzə çıxarır 

və bunu onun bədii ustalığı, həyat həqiqətlərini obrazlılıq səviyyəsinə qaldırmaq 

bacarığı ilə bağlayır. Alimin şair haqqındakı aşağıdakı fikirlərdə elmi üsluba 

qarışan bir bədiilik diqqəti çəkir: ―Nəbi Xəzri poeziyası əngin bir kəhkəşana 

bənzəyir. Burada işıqlı ulduzlar bir-birinə göz vurur, qəribə bir ülviyyət, 

gözəllik, cazibədarlıq, füsunkarlıq içində sayrışırlar. Ədəbi aləmdə öz nəfəsi 

duyulan, izi bilinən, yolu aydın seçilən, şeirlərinə mahnılar bəstələnən, sözlərinin 
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sehri musiqiyə qarışıb onu daha ecazlaşdıran Nəbi Xəzri orijinallığı ilə, 

özümlüyü ilə yaddaşlardadır‖ (10, 276).  

S.Həsənovanın üslubiyyat elmi ilə bağlı araşdırmaları yuxarıdakılarla 

məhdudlaşmır. Onun İ.Nəsimi, Molla Cuma, Əli Kərim, Eldar Baxış, Nəriman 

Həsənzadə, Fikrət Qoca, o cümlədən Naxçıvanda yazıb yaradan bir çox şairlər 

haqqında seçkin elmi əsərləri vardır. Alimin qələmi haqqında yüksək fikir 

söyləyənlər çoxdur. Bir neçə il bundan əvvəl mətbuatın çoxluğu problemi ilə 

bağlı  bir sıra qəzet və jurnalların fəaliyyəti dayandırılanda ―Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatın tədrisi‖ jurnalının redaktoru Məhəmməd Baharlı və şöbə müdiri 

Vaqif Alkərəmov ona zəhg edib minnətdarlıq bildirmişdilər ki, məhz S.Həsəno-

vanın həmin dərgidə çap edilən əsərlərinin səviyyəsini nəzərə alaraq jurnalı 

bağlamadılar. Bir sıra alimlər, məsələn, Əməkdar elm xadimi Məhərrəm 

Qasımlı, professor Akif  İmanlı və başqaları da bu haqda yüksək fikirdədirlər.   

Hazırda S.Həsənova dilmçilik elminin müxtəlif istiqamətlərində, xüsusilə 

də üslubiyyat sahəsində araşdırmalarını davam etdirir. Onun üslubiyyatla bağlı 

tadqiqatları göstərir ki, Azərbaycanda üslubiyyat elminin inkişafına Naxçıvanın 

da özünəxas töhfəsi vardır.  
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РЕЗЮМЕ 

ГАНИРА АСКЕРОВА 

РАЗВИТИЕ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ НАУКА В НАХЧИВАНЕ 

(На основе научной работы проф. С. Гасановой) 

В статье рассматривается развитие стилистической науки в Нахчыване. С этой 

целью изучается научная работа лингвиста, профессора Садагат Гасанова. Выявлены 

особенности его исследования поэтического языка литературных деятелей. Таким 

образом, его исследование языковых и стилистических особенностей ряда художников - 

Ислама Сафарли, Алиаги Курчайли, Мамед Араза, Наби Хазри и других - привлекает 

внимание к оригинальным научно-теоретическим идеям. Роль С. Гасановой в развитии 

стилистической науки оценивается как доля Нахчывана в азербайджанском языкознании. 

Ключевые слова: стиль, стиль, язык, слово, выражение, С. Гасанова 
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SUMMARY 

GANIRA ASKEROVA 

DEVELOPMENT OF STYLE SCIENCE  IN NAKHCHIVAN 

(Based on the scientific work of Prof. S. Hasanova) 

The article discusses the development of stylistic science in Nakhchivan. For this 

purpose, the scientific work of linguist, professor Sadagat Hasanova is being studied. The 

peculiarities of his research on the poetic language of literary figures are revealed. Thus, his 

research on the linguistic and stylistic features of a number of artists - Islam Safarli, Aliaga 

Kurchayli, Mammad Araz, Nabi Khazri and others - draws attention to the original scientific and 

theoretical ideas. S. Hasanova's role in the development of stylistic science is assessed as the 

share of Nakhchivan in Azerbaijani linguistics. 

Key words: style, style, language, word, expression, S. Hasanova 
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TAġLICALI YAHYA BƏYĠN ġAHZADƏ MUSTAFANIN ÖLÜMÜNƏ HƏSR ETDĠYĠ 

MƏRSĠYƏ 

 

Məqalədə TaĢlıcalı Yahya bəyin Ģahzadə Mustafanın ölümünə həsr etdiyi mərsiyədən 

bəhs edilir. ġahzadə Mustafanın ölümü türk tarixində böyük kədərə səbəb olmuĢdur. Bu ölüm 

eyni zamanda böyük əks-səda doğurmuĢdur. ġahzadə Müstafa dürüst Ģəxsiyyəti, ədalətli 

idarəçiliyi ilə  xalqın, ziyalıların və yeniçərilərin sevgisini qazanmıĢdır. Elə bu sevgi və 

heyranlıq da onun ölümünün böyük əks-səda doğurmasına, kədərlənməyə səbəb olmuĢdur.  

ġairlər Ģahzadə Mustafanın öldürülməsi ilə  əlaqədar mərsiyələr yazırlar. Bu mərsiyələr 

içərisində ən böyük əks-səda doğuran Yahya bəyin yazdığı mərsiyədir. Yahya bəy yazdığı 

mərsiyədə baĢ vəzir Rüstəm PaĢanı və dolayı yolla Sultan Süleymanı günahlandırır və bununla 

da xalqın duyğularını əks etdirmiĢ olur.  

Açar sözlər: ġahzadə Mustafanın ölümü, Sultan Süleyman, Rüstəm PaĢa, Yahya bəy, 

mərsiyə 

 

Şahzadə Mustafa və onun ölümü türk tarixində böyük əks-səda doğuran 

və kədərə səbəb olan az adamlardan biridir. Ölümünün böyük əks-səda 

doğurmasının və bu qədər böyük kədərin səbəbi isə Şahzadə Müstafanın dürüst 

şəxsiyyəti, ədalətli idarəçiliyi ilə  xalqın, ziyalıların və yeniçərilərin sevgisini 

qazanmasıdır. Sultan Süleymanın oğullarının ilki olan şahzadənin atasından 

sonra Osmanlı taxtının ən böyük namizədi olması və atasının  istəyi ilə 

öldürülməsi bu əks-sədanı, kədəri artıran səbəblərdən idi. Mənbələrə görə 

Şahzadə Mustafa, Qanuni Sultan Süleymanın şahzadə olduğu dönəmdə 

Manisada sancaqbəyi olduğu ( 1515 M / 921 H) dövrdə anadan olmuşdur. Xarici 

görünüşü (fiziki quruluşu) bax ımından babası Yavuz Sultan Səlimə bənzəyirdi. 

1520-ci ildə atası taxta çıxanda beş yaşında idi və həmin il İstanbula gəldi. Yaxşı 

bir təhsil almışdı. Ləyaqətli, dürüst təbiəti və biliyi ilə qısa müddətdə xalqın və 

yeniçərilərin etibarını və sevgisini qazandı. Həm xalq arasında, həm də 

yeniçərilər arasında hökmranlığın ən güclü namizədi olaraq görülürdü. Hürrəm 

Sultanın sultan hərəminə girdikdən və Şahzadə Bəyazidlə Səlimin anadan 

olmasından sonra Mahidevran Sultan ilə Hürrəm Sultan arasında sultanlıq davası 

şiddətləndi. Bəyazidin taxt sahibi olmasını arzulayan Hürrəm Sultan  Şahzadə 

Mustafanı özünə ən böyük rəqib görürdü. Şahzadə Mustafa ilk olaraq anası ilə 

birlikdə Saruhan sancakbəyliyinə göndərilir. Bir müddət sonra paytaxtdan xeyli 

aralıda olan Amasyanın sancak valisi vəzifəsinə təyin edilir. Bəyazidin 

suverenliyini təmin etmək üçün Şahzadə Mustafadan qurtulmalı olduğunu 

düşünən Hürrəm Sultan planını həyata keçirmək üçün Mustafanı 

tərəfdarlarından məhrum etməyi düşünür. Bu plan çərçivəsində, Mustafanın 

hökmdar olmasını istəyən Baş vəzir İbrahim Paşa öldürüldü. Bunun əvəzinə bu 

vəzifəyə  Şahzadə  Mustafanın  qətlində  əsas  rol  oynayan  Rüstəm  Paşa  təyin  
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edilir. Rüstəm Paşanın baş  vəzir olması ilə Şahzadə Mustafa saraydan ayrılma 

nöqtəsinə gəlir. Şahzadə Mustafa, atasından sonra Hürrəm Sultanın oğullarının 

Bəyazid və ya Səlimi hökmdar etməyi düşündüyünü biləndən sonar özünə 

tərəfdar toplamağa çalışır (1, s. 402-403). 

Sultan Süleyman  Səfəvi təhlükəsi səbəbindən şərq vilayətlərinə 

göndərdiyi ordunun başına Rüstəm Paşanı təyin edir. Rüstəm Paşa Aksaray 

yaxınlığına gəldikdə əvvəldən nəzərdə tutduğu planını həyata keçirir. 

Yeniçərilərin qocalığına görə döyüşə getməyən Sultan Süleymanı devirməyə və 

bunun əvəzinə Şahzadə Mustafanı sultan elan etməyə meylli olduğu xəbərini 

yayır və bu xəbəri alan sultan 1553-cü ilin avqust ayında ordunun başında yola 

çıxır. Səfərə Şahzadə Mustafa da qatılır. Şahzadə atasının hüzuruna çıxmaq 

istəyir ancaq vəzirlər onu başqa çadıra aparır. Sultanın təyin etdiyi adamlar və 

Zal Mahmud ağa tərəfindən boğularaq öldürüldü (1, s.402-403). 

 Şahzadə Mustafanın öldürülməsi cəmiyyətdə, xüsusən də yeniçərilərdə 

böyük əks-səda doğurdu. Ziyalılar və xüsusilə şairlər bu vaxtsız ölümü qəbul 

etməkdə çətinlik çəkdilər.  

 Yahya Bəy bir şair olaraq Sururi, Şikâri, Sənayi(vəfatı:1653),  Qara Fazli, 

Zari və  katib Zamani ilə 1533-1541-ci illərdə Manisa valiliyində olan Şahzadə 

Mustafanın sarayında fəaliyyət göstərirdi. Daha sonra Amasyaya köçürülən və 

1541-1553-cü illərdə bu şəhərdə qalan şahzadə şair dostlarını da özü ilə gətirmiş 

və Amasyada Edayi (vəfatı: 1574) də bunlara  qatılmışdı. Yahya bəy həm 

ləyaqəti, həm də elm və sənət adamları ilə yaxın əlaqədə olması ilə seçilirdi. 

Bundan başqa şeirlə  məşğul olurdu, bəzi şeirlərində öz adını göstərsə də, 

bəzilərində Muhlisi təxəllüsündən  istifadə edirdi (2, s. 80- 81). Bildirildiyi kimi, 

elmə və sənətə dəyər verən , şeir və şairlərə yaxınlığı ilə tanınan şahzadəyə 

yazılan mərsiyələrin sayı, cəmiyyətdəki yeri ilə mütənasibdir. Bu nisbət həm də 

şahzadəyə olan sevginin göstəricisidir. "Xüsusilə Şahzadə Mustafaya 16 mərsiyə 

yazılmışdır.  Bu da türk  ədəbiyyatında bir şəxsə ən çox yazılan mərsiyə sayı 

olduğu üçün  diqqət çəkir" (2, s. 2). Rüstəm Paşanı qovan hökmdar xalqın 

hisslərinin tərcüməçisi olan Yahyə bəyə toxunmadı. Yəqin ki, bu tolerantlıqdan 

cəsarət alan Rahmi, Sami, Qara Fazlı, Fünuni, Müdami, Nisayi kimi şairlər eyni 

mövzuda mərsiyələr yazdılar. Hətta Sami və Nisayi Yahya Bəydən də irəli 

getdilər və şeirlərində padişahı qınadılar (3, s. 344.). Sanki bu sözlərlə Rüstəm 

Paşanı qovan və Yahya bəyə toxunmayan Sultan Süleymanın bir oyuna gəldiyini 

və  səhvini anladığını çatdırmaq istəmişdir.  

 Sultan Süleymanın Yahya Bəyə qarşı bu münasibətinin digər şairlərin 

cəsarətlənməsində və Şahzadə Mustafaya yazılan mərsiyələrin sayının 

artmasında təsirli olduğunu söyləmək olar. Əslində, bu münasibət bəzi şairlərin 

Yahya Bəydən daha cəsarətli sözlər söyləməsinə səbəb olur. Şahzadə Mustafaya 

Yahya bəy, Fünuni, Rahmi, Edirnəli Nazmi, Muini, Müdami, Sami, Qara Fazlı, 

Nisayi (iki mərsiyə), Səlimi, Kadiri, Mustafa (şahzadə tərəfindən də yazılmış ola 

bilər) Şeyx Əhməd Əfəndi və Hayalinin yazdıqları on altı mərsiyələrin bir-birinə 

nəzirə olduğu fikri irəli sürülsə də, adı müəyyən olmayan bir şair tərəfindən 

yazıla bələcəyi də söylənilir. Ancaq bu şeirlərin heç biri Yahya bəy mərsiyəsi 

qədər geniş əks-səda doğurmur.  
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 On sətirdən yeddi bənddən ibarət  tərkibbənd əruzun məfâ‗ilün, fə‗ilatün, 

məfâ‗ilün, fə‗ilun qəlibində   yazılmışdır. Mərsiyə, xüsusilə, yeniçərilər arasında 

böyük maraq görür və qısa müddətdə əldən-ələ, ağızdan- ağıza yayılır.  

 Birinci bənddə şahzadənin  bir fitnə qurbanı olaraq öldürülməsi, ikinci 

bənddə  əlini öpmək üçün sultanın çadırına gedib dönməməsi, üçüncü bənddə 

ölümün əks-sədaları və şahzadənin günahsızlığı, dördüncü bənddə Rüstəm 

Paşanın hiyləsi ilə öldürülməsi, canlı və cansız olan bütün varlıqların fəryadı, bu 

işdə əli olanların cəzalandırılması istəyi ilə sultana şikayət, beşinci bənddə 

hamının bir gün öləcəyi, ancaq bu ölümün erkən və vaxtsız olması, Ömər 

yaradılışlı sultanın yalan bir məktuba inanaraq oğluna necə qıydığı,  altıncı 

bənddə  şahzadənin  sevilən bir şəxsiyyət olması və yeddinci bənddə şairin 

şahzadəyə  xeyir  duası və arzuları öz əksini tapır. Şahzadənin ölümü o vaxta 

qədər rahat bir həyat yaşayan Yahya bəy üçün bəzi çətinliklərin başlanğıcı idi (4, 

s. 69-80). 

Yahya Bəyin qorxmaz və cəsarətli rəftarının mərsiyənin hərbiçilər və 

mülki əhali arasında geniş əks-səda doğurmasının əsasını təşkil etdiyini 

söyləmək olar. Cəmiyyətdə geniş əks-səda doğuran mərsiyə, dövlət idarəçiləri 

tərəfindən bir çıxış, hərbi qiyamı təşviq edən bir üsyan vasitəsi olaraq 

xarakterizə olunur. Yahya Bəy o zamana qədər  dilə gətirilə bilməyən sözlər 

danışır və nəyin bahasına olursa olsun, şahzadənin baş vəzirin də təsirli olduğu 

əsassız bir uydurma nəticəsində öldürüldüyünü söyləyir. Əslində, töhmət-i 

Rüstəm ifadəsi ilə, bu ölümün vəzirin düşmənçiliyi nəticəsində meydana 

gəldiyini açıq şəkildə ifadə edir. Daha irəli gedərək, sultana ölümü təşkil edən bu 

insanların cəzalandırılması tələbi ilə şikayət edir. ―Yahya Bəy saraya 

yaxınlaşdığı və illərlə arzuladığı şöhrəti tam əldə etdiyi bir dövrdə şahzadənin 

yaşadığı haqsızlığa susmamışdı. Həm padşah, həm də Rüstəm Paşaya qarşı  

həyatını təhlükəyə atma bahasına,  ömrü boyu rahat həyatdan imtina edən 

sıxıntılar içərisində yaşamağı üstün tutan şair şahzadə üçün göz yaşı tökən 

minlərlə insanın hisslərini əks etdirən belə bir əsər hazırlamışdı (5, s. 280). Eyni 

zamanda şair mərsiyədə xalqın o zamana qədər səltənət üçün  məhv olmuş 

şahzadələrin ölümünü bəyənmədiklərini də söyləyir. Ancaq bu mərsiyənin ən 

önəmli yanı tez bir zamanda ətrafda yayılması və digər şairlərə də cəsarət 

verməsi idi.  Bundan sonra dövrün digər şairləri də bu mövzuda şeirlər yazmağa 

başladı (5, s. 74). Yahya Bəyin sultan tərəfindən cəzalandırılmadığını görən bəzi 

şairlər  cəsarətlə sultanı ittiham edən və sorgulayan misralardan istifadə edirlər. 

Sami aşağıdakı misralarda şahzadənin ölümündə padşahı günahlandırır və onu 

sorğu-sual edir: 

      Ey şeh-i kan-ı kerem sende adalet bu mıdur  

      Şah-ı alem olasın sende inayet bu mıdur …  

      Sen Muhibbi olasın sende mahabbet bu mıdur  

      Mustafa gibi ciger-küşene şefkat bu mıdur 

      Al ile kıydun ana kanı hakikat bu mıdur  

      Kavl-i düşman sana kar itdi meveddet bu mıdur  

      Yok yire kan idesin yani hilafet bu mıdur? (6, s. 658) 

 Qadın şairlərdən  Nisayi həm Hürrəm sultanın, həm də padşahın bu 

ölümdə günahkar olduqlarını heç çəkinmədən aşağıdakı şeir parçasında əks 

etdirir:  
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Bir Urus cadusınun sözin kulaġuna koyup 

Mekrü ale aldanuban ol acuzeye uyup  

Bağ-ı ömrün hasılı ol serv-azadeye kıyup  

Bi-terahhum şah-ı alem nitdi  

Sultan Mustafa Şah-ı alemsin veli halk tutdı senden 

nefreti  

Kimsenün kalmadı hergiz sana meyl-i şefkati  

Bais olan müftiye de irmesün Hak rahmeti  

                                      Merhametsüz şah-ı alem nitdi Sultan Mustafa (6. s. 675)  

 Yahya Bəyin cəsarətli davranışının soy və milliyəti ilə əlaqəli olduğu da 

söylənə bilər. ―Gəncine-i Raz‖ məsnəvisinin  

 Arnavud aslı olubdur aslım  

 Kılıc ile dirilübdür neslim  

beytində, ―Gülşən-i Ənvar‖ məsnəvisinin kitabın yazılma səbəbi hissəsindəki 

Arnavudun hasları vü beğleri Nesl-i kadimim  

Dukakin Beğleri Kıldı beni Halık-ı kevnü mekan 

Bende-i efkende-i Osmaniyan Kıldı sipahi beni  

Şah-ı Güzin Eyledi eshab-ı yemine karin  

Kırmızı bayrakla elümde Sinan  

Olur idi bir şecer-i ergavan (4, s. 92) 

kimi misralarında Osmanlı üçün çalışmağın xoşbəxtliyini gizlətməmişdir. 

Xüsusilə də bir Osmanlı əsgəri olmaq və döyüş meydanlarında qırmızı bayraq 

gəzdirməyin nə qədər qürurverici bir şey olduğunu söyləməklə yanaşı,  əsil- 

nəcabətinin Albanların (Arnavut) nəslindən və Albaniyanın Dukakin bəylərindən 

olduğunu da qeyd etmişdir (8, s. 599) 

 Əsil-nəcabəti ilə qürur duyan şair xaraktercə çox cəsarətli idi və bu cəsarət 

şeirin əvvəlindən sonunadək özünü göstərir.  

Meded, meded bu cihanun yıkıldı bir yanı  

Ecel Celalileri aldı Mustafa Hanı  

beyti ilə başlayan mərsiyədə Şahzadə Mustafanın qətlini dünyanın bir tərəfinin 

dağıdılması ilə əlaqələndirən şair, bu ölümün arxasında bir oyun olduğunu 

Vebale koydılar al ile Al-i Osmanı  

misrasında dilə gətirmişdir. Şeirin əvvəlində şahzadənin bir qurğu, hiylə 

nəticəsində öldürüldüyünü ifadə etmək, o zamana qədər görünməmiş bir 

cəsarətli hərəkət idi. Ancaq şair bununla kifayətlənmir. Bənzər misralara şeir 

boyunca rast gəlmək mümkündür ki, şair bildiklərini və eşitdiklərini 

söyləməkdən çəkinməmişdir.  

Geçerler idi geçende o merd-i meydanı 

 Felek o canibe döndürdi şah-ı devranı 

misralarından başa düşülür ki,  şair şahzadə haqqındakı hiylədən, əsassız 

sözlərdən xəbərdar imiş. Tale rüzgarı da əks tərəfə əsmiş, zaman padşahını da 

onun (şahzadənin) əksinə döndərmişdir. 

    Yalancınun kurı bühtanı buġz-ı pinhanı 

Akıtdı yaşumuzı yakdı nar-ı hicranı 

beytində göstərildiyi kimi yalançının  iftirası (quru böhtan) və yalançının gizli 

qısqanclığı, şahzadənin hüznlü sonunu hazırlamışdır (9, s. 69). 
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Şahzadə haqqındakı əsilsiz söhbətləri duyan və bu ölümün arxasında bir 

yalanın, hiylənin olduğunu düşünən şair şeirin növbəti misralarında bu 

düşüncələrini daha da açıq şəkildə ortaya qoyur.  

Mahı ince hayal ile itdiler madum 

misrası ilə 

Bir iki fesad ehli nitekim şemşir  

Bir iki name-i tezviri kıldı katline tir  

beyti  şairin bu düşüncədəki inadını taclandıran ifadələrdir. Qılınc kimi kəskin 

olan bir neçə ara vuranın  sultanı bir-iki yalan məktuba inandıraraq şahzadənin 

ölümünə səbəb olduğunu dilə gətirən şair bununla da kifayətlənmir. Baş vəzir 

Rüstəm Paşanın əli olduğunu  

                                                                               Vücudına sitem-i Rüstem ile irdi ziyan 

 misrası ilə açıq şəkildı söyləyir. Sonra sultana müraciət edərək 

    Eya serir-i saadetle padişah-ı cihan  

    O can-ı ademiyan oldı hak ile yeksan 

    Diri kala ne revadur fesad iden şeytan  

    Nesim-i subh gibi yirde koma ahumuzı  

    Hakaret eylediler nesl-i padişahumuzı 

misralarında Şahzadənin qətlini təşkil edən bu şəxslərin ölümlə cəzalandırılma-

sını tələb edir. Yəhya Bəy üçün çətin günlər Rüstəm Paşanın yenidən baş vəzir 

təyin edilməsindən sonra başladı. Şairin əleyhdarları və xüsusən Hayali bəy, 

―Şahzadə Mustafa Mərsiyəsi‖ni xatırladaraq, Yahya bəyə qarşı baş vəziri təhrik 

etdi. Rüstəm Paşa, Yahya Bəyi hüzuruna çağırır, özü və sultan haqqında 

söylədiklərinə görə sorğu-sual edir.  

Yahya Bəy kimi dəyərli və məşhur bir şair niyə baş vəziri və onun 

tərəfdaşlarını üstüörtülü  yox,  açıq şəkildə günahlandıran bir mərsiyə yazmışdır? 

Əli Gelibolunun ―Künhü'l-Ahbar‖ adlı kitabında: ― Baş vəzir yenidən öz 

məqamına təyin olunduqdan sonra dəfələrlə Yahya bəy təştiş edildi və nəhayət, 

otuz min axça ilə İzvornik sancağına sürgün edildi‖ (4, s. 33).  Əli Gelibolunun 

Yahya Bəylə münasibəti yaxşı idi. Bu haqda o, yazır: ―Bir gün şairdən mərsiyəni 

yazma və qorxusuzca yayma səbəbini soruşdum. O da şeiri xalq arasında yayma 

və şairləri həvəsləndirmə məqsədilə yazmadığını, hətta təxəllüsünü göstərmədən 

yazdığını söylədi. Eyni zamanda mərsiyənin orduda əldən-ələ keçdiyini, özü 

yuxuda olan zaman ordudakılardan biri tərəfindən onun çadırına girib 

mərsiyənin qaralama formasını qələmə alıb sonra yoldaşları arasında yaydığını 

dilə gətirdi. Şahzadənin cəmiyyət içərisindəki yeri, ona qarşı olan sevgi və 

hörmət şairə bu mərsiyəni yazmağa təsir etmişdir. Şeirin altıncı bəndində 

şahzadə tərif edilir və ona yazılan mərsiyələrin say çoxluğu onun-şahzadənin 

nümunəvi şəxsiyyəti ilə əlaqələndirilir. Xüsusilə də bu bəndin 

                                 Ferid-i alem idi alim idi alem idi (…) 

                                 Salahu zühdi kavi itikadı muhkem idi 

   Meşayih ile musahib ricale hem-dem idi 

                                 Keramet ile kerimül-hısal adem idi 

    Nücum gibi cihan-dade vü mükerrem idi 

    Vücudı muhteşemü şevketi muazzam idi 

 Tevazu ile selamında hod müsellem idi 

   Aceb o bedr-i tamamun ne adeti kem idi 
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(kainatda yeganə idi, alim idi, bayraq(aparıcı, öndər)idi. Dinə və dinin tələb-

lərinə bağlıliği və imanı güclü idi. İşlərində söhbət otrağı dövlət adamları idi, 

ağsaqqalların dostu idi. Səxavətli idi.Əzəmətli görkəmli və hörmətli idi. Ulduz 

kimi dünyanın gözü idi. Təvazökarlığı ilə hər kəs tərəfindən qəbul edilmişdir.) 

misraları şahzadəyə duyulan sevgi və hörmətin bir göstəricisidir (9, s. 69). Eyni 

və buna bənzər misraları digər şairlərin də şeirlərində görmək mümkündür.   

          Şahzadənin şairlərə və sənətkarlara böyük hörməti vardı və onları qoruyar, 

onlara rəhbərlik edərdi.  Özü də şeir yazardı. Buna görə də şahzadənin ölümünə 

dövrün şairləri səssiz qalmır, bu ölümə səsli şəkildə öz münasibətlərini 

bildirdilər. Bu ölümə qarşı ilk dəfə ürəkli münasibət bildirən yahya bəy 

olmuşdur. Yazdığı mərsiyə ilə həm xalqın düşüncələrini dilə gətirmiş, həm də bu 

şəkildə düşünən şairlərə bir təkan vermişdir.    

Şahzadə Mustafanın öldürülməsi ölkə xaricində də əks-səda doğurdu. Bu 

hadisə ilə bağlı əsərlər qələmə alındı. Qərbdə bu mövzuda yazılan əsərlər 

içərisində Fulke Grevillenin ―Mustafanın faciəsi‖(London, 1609) və  Roger 

Boylenin ―Möhtəşəm Süleymanın oğlu Mustafanın faciəsi‖ (London, 1668) adlı 

əsərlərinin adlarını qeyd edə bilərik.   
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PЕЗЮМЕ  

ГЮНЕЛЬ ЮНУСОВА 

ЕЛЕГИЯ ТАШЛЫЧАЛЫ ЯХЬЯ БЕКА ПОСВЯЩЕННОЕ СМЕРТУ ПРИНЦУ 

МУСТАФЕ 

В статье говорится о элеги Яхья бея, посвященном смерти принца Мустафы. 

Смерть принца Мустафы вызвала большое горе в истории Турции. В то же время эта 

смерть вызвала большой резонанс. Принц Мустафа завоевал любовь народа и  янычарa 

своей честной личностью и справедливым управлением. Именно эта любовь и 

восхищение вызвали резонанс и горечь его смерти. Поэты пишут стихи, элегия об 

убийстве принца Мустафы. Самым резонансным из этих элеги является Яхья-бея. В своем 

элегия Яхья бей обвиняет премьер-министра Рустама-пашу и косвенно султана 

Сулеймана, тем самым отражая чувства людей. 

Ключевые слова: смерть принца Мустафы, Султан Сулейман, Рустам-Паша, Яхья-

бей, марсия 

 

SUMMARY 

GUNEL YUNUSOVA 

ELEGY TASHLYCHALY YAKHYA BEKA DEDICATED TO DEATH TO PRINCE 

MUSTAFE 

The article deals with a elegy dedicated to the death of Prince Mustafa by  Yahya bey. 

The death of Prince Mustafa caused great sorrow in Turkish history. At the same time, this death 
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caused a great repercussion. Prince Mustafa has won the love of the people with his honest 

personality and fair administration. It was this love and admiration that caused his death to 

resonate and grieve. Poets write poems, elegy about the assassination of Prince Mustafa. The 

most resonant of these laments is the elegy written by Yahya bey. In his elegy, Yahya Bey 

blames the Prime Minister Rustam Pasha and indirectly, Sultan Suleyman and thus reflects the 

feelings of the people. 

Keywords: death of Prince Mustafa, Sultan Suleiman, Rustam Pasha, Yahya Bey, 

Marcia 
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MĠRZƏ MƏHƏMMƏDƏLĠ XAN SÜRUġ   

(Cəfər Rəmzi Ġsmayilzadə tədqiqatı əsasında) 

 

Məqalədə Ġran Ģairi Mirzə Məhəmmədəli xan SüruĢ haqqında ədəbiyyatĢünas Cəfər 

Rəmzi Ġsmayılzadənin tədqiqat iĢlərinə nəzər salınır. Bu məqsədlə Cəfər Rəmzinin Ģəxsi 

arxivindən  toplanmıĢ 14 səhifəlik "Mirzə Məhəmmədəli xan SüruĢ" məqaləsi tədqiqat obyekti 

kimi  seçilmiĢdir. 

Məqalədə, həmçinin SüruĢun yaĢadığı dövr, ailəsi, həyat tərzi haqqında ümumi məlumat 

verilir, həmçinin M. F. Axundovun, Hüseynqulu xan Sultani KirmanĢahinin Ģair haqqında fikir 

statusu verilir. Cəfər Rəmzi Ġsmayılzadə SüruĢun xarakterindəki qüsurlardan da söz açıb, bu 

mənada onun baxıĢları M. F. Axundovun fikirləri ilə müəyyən dərəcədə üst-üstə düĢür. 

Cəfər Rəmzi Ġsmayılzadənin Mirzə Məhəmmədəli xan SüruĢ haqqında yazdığı bu 

məqaləyə yenidən nəzər saldıqda  aydın olur ki, o, fars dilini sərbəst bilən tədqiqatçı, klassik 

ġərq və Ġran ədəbiyyatına dərindən bələd olan və faktlarla iĢləməyi sevən tədqiqatçı idi. Məqalə 

Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında Ġran Ģairi haqqında ilk araĢdırmalardan biri kimi qiymətlidir. 

Açar sözlər: fars, Ģair, qəsidə, təqlid, Ģeir, müəllif 

 

XVIII əsrin ikinci yarısında Şərqlə Qərb arasında ictimai, siyasi, ədəbi-

mədəni əlaqələrin inkişafı  dövrün ziyalıları, şairlərinə də müsbət təsir göstərir, 

dövrün tələblərinə biganə qalmayan şairlər yetişirdi. Fətəli şah, Nəsrəddin şah  

şeiri cox sevir, şairlərə xüsusi qayğı göstərirdi. Ona görə də şairlər şəhərin 

mərkəzinə  cəlb olunurdular.  

Məliküş-Şüərayi-Səbayi- Kaşani, Qaqani Şirazi, Şəhab İsfəhani kimi bu 

dövrdə yazıb-yaradan birinci dərəcəli qəsidə şairləri arasında Mirzə 

Məhəmmədəli Xan Süruş da önəmli yerlərdən birini tutur. Cəfər Rəmzi 

İsmayılzadə onun  yaradıcılığını geniş şəkildə tədqiq etmiş, onun haqqında elmi 

əsər yazmışdır.  ―Mirzə Məhəmmədəli Xan Süruş‖ adlı 14 səhifəlik həmin əsər 

ədəbiyyatşünas alimin arxivində mühafizə olunur.  

Cəfər Rəmzi məqalənin əvvəlində dövr haqqında ümumi məlumat verib 

şairlərin saraylara cəlb olunmasının səbəblərini izah etdikdən sonra ―Süruş 

kimdir və fars ədəbiyyatındakı yeri nədir?‖ sualına cavab olaraq şairin kimliyi 

barədə məlumat vermişdir: 

―Süruş‖ təxəllüslü ―Şəmsüş-Şüəra‖ ləqəbli Mirzə Məhəmməd Əli xan 

İsfahan şəhrinin iyirmi kilometrində olan ―Sədəh‖ kəndində hicri 1227-ci (1812 

m.) ildə anadan olmuşdur. Atası Qənbərəli İsfahan kəndlilərindəndir, sonralar 

qəssablıqla dolanarmış. Qənbərəlinin ata və babası da məşhur şəxslərdən 

olmamışlar. Lakin Süruş özünü Şah İsmayılın məşhur sərdarlarından Nəcm Sani 

nəslindən sayır. Deyir ki, babalarım şahların görkəmli adamlarındandır‖ (3, s. 3). 

Sonra müəllif şairin bununla bağlı yazdığı şeirdən nümunə gətirməklə 

dilimizə olan tərcüməsini qeyd edir: 

Əgər ki, mən əyan deyiləm, lakin keçmişim əyandan sayılır (3, s. 3). 
 

Məqalə tarixçəsi: 
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Məqalədən bizə eyni zamanda aydın olur ki, Süruş ailəsinin vəziyyəti ilə 

əlaqədar təhsil ala bilməmiş, atasına kömək etmiş, atasının ölümündən sonra 

qardaşları tərəfindən evdən qovulan on beş yaşlı uşaq şəhərə gəlmiş, xeyirxah 

adamların köməkliyi ilə şeir , sənət aşiqi olan İsfahanın alimi Hac Məmmədbağır 

Bidabadinin yanına yol tapmış, hətta ona qəsidə də həsr etmişdir.  

Şair əvvəllər ―Münti‖ təxəllüsündən istifadə edirdi. ―Süruş‖ təxəllüsünü 

İsfahana gəldikdən sonra götürmüşdü.  

Cəfər Rəmzinin sözləri ilə desək, ―rəvan təbi , xoş sifəti, gözəl xasiyyəti 

olan‖ Süruş düşmənlərinin paxıllığına dözməyib hicri-qəməri 1247, miladi 1831-

1832-ci illərdə İsfahanı tərk etmiş, Tehrana gəlmişdir. 

1248-ci ildə vəliəhd Abbas Mirzaya Sərxəsin, Əmirabadın, Çinaranın fəth 

olunması münasibətilə yazdığı 110 beytlik qəsidənin müqabilində dörd yüz 

tümən hədiyyə alır, eyni zamanda Tehranda şöhrət qazanır, saraya dəvət alır. 

O, hicri 1251-ci, miladi 1835-1836-cı  illərdə, Aərbaycana-Təbrizə gələn 

Nasirəddin şahın hüzuruna gələrək onun xidmətinə daxil olur, 14 il burada 

yaşayır. Nasirəddin şah Məhəmməd şahın vəfatından sonra şahlıq taxtına 

əyləşmək üçün Tehrana gələndə Süruş da onun yanında olur. 

Süruş hicri- qəməri 1285-ci ildə 57 yaşında ikən Tehranda  vəfat etmiş, 

Qum şəhərində dəfn olunmuşdur (2, s. 142). 

Müəllif onun ailəsi haqqında da məlumat vermişdir: ―Süruş Təbrizdə olan 

zaman Mahi xanım adlı oralı bir xanımla evlənir. Ondan Məsud xan adlı bir 

oğlu, Qəmər xan adında da bir oğlu olur. Təbrizli xanımın ölümündən sonra 

Süruş Tehranda Gövhər xanım adlı ikinci bir qadınla da evlənir. Bundan üç oğlu 

olur: Mirzə Həsən xan, Əbülqasım xan, Əsədulla xan.‖ (3, s. 6) 

Cəfər Rəmzi Süruşun məşhur əsərlərini qruplaşdırmış, hər əsərin 

qarşısında onlar haqqında ümumi məlumat vermişdir. Həmin məlumatı burada 

olduğu şəkildə verməyi lazım bilirəm. 

1.―Rovzətül-əsrar‖. Şiələrin üçüncü imamı İmam Hüseynin öldürülməsinə 

həsr olunan əsər, məsnəvi şəklindədir. 1159 beytdən ibarətdir. Şairin ölümündən 

bir il sonra-1286-cı ildə min beyti Təbrizdə çap olunmuşdur. 

2. Altmış bəndlik  ―Tərkibbənd‖. Bu da ―Aşura‖ gününə, İmam Hüseynin 

ölən gününə yazılmış mərsiyədir. Əsər Nasirəddin şaha xeyir dualarla 

tamamlanır. 

3. Məsnəvi ilə ―Ordibehnit‖. Firdovsinin Şahnaməsi vəznindədir. Məhəmməd 

peyğəmbərin, on iki imamın, xüsusən birinci imam Əlinin əhvalından bəhs edən 

əsər 9200 beytdir. 

4. ―Şəmsül-mənaqib‖. İki min beytlik 69 qəsidədən ibarətdir. Məhəmməd 

peyğəmbərə və onun övladlarının tərifinə yazılmışdır. 

5. ―Divan‖ı qəzəl və qəsidələrdən ibarətdir. 1340 şəmsi ilində iki cilddə çap 

olunmuşdur. Bu şairin böyük və mühüm əsəri sayılır. 

6. ―Əlf  Leyla‖nın farsca tərcüməsinin içində də Süruşun şeirləri vardır. 

7. ―Gənci-şayəgan‖. Lakin bu əsər arada yoxdur (3, s. 8). 

Şairin burada qeyd etdiyimiz şeirlərindən də aydın olur ki, o, dindar şair 

olmuşdur, şeirlərinin böyük əksəriyyətində Peyğəmbəri, 12 imamı mədh 

etmişdir. 

Süruşun ədəbiyyat sahəsində göstərdiyi xidmətlərdən biri ―Min bir gecə‖ 

kitabının nəzm həssəsini ərəb dilindən farscaya tərcümə etməsi olmuşdur. Bu işi 
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ona Abbas Mirzənin dördüncü oğlu Bəhmən Mirzə həvalə etmişdir. Süruş işin 

öhdəsindən lazımi səviyyədə gəlmiş, şeirləri mükəmməl şəkildə tərcümə etməklə 

yanaşı fars klassiklərinin şeirlərini də lazım gəldikcə kitaba əlavə etmişdir. 

Cəfər Rəmzi Süruşun hicri-qəməri 1300-cü ildə yazdığı ―Şəmsül-

Mənaqib‖ əsərinə müqəddimə yazan Hüseynqulu xan Sultani Kirmanşahinin şair 

haqqında yazdığı kəlmələri qeyd etməklə tərcüməsini də vermişdir: 

―İslamiyyətdən bəriki min ildə İranda meydana gələn şairlər arasında 

―Süruş‖a oxşar yoxdur, rüzgarın gözü belə qalibiyyətli söz ustadı görməmişdir.‖ 

(3, s. 41) 

Cəfər Rəmzi tərcümənin ardınca müəllifin bu ifadələrinin mübaliğədən 

başqa bir şey olmadığını bildirir, Süruşun qəzəllərini həm kəmiyyət, həm də 

keyfiyyət etibarilə Yəğma, Hümani və Füruği qəzəllərindən aşağı, Qaanini hər 

cəhətdən ondan üstün hesab edir. 

M.M.Süruş  XIX  əsr İran ədəbiyyatının tanınmış və ziddiyyətli simaların-

dan sayılır. Məlum olduğu kimi M.F.Axundzadə onu ―Kritika‖ əsərində məd-

hiyyəçi və epiqonçu bir şair kimi tənqid etmiş və yazmışdır: ―Süruşun qəsidəsi 

onun ən alçaq dərəcəli bir şair olduğuna dəlalət edir; hətta şeir demək qabiliyyəti 

belə yoxdur‖ (1, s. 188). C.Rəmzinin də fikirləri, demək olar ki, bir sıra 

məqamlarda M.F.Axundzadənin fikirləri ilə üst-üstə düşür. Süruşun həyat və 

yaradıcılıq yolunu sərf-nəzər edən müəllif yazır ki,  Süruşun İranda tanınıb 

şöhrət  qazanması onun istedadindan çox  şahlıq sarayına yol tapması, vəliəhd 

Abbas Mirzənin, sonralar da Nəsrəddin şahın hörmətini qazanması ilə bağlı 

olmuşdur.   

―Süruşun nöqsanlarından biri də, əxlaqını nəzərə almadan hər kəsi, hətta 

canini də mədh etməkdir‖ deyən, onun məşhur əsərlərinin adlarını çəkən, 

―Süruşun taza, özünəməxsus səbki (stili) olmamışdır, şeirlərində yeni fikirlərə də 

təsadüf edilmir. O, əla təqlidçi şairlərdəndir, bütün hünərini, qalibiyyətini 

―Fərruxi‖, ―Əmir Müəzzi‖ kimi şairləri təqlidə, onlara nəzirələr yazmağa sərf 

etmişdir‖ (3, s. 11) deyərək onun nöqsanlarını sadalayan C.Rəmzi eyni zamanda 

sonda şairin müsbət cəhətlərini də qeyd etməyi lazım bilir: ― Süruş dirçəliş 

dövrünün qabaqcıl şairlərindən olmuş. Ona müasirlərindən üstünlük verən 

qəsidələridir. Xorasan səbkinin bərpa olunmasındakı xidməti yüksəkdir. 

Qəsidələri Fərruxi Sistaninin qəsidələrindən geri qalmaz. O, İran şeirinin klassik 

ənənələrindən bəhrələnən, müasirlərinə və xələflərinə qüvvətli təsir edən 

şairdir‖. (3, s. 12) 

Cəfər Rəmzi İsmayılzadənin İran şairi Mirzə Məhəmmədəli Xan Süruş 

haqqında yazdığı bu məqaləni nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, o,  fars dilini 

mükəmməl bilən, klassik Şərq və İran ədəbiyyatına dərindən bələd olan və 

faktlarla işləməyi sevən  bir tədqiqatçı olmuşdur. Məqalə İran şairi haqqında  

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yazılmış ilk tədqiqatlardan biri kimi 

qiymətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ САФАРОВА  

МИРЗА МАХАММАДАЛИ ХАН СУРУШ (на основе исследования Джафара Рамзи 

Исмаилзаде) 

В статье рассматривается исследовательская работа литературоведа Джафара Рамзи 

Исмаилзаде об иранском поэте Мирзе Махаммадали Хан Суруш. С этой целью в качестве 

объекта исследования была выбрана 14-страничная статья «Мирза Махаммадали Хан 

Суруш», собранная в личном архиве Джафара Рамзи. 

В статье также дается общая информация о периоде жизни, семье, образе жизни 

Суруша, а также приводится статус мнения М.Ф.Ахундова, Гусейнгулу хана Султани 

Кирманшахи о поэте. Джафар Рамзи Исмаилзаде также рассказал о недостатках характера 

Суруша, в этом смысле его взгляды в какой-то мере совпали с мнением М.Ф.Ахундова. 

  Пересмотрив на эту статью, написанную Джафаром Рамзи Исмаилзаде о Мирзе 

Мухаммадали-хане Суруш, становится ясно, что он был исследователем, который 

свободно владел персидским языком, глубоко знаком с классической восточной и 

иранской литературой и любил работать с фактами. Статья ценна как одно из первых 

исследований об иранском поэте в азербайджанской литературоведении. 

Ключевое словa: Персидский, поэт, ода, подражание, стихотворение, автор 

 

SUMMARY 

GUNEL SAFAROVA  

MIRZA MAHAMMADALI KHAN SURUSH (based on Jafar Ramzi Ismayilzade’s 

reserch) 

In the article the research work of literary scholar Jafar Ramzi Ismayilzadeh on the 

Iranian poet Mirza Mahammadali Khan Surush is spoken. For this purpose, a 14-page article 

entitled "Mirza Mahammadali Khan Surush" collected in Jafar Ramzi's personal archive has 

been selected as the object of research. 

In the article at the same time it was given general information about Surush's lifestyle , 

family, the period of life, and it was given status from M.F.Akhundov, Huseyngulu khan Sultani 

Kirmanshahi's opinions about the poet. Jafar Ramzi Ismayilzadeh has also spoken about the 

shortcomings in Surush's character, in this sense, his views have coincided to some extent with 

MFAkhundov‘s opinion. 

When reviewing Jafar Ramzi Ismayilzadeh‘s article about Mirza Muhammadali Khan 

Surush,  it becomes clear that he was a researcher who was fluent in Persian and was deeply 

familiar with classical Oriental and Iranian literature and liked to work with facts. The article is 

valuable as one of the first studies of the Iranian poet in Azerbaijani literary criticism. 

Key words: Persian, poet, ode, imitation, poem, author 
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PSĠXOLOGĠZM ANLAYIġI. QƏHRƏMANIN DAXĠLĠ ALƏMĠ PSĠXOLOJĠ TƏSVĠRĠN 

PREDMETĠ KĠMĠ 

 

Psixologizm - müəllifin insanın daxili aləmini bədii vasitələrlə təsvir etmək cəhdi, 

həmçinin ədəbi qəhrəmanın duyğu və emosiyalarının, fikir və həyəcanlarının tam, ətraflı və dərin 

təsviridir. Bu, insanın daxili dünyasının sirlərini ən dolğun və dərindən açıqlayan, canlı axındakı 

mənəvi dünyanı ifadə etməyə qadir olan bədii bir üsuldur. Məqalədə psixoloji metodun mənĢəyi, 

onun mahiyyəti, eləcə də bunun yazıçının yaradıcılığında hansı forma və istiqamətlərdə ifadə 

oluna biləcəyi nəzərdən keçirilir. Psixologizm - insanın daxili dünyasının hərfi təsəvvürüdür. Bu 

və ya digər xarakterin görünüĢü və görünüĢü. Bədii əsər formasının bu hissəsi yazıçı 

yaradıcılığının üslub və orijinallığının göstəricisidir. 

Açar sözlər: psixologizm, metod, qəhrəman, daxili aləm, görüntü 

 

Psixologizm bir metod olaraq ədəbiyyatda özünü daha geniş və əsaslı 

şəkildə ifadə etməkdədir. Psixologizm dedikdə müəllifin insanın daxili aləmini 

bədii vasitələrlə təsvir etmək cəhdi habelə ədəbi  qəhrəmanın hiss və duyğuları-

nın, düşüncə və təcrübələrinin tam, ətraflı və dərin şəkildə təsvir olunması başa 

düşülür. Bu, insanın daxili dünyasının sirlərini ən dolğun və dərindən açan, mə-

nəvi aləmini canlı bir axın içində və mürəkkəb bir qətiyyətliklə ifadə edə bilən 

bir bədii metoddur. İnsanın bədii bir qəhrəman kimi öyrənilməsi bir sıra üsul və 

priyomlarla ortaya çıxır ki, bu psixologizmin təzahür xüsusiyyətləri anlayışıdır 

və hər yazıçının yaradıcılığında özünü fərqli şəkildə ifadə etməkdədir. Bununla 

əlaqədar məşhur psixoloq L.S.Vıqotskiy yazır: ―Psixologizm - ədəbi personajın 

dolğun, düzgün və dərin hislərinin, arzu və istəklərinin bədii ədəbiyyatın 

müxtəlif vasitələrindən istifadə edilərək təsviridir.‖ (2. s.18)  

Hər yazıçı xarakterin daxili aləmini açmaq üçün istənilən, fərqli və dəyişkən 

üsul və priyomlarla təsvir edə bilər. Bunu təbii ki, yazıçının sənətkarlığının 

göstəricisi kimi qiymətləndirmək olar. Hər sənətkarın yaradıcılığında psixo-

logizmin fərqli yollarla ifadə edilməsinin səbəb də ondadır ki, yazıçıların insanın 

daxili aləmi ilə bağlı anlayışı fərqlidir. Təbii ki, bu da bir sənət əsərində psixoloji 

obrazının mövcudluğuna və bu obrazın xarakterik xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. 

Bədii ədəbiyyatın əsas istiqamətlərindən biri insanın iç dünyasına nüfuz 

etmək, daxili aləminin sirlərini açmaq, insanın mənəvi aləmini dəqiq və aydın 

göstərməkdir. Müəllif sanki hər bir qəhrəmanı haqqında danışarkən oxucuya özü 

haqqında danışmış olur.  

Psixologizm bədii əsərlərin dərin şəkildə təsvir olunmasının bir göstərici-

sidir.  Bəs  psixoloji  analiz  nə deməkdir? Yazıçı personajın duyğularını, mənəvi 

sıxıntılarını təsvir etməklə kifayətlənmiş olsa və səbəbini açıqlamasa burada psi-

xologizm özünü ifadə edə bilməz. Psixoloji analiz psixologizmin yaranması sə-

bəbidir. Psixoloji analizsiz bədii  əsərdə  sadəcə hisslərin təsviri özünü göstərmiş  
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olar.  Belə ki, psixoloji analiz nəticəsində personajların daxili dünyası, hiss və 

həyəcanları, düşüncələri oxucu tərəfindən anlaşılır. Ümumiyyətlə, yazıçının 

psixologizmə yanaşması elmi deyil bədii təsvirə əsaslanmışdır. Dünya ədəbiyya-

tında elə bir yazıçı yoxdur ki, əsərlərində psixologizmi elmi şəkildə təsvir etsin. 

Fikrimcə, bu mövcud olsa da ədəbiyyatla bağlılıq təşkil etməyəcəkdir. Çünki 

ədəbiyyat bədii təsvirlərə əsaslanmışdır.  

T.N.Markov qeyd edir: ―Psixologizm - söz sənətinin əsas bir xüsusiyyətidir 

və onun aparıcı mövzusu insandır‖ (4, s. 42). Beləliklə, psixologizm estetik söz 

sənətinin vacib priyomlarındandır. Psixologizm metodu ilə yazan yazıçıları 

insanın mənəvi aləminin ətraflı ifadə edilməsi əsas maraqlandıran şərtlərdən 

aparıcı, əsas olanıdır. Onlar qəhrəmanların ziddiyyətli daxili aləminə diqqət 

göstərirlər və onu dolğun, aydın, bədii şəkildə ifadə etməyi özləri üçün əsas şərt 

hesab edirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki,  elə bir bədii əsər yoxdur ki, burada qısa 

və konkret də olsa insanın daxili aləmi, mənəvi dünyası haqqında təsəvvür 

olmasın. Ardıcıl olaraq hər bir bədii əsərdə psixoloji görüntü tapa bilərik. Lakin 

psixologizm estetik bir meyar olaraq hər bədii əsərdə özünü göstərə bilməz. Biz 

bədii əsərlərdə psixologizm haqqında o zaman danışa bilərik ki, psixoloji təsvir 

həmin əsərin əsas istiqaməti olaraq personajin daxili aləmininin açılmasını 

şərtləndirsin. Yəni psixoloji görüntü sadəcə təsvir xarakteri deyil, daxili aləmin 

bədii təsvirinin bədii və obyektiv göstəricisi olsun. Bu baxımdan psixologizm iki 

mənada işlənir. Dar və geniş mənada. Geniş mənada psixologizm dedikdə insan 

həyatını, insan xarakterlərini təsvir edən ümumi məna başa düşülür. Bu və ya 

digər xüsusiyyətləri yazıçı istədiyi şəkildə bir xarakterdə təcəssüm etdirə bilər. 

Olduğu kimi və ya görmək istədiyi kimi. Beləliklə də özünəməxsus xüsusiyyət-

lərilə seçilmiş bir personaj yaratmış olur. Və bu yazıçının təxəyyülünün məhsulu 

və ya gerçək həyatda üzləşdiyi bir şəxs də ola bilər. Yaradılmış bu personaj 

sözün qüdrətinin məhsuludur. Ərsəyə gəlmiş xarakterə yazıçı və oxucu istədiyi 

zahiri görkəmi verə bilər. Əgər yazıçılar əsərlərində ancaq qəhrəmanlarının 

psixologiyasını təsvir edərlərsə onda ədəbiyyat yalnız psixoloji cəhətdən 

təcəssüm etdirilmiş olar. Ona görə də psixologizm ədəbiyyat sahəsinin müəyyən 

bir hissəsilə bağlı olub dar mənada da özünü ifadə edə bilir. Psixologizmin dar 

mənada ifadə edildiyi əsərlərdə personajın çoxşaxəli təbiətinin bütün 

xüsusiyyətlərini yalnız hərəkətlərindən və davranışlarından öyrənmək olur. 

Beləliklə də, yazıçı personajın duyğu və düşüncələrini birbaşa ifadə etməyə də 

bilər. Yəni bu şəxsiyyətə birbaşa yanaşmadır. Bu tip sənətkarlar çox vaxt realist 

üslubun nümayəndələridir. 

Psixologizm epik əsərlərdə daha geniş şəkildə özünü göstərə bilir. Buna 

səbəb belə əsərlərdə qəhrəmanın daxili aləmini təsvir etmək üçün vasitələrin çox 

olmasıdır. Burada qəhrəman haqqında yazıçı düşüncələrini yazır, obrazın 

hərəkətlərini bu və ya digər şəkildə təhlil edir və davranışların əsas səbəblərini 

göstərə bilir. Personajın davranışlarını izləyən yazıçı onun haqqında bu və ya 

digər şəkildə fikir söyləməyə də bilər. Bu zaman nəticə çıxarmaq oxucunun 

üzərinə düşmüş olur. Ümumiyyətlə, bədii əsərdə qəhrəmanın nitqinə çox yer 

verilir. Lakin bu zaman psixologizm ancaq qəhrəman öz hiss və həyəcanını, 

daxili dünyasını, həyata baxışını ifadə edərkən meydana gəlmiş olur. 

Psixologizm daxili aləmi ifadə etmək üçün psixoloji proseslərə əsaslanır. 

Hadisələrin personajların düşüncə axınına  daxil olaraq düşüncəni stimullaş-
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dırması, qavraması və emosional olaraq yaşanması prosesi psixoloji proses 

adlanır. Oxucu bir hadisəni və ya hərəkəti yalnız birbaşa, obyektiv mənada deyil 

müəyyən bir daxili, emosional bir işin stimullaşdırıcısı və ya nəticəsi kimi və ya 

müəyyən bir zehin vəziyyətinin təzahürü kimi qəbul edir. Məsələn: L.Tolstoyun 

―Anna Karenina‖ romanında Anna Və Vronskinin ilk görüşü zamanı baş vermiş 

intihar hadisəsini Annanın sonda aldığı intihar qərarına onun üçün bəraət 

qazandırmış oldu. ―Platforma titrədiyindən Anna elə bildi ki, vaqonda gedir. 

Anna birdən Vronski ilə görüşdüyü birinci gündə vaqonun altında qalıb əzilmiş 

adamı xatırlayaraq nə etməli olduğunu anladı‖ (1, s. 406).  

Beləliklə, xarici detallar qəhrəmanın daxili vəziyyətini motivasiya edir, 

əhvalını formalaşdırır, düşüncə tərzinə təsir göstərir. Deyərdim ki, psixologizm 

sistemində hər hansı bir xarici detal daxili proseslərlə əlaqəli olur və psixoloji 

məqsədlərə xidmət edir.  

Zəngin dünya klassik ədəbiyyatını yönləndirən iki böyük psixoloji istiqa-

mət vardır. Onlardan biri qəhrəmanların dünyaya və digər insanlara münasibə-

tində psixologiyasının inkişafı, digəri isə  öz daxili dünyalarını təhlil etməyə 

yönələn daxili psixologiyanın inkişafıdır. Birinci istiqamət Lev Tolstoy yara-

dıcılığında gözəl və aydın şəkildə təcəssüm etdirilir. Lev Tolstoy yaradıcılığında 

psixoloji analiz üsulu insanın daxili aləminə nüfuzetmənin ən başlıca və aparıcı 

istiqaməti olaraq dünya ədəbiyyatına da olduqca böyük təsir göstərmişdir.  

Hesab etmək olar ki, yazıçı ilk növbədə psixoloq olmalıdır. İnsanın 

psixologiyasını bilmədən bədii əsərdə qəhrəmanın hiss və həyəcanını dolğun 

ifadə  etmək qeyri mümkündür. Psixoloq olmaq insan ruhunu başa düşmək, 

hərəkətlərin gizli motivlərinə nüfuz etmək, bir sözlə insanı öyrənmək deməkdir. 

Bəs hansı yazıçı bu keyfiyyətlərdən xəbərsizdir? Yazıçı dediyimiz şəxs əlbəttə 

ki, insan və onun hisslərilə bağlı hər şeyə bələddir. Lakin, ele yazıçılarımız 

vardır ki, əsasən onların diqqəti insan həyatına, insan psixologiyasına nüfuz 

etməyə maraqlı olmuşdur. Ədəbiyyatşünaslıqda belə yazıçılar  psixoloq yazıçılar 

adlandırılır. Dünyaca məşhur psixoloq yazıçılardan L.Tolstoy, F.Dostoyevski, 

İ.Turgenev, A.Çexov, O.Balzak, C.Bayron, V.Şekspir, Y.Höte, Azərbaycan ədə-

biyyatından Anar, Elçin, İ.Məlikzadə və başqalarının adını çəkmək olar. Xüsu-

silə vurğulanmalıdır ki, psixoloq yazıçılar insanın daxili aləmini daha parlaq, 

canlı, detallı şəkildə təsvir edir və onun bədii inkişafında xüsusi dərinliyə nüfuz 

etmiş olur. Və söyləmək lazımdır ki, ədəbiyyatda bədii gerçəkliyinin ifadəsinin 

psixoloji və qeyri-psixoloji yolları mövcud olmaqdadır. Və əsərlərin sırf psixo-

logizmlə bağlılığı əsərin keyfiyyətinin ölçüsü ola bilsə də, bədii əsər yazarkən 

əsla yazıçının qarşısına qoyulmuş bir şərt deyildir. Sadəcə bədii təhlil zamanı 

istifadə edilə bilər.  Başqa sözlə desək yazıçını dəyərləndirmək üçün onun psixo-

loq yazıçı olmağı vacib deyildir. Hər yazıçının özünəməxsus inkişaf yolu vardır. 

Hər bir yazıçı ayrılıqda dəyərlidir və özünəməxsus yaradıcılıq tərzi vardır. 

Bəs sual yarana bilər ki, psixologizmə ədəbiyyatda niyə ehtiyac duyulur? 

Əslində cavab olduqca aydındır. Yazıçıların insanın daxili aləmini təsvir etməyə 

marağı vardır. Bildiyimiz kimi psixoloji təsvirə  hisslər, fikirlər, düşüncələr, arzu 

və istəklər, digər psixi proseslər aiddir. Psixologizm ədəbiyyatın özü deyildir 

sadəcə onun ifadə imkanlarından, təsvir metodlarından biridir. Ədəbiyyat insan 

psixikasını, insanın daxili aləmini bədii şəkildə öyrənir. Buna görə də insanın 

daxili aləmi, hiss və düşüncələri, arzuları ədəbiyyatda insanın mənəvi aləminin 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

inandırıcı görüntüsünü yaratmaq üçün istifadə edilir. Beləliklə, psixologizm 

ədəbiyyatda bədii məna və ideya emosional məzmun ifadə edən bir metoddur.  

Psixologizmi araşdıran görkəmli alimlərdən F.Şelling, N.Çernişevski, 

M.Baxtin, Q.Qaçev, A.Yesin, B. Korman, O.Osmolevskiy, D.Lixaçev, Q. Pospe-

lov və s. adını çəkmək olar. Tədqiqatçıların məqsədi ədəbiyyatda psixologizmi 

insanın daxili aləmini öyrənən bir metod kimi araşdırmaq olmuşdur. Lakin 

demək lazımdır ki, ədəbiyyatda psixologizm bir metod olaraq tam şəkildə 

araşdırılmamışdır. Axırıncı tədqiqatlara əsaslanaraq deməliyik ki, psixoloji 

xarakteristikanın estetik formaları və psixoloji analizin bədii estetik mənaya 

təsiri araşdırılmamış məsələlərdəndir. Bu baxımdan psixologizm keyfiyyətli və 

müstəqil bir metod olaraq tam şəkildə araşdırılmamış qalır. Belə ki, psixologizm 

bütün əsərlərdə az da olsa özünü ifadə etməkdədir. Bu cəhətdən psixologizm 

metodunu psixologizmin olmadığı əsərlər olmadığı üçün qarşılıqlı müqayisə edə 

bilmirik. Ona görə də psixologizm yalnız hər bir sənətkarın yaradıcılığında özəl 

şəkildə öyrənilir. Ədəbiyyatda psixologizmin yaranma tarixi də tədqiqatçıları 

maraqlandıran məsələlərdəndir. A.Yesin  ―Rus klassik ədəbiyyatında psixologi-

zm‖ adlı məqaləsində  yazırdı: ―Ədəbiyyatda insanın daxili aləmi dərhal tam və 

müstəqil təsvir obyektinə çevrilməmişdir. Əvvəlcə psixoloji görüntü yalnız 

zahiri hərəkət və davranışlar vasitəsilə təsvir edilmişdir‖ (3. s. 176).  

Antik dövrdə meydana gələn romanlardan demək olar ki, bu dövrdə artıq 

psixologizm Avropada inkişaf etmişdi. Bu əsərlərdə insanın daxili aləminin gö-

rüntüsü kifayət qədər dərin və ətraflı təsvir edilmişdir. Müəlliflər qəhrəmanların 

hiss və istəklərini təsvir edir, bəzən isə qəhrəmanlar özləri danışır və daxili 

dünyasını analiz edirdi. XIX əsrdə psixologizmin inkişafında əsas yeri rus 

klassik ədəbiyyatı tutur. Bu dövrdə Rusiyada psixologizm özünün ən yüksək 

zirvəsinə çatdı. Məhz psixologizmə görə də rus ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatında 

aparıcı ədəbiyyat kimi tanındı. Olduqca aydın bir məsələdir ki, XIX əsr rus 

ədəbiyyatındakı psixoloji təsvir dünyada daxili aləmin geniş təsvirinin ənənəsini 

yaratdı. Psixoloji analiz ənənəsinin yaradıcısı isə L.N.Tolstoy oldu. Bununla da 

şəxsiyyətin mənəvi mahiyyət məsələsini məhz rus ədəbiyyatı qaldırdı. 

Ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında psixologizmin özünü geniş şəkildə ifadə 

etdiyi dövr XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq XX əsrin sonuna kimi davam 

edir. Azərbaycan ədəbiyyatında da bu dövr XX əsrin ikinci yarısını, 1960-1980-

ci illəri əhatə edir. Beləliklə, vurğulamaq lazımdır ki, bu əsrlərdə özünəməx-

susluğu və təkrar olunmamazlığı ilə, mənəvi dəyərlərə malik, daxilən özünü 

inkişaf etdirən mürəkkəb, bəzən isə ətraf ilə zidiyyətli münasibətləri özündə 

birləşdirən şəxsiyyət özünün sadə olmayan, qətiyyətli, inadkar arzuları ilə, onu 

əhatə edən real qarşılıqlı əlaqələri ilə psixoloji təsvirin müxtəlif imkanları olaraq 

ədəbiyyatda sistem təşkil etdi.   

Tədqiqatçılar tərəfindən ədəbiyyatda psixologizm nəzəri olaraq üç aspekt-

də öyrənilir: əəbiyyatın əsas əlaməti olaraq, müəllif psixikasının özünəməxsus 

ifadəsi kimi, estetik prinsip kimi.  

Yazıçının insanın psixoloji quruluşunu necə başa düşməsi bir sənət əsərində 

psixoloji obrazın mövcudluğuna və xarakterik xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. 

Çox zaman hər hansı bir əsərin qəhrəmanı xarakterik xüsusiyyətlərilə 

ədəbiyyatda yaradılmış digər personajlara bənzəyə bilir. Məkan, zaman, olmuş-

bitmiş hadisələrdə bir oxşarlıq olmasa da xarakterlərdə oxşarlıq və eynilik 
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mövcud ola bilir. Buna səbəb olan məsələlər müxtəlifdir. İlk öncə bunu yazıçının 

digər sənətkarların yaradıcılığından bəhrələnməsilə bağlı və ya psixologizmin 

təzahür üsullarında oxşarlıqların nəticəsi kimi qiymətləndirə bilərik. 

Psixologizm nəinki insanın daxili aləminin obyektiv təsvirini verir, həmçinin 

müəllifin insanın mənəvi aləminə verdiyi qiymətin də göstəricisidir. 

Psixologizm psixoloq yazıçıların əsərlərinin bədiiliyinə bir meyardır desək 

yanılmarıq. Bir sənət əsərində insanın tam bir ömrünü əhatə edəcək bir sahə 

vardır. Bu hisslər sahəsi, qəhrəmanların daxili aləminin orijinallığı ilə seçilən 

ayrı-ayrı xarekterlərdən ibarət bir sahədir. Yazıçının yaradıcılığında psixologizm 

sənətkarlıq meyarı kimi qəbul edilə bilər. Onda ortaya belə bir sual qoymaq 

olar? Psixoloq yazıçı adlandıraraq digər yazıçılardan fərqləndirilmiş bu sənətkar-

ların digərlərindən fərqi nədən ibarətdir? Onların yaradıcılığında psixologizmin 

xüsusiyyətləri, estetik əsasları nədən ibarətdir? Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər 

ki, sənətkarın yaradıcılığında psixologizmin əsas metod kimi önə çıxmasının 

səbəbi ondadır ki, psixologizm-insanların daxili aləminin ədəbiyyatda təsvir 

edilmiş elə bir görüntüsüdür ki, sanki xarakter yazıçı tərəfindən canlı bir varlıq 

kimi qəbul edilir. Eyni zamanda psixologizm, ümumiyyətlə, insanın daxili 

aləminin dərin görüntüsü, düşüncələri, fikirləri, hissləri və istəkləridir. Burada 

xarakter dərin, çoxtərəfli və əsas olaraq insanın daxili aləminin əsas 

görüntüsüdür. Lakin biz ədəbiyyatda psixologizm dedikdə xarakterin quruluşu 

anlamını başa düşmürük, xarakteri insan üzərində öyrənmirik, əksinə insanın 

xarakterindəki xüsusiyyətləri öyrənirik. Burada əsas obyekt xarakter deyildir, 

həmin xarakterdəki xüsusiyyətləri özündə birləşdirən insandır. 

Q.Pospelovun fikrinə görə: ―yazıçının həyati xarakterə və ədəbi tənqidə 

münasibəti ədəbiyyatşünaslıqda problematika kimi qəbul olunur. Problematika 

psixologizmin mövcudluğundan asılı olmayaraq bədii əsərdə bədii forma və 

bədii obrazın xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Və hər yazıçının problematikası 

fərdi və təkrar olunmazdır. Çox vaxt tamamilə bir-birinə bəzəməyən yazıçılar öz 

əsərlərində psixologizmdən istifadə edir‖ (5. s. 327). 

 Psixologizmin iki ifadə forması vardır: psixoloji təsvir və psixoloji təhkiyə. 

Psixoloji təsvirdə qəhrəmanın narahatlıqları, hiss və həyəcanı, əhvali-ruhiyyəsi, 

düşüncələri özünü ifadə edir. Psixoloji təhkiyədə isə təsvirin predmetini 

emosiyalar, fikirlər, duyğu və istəklər təşkil edir. Ümumiyyətlə, bir insanın 

qəlbindəki hər şey onun davranış və hərəkətləri, üz ifadələri vasitəsilə ilə təzahür 

edə bilmir. Bunun üçün intuisiyalar, fərziyyələr, xatirələr kimi insanın daxili 

aləmindəki məqamlar sözlər vasitəsilə bədii ifadəsini tapır ki, bu da psixoloji 

təsvirin ifadə formalarıdır. Psixoloji təsvirin bir çox ifadə forması vardır ki, 

bunlar insanın daxili aləminin göstəricisinin əsas üsullarıdır. Bu formalardan 

ikisi tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmışdır. Onlar xarakterin daxili təsvirləri, 

daxili monoloqlar və obrazın yaddaş və təxəyyülünə əsaslanmış təsvirlərdən 

ibarətdir. Psixoloji təsvirin formalarından biri də üçüncü şəxsin təhkiyəsidir. 

Misal olaraq biz  bunu Anarın ―Mən, sən, o və telefon‖ hekayəsində və ya 

L.N.Tolstoyun ―Uşaqlıq, Gənclik, Yeniyetməlik‖ adlı povestində müşahidə 

edirik. Psixoloji təsvirin bu vasitəsi psixoloji obrazın müxtəlif formalarının işinə 

daxil olmaq üçün misli görünməmiş fürsətləri təmin edir: daxili monoloqlar, 

etiraflar, məktublar, xəyallar, baxışlar və s. buna misal olaraq göstərmək olar. 

Eləcə də psixoloji təsvir zahiri görünüşlə, yazıçı təhkiyəsilə, hərəkət və 
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davranışlarla, mimika və digər vasitələrlə də ifadə edilə bilər. Bu, birbaşa 

psixoloji təsvirdir. Çünki burada nəyin baş verdiyi oxucuya aydındır. Digər 

təsvir üsulu isə dolayı üsuldur. Bu üsuldan da ədəbiyyatda geniş istifadə 

olunmuşdur. Buna misal dialoqları, daxili monoloqları göstərmək olar. Daxili 

monoloqlardan qəhrəmanların düşüncəsini təsvir etmək üçün istifadə olunur. 

Lev Tolstoyun ―Hərb və sülh‖ romanında daxili monoloqlardan çox istifadə 

olunmuşdur. Andrey Bolkonski tez-tez özünün bu dünyadakı yeri haqqında, 

şöhrətli insanlar, ictimai problemlər haqqında düşünür. Və ya Pyer Bezuxovun 

dünyanın quruluşu haqqında,  doğruluq və həqiqət haqqında düşüncələrini və s. 

misal göstərmək olar. Düşüncələr personajın daxili məntiqinə tabe olur, onun bu 

və ya digər nəticəyə necə gəldiyini də göstərmiş olur. Bu priyom N.Çernişevski 

tərəfindən ―ruhun dialektikası‖ adlandırılmışdır. 

Hiss və emosiyalar daxili monoloqda iki üsulla ifadə edilə bilər. Birinci 

üsula qəhrəmanın emosional vəziyyəti ilə bağlı fikirləri daxildir. İkincisi daxili 

monoloqda qəhrəmanın hiss və həyəcanı daxili nitqin quruluş xüsusiyyətləri 

vasitəsilə ötürülür. Psixologizmi zahiri yolla da birbaşa təsvir etmək olar. Bura 

göz yaşları, inadkar səssizlik, qaşqabaq tökmək və s. hərəkətləri misal göstərə 

bilərik. Eləcə də bədii əsərdə psixoloji təsvirin formalarına etiraflar, yuxu və 

xəyallar və s. daxildir. Bu psixoloji təsvirlərdən istifadə edərək qısamüddətli 

psixoloji vəziyyəti kifayət qədər uzun analiz etmək olar və ya bitmək bilməyən 

hadisələrin qısa şərhini vermək olar. Yazıçı təhkiyəsi isə kifayət qədər aydın 

psixoloji təsvir üsuludur. Onun izahına ehtiyac duyulmur. Daxili monoloqlar və 

yazıçı təhkiyəsi kifayət qədər geniş yayılmış psixoloji təsvir formalarıdır. Bir 

çox müəlliflərin əsərlərində bu formalardan istifadə edilmişdir. Lakin psixoloji 

təsvirin yuxu, xəyallar, ikinci şəxsin təhkiyəsi formalara  isə ədəbiyyatda az rast 

gəlinir. Bu formaların hesabına daxili aləmin dərin görüntüsü yaranır.  

Psixologizm insanın daxili aləminin dinamik modelidir və bədii əsərin 

metod, forma və üslubuna təsir göstərir, müəllifin dünyagörüşünü xarakterizə 

edir, əsərin ideya-estetik quruluşunu təşkil edir. Psixologizmdən istifadə bir 

qayda olaraq müəllifin əsərinin mövzu və ideyasına bağlıdır. Qəhrəmanların 

özünəməxsusluğu psixologizmin meydana gəlməsinin əsas səbəbidir. Beləliklə, 

psixologizmin yaranmasının əsas şərti xarakterin özünəməxsusluğu deyil, 

müəllifin onu necə dərk etməsidir. Müəllif daxili monoloqlar yaradır, qəhrəmanı 

digərlərindən fərqləndirən xüsusi cizgilərinə diqqət yetirir. Və səbəb qəhrəmanın 

mənəvi inkişafını göstərməkdir. Demək ki, bədii əsərdə obyektiv gerçəklik 

müəllifin subyektiv gerçəkliyinin nəticəsidir. Müəllif müəyyən həyatın müəyyən 

hüdudlarını seçir, həyat hadisələrini və proseslərini dərk edir.  

Psixologizm oxucuya emosional təsir göstərən bir yol kimi də qiymətlən-

dirilə bilər. Qəhrəmanın dərin psixoloji prosesini göstərməklə müəllif oxucunu 

düşündürməyə, öz şəxsi həyatını düzgün istiqamətləndirməyə, həyatda öz yerini 

tapmağa kömək etmiş olur. Hər bir şəxs üçün özünü tapmaq, həyat poziyasını 

tutmaq, şəxsiyyət olaraq formalaşmaq həyat mövqeyi üçün vacib şərtdir. 

Psixologizm sözün əsl mənasında insanın daxili aləminin bir görüntüsüdür. Bir 

görüntü yaratmaq, bu və ya digər xarakteri canlandırmaq üçün bir üsuldur. Bədii 

əsərin forma hissəsinə aiddir, sənətkarın işinin üslubunun və orijinallığının 

göstəricisidir. Tədqiqatların nəticəsi olaraq bu fikrə gəlib çıxmaq olar ki, 

psixologizm estetik özünəməxsusluğu ilə müəyyən məzmunlu yükü üzərində 
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daşıyır. Bu yük oxucuya məlum olan təsiri göstərir. Yazıçının yaradıcılığının 

özünəməxsusluğunun göstəricisidir. Və eləcə də əsərin mənəvi ideya problemati-

kasının, fəlsəfi və estetik axtarışlar prosesini səciyyələndirir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУР БАДАЛОВА 

ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЗМА. ВНУТРЕННИЙ МИР ГЕРОЯ КАК ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

Психологизм - это попытка автора художественными средствами описать 

внутренний мир человека, а также полное, подробное и глубокое описание чувств и 

эмоций, мыслей и переживаний литературного героя. Это художественный метод, 

наиболее полно и глубоко раскрывающий тайны внутреннего мира человека, способный 

выразить духовный мир в живом потоке. В статье рассматриваются происхождение 

метода психологизма, его сущность, а также в каких формах и направлениях он может 

выражаться в творчестве писателя. Психологизм - это буквальное представление 

внутреннего мира человека. Способ представления и изображения того или иного 

персонажа. Это часть формы художественного произведения является показателем стиля 

и оригинальности творчества писателя. 

Ключевые слова: психологизм, метод, герой, внутренний мир, вид 

 

SUMMARY 

AYNUR BADALOVA 

THE CONCEPT OF PSYCHOLOGISM. THE INNER WORLD OF THE HERO AS A 

SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION 

Psychologism is an attempt by the author to describe the inner world of a person by 

artistic means, as well as a complete, detailed and deep description of the feelings and emotions, 

thoughts and experiences of a literary hero. This is an artistic method that most fully and deeply 

reveals the secrets of the inner world of a person, capable of expressing the spiritual world in a 

living stream. The article examines the origin of the method of psychologism, its essence, as well 

as in what forms and directions it can be expressed in the writer's work. Psychologism is literally 

an image of a person's inner world. Creation of an image, a way to revive this or that character. It 

belongs to the type of artwork, is an indicator of the style and originality of the writer's 

creativity. 

Key words: psychologism, method, hero, inner world, view 
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DĠL FAKÜLTƏLƏRĠNĠN YUXARI KURSLARINDA AUTENTĠK MATERĠALLARDAN 

ĠSTĠFADƏNĠN TƏDRĠSĠNĠN LĠNQVĠSTĠK ƏSASLARI 

 

 Məqalədə dil fakültələrinin yuxarı pillələrində autentik materiallardan istifadənin 

metodoloji əsasları nəzərdən keçirilir. Bu gün qlobal dünyada xarici dillərin tədrisi və 

öyrənilməsinin əsas məqsədi öyrənilən dildən ünsiyyət üçün istifadə etmək bacarığını inkiĢaf 

etdirməkdir. Ġngilis dilinin tədrisi prosesi Dil tədrisinə kommunikativ-funksional yanaĢmaya 

əsaslanmalıdır.  

 Açar sözlər: rabitə, dilçilik, metod, oxu, dialoq nitqi 

 

Autentik material, deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan dilinin 

izahlı lügətində “autentik‖ sözünün mənası- ―həqiqi olan, gerçək, əsl, doğru, 

güvənilən, sənədlə təsdiq olunmuş‖ deməkdir (1, s. 132). ―Autentik material‖ 

orijinal material, dil daşıyıcısının nitqi, yəni adaptə olunmamış, uyğunlaşdırılma-

mış sadələşdirilməmiş nitqdir. İngilis dilinin tədrisində autentik materiallar 

vasitəsilə tələbələri real ünsiyyətə, dildaşıyıcısı ilə sərbəst danışığa hazırlamaq 

dil tədrisində əsas məqsəd hesab olunur. Bunun üçün xarici dillərin tədrisində 

tələbələrdə nitq fəaliyyətinin 4 növü : Dinləyib-anlama, DanıĢma, Oxu və Yazı 

bacarıqlarının inkişafı və həm də məzmun xətləri hesab olunan bu növlərin hər 

birinə aid  tədris materialları ilə yanaşı, autentik materiallar vasitəsilə   ünsiyyət 

bacarıqlarını inkişaf etdirmək dövrün tələbidir. Ünsiyyət kommunikativ təhsilin 

əsası kimi müəyyən olunur. Əvvəlcə ünsiyyət anlayışı və onun əsas xüsusiyyət-

lərini araşdıraq. Ünsiyyət, ilk növbədə, təcrübə mübadiləsi, fəaliyyət metodları, 

bacarıq və fəaliyyət nəticələrinin olduğu bir sosial prosesdir. E.İ.Passov ünsiy-

yətin insanların rasional və emosional qarşılıqlı əlaqəsi olduğunu göstərir və 

qeyd edir ki, ünsiyyət zamanı düşüncələr və onların təzahür forması ortaya çıxır, 

həyat tərzi yaranır. Bu, insanın şüurunun və şəxsiyyətinin formalaşmasının ən 

vacib şərtidir (2, s. 47). 

 Ünsiyyət fenomeni praqmatizm səviyyəsinə endirilə bilməz (xarici dil 

öyrənərkən bir sıra proqramlar bu ünsiyyət anlayışına əsaslanır). Bu mühit, 

mövcudluq  və insanın özüdür. Ünsiyyət - müstəqil fəaliyyətdir. Ünsiyyətin 

məqsədi həmişə münasibətlərdə dəyişiklikdir. Ünsiyyət insanların insanlar 

tərəfindən formalaşmasıdır. Ünsiyyətin əsas xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək: 

məqsəd, nəticə, metod, vasitə və ünsiyyət vahidləri. Ünsiyyətin öz predmeti var. 

Təbii ki, ünsiyyət tələbələrin (insanların) münasibətlərinin formalaşmasını təmin 

edir. Məqsəd və nəticədən danışarkən ünsiyyətin yalnız məlumat ötürməyə deyil, 

əksinə məlumatların ötürülməsinə və qarşılıqlı əlaqələrin formalaşmasına 

yönəldiyi nəzərə çatdırılır. Ünsiyyət vasitələri reseptiv, interaktiv, məlumatverici 

və s. nəzərdə tutulur. Ünsiyyət vasitələri verbal (linqvistik, yəni sözlə ifadə 

olunan və nitq fəaliyyətinin əsas növləri: dinləyib-anlama, danışma, oxu və yazı)  
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və qeyri-verbal (paralinqvistik, yəni, mimika, üz ifadələri, jestlər, intonasiya, 

temp, duruş və s.) olmaqla iki yerə bölünür. Ünsiyyət vahidləri dedikdə, 

situasiyanın qarşılıqlı münasibətlər sistemi kimi başa düşülmsi nəzərdə tutulur. 

Məhz buna görə, situasiya ünsiyyət vahidi olduğundan, xarici dillərin tədrisində 

dərslər situasiya üzərində qurulur. Baxmayaraq ki, bu situasiyalar real situasiya 

deyil, tədrisi, öyrənməni inkişaf etdirmək üçün qurulur. Amma tələbələr bu 

situasiyaların tədrisi vasitəsilə tədricən autentik materialların, yəni orijinal 

materialların mənimsənilməsinə və orijinal situasiyalara, yəni dildaşıyıcısının 

ünsiyyətinə hazır olurlar (3).  

Ünsiyyətin formalaşmasında nitq fəaliyyətinin əsas növlərinin qısa 

təsvirini nəzərdən keçirək. Nitq fəaliyyətinin  şifahi və yazılı olmaqla, iki növü 

(reseptiv, produktiv), onların da hər birinin özlüyündə iki növü var: reseptiv-

dinləyib-anlama və oxu, produktiv/ekspressiv –danışma və yazı. Şifahi nitqə 

dinləyib-anlama və danışma, yazılı nitqə isə, oxu və yazı aiddir. Şifahi və yazılı 

nitq, ayrılmaz  tərəflər kimi,  birlikdə fəaliyyət göstərir; ünsiyyət prosesində 

natiq və dinləyici tez-tez yerləri dəyişdirir (həm də oxuyan  və yazan). Buna 

görə təlim prosesi birgə fəaliyyətə və qarşılıqlı asılılığa davam edir. Əks halda, 

nitq fəaliyyətinin bir növünün geriliyi, digər növün inkişafına mane olur. Dil 

hadisələri üç yerə bölünür: dil, nitq, nitq fəaliyyəti. L.V.Şerba dilin üç aspektini 

ayırmağı təklif edir: nitq, yəni danışma və anlama prosesi; dil, yəni dil təcrübəsi 

(tətbiq) ; linqvistik material, yəni dil materialları. (4, s. 61). Nitq fəaliyyətinin 

digər təfsiri L.S.Vıgotskiy, A.N.Leontyevin psixoloji araşdırmaları ilə əlaqələn-

dirilir. XX əsrin, 70-ci illərinin ortalarından bəri "ünsiyyət fəaliyyəti" anlayışı 

təqdim olunur - kommunikativ və nitq fəaliyyəti daha dar, məhdud bir şərh alır: 

yəni motivi nitqin özü ilə əlaqəli olan bir fəaliyyət kimi təqdim olunur, buna 

görə də xarici dillərin tədrisində ünsiyyət bacarıqlarının aşılanması zamanı 

məqsəd  kimi qarşılıqlı əlaqəyə, ünsiyyətə girməyə təlqin, əsas götürülür. Şifahi 

ünsiyyət metodikada  əvvəllər eşitmə deyilən - dinləyib-anlama və danışmadan 

ibarətdir. Dinləmə və eşitmə anlayışlarının sinonim olmadığını başa düşmək 

vacibdir. Eşitmə təsadüfi fəaliyyət, dinləmə isə məqsədli fəaliyyət kimi 

götürülür. Dinləmə miqyasına görə akustik qavrayışıdır, dinləmək, dinləməkdən 

əlavə, eşitməni, yəni qəbul edilən məlumatları anlamağı və şərh etməyi əhatə 

edir və məqsədli fəaliyyətdir. Dinləmə/dinləyib-anlama nitq fəaliyyətinin 

müstəqil bir növü kimi çıxış edir (məsələn, hesabat, film dinləmək) və ya 

danışma tərəflərindən biri olmaqla, qəbuledici bir komponent olaraq dialoq 

ünsiyyətinə daxil olur. 

Dinləyib-anlama, danışmadan fərqli olaraq, nitq fəaliyyətinin reseptiv bir 

formasıdır. Onun forması daxili və ifadə olunmamışdır. Ancaq dinləyən 

ünsiyyətə müvafiq hərəkət edir: onun reaksiyası (gülüş, istəklər, jestlər) dərhal 

hiss olunur. Beləliklə, dinləyib-anlama nitq fəaliyyətinin reaktiv növüdür. 

Dinləyib-anlama birbaşa autentik, orijinal, yəni, dil daşıyıcısının nitqi yaxud  

dialoji ünsiyyət və dolayı yolla, yəni radio, televiziya vəs. vasitəsi ilə ola bilər. 

Müasir dövrdə nitq fəaliyyətinin bir növünü mənimsətmək üçün digər növlərlə 

əlaqəli tədris əsas götürülür. Buna görə də hər bir fəaliyyət növü həm məqsəd və 

həm də vasitə rolunu oynayır (məsələn, oxunun tədrisində danışma). Dinləyib-

anlamanın məqsədi: müxtəlif nitq növləri (monoloji və dialoq) üzrə dinləmə 
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bacarıqlarının formalaşdırılmasıdır. Tədris vasitəsi olaraq isə dinləyib-anlama 

aşağıdakı hallarda istifadə olunur: 

1) yeni dil materialının tanıdılması; 

2) dil materiallarının mənaları ilə birlikdə düzgün tələffüz vərdişlərinin 

yaradılması prosesində yadda saxlanılması (3). 

Məlumdur ki, nitq fəaliyyətinin növlərini mənimsəmək xarici dil tədrisinin 

vahid sistemi çərçivəsində həyata keçirilir. Dinləyib-anlama bu ümumi sistemin 

yalnız bir komponentidir və buna görə bütün digər komponontlərlə qarşılıqlı 

əlaqədədir. Ünsiyyət zamanı, ünsiyyətin tədrisində olduğu kimi, dinləyib-anlama 

danışma ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır, tərəfdaşlar daim natiq və ya dinləyici kimi 

çıxış edərək rolları dəyişir. Yazı və oxu da dinləyib-anlama ilə də əlaqədardır. 

(Sual olunur, necə?)  

Müəllimin nitqinə verilən tələblərə nəzər salaq: 

1. Dəqiq, aydın və  yaxşı diksiyaya malik olmalı; 

2. Nitqin mətni təlim mərhələsinə uyğun olmalı; 

3. Üz ifadələri- jest, mimika, qeyri-verbal nitq bacarığı olmalı; 

4. Nitq öyrənilmiş materiala əsaslanmalı, tədricən yeni məlumatlar əlavə 

olunmalı tətbiq olunmalı, yəni tələbələrin öyrəndikləri sözlər və ifadələr istifadə 

edilməli; 

5. Ana dilində deyil, öyrənilən dildə danışılmalı. 

6. Nitqin məzmunu maraqlı olmalı. 

7. Nitq məntiqli, ifadəli olmalı.  

Yeni başlayan  (təcrübəsiz) müəllim isə tez-tez aşağıdakı  səhvləri  edə 

bilir: 

1. Dərs xarici dildə aparılsa da, lakin bir çox cümlələr tərcümə olunur. 

2. Yalnız dərslikdən, tələbələrə tanış olan tapşırıqlar verir. Nəticədə heç bir 

dil mühiti yaranmır. 

3. Tələbənin heç nə başa düşməməsinə diqqət yetirmədən, bütün dərsi 

xarici dildə aparır.  

Dinləyib-anlamanın müxtəlif təsnifatları var. Dinləyib-anlamanın birbaşa  

və məsafədən növləri barədə danışdıq. Dinləmənin intensivliyi/ekstensivliyi 

mətnin xarakterindən daha çox, dinləyicinin maraq və məqsədindən asılıdır. 

Tədris planına əsasən, yalnız dərslikdə verilmiş tədris mətnləri deyil, həm 

də autentik mətnləri anlamaq bacarığının formalaşdırılması nitq fəaliyyətinin bir 

növü kimi dinləyib-anlamanın tədrisinin əsas məqsədidir. Tələbələr başa düşmə-

lidirlər: 

• əsas məlumatlar (qlobal anlama); 

• zəruri məlumatlar (seçmə materialı anlama); 

• tam məlumat (ətraflı anlama). 

G.V.Rogova dinləyib-anlamanın tədrisində linqvistik, psixoloji, metodolo-

ji komponentləri fərqləndirir. Linqvistik komponenti nəzərdən keçirək (5, s. 

119). Xatırladaq ki, dil materialına aşağıdakılar daxildir: dil vahidləri (fonemlər, 

morfemlər, leksik vahidlər, frazeoloji birləşmələr, mikro və makro mətnlər). 

Lİnqvistik komponentdən danışarkən, ilk növbədə, ünsiyyət metodundan istifadə 

edərək nitq vahidlərində meydana gələn dil vahidlərinin inkişafını nəzərə alırıq. 

Nitq vahidləri müxtəlif uzunluqlarda situasiya ilə  bağlı istifadə olunan ifadələr-

dir (nitq nümunələri, mikro və makro mətn). Nəticə olaraq dinləyib-anlamanın 
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linqvistik komponenti dil vahidlərinin və nitq vahidlərinin başa düşülməsindən 

ibarətdir (yəni sözün başa düşülməsi belə, nitq vahidləri kontekstində reallaşır).  

Dinləyib-anlama mərhələləri, xarici dildə səslənən mətn üzərində iş 

ardıcıllığına nəzər salaq. Kommunikativ dilçilik əsasında xarici dilin 

mənimsənilməsi mərhələli bir proses kimi qəbul edilməli olduğundan, son 

məqsədi xarici dildə ünsiyyətdə iştirak etmək, autentik nitqi başa düşmək və ona 

qoşulmaq, tərəf müqabil olmaq bacarığı və qabiliyyəti olduğu, üçün dinləyib 

anlamanın tədrisi sistemi də bir neçə mərhələdən ibarət olmalıdır. 

Birinci, başlanğıc mərhələdə dinləyib-anlamanın qavrama bazası 

formalaşır. 

İkinci  mərhələdə nitq fəaliyyətinin bir növü kimi dinləyib-anlamanın 

inkişafı prosesi baş verir. Üçüncü, sonuncu, mərhələdə-tələbə dinləyici kimi 

çıxış etdiyi şifahi nitqi mənimsəyir. Mərhələlər arasındakı sərhədlər şərti 

xarakter daşıyır  və eyni zamanda bir-biri ilə sıx bağlıdır. Beləliklə, dinləyib-

anlama perseptiv nitqə aid olub, dinləyib-anlama bacarıq və qabiliyyətlərinin 

inkişafına və nitq fəaliyyətinin bir növü kimi formalaşmasına zəmin yaradır. 

Mərhələlərdə şaquli şəkildə - kursdan-kursa, başlanğıcdan tutmuş inkişaf 

səviyyəsinə qədər və üfüqi şəkildə, yəni səsli  mətnlər üzrə iş mövcuddur. 

Səslənən mətn əsasında dinləyib-anlamanın tədrisini nəzərdən keçirək. Yuxarıda 

qeyd edildiyi kimi, audio mətnlə işləməyi üç mərhələyə bölmək olar: mətni 

dinləməzdən əvvəl, mətn dinləyərkən, mətni dinlədikdən sonra. 

Mətni dinləməzdən əvvəlki mərhələnin məqsədi və əhəmiyyəti: 

1. Tələbə motivasiyası (audiomətnin dinlənilməsini gözləyir). Audiomət-

nin mərhələlərinə əsasən müəyyən bir mətn və ya hadisələrin davamını gözləmə 

vəziyyəti yaranır. Üstəlik, bu gözləntilər nə qədər konkret olsa, mətni başa 

düşməkdə bir o qədər asan olur. 

2. Mətni mümkün qədər geniş və lazımi dərəcədə başa düşmək məqsədi ilə 

ölkə üçün məzmun baxımından  vacib məlumatların intensiv və ya ekstensiv for-

mada tədrisi əsas məsələdir. 

3. Fonetik, qrammatik, leksik çətinliklərin aradan qaldırılması da böyük 

əhəmiyyət daşıyır. 

Mətni dinləmə mərhələsinin məqsədi dinləyib-anlamanın növündən, dinlə-

yicinin kommunikativ niyyətindən asılıdır. Fərqli nüansların əldə edilməsi ilə 

mətndən alınan məlumatların ən ümumi şəkildə təqdim olunması bu mərhələnin 

əsas atributudur. Mətndən sonrakı mərhələ və mətndən sonrakı çalışmaların 

məqsədi: yoxlama, mətn üzərində işləmək, danışıq bacarıqlarının inkişafı, və 

yazının formalaşmasıdır.. Mətndən əldə edilən məlumatların monoloji, dialoji 

nitq və müzakirələrə hazırlanması əsas məsələdir. Dinləyub-anlama və danışma 

arasındakı əlaqə burada yaxından özünü göstərir. Dinləyib-anlama danışmanı 

öyrətmək üçün bir vasitə rolunu oynayır (bu vəziyyətdə mətni şərh etmək, 

fikirləri qiymətləndirmək, fikir bildirmək və s. tapşırıqlar yerinə yetirilə bilər). 

Danışma və ya ifadəli nitq, şifahi verbal ünsiyyətin dinləyib-anlama ilə birlikdə 

həyata keçirilməsinə imkan verən mürəkkəb çoxşaxəli bir prosesdir. (5, s. 132). 

Danışmanın məzmunu düşüncələrin şifahi şəkildə ifadə edilməsidir. 

Danışma tələffüz, leksik və qrammatik bacarıqlara əsaslanır. Kommunikativ 

yanaşmaya müvafiq "Danışma  vərdişlərinin formalaşdırılması nitq bacarıqları-

nın  inkişaf etdirilməsinə xidmət edir" sxeminə əsaslanaraq bacarığın nitq üçün 
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uyğun şəraitdə formalaşdığını başa düşmək vacibdir. Nitq fəaliyyətinin linqvistik 

və psixoloji tədqiqatları göstərir ki, şifahi və yazılı ünsiyyət formaları, bütün 

müvafiq xüsusiyyətlərinə görə ayrıca sistem deyil, həm də reseptiv və produktiv 

ünsiyyət formasıdır. Məsələn, dinləyib-anlama və danışmanın müqayisəli 

xüsusiyyətlərinə nəzər alsaq, onların daxili nitqə və proqnozlaşdırma 

mexanizminə güvənərək mürəkkəb zehni fəaliyyətlə xarakterizə olunduğunu 

qeyd etmək lazımdır. Bu iki proses arasındakı əsas fərq onların son nəticələridi 

dinləyib-anlama üçün məlumatların koddan çıxarılması yəni başa düşülməsi, 

danışma üçün  isə məlumatların kodlaşdırılması, yəni fikrin ifadə olunması. 

Kodlaşdırma prosesi dilin fonoloji sistemi haqqında məlumatı ehtiva edir. 

Danışıqla dəstəklənməyən dinləyib-anlama, dinlənilənlərin təhrifinə səbəb olur 

və akustik artikulyasiya bacarıqlarının formalaşmasına mane olur. Şifahi 

ünsiyyətin iki formasının qısa, müqayisəli təhlili yalnız dinləyib-anlama və 

danışmanın sıx qarşılıqlı əlaqəsini deyil, həm də oxu və yazı ilə üzvi əlaqələrini 

göstərir. Yazı məlumatı saxlamaq və sonradan çoxaltmaq üçün səslənən nitq 

əsasında yaranmışdır. Oxu, hər ikisinin xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirərək 

danışmadan yazıya keçid şəklidir. Hər bir nitq fəaliyyəti normal olaraq bir neçə 

analizatorun birgə işi ilə təmin edilir, lakin bunların hər birinin funksiyası ciddi 

şəkildə fərqlənir və analizatorların əlaqəsi nitq ünsiyyətinin bir formasından 

digərinə keçid zamanı dəyişir. Məsələn, eşitmə və nitq motoru analizatorları 

arasındakı əlaqə mütləq deyil, bir çox amillərdən asılıdır, ilk növbədə zehni 

fəaliyyətin mürəkkəbliyi, ünsiyyət forması (şifahi və ya yazılı), mətnin dil 

çətinliyi, tələbələrin ana dili və xarici dillərdə danışma təcrübəsi və s.  

Məlumdur ki, danışmanın, şifahi nitqin iki forması - dialoji və monoloji nitq  

mövcuddur. Monoloq, bir insanın az və ya çox dərəcədə düşüncələrini, 

niyyətlərini, hadisələri qiymətləndirməsini ifadə edən bir nitqidir. Dialoq iki və 

ya daha çox şəxs arasında birbaşa fikir mübadiləsinin olduğu nitq formasıdır. 

Dialoji nitqin tədris vahidi dialoji vahiddir  (dialoji vahid - məzmun və formaca 

bir-biri ilə əlaqəli iki yaxın ifadələrin, replikaların məcmusudur). Monoloji 

nitqin tədrisi vahidi - mürəkkəb sintaktik vahid, semantik bloklarda ümumi 

mövzu ilə birləşən iki və ya daha çox cümlə ardıcıllığı şəklində mövcud olan 

nitq seqmentidir (1, s. 295). Dialoji və monoloji nitq arasındakı fərq şərtidir, 

çünki monoloji nitq bir dinləyicinin varlığını da ehtiva edir və buna görə də 

dialoqa, daha doğrusu, dialoqa aid olan şifahi nitq ünsiyyətinə daxil edilir. Bir 

çox alimlər hesab edir ki, dialoq şifahi nitqin ən təbii formasıdır. Buna görə, 

əksər hallarda, şifahi nitqin tədrisində dialoji nitqdən monoloji nitqə keçid  üçün 

bir strategiya qəbul edilmişdir. Dialoji nitqi fərqli tərəflərdən nəzərdən keçirmək, 

onu dil, psixoloji və ekstralinqvistik xüsusiyyətlərinə görə təhlil etmək 

mümkündür. Xüsusilə dialoji və monoloji nitqin linqvistik xarakteristikasının 

təhlili vacibdir. Nə üçün?  Çünki dialoji və monoloji nitqin tədrisi materialın 

fərqli təşkilini və onunla fərqli işləmə üsullarını tələb edir (5, s. 135). Bir sözlə 

tədris prosesində, G.V.Rogovanın qeyd etdiyi kimi, ünsiyyət qurarkən bu forma-

lar çox vaxt qarışdırılır.  

Monoloji nitq linqvistik cəhətdən tam və bütöv olmalı, informasiya əhatəli 

olmalı, nəqli formada (kitab üslubunda) ifadə olunmalıdır. Ekstralinvistik cəhət 

az əhəmiyyət daşıyır, psixoloji cəhət müraciət və motivasiyanı nəzərdə tutur. 

Əsasən danışma analizatoru iştirak edir və konkret mövzu olur, buna görə 
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monoloq ardıcıl, məntiqli, tam, davamlı olur. Dialoji nitq linqvistik cəhətdən 

danışıq klişelərinin işlədilməsi, reproduktiv elementlər, sadə və elliptik cümlələr, 

replikalardan ibarət olur. Danışıq tərzi familial olub, rəsmi üsluba aid deyil. 

Ekstralinqvistik cəhət çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Nitq bir qədər monotondur. 

Bunun üçün jestləri, üz ifadələrini kommunikativ metoda uyğun şəkildə 

mənimsəmək lazımdır. Məsələn, bir rus sayarkən barmaqlarını bükür, ingilis isə 

əksinə açır və s. psixoloji cəhət  monoloji nitqdə olduğu kimi, müraciət, 

motivasiyadır. Danışma və eşitmə analizatorları aktiv rol oynayır. Dialoji nitq 

əsasən situativdir. Buna görə dialoji nitqə keçməzdən əvvəl situasiyanın 

təqdimatı lazımdır. Lakin planlaşdırma, proqramlaşdırmadan söhbət gedə 

bilməz, çünki bu spontan, hazırlıqsız nitqdir. Beləliklə, monoloji və dialoji nitqin 

xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq, tədris zamanı məqsədin müxtəlif sosial 

vəziyyətlərdə şifahi nitq ünsiyyətini həyata keçirmək qabiliyyətini inkişaf 

etdirmək olduğu müəyyən olunur (3).  

Mətn əsaslı monoloi nitq təlimi bir sıra üstünlüklərə malikdir. Əvvəlcə, 

mətn nitq situasiyasını tam şəkildə izah edir və müəllim yalnız tələbələrin 

nitqlərini formalaşdırmaq üçün müəyyən tapşırıqların köməyi ilə qismən 

dəyişikliklər etməlidir.  İkincisi, səriştəli seçilmiş mətnlər geniş məlumata malik 

olurlar, yəni tələbələrin fikrini ifadələri üçün mənalı məzmunun əvvəlcədən 

müəyyənləşdirməsi, tədrisin tərbiyə məqsədinin həyata keçirilməsi düzgün 

seçilmiş mətnlə bağlı olur. Üçüncüsü, müxtəlif janrlarda olan autentik mətnlər 

mükəmməl dil və nitq bazasına malik olur, verilmiş nümunə əsasında tələbələrin 

öz nitq modellərini hazırlaması onların fərdi monoloji nitq qabiliyyətlərinin 

inkişafına zəmin yaradır. Dəstəklərin mənası (əyani didaktik materiallar): 

yaddaşdan istifadə edərək fikrin ifadə olunmasına kömək edir (haradan 

başlayacağam, nə söyləyəcəyəm, fikri necə tamamlayacağam), nitqin üç 

səviyyəsini (motivasiya-stimul, analitik-sintetik və icraçı) nəzərə alır. Xarici 

dilin tədrisində oxunun vacibliyinə nəzər yetirək. Oxu müasir insanın həyatında 

son dərəcə əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki, aparıcı məlumat mənbələrindən – 

kitab və qəzetlərdən faydalanmağa imkan verir. Oxu insanların həyatında çox 

böyük idraki və tərbiyəvi rol oynayır (hisslərin, insan iradəsinin, şəxsiyyətin 

formalaşmasına kömək edir). Bir mütəxəssis üçün oxumağa ehtiyac çoxdur, 

çünki məlumatların əksəriyyəti çap materiallarından əldə olunur. 

Dil fakültələrində ―Autentik materiallar‖ın tədrisinin əsas məqsədi İngilis 

dilinin mənimsənilməsində yerli və xarici ölkə təcrübəsi nəzərə alınaraq yuxarı 

kurs tələbələrini spontan, autentik nitqə, dildaşıyıcısı ilə real ünsiyyətə  

hazırlamaqdır. Bu xüsusda tələbələrdə  paralel olaraq nitq fəaliyyətinin dörd 

növünü mənimsəməklə nəticəyönümlü tədrisə nail olmaq, onlarda dinləyib-

anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqlarını kommunikativ və aksionel, 

perspektiv -aksionel yanaşmaya müvafiq bacarıqları formalaşdırmaq və autentik 

materiallar vasitəsilə spontan nitqə alışdırmaqdır. Müasir təlim prosesi artıq  

xarici dili mənimsəmənin daha maraqlı və əyləncəli yollarını axtarır. Buna görə 

də müəllim fəaliyyətinə ilk növbədə  hədəf dilin mədəniyyəti barədə müsbət fikir 

formalaşdırmaqla başlamalıdır. Araşdırmalara əsasən qaçqınların və iqtisadi 

ehtiyaclar üzündən öz doğma vətənlərini tərk edənlərin  heç vaxt dili öyrənmədə 

kommunikativ səriştə qazanmadıqları məlum olmuşdur. Mədəni dəyərlərlə bağlı 

olaraq tələbələrə müstəqillik verərkən onun yaşadığı sosio-mədəni mühiti də 
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nəzərə almaq lazımdır. Əgər bu nəzərə alınmazsa  əksinə nəticə uğursuz 

olacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГОНЧА ГАДЖИЕВА  

ЯЗЫКОВАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ АУТЕНТИЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА 

ВЫСШИХ КУРСАХ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

    В данной статье рассматриваются методические основы использовании аутентических 

материалов на старших курсах языкового вуза. Здесь говорится о необходимости внесения 

радикальных изменений в существующую систему обучения устной речи на иностранном 

языке. Процесс английскому языку в целом и процесс обучения должен базироваться на 

коммуникативно–функциональном принципе.  

 Ключевые   слова:  общение, лингвистика, чтение, диалогическая речь 
 

SUMMARY  

GONCHA HAJIYEVA  

LANGUAGE BASIS FOR TEACHING AUTHENTIC MATERIALS IN HIGHER 

COURSES OF LANGUAGE FACULTIES 

 The article deals with the methodological basis of  using authentic materials in senior 

stages of language faculties. Today the main goal of teaching and learning foreign languages in 

the global world is developing language learners‘ ability to use the target language for 

communication. The process of teaching English should be based on the communicative - 

functional approach to teaching languages.  

Key words:  intercourse,   linguistic,   method,   reading,   dialogic  speech 
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ANTONĠM FRAZEOLOGĠZM CÜTLƏRĠNDƏ STRUKTUR MÜNASĠBƏTLƏR 

 

Məqalədə antonim cütlükləri, antonimlik və ya antonimiya hadisələri və eləcə də 

əksliyin məntiqi, fəlsəfi və riyazi məntiqi müxtəlif tip və formaları araĢdırılmıĢdır. Məqalədə 

verilmiĢ nümunələrdə frazeologizmlərdə antonim münasibət fərqli yollarla formalaĢması da qeyd 

olunur. 

Tədqiqat obyektinə  həm də birləĢmələrin strukturu, quruluĢu məsələləri çevrilmiĢdir. 

Burada belə bir fikirdə formalaĢmıĢdır ki, struktur frazeoloji birləĢmələr üçün ümumi səciyyəvi 

xüsusiyyətdir və bu faktın frazeoloji birləĢmələrin antonim cütlər təĢkil etməsi ilə birbaĢa heç bir 

bağlılığı yoxdur. Eləcədə məqalədə frazeoloji antonimlərin leksik-semantik tərkibinin təhlili  

antonim tiplərini ayırmasına imkan verir. Məqalədə araĢdırılan məsələlərə müxtəlif müəlliflərin 

fikirləri də verilmiĢ və ingilis dilində frazeoloji antonimlərin iki təsnifat növü fərqləndirilmiĢdir: 

1) struktur; 2) semantik. Qeyd edilmiĢdir ki, bu təsnifat qruplarının hər birinə müvafiq frazeoloji 

antonim cütlərini müəyyənləĢdirib onların struktur modellərini qurmaq olar.  

Elmi məqalənin əsas nəticəsini isə odur ki, frazeoloji antonim cütləri semantk cəhətdən 

əksliyə malik olur və bu onların struktur eyniliyini təsdiq etmir. 

Açar sözlər: antonimlik, antonimiya, frazeoloji antonimlik, model, struktur model 

 

Linqvistikada əkslik semantik müstəvidə ortaya çıxır və əksmənalı sözlər 

cüt-cüt qarşı-qarşıya qoyulur və antonim cütlər adlandırılır. Fəlsəfədə əksliyin 

iki növü göstərilir: 1) eyni bir hadisənin, şeyin, mahiyyətin daxilindəki əkslik; 2) 

müxtəlif hadisələrə, şeylərə, mahiyyətlərə aid olan əkslik. Əkslik fərqli pred-

metlərdə olduqda antonimliyin təyini çətindir. Çünki əksliyin mövcudluğunun 

predmet bazası dəyişir.  

Antonim sözlərin öyrənilməsi, ilk növbədə, bu sözlərin yaranmasının 

əsasında duran hadisənin mahiyyətinin aydınlaşdırmağı tələb edir. Əksliyin bir 

predmetə və ya fərqli predmetlərə aidliyi həmişə mübahisə doğurur, 

antonimliyin sərhədlərini dəqiqləşdirmir.  

Antonimlər məna strukturlarına görə yüksək səviyyədə bircinsli olan 

sözlərlə təmsil olunurlar. Antonim tək bir söz deyil, söz cütüdür. Onların 

qarşılışdarılması məna komponenti əsasında gedir. Qarşılaşdırma qarşı-qarşıya 

qoyulan sözlərin məntiqi-predmet mahiyyətini nəzərə alır.  

Antonimlik və ya antonimiya hadisəsi obyektiv gerçəkliyə xasdır. Əksliklər 

obyektiv gerçəkliyin predmetləri, obyektləri, subyektləri ilə bağlıdır. Əkslik bir 

predmeti, bir predmetin müəyyən keyfiyyətini, əlamətini, halını fərqli 

istiqamətlərdən səciyyələndirir. Eyni zamanda, əkslik müxtəlif predmetlər 

arasında da üzə çıxa bilir. Əksliyin məntiqi, fəlsəfi və riyazi məntiqi müxtəlif tip 

və formaları vardır. Bütün bunlar ifadəsini dil vasitələrində tapdıqda əksliyin 

linqvistik  statusu  yaranır  və  bu,  dilçilikdə  antonimlik hadisəsi  kimi öyrənilir. 

Şübhəsiz ki, antonimliyin linqvistik təyini onun fəlsəfi və məntiqi təyinindən 

fərqlənir.  
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Dilin frazeoloji tərkibi həmin dildə olan leksik vahidlər arasındakı sistem 

münasibətləri özündə əks etdirir. Dil vahidlərinin sistem münasibətlərinin 

qurulmasında semantik əlaqələrdən də istifadə olunur. Bir çox hallarda leksik 

vahidlərin qarşılaşdırılması, semantik planda müqayisə olunması bu vahidlərin 

yaxın ətrafda işlənmə xüsusiyyətlərini üzə çıxarır. Paradiqmatik münasibətlər 

sistemində ziddiyyətə və ya əksliyə görə qarşılaşdırma geniş yayılmışdır.  

Frazeoloji antonimlər dildə semantik münasibətlərin yeni bir növü, 

frazeoloji vahidlər arasında polyar münasibətlərin təzahürü kimi diqqət 

mərkəzindədir.   

Eyni quruluşlu frazeoloji antonimlərdə frazeoloji vahidin tərkibindəki 

komponentlərin qarşılaşdırılmasına istinad olunur. Belə frazeologizmlərdə tərkib 

qismən üst-üstə düşür, struktur model eyniliyi ilə seçilir (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1.  
  Model 

in hot blood in cold blood Prep +Adj+N 

Be in good form be in bad form V+Prep+Adj+N 

in a good hour in an ill hour Prep +Art+Adj+N 

in a happy hour in an evil hour Prep +Art+Adj+N 

fair play   foul play Adj+N 

with a heavy heart with a light heart Prep+Art++Adj+N 

isti münasibət soyuq münasibət Sifət+İsim 

ağlını itirmək ağıla gəlmək İsim+feil 

 

Verilmiş nümunələrdə frazeologizmlərdə antonim münasibət fərqli yollarla 

formalaşır. İn hot blood-in cold blood antonim cütündə komponentlərin sayı 

bərabərdir. İki vahid bir-birindən bir lrksik vahidlə fərqlənir. Antonim münasibət 

də tərkiblərdəki fərqli komponent hesabına formalaşır: hot – cold. Oxşar 

formalaşma ―be in good form‖ (yaxşı formada olmaq) - ―be in bad form‖ (pis 

formada olmaq) antonim cütündə də özünü göstərir. Antonim cütə daxil olan 

frazeoloji vahidlərin hər ikisi strukturca eyni modeldə əmələ gəlmişdir.  

 İn a good hour - in an ill hour frazeoloji cütündə də antonimlik iki leksik 

vahidin iştirkı ilə əmələ gəlir: good – ill. Lakin əvvəlki nümunələrdən fərqli 

olaraq,  burada good və ill sözləri antonim cüt təşkil etmir. Burada good hour - 

ill hour oppozisiyası müşahidə olunur. Frazeologizm daxilində good – ill sözləri 

hour sözü ilə birləşərək əks mənalar əmələ gətirir. Xoş anlar – kədərli anlar; 

sevincli anlar – kədərli anlar; yaxşı anlar – pis anlar kimi məna əkslikləri 

formalaşır. 

Frazeologiyaya dair işlərdə birləşmələrin strukturu, quruluşu məsələləri 

həmişə tədqiqat obyekti olur. Fikrimizcə, struktur frazeoloji birləşmələr üçün 

ümumi səciyyəvi xüsusiyyətdir və bu faktın frazeoloji birləşmələrin antonim 

cütlər təşkil etməsi ilə birbaşa heç bir bağlılığı yoxdur. Ona görə də, 

ümumiyyətlə frazeoloji birləşmələrin struktur xüsusiyyətlərini araşdırıb əldə 

olunan nəticələri antonim frazeologizmlərə də aid etmək olar. 

A.İ.Smirnitski ingilis dilinin sabit birləşmələrini ekspressiv-emosional 

markerlənmiş (imaginative, expressive & emotional) və üslubi neytral olanlara 

ayırmışdır Məsələn: 1) soft in the head, a long head və 2) an apple of one's eye, 

give a free hand, on the other hand (1, s. 156). 
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A.İ.Alyoxina semantik frazeoloji qrupları və məna yaxınlığın görə model-

ləri fərqləndirmişdir. Məsələn, o, ümumi anlayışın xüsusi anlayışa münasibətinə 

görə fərqli qruplar yaratmışdır. Bu zaman tədqiqatçı sabit birləşmələrin struktur 

xüsusiyyətlərini nəzərə almışdır. A.Alyoxina to be, to feel, to have və s. feilli 

xüsusi struktur-semantik modelləri fərqləndirir onları müəyyən semantic qrupa 

salır. Məsələn, hiss, vəziyyət, hal, mövcudluq və s.) (2, s. 7-15). 

İ.V.Arnold ingilis dilinin frazeologizmlərini  set-expressions, semi-fixed 

combinations & free phrases adlandırdığı qruplara bölmüşdür ki, bu da 

V.V.Vinoqradovun frazeoloji qovuşma (to be neck and neck), frazeoloji vəhdət, 

birlik (in the twinkling of an eye, get the upper hand) və frazeoloji birləşmə 

(one‘s own flesh and blood) qruplarının eynidir  (3, s. 182-184). 

Fərqli quruluşlu frazeoloji antonimlərin üst-üstə düşən komponentləri 

olmur. Onlar fərqli sintaktik model əsasında düzəlir. Məsələn, beyond praise-in a 

tin-pot way; to ones teath - when smbs back is turned və s. Bu cəhət daha bir 

məsələni ortaya atır. Leksik vahidlə frazeoloji vahidin antonim cüt təşkil etməsi, 

ümumiyyətlə, müzakirə obyekti ola bilərmi? Şübhəsiz ki, qeyd edilən məsələ 

daha geniş tədqiqat tələb edir. 

Y.V.Fedosov frazeoloji vahidlərin antonimliyinin 5 əlamətini qeyd edir: 1) 

antonim frazeologizmlərin eyni tip kateqorial mənaya aidliyi; 2) eyni semantik-

qrammatik sinfə mənsubluq; 3) antonim frazeologizmlərin semantik strukturun-

da bir-birini inkar edən kontrar semlərin mövcudluğu; 4) antonim frazeologizm-

lərin oxşar sintaktik və leksik-semantik birləşmələrə daxil olması; 5) frazeoloji 

sinonimlərə malik olma və bu sinonimlərin antonim cüt yaratması (4, s. 111). 

Dil vahidlərinin semantik strukturu həmin vahidlərin ən kiçik məna 

vahidlərinin semlərin ciddi sıralanmış iyerarxik quruluşudur. Semantik 

baxımından antonimlər dilin quruluşca bircinsli olan paradiqmatik cəhətdən 

yalnız bir diferensial əlamətlə fərqlənən vahidləridir.  

Antonim cütlərin semantik strukturunda iki tip semantik komponent 

vardır. Birinci komponent cütün hər iki üzvü üçün ümumi semdir. İkinci 

qarşılıqlı istisna edən, həm də qarşılıqlı nəzərdə tutan semlərdir. Antonim 

paradiqma bir-biri ilə ümumi semə görə əlaqələnən anlayışların qarşılaşdırılması 

ilə qurulur. Deməli, antonim cütlərdə həm ümumi birləşdirici əlamət (və ya 

əlamətlər), həm də fərqləndirici əlamət (və ya əlamətlər) vardır. Diferensiallaş-

dırıcı əlamət mənaların son hədd səviyyəsində qarşılaşdırılmasını gerçəkləşdirir. 

Frazeoloji antonimlərin leksik-semantik tərkibinin təhlili aşağıdakı 

antonim tiplərini ayırma imkanı verir: 1) əks mənası formal motivləşmiş 

antonimlər; belə frazeologizmlərin tərkibində ümumi və antonim komponentlər 

olmur. Məsələn, ―beyond praise‖ (çox yaxşı; tərifəlayiq) və  ―in a tin pot way‖ 

(çox pis, yararsız); 2) tərkibində leksik antonim olan frazeoloji antonimlər. 

Məsələn, ―in hot blood‖ (özündən çıxmış) və  ―in cold blood‖ (soyuqqanlı); 3) 

antonim cütü təşkil edən frazeologizmlərdən birinin tərkibində antonim düzəldən 

komponent olanlar. Məsələn, ―the acceptable face of‖ (mümkün tərəflər) və  ―the 

unacceptable face of‖ (yararsız tərəflər, keyfiyyətlər). 

Frazeoloji antonimliyin formal meyarları sayıla biləcək əsas forma 

oxşarlıqları müəyyənləşdirilmiş oldu. Bundan başqa ―söz-frazeologizm‖ 

oppozisiyası şəklində təzahür edən antonimlik münasibətdə qeydə alınır. Belə 

oppozisiyalarda qarşılaşdırılan dil vahidləri struktura, məna çalarına və üslub 
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xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Dilin antonim frazeologizmlərinin tərkibcə tədqiqi, 

hər şeydən əvvəl, antonim frazeoloji cütləri toplamağı və onları qruplaşdırmağı 

tələb edir. Tərkib komponentlərində yalnız birinin fərqli olması antonim 

münasibətin yalnız bu fərqli sözlərərin özlərinin leksik antonim olmasından 

doğur. Digər hallarda frazeoloji vahidlərin tərkibi onların müəyyən semantik 

qrupa daxil olması ilə əlaqədar meydana çıxır. 

A.İ.Alyoxinanın fikrinə görə frazeoloji antonimiya frazeoloji vahidlərin 

semantik əlaqə formalarından biri olub ingilis dilinin frazeologiyasında müəyyən 

alt sistem təşkil edir. O, frazeoloji antonimliyin bir sıra səciyyəvi əlamətlərini də 

qeyd etmişdir (2, с. 25).     

Frazeoloji antonimliyə aid tədqiqatlarda antonim cütlərin tərkibə görə 

qismən üst-üstə düşməsi qeyd olunur. İ.V.Arnold frazeoloji antonimlərin 

tərkibindəki leksik vahidlərin qismən eyniliyi qeyd etmişdir. Eyni zamanda 

tərkibdə antonim komponentlərin mövcudluğu xüsusi əlamət rolunu oynayır. 

Məsələn: 

with a heavy heart - with a light heart;  

(as) gentle as a lamb - (as) hard as nails;  

(as) pretty as a picture - (as) ugly as sin  

Frazeoloji antonimlərin leksik tərkibi üst-üstə düşmədikdə antonimliyin 

formal göstəricisi funksiyasını antonim elementlər - sözlər, sərbəst söz birləş-

mələri yerinə yetirir. Frazeologizmlərin semantik polyarlığını səciyyələndirən 

diferensial əlamətlərin təyini məqsədilə antonimik diferensiatordan istifadə edilir  

(3, s. 23). 

Antonim yuvaya daxil olan antonim frazeologizmlərin tərkibində həm 

antonim komponentlər, həm də ümumi komponentlər olur. Məsələn, to be quick 

in the uptake - to be slow in the uptake. 

Antonim sıra təşkil edən antonim cütlərin tərkibində yalnız antonim 

leksemlər olur. Bu frazeologizmlərdə ümumi komponent qeydə alınmır. 

Məsələn:  (as) drunk as a lord - (as) sober as a judge; to smb.'s face - behind 

smb.'s back. 

Antonim qruplarda isə nə antonim komponentlər, nə də ümumi 

komponentlər, daha dəqiq desək köməkçi olmayan sözlər qeydə alınmır. 

Məsələn: at a snail's pace - at breakneck speed; beat about (və ya around) the 

bush - to come to the point. 

İngilis dilində qarışıq sinonim-antonim qruplar da qeydə alınır: to hold 

one's tongue, to keep one's mouth shut - to let the cat out of the bag (və ya let the 

cat out), spill the beans; to sit on one's hands, twiddle one's thumbs - to sweat 

one's guts out, to work one's fingers to the bone. 

Belə sinonim-antonim qrupların tərkibinə müxtəlif üslublara aid 

antonimlər girir. Məsələn, bədii üsluba aid to come into the world frazeologizmi, 

danışıq dilində işlənən go over to the (great) majority, ədəbi dildə işlənən go the 

way of all flesh frazeoloji vahidi go to one's last (long) home evfemizmi ilə 

antonim cüt yaradır.  

Toplanmış nümunələr göstərir ki, ingilis dilində frazeoloji antonimlər 

leksik tərkibə görə qismən üst-üstə düşüdüyü kimi, leksik tərkibinə görə 

fərqlənən də olur. Belə antonimlər eyni üsluba aidliyi ilə də seçilir, 

ekspressivliyə görə isə fərqlənmirlər. Onların tərkibindəki eyni komponentlər 
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leksik antonim kimi də işlənir. Yəni onlar dildə müstəqil antonim cütlər təşkil 

edirlər. Məsələn: fair play - foul play; with a heavy heart - with a light heart; (as) 

gentle as a lamb - (as) hard as nails; (as) pretty as a picture - (as) ugly as sin; 

loosen one‘s purse strings - tighten one‘s purse strings; сome to the right shop - 

come to the wrong shop; as heavy as lead - as light as feather; be quick in the up 

take - be slow in the up take; with a good grace - with a bad grace; as drunk as a 

lord - sober s a judge; to smb.‘s face (to one‘s teeth) - behind smb‘s back; low 

tea - high tea; weak as water - as strong as a horse; good form - bad form; in 

good faith - in bad faith; to be in smb. 's good books - to be in smb.'s bad books; 

to play one's cards well - to play one's cards badly; (as) rich as Croesus - (as) 

poor as a church mouse; a heart of gold - a heart of stone, stone heart, stony 

heart; in hot blood - in cold blood; happy hour - in an ill (evil hour). 

VerilmiĢ nümunələrdə fair - foul; heavy - light; gentle - hard; pretty - 

ugly; loosen - tighten; right - wrong; quick-slow; good - bad; drunk-sober; to - 

behind; low - high; weak-strong; well - badly; rich - poor; gold - stone; hot-cold; 

happy - ill cütləri leksik antonimlərdir.  

Ümumi komponenti olmayan antonim cütlərin antonimliyi kontekst, yaxud 

frazeoloji lüğətdə verilmiş mənaya görə təyin olunur. Məsələn, child's play-

Herculean task. 

Lose heart - keep one‘s chin up. Now, don't lose heart. Keep trying. and 

keep your chin up. Things will get better in the future. the day is long - like 

wildfire. I waited him at the bus stop as the day is long. Scandal spreads like 

wildfire around this office.plenty as blackberries - as scarce as hen‘s teeth. If 

reasons were as plenty as blackberries. On a rainy night, taxis are as scarce as 

hen's teeth.smth on foot - ring down the curtain. The expedition was set on foot 

by the Academy of Sciences. The sendoff rings down the curtain on a major 

chapter in television history. 

Frazeologizmlərin struktur xüsusiyyətləri Azərbaycan dilçiliyində geniş 

şəkildə öyrənilmişdir. Hesab edirik ki, bu tədqiqatların nəticələrini ingilis dilinin 

frazeoloji vahidlərinə də şamil etmək mümkündür.  

Frazeologizmlərin strukturca təsnifində ilkin sinifləşdirmə olaraq söz 

birləşməsi və cümləyə ayırmaq aparıcı bölgü kimi diqqəti cəlb etsə də, demək 

olar ki, XIX əsrin 90-cı illərinədək müxtəlif tədqiqatlarda buna münasibətdə fikir 

ayrılıqları çox müşahidə olunur. Ə.Dəmirçizadə idiomatik cümlələrin əsas 

hissəsini idiomatik ifadələr qrupuna daxil etmişdir. O yazır: ―Ümumiyyətlə son 

hissəsi feillərdən olan cümlə əslili idiomlar məsdər şəklinə salınaraq idiomatik 

ifadələr qrupuna daxil edilir ( qulaq ardına vurmaq, ağzından süd iyi gəlmək və 

s.). Lakin elə idiomlar da var ki, bunları quruluşca ancaq cümlə kimi tanımaq 

lazımdır. Belə idiomatik cümlələrdən bəzisinin birinci hissəsi ya müstəqil 

xəbərlə, ya feili bağlama ilə, bəzən də feili sifətlə, feili isimlə ikinci hissəyə 

bağlanır. İkinci hissə isə ya feildən, ya da başqa nitq hissəsindən düzələn xəbər 

olur. Belə idiomlarda feillə bitən ikinci hissəni məsdər şəklinə salmaq mümkün 

olsa da bunlar ümumilikdə idiomatik ifadələrdən quruluşca fərqlənir və cümlə 

mahiyyəti daşıyır; məs.: ağır otur, batman gəl; bir qulağından alır, o birindən 

salır; yüz ölçüb, bir biç və bu k‖ (5, s. 172).  

İ.V.Arnold frazeoloji antonimlərin leksik-qrammatik xüsusiyyətlərini 

nəzərə almaqla onların feili, substantiv, adyektiv və adverbial tiplərini 
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ayırmışdır: 1) feili: to miss the bus - to explore every avenue; 2) substantiv: a 

bed of roses - a bed of thorns; 3) adyektiv: as weak as water - as strong as a 

horse; 4) adverbial: under the weather - up to the mark (3, s. 22). 

İngilis dilində frazeoloji antonimlərin iki təsnifat növü fərqləndirilmişdir: 

1) struktur; 2) semantik. Bu təsniflərdən biri İ.V.Arnolda, digəri A.V.Kuninə 

aiddir. Arnoldun təsnifi, əslində struktur-qrammatik təsnifatdır.  

Bu təsnifat qruplarının hər birinə müvafiq frazeoloji antonim cütlərini 

müəyyənləşdirib onların struktur modellərini qurmaq olar. Müqayisələr göstərir 

ki, struktur modellərdə fərqlər üzə çıxacaqdır. Bəzi antonim cütlərdəki bir 

frazeoloji vahid az, digəri isə çox komponent hesabına formalaşa bilər. Məsələn:  

(As) straight as a die - (as) crooked as a dog's hind leg (амер.);  take time by the 

forelock - to hang fire; lay on the table - on the dot; to one‘s grasp - beyond 

one‘s grasp; make a clean breast of smth - to play a double game və s.  

Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, frazeoloji antonim cütləri semantik 

cəhətdən əksliyə malik olur və bu onların struktur eyniliyini təsdiq etmir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛА ЗЕЙНАЛОВА 

СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПАРАХ АНТОНИМНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

В статье исследуются пары антонимов, феномены антонимии или антонимия, а 

также различные типы и формы логической, философской и математической логики 

противоположностей. Приведенные в статье примеры также по-разному отмечают 

образование антонимов во фразеологии. 

Объектом исследования также стала структура соединений. Было высказано 

предположение, что структура является общей чертой фразеологических сочетаний и что 

этот факт не имеет ничего общего с образованием пар антонимов. 

Также анализ лексико-семантического состава фразеологических антонимов в 

статье позволяет выделить типы антонимов. 

В статье также представлены взгляды различных авторов на изучаемые вопросы и 

выделены два типа классификации фразеологических антонимов в английском языке: 1) 

структура; 2) семантический. Было отмечено, что для каждой из этих классификационных 

групп можно выделить соответствующие пары фразеологических антонимов и построить 

их структурные модели. 

Главный вывод научной статьи заключается в том, что фразеологические пары 

антонимов семантически противоположны, что не подтверждает их структурного 

сходства. 

Ключевые слова: антонимный, антонимия, фразеологический антоним, модель, 

структурная модель 
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SUMMARY 

LEYLA ZEYNALOVA  

STRUCTURAL RELATIONS IN PAIRS OF ANTONYMIC PHRASEOLOGY 

The article examines pairs of antonyms, the phenomena of antonymy or antonymy, as 

well as various types and forms of logical, philosophical and mathematical logic of opposites. 

The examples given in the article also point to the formation of antonyms in phraseology in 

different ways. The object of research is also the structure of compounds. It has been suggested 

that structure is a common feature of phraseological combinations and that this fact has nothing 

to do with the formation of pairs of antonyms. 

The object of research is also the structure of compounds. It has been suggested that 

structure is a common feature of phraseological combinations and that this fact has nothing to do 

with the formation of pairs of antonyms. Also, the analysis of the lexical and semantic 

composition of phraseological antonyms in the article allows you to identify the types of 

antonyms.  

The article also presents the views of various authors on the issues under study and 

highlights two types of classification of phraseological antonyms in the English language: 1) 

structure; 2) semantic. It was noted that for each of these classification groups, it is possible to 

single out the corresponding pairs of phraseological antonyms and build their structural models. 

The main conclusion of the scientific article is that phraseological pairs of antonyms are 

semantically opposite, which does not confirm their structural similarity. 

Key words: antonym, antonymy, phraseological antonym, model, structural model 
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NAXÇIVAN VƏ TƏBRĠZ MÜHĠTĠNĠN BABA NEMƏTULLAH NAXÇIVANĠNĠN 

DÜNYAGÖRÜġÜNƏ TƏSĠRĠ  
 

       Məqalədə XV-XVI əsrlərdə yaĢamıĢ, dövrünün elm adamlarının və hökmdarların 

rəğbətini qazanmıĢ, Naxçıvanli, görkəmli mütəsəvvif, müfəsiri Nemətullah Naxçıvaninin 

həyatının Naxçıvan dövrü və onun formalaĢmasında, elm adamı kimi tanınmasında Naxçıvan 

mühitinin rolundan bəhs edilmiĢdir. Mənbələrdən aydın olur ki, o ibtidai və ali təhsilini 

Naxçıvandakı mədrəsələrdə almıĢ, sonrakı dövrlərdə doğma yurdu Naxçıvanda  müəllimliklə 

yanaĢı elmi yaradıcılıqla da məĢğul olmuĢdur.Orta əsrlərdə regionda yayqın olan sufi təriqəti 

“BəktaĢiyyə”, sonra isə “NəqĢibəndiyyə” təriqətinə daxil olan Nemətullah Naxçıvani bu 

təriqətlərə məxsus rütbə“Baba” titulu almıĢdır. XV əsrin II yarısında Naxçıvanda yaĢayıb 

fəaliyyət göstərən məĢhur Ģeyxlər, elm adamları Nemətullah Naxçıvaninin dünyəvi, dini və 

mənəvi elmlərə yiyələnməsinə, formalaĢmasına, mütəfəkkir səviyyəsinə yüksəlməsinə ciddi təsir 

göstərmiĢdir.   

    Açar sözlər: Ağqoyunlu dövləti, Naxçıvan, Nemətullah Naxçıvani, mədrəsə, təsəvvüf, 

bəktaĢiyyə, nəqĢibəndiyyə 
 

     Nemətullah Naxçıvaninin həyatını və fəaliyyətini yaxından izləmək üçün 

onun yaşadığı dövrə və ictimai siyasi vəziyyətə qısa da olsa bir nəzər salmaq 

lazımdır. 

     Nemətullah Naxçıvaninin yaşadığı dövr orta əsrlər yəni - XV-XVI əsrlər 

Azərbaycan tarixində mühüm yer tutur. Bu dövr Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və 

Səfəvilər kimi qüdrətli dövlətlərin formalaşdığı və fəaliyyət göstərdiyi dövrdür. 

Azərbaycanı və Yaxın Şərqin bir qismini əhətə edən qüdrətli türk dövlətlərinin 

mövcudluğu bölgədə sabitliyin qorunmasında mühüm rol oynamış, elmin və 

mədəniyyətin inkişafına təsir etmişdir. Bu dövrdə astronomiya, riyaziyyat, tarix, 

müsiqişünaslıq, tibb kimi dünyəvi elm sahələri ilə bərabər dini elmlər də inkişaf 

etmişdi. Dini elmlər arasında fiqh, təfsir, hədis, kəlam kimi sahələrin və sufizmin 

geniş inkişafı xüsusilə  diqqət çəkirdi. 

      Naxçıvanın sərhədləri daxilində olduğu Azərbaycan, XII və XIV əsrlər 

arasında növbə ilə Monqollar, Xarəzmşahlar və Teymurilərin hakimiyyətində 

ikən, Teymurun (1336-1405) ölümündən sonra ardıcıllıqla Qaraqoyunlular 

(782/1380-873/1468) və Ağqoyunluların hakimiyyəti altına keçdi. Sonra Şah 

İsmayıl (1487-1524) Təbrizi paytaxt elan edərək bölgədə hakimiyyəti ələ aldı (1, 

s. 319). 

     Tarix boyu Naxçıvan, günümüzdə də olduğu kimi siyasi maraqların hakim 

olduğu, sülhün və sakitliyin risk altında olduğu bir bölgə olaraq yadda qalmışdır. 

Böyük mütəsəvvif və müfəssir Baba Nemətullah Naxçıvani yaşadığı dövrlərdə 

də eyni hərəkətlilik diqqəti cəlb edirdi. Süpəsiz bu mürəkkəb mühit onun 

dünyagörüşündə və gələcək elmi fəaliyətinin əsas rüşeyimlərinin fomalaşmasın-

da təsirsiz deyildi. 

          Naxçıvan  və  Təbriz,  Ağqoyunluların  qüdrətli  hökmdarı  Uzun  Həsən  
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(856/1452-883/1478) hakimiyyəti illərində bir elm mərkəzi olmuşdur. Təbrizdə 

möhtəşəm bir saray təşkilatı yaradan, üləma və şüəranı – alimləri və şairləri 

ətrafına toplayan Uzun Həsən, bunlarla elmi mübahisə və münaqişələrdən zövq 

alardı (2, s. 89). İdarə işinin bir qanuna və ya ənənəyə bağlanmamış olması, 

Uzun Həsənin ölümü ilə Ağqoyunlu dövlətinin şahzadə və bəylərinin bir-birinə 

qarşı gəlməsinə və qısa zamanda tarix səhnəsindən silinməsinə səbəb olmuşdur 

(3, s. 20) 

     Ağqoyunlularda qardaşlar arasındakı taxt savaşlarının yaşandığı o dövrdə 

Osmanlılarda da II Bəyazid ilə Cem (vəfatı: 900/1495) arasında eyni problemin 

var olduğunu görürük.  Ağqoyunlu dövlətinin bu qarışıqlıq dövrlərindən istifadə 

etməyə çalışan Səfəvi ailəsi ilə Ağqoyunlu sultanları arasında 1480-ci illərdən 

etibarən mübarizə başlamışdır. (3, s. 243). 

    Şeyx Cüneydin vəfatından sonra yerinə keçən oğlu Şeyx Heydər (vəfatı: 

893/1488. Şirvan üzərinə etdiyi səfərdə Ağqoyunlu sultanı Yaqubun (vəfatı: 

895/1490) idarə etdiyi ordu tərəfindən qətl edilir. Şeyx Heydərin (vəfatı: 

893/1488) iki oğlu Yar Əli və İsmayıldan birincisi (vəfatı: 898/1493) Ağqoyunlu 

sultanı Sultan Rüstəm (vəfatı: 903/1497) tərəfindən öldürülmüş və İsmayıl 

həyatda qalmışdır. Gələcəkdə Şah İsmayıl olaraq siyasət tarixində yerini alacaq 

olan kiçik İsmayıl, Yar Əlinin müridləri tərəfindən Geylan(Gilan) hakiminin 

himayəsinə verildi. Bir neçə il qaldığı bu yerdə İsmayılı Anadolu və digər 

bölgələrdə olan atasının müridləri gizli-gizli ziyarət etməyə gəlirdilər (5, s. 430). 

    Naxçıvanlı böyük mütəsəvvif və müfəssir Baba Nemətullah Naxçıvaninin 

yaşadığı dövrdəki elmi mühit haqqında məlumat verməzdən əvvəl, onun təhsil 

həyatını keçirdiyi ölkə olan Ağqoyunlulardan başlamağımız daha yaxşı olardı. 

Lakin bu dövrün mədəni həyatı haqqında kifayət qədər məlumat yoxdur. Çünki 

dövrün siyasi vəziyyətini izah etdiyimiz kimi Ağqoyunlular hakimiyyətdə 

olduqları yerlərdə əmin-amanlığı təmin edə bilmədiklərindən öz dövrlərində elm 

və mədəniyyət baxımından diqqəti cəlb edən bir uğura nail ola bilməmişdir (6, s. 

281). Eyni zamanda araya-ərsəyə gətirdikləri ədəbiyyat və mədəniyyət əsərləri 

Səfəvilər tərəfindən yox edilmişdir. Ancaq, Ağqoyunlu sultanları Uzun Həsən və 

Yaqub dövründə elm adamları və şairlərin qorunması məlumdur. Uzun Həsən 

İraq, İran, Mavərünnəhr və Türkistanın alim və ədiblərini dəvət edərək ətrafına 

toplayırdı. O dövrdə Tehranlı Mövlanə Əbu Bəkir, böyük riyaziyyatçı Mahmud 

Can (v.879/1474), alim və ədib Qazi Muslihiddin İsa Savcı (v.926/1520), 

Cəlaləddin Dəvvani (v.908/1502), Əli Quşçu (v.879/1474) və İdrisi Bitlisi 

(v.926/1520) Uzun Həsənin sarayının müdavimlərindən idilər. 

       Uzun Həsənin oğlu Yaqub xan dövrü də elmə verilən dəyərin ən parlaq 

olduğu bir dövrdür. Yuxarıda saydığımız alimlərdən başqa Nəcmüddin Məsud, 

Fəzlullah Ruzbahan, Əbu Bəkir Tehraninin oğlu Mövlanə Şah Mahmud, 

şairlərdən Hurrəmi və Əmir Hümayun, Ənisi, Həbibi Şərqi və Dərviş Dihki kimi 

bir çox ədib və şair bu dövrdə şöhrət qazanmış və özlərini tanıtmışdılar (4, s. 

139). 

     Bu alimlərin çoxu sonrakı dövrlərdə meydana gələn qarışıqlıqlardan qaçaraq 

Osmanlı ölkəsinə köçmüşdülər. Fateh Sultan Məhmət (v.886/1481) və II 

Bəyazid (v.918/1512) dövrlərində fərqli xüsusiyyətlərə malik olan xeyli elm 

adamı yetişmişdir. II Bəyazid atasının zamanında İstanbulda başlayan elmi 

istiqamətləri və inkişafa dəstək olmuş alim, şair və ədibləri himayə etmiş, onları 
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müəyyən maddi baza ilə təmin etmiş, bununla da İstanbulu İslam aləminin elm 

mərkəzi halına gətirmişdir (3, s. 247). Ancaq atası qədər humanist və açıq fikirli 

deyildi. Toqatlı Molla Lütfinin (v.900/1495) inancsızlıqla günahlandırılaraq 

edamı bu dövrdə baş vermişdi (4, s. 60). Digər tərəfdən II Bəyazid, İdrisi 

Bitlisiyə farsca, İbn Kamala (v.940/1533) türkcə ayrı-ayrılıqda Osmanlı tarixi 

yazdırmış və bununla da öz dövründə Osmanlı tarixçiliyinin ilk böyük əsərlərini 

ortaya qoymağa şərait yaratmışdır. 909-917/1503-1511 illər arasında müxtəlif 

şəxslərə verilən ehsan və hədiyyələri ehtiva edən bir İnamət dəftərində çox 

şairin, sənətkarın, üləmanın və təsəvvüf alimlərinin adına rast gəlinməsi onun 

elm və mədəniyyətə nə dərəcədə diqqət yetirdiyini açıqca ortaya qoymaqdadır 

(7).   

    Orta əsr islam coğrfiyasına nəzər saldıqda Naxçıvan ərazisinin siyasi və 

coğrafi baxımdan çox mürəkəb mərhələlər keçdiyinin şahidi oluruq. Təbii ki, bu 

mühit həmin dövrdə yaşamış insanların xüsusilə alimlərin  həyat və məişətinə 

ciddi təsir göstərmişdir. Elm sahibləri üçün Naxçıvan mühiti müxtəlif dövrlərdə 

əsas mərhələ olmuşdur. Tarixdən məlumdur ki, müxtəlif dövrlərdə ilk təhsilini 

Naxçıvanda alan bir sıra insanlar təhsilini davam etdirmək üçün müsəlman 

Şərqinin məşhur elm və təhsil mərkəzlərinə (Təbriz, Bağdad, Xorasan, Nəcəf 

Qahirə və s.) getmiş, orada təhsil almış, yüksək ixtisaslı alim və mütəxəssis kimi 

yetişmişlər. Bunlardan bəziləri öz doğma vətəninə qayıtmış bəziləri isə 

müsəlman Şərqinin müxtəlif elm və təhsil müəssisələrində fəaliyyət 

göstərmişlər. Onlar öz adlarına Naxçıvan Ordubad və s. nisbələr artıraraq 

Naxçıvana böyük şöhrət gətirərək onu daha da tanıda bilmiş. Belə 

şəxsiyyətlərdən biri də tam adı Şeyx Baba Nemətullah ibn Əbül-Fəzl Mahmud 

Naxçıvani olan, zahir və batini elmləri özündə cəmləşdirən, əhali arasında 

―Əlvan əl-Ağşəhri‖ (―Ağşəhərin qüruru‖) ləqəbi ilə tanınan, təzkirələrdə və 

biblioqrafik məlumatlı kitablarda Şeyx Əlvan, Əlvan əl- Ağşəhri, Baba 

Nemətullah, Nemətullah Sultan, Baba Naxçıvani, Nemətullah Əlvan Baba 

adlarıyla məşhur olmuş, böyük mütəsəvvif və müfəssir Baba Nemətullah 

Naxçıvanidir. 

     Nemətullah Naxçıvani 1452-ci ildə Naxçıvanda doğulmuş, dövrünün 

görkəmli alimlərindən təhsil almış, dünyəvi, dini və mənəvi elmlərə  dərindən 

yiyələnmişdir. O, 1478-1490-ci illərdə Naxçıvan mədrəsələrində müəllimlik 

etmişdir. Nemətullah Naxçıvaninin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında və 

kamilləşməsində Naxçıvan ictimai-mədəni və elmi mühitinin mühüm təsiri 

olmuş, ona ―Baba‖ titulu burada yaşadığı illərdə sufi təriqəti şeyxləri tərəfindən 

rütbə kimi verilmişdir...‖ (10).   

      Nemətullah Naxçıvani Naxçıvanda Şeyx Mahmud Naxçıvaninin ailəsində 

anadan olmuş, şüpəsiz ilk təhsilini atası Şeyx Mahmud və Xacə Məhəmməd 

Parsandan almışdır (7). O, uşaqlıq və gənclik illərində bir çox tanınmış 

alimlərdən dərs almış, biliklərini artırmışdır. Nemətullah Naxçıvani Naxçıvanda 

ali mədrəsə təhsili almış, sonra mədrəsələrdə müəllim işləmişdir. O, elmi 

təsəvvüf biliyinə sahib olmuş, dini elmlərə dərindən yiyələnmiş və təsəvvüf 

alimi olmuşdur. Nemətullah Naxçıvani sadəcə dərviş həyatı yaşayan sufi 

olmamış, bir təfsir alimi kimi tanınmışdır. Həyatının əsas dövrünü Naxçıvanda 

keçirən Nemətullah Naxçıvani yaşadığı dövrün görkəmli alimlərindən və 
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müəllimlərindən dərs almış, dini və dünyəvi elmlərə dərindən bələd olmuşdur. 

O, qısa bir zamanda bölgənin tanınmış alimlərindən biri olmuşdur.  

      Tarixi faktlardan məlumdur ki, Nemətullah Naxçıvaninin anadan olduğu 

Naxçıvan şəhəri ―Bəktaşiyyə‖ sufi təriqətinin geniş yayıldığı ərazilərdən biri 

olmuşdur. ―Bəktaşi‖ soyadı daşıyan adamların bu gün də Naxçıvanda yaşamaları 

bunu təsdiq edir. Nemətullah Naxçıvaninin daşıdığı sufiliklə bağlı olan ―Baba‖ 

titulu da onun Bəktaşi dərvişi olduğunu göstərir. Bəktaşi dərvişləri təriqətdə ən 

yüksək mərhələyə çatmaq üçün beş mərhələ keçməli idilər ki, bunun dördüncü 

mərhələsi ―Baba‖ tituludur.  

       Deməli, Baba Nemətullah Naxçıvani Naxçıvanda yaşadığı vaxt 

―Bəktaşiyyə‖ sufi təriqətinə mənsub olmuş, ―Baba‖ rütbəsi almağa qədər 

yüksəlmiş, 1498-ci ildə Təbrizdə olarkən sufiliyin ―Nəqşibəndiyyə‖ təriqətinə 

daxil olmuş və oradan Anadoluya getmişdir (10).   

Böyük mütəfəkkir sufi təliminə Naxçıvanda yiyələnmiş, ―Nəqşibəndiyyə‖ 

təriqətinin xəlvətilik qoluna mənsub olmuşdur. Azərbaycanda sufi təriqətlərin 

formalaşması ilə zaviyyə və təkkələr yaranmışdır. Bu sufi təriqətləri arasında 

qədrilik, sührəverdilik, xəlvətilik, hürufilik, zahidilik, səfəvilik, ruşənilik və 

gülşənilik mövcud olmuşdur.  

      Nemətullah Naxçıvaninin həyatının çoxunu Naxçıvanda keçirdiyi, daha 

sonra Naxçıvanı tərk etdərək Təbrizə gəldiyi məlumdur. Sufi təliminin xəlvəti 

təriqətinin şeyxi Dədə Ömər Ruşəninin xəstəliyi ilə əlaqədar olduğu bildirilir (8).  

Belə ki, Ruşəninin xəstə olduğunu eşidən Nemətullah Naxçıvani Təbrizə gəlmiş 

və öz mənəvi şeyxini ziyarət etmişdir. Ömər Ruşəni ilə görüşləri və söhbətləri 

Nemətullah Naxçıvaniyə böyük təsir etmiş, onun dünyagörüşünün 

formalaşmasına kömək göstərmişdir. Nemətullah Naxçıvani hicri  904 - cü 

miladi 1498-ci ildə Təbrizə gəlmiş, burada xəlvətiyyə şeyxi Dədə Ömər 

Ruşənini ziyarət etmişdir (9, s. 132). Ömər Ruşəni ilə görüşləri və söhbətləri 

onun elmi dünyagörüşünə və sufilik baxımından daha da kamilləşməsinə böyük 

təsir göstərmişdir.  

       Nemətullah Naxçıvani öz dövrünün və sonrakı dövrlərin böyük 

nəqşibəndi şeyxi olaraq zikr olunur. Türkiyəli alim Nəcdət Tosuna görə, Baba 

Naxçıvani Təbrizdə olarkən nəqşibəndi şeyxi Sunullah Kuzəkünani və onun 

xəlifəsi Dərviş Əxi Hüsrəvşahi vasitəsi ilə nəqşibəndi təriqətinə daxil olmuşdur. 

Ona şeyxlik məqamını Dərviş Əxi Hüsrəvşahi vermişdir (8).   

       Nəqşibəndilik təriqətinə daxil olan Nemətullah Naxçıvani bundan sonra 

həyatının çoxunu tənhalıqda keçirmişdir. Müasirləri tərəfindən ―Gizlənən 

dərviş‖ adlandırılan Nemətullah Naxçıvaninin həyatı haqqında məlumatın azlığı 

da bununla əlaqədardır.  

      Nеmətullаh Nахçıvаni (hicri 905-ci il) 1499-cu ildə Təbrizi tərk еtmiş, 

Аnаdоluyа gеdərək Qаrаmаn vilа-yətinin Аğşəhər qəsəbəsində 

məskunlаşmışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРЕДДИН ЭЙЛАЗОВ 

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НАХЧЫВАНА И ТЕБРИЗА НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ БАБА 

НЕМАТУЛЛЫ НАХЧЫВАНИ 

       В статье рассматривается роль нахчыванской среды в жизни нахчыванцаа, видного 

суфия, мыслителя Нематуллы Нахчывани, жившего в XV-XVI веках и завоевавшего 

симпатию ученых и правителей своего времени. 

       Из источников видно, что начальное и высшее образование он получил в медресе в 

Нахчыване, а позже, помимо преподавания в родном Нахчыване, занимался еще и 

научной деятельностью. В средние века Нематулла Нахчывани был членом 

распространенной в регионе суфийской секты ―Бекташия‖ и ―Нагшибендия‖, и здесь он 

получил титул ―Баба‖. Известные шейхи, ученые второй половины XV века в Нахчыване, 

оказали серьезное влияние на формирование и становление Нематуллы Нахчывани, на 

овладение им светскими, религиозными и духовными науками, на его повышение до 

уровня мыслителя. 

        Ключевые слова: государство Агкоюнлу, Нахчыван, Нематулла Нахчывани, 

медресе, суфизм, бекташия, нагшибендия, 

 

SUMMARY 

FAKHRADDIN EYLAZOV 

THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT OF NAKHCHIVAN AND TABRIZ 

ON THE WORLDVIEW OF BABA NEMATULLAH NAKHCHIVANI 

      The article discusses the role of the Nakhchivan environment in the life a prominent mystic, 

commentator Nematullah Nakhchivani fromNakhchivan, who lived in the 15
th

-16
th

 centuries and 

gained the sympathy of scientists and rulers of his time. It is clear from the sources that he 

received his primary and higher education in madrassas in Nakhchivan, and later, he was also 

engaged in scientific work along with teaching in his native land. Nematullah Nakhchivani, a 

member of the ―Bektashiyya‖ sect, which was widespread in the region in the Middle Ages, and 

later of the ―Naqshibandiyya‖ sect, received the title of "Baba" belongs to these sects. The 

famous sheikhs, scientists who lived and worked in Nakhchivan in the second half of the 15
th

 

century had a serious impact on the development of Nematullah Nakhchivani in secular, 

religious and spiritual sciences and his being thinker. 

        Keywords:  Aghgoyunlu state, Nakhchivan, Nematullah Nakhchivani, madrasa, sufism, 

bektashiyya, naqshbandiyya 
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QƏDĠM VƏ ORTA DÖVR ĠNGĠLĠS DĠL TARĠXĠNƏ MÜXTƏSƏR BAXIġ 

 

Məqalədə ingilis dilinin tarixinə nəzər salınmıĢ və qeyd edilmiĢdir ki, dillər mütəmadi 

olaraq dəyiĢikliklərə məruz qaldıqları üçün onları dövrlərə bölmək çətinlik törədir. Müxtəlif 

tədqiqatçıların gəldiyi ortaq nəticə budur ki, ingilis dili Qədim, Orta və Müasir olmaqla  üç əsas 

dövrə bölünür. 

 German dialekti olan “Angleish”dialekti “English”olaraq müasir ingilis dilinin 

təməlini qoyur. Ġngilis dilində baĢ verən dəyiĢikliklərin nəticəsidir ki, qədim dövrü əhatə edən 

ingilis dilini anlamaq çox çətindir. Sadəcə bir neçə söz vardir ki, onlar öz mənalarını  qoruyaraq 

müasir ingilis dilində varlıqlarına davam etmiĢdir. Məqalədə həmçinin sözü gedən dövrlərdə 

ingilis dilində baĢ verən dəyiĢikliklər və müxtəlif dillərin təsiri ilə leksikona daxil olmuĢ əcnəbi 

sözlər araĢdırılmıĢdır.  

Açar sözlər:  Dil tarixi, əcnəbi sözlər, dövrlər, dialekt, dil leksikonu 
 

Dil yazılı ədəbiyyat meydana gəlməmişdən öncə mövcud olduğu  üçün 

onun başlanğıc nöqtəsini tapmaq çox çətindir. İngilis dilinin tarixi təxminən 5 

min il öncə Asyanın qərbində yaşamış bir qrup qəbilə  tərəfindən  istifadə edilən, 

tədqiqatçılar tərəfindən ―İndo-European‖ adlandıran dilə dayanır. 

Bizim eradan əvvəl 2000-ci ildə sözü gedən qəbilə parçalanmağa 

başlamış və qruplara ayrılaraq Hindistan, Yunanistan, İtalya, Şimalı Avropa, 

Şərqi Asya kimi geniş bir coğrafiyaya yayılmışdır. Bunun nəticəsində də, ―İndo-

European‖ adlandırılan dil Sanskrit, Yunan, Latın, German dilləri kimi bir neçə 

şaxəyə ayrılmışdır. Latın dili sonradan İtalyan, Fransız və İspanca  olmaq üzrə 

bizə məlum olan müasir dillərə  çevrilmişdir. German adlandırılan dil qrupu isə 

Alman, Niderland, İsverç və İngilis dillərini özündə cəmləşdirən dil qruplarını 

formalaşdırmışdır (1, s. 460). 

Dillər mütəmadi olaraq dəyişikliklərə məruz qaldıqları üçün onları 

dövrlərə bölmək çətinlik törədir. Tədqiqatçılar isə İngilis dilini Qədim, Orta və 

Müasir olmaqla  üç əsas dövrə bölürlər.  

Qədim dövr bizim eranın 700-1100 illərini əhatə edir. Böyük Britaniyada 

bu dövrdə qədim İrland, Şotland və Wels dillərinin qarışımı olan bir dil 

danışılırdı. Tədqiqaçı Pylesə görə İngilis dilinin tarixi Bizim eranın beşinci yüz 

ilində Anglo-Saxon və Jutların Britaniyanı işğalı ilə başlanmışdır. Bu işğal 

həmçinin ölkədəki danışıq dilinə də təsir edir, belə ki German dialekti olan 

―Angleish‖dialekti  müasir ―English‖olaraq müasir İngilis dilinin təməlini qoyur. 

Bununla yanaşı işğalçılar ―runik‖ adlandırılan əlifbanı da özləri ilə bərabər bu 

torpaqlara gətirmişdilər. Bu əlifba daha çox şifahi nitqdə istifadə edildiyi üçün 

ona yazılı mənbələrdə rastlamaq mümkün deyil. Bu səbəbdən dolayı da, qədim 

ingilis dilinə aid bir çox  məlumatı Anglo-Saxon dövrünün sonlarında rahiblər 

tərəfindən Latın əlifbası ilə yazılmış əlyazmalardan əldə etmək mümkün 

olmuşdur (2, s. 46). 
 

Məqalə tarixçəsi: 
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Bunun nəticəsidir ki, qədim dövrü əhatə edən ingilis dilini anlamaq çox 

çətindir. Sadəcə bir neçə söz vardır ki, onlar öz mənalarını qoruyaraq müasir 

ingilis dilində varlıqlarını davam etmişdir. Bunlara misal olaraq ―under, to, for, 

from, with‖ kimi sözönüləri,‖ that, and, where, or‖ kimi bağlayıcılar ―I, we, 

your, his‖ kimi əvəzlikləri göstərə bilərik. Başqa bir oxşar xüsusiyyət isə söz 

sırasında özünü göstərməkdədir. Anqlo-Sakson dövründə üç fərqli dil ingilis 

dilinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bunlardan birincisi Keltlərin 

danışdığı dil olmuşdur. Keltlər bu bölgədən çəkilsələr də, arxalarında ―Thames, 

Dover, Avon, Kent, York‖ kimi toponimləri buraxmışdırlar (3, s. 210). 

İngilis dilinə təsir edən ikinci dil isə Latın dili olmuşdur. Roma 

imparatorluğu dönəmində Britaniya adalarına göndərilən rahiblər latın dilində 

tərcümə edilmiş İncili özləri gətirmiş və bununla da latın dili ingilis dilinə öz 

təsirini göstərmişdir. Bu dövrdə ingilis dilinin lüğət tərkibinə ―mass‖ – ayin, 

―angel‖ – mələk, ―nun‖ – rahibə, ―shrine‖ – ibadətgah, ―abbot‖ – başrahib,  

―martry‖ – şəhid, ―candle‖ – şam kimi xristiyanlıqla əlaqəli olan bir sıra söz 

keçmişdir. Habelə, ―school‖ – məktəb, ―verse‖ – kuplet, şer, ―paper‖ – kağız, 

kimi təhsillə bağlı olan bir sıra yeni söz də ingilis dili lüğət tərkibində öz yerini 

almışdır (4, s. 146). 

İngilis dilinin inkişafına təsir edən və leksikonuna yeni sözlərin daxil 

olmasına şərait yaradan digər bir dil isə İngiltərənin şimalına köçən Danimarkalı 

işğalçıların danışdığı, qədim skandinaviya dili olan ―Old Norse‖ (İsveç, 

Danimarka, İrlandiya, Norveç dillərinin kökü Old Norsedir) olmuşdur. Şimali 

İngiltərədə sonu‖ by‖ ilə bitən yüzlərlə şəhər adları məhz bu dildə istifadə edilən 

və şəhər mənasını verən ―byr‖ sözündən götürülmüşdür. Bununla yanaşı, müasir 

ingilis dilində də istifadə edilən ―odd‖ – tək, qəribə, ―fellow‖ – dost, yoldaş, 

―leg‖ – ayaq, ―raise‖ – yüksəlmək, ―sky‖- səma, ―window‖ – pəncərə, ―happy‖ – 

şən, ―ugly‖ – çirkin kimi bir sıra sözlər məhz bu dilin təsiri ilə ingilis dili 

leksikonunda öz yerini tapmışdır. Qədim ingils dilinə aid ilk əlyazmalar orta 

əsrlərin əvvəllərində aşkarlanmışdır. Aşkarlanan ən qədim əlyazma isə ―Cadmon 

Hymn‖ mətni olmuşdur (2, s. 48). 

Orta dövr ingilis dili 1100-1500 – cü illəri əhatə edir. Bu dövrdə Orta dövr 

ingilis dili adı ilə bilinən və Britaniyanın rəsmi dili olan bu dil cəmiyyətin fərqli 

təbəqələri tərəfindən anlaşılan olan bir dil olmuşdur. 1350-138-ci illərdə bu dil 

məktəblərdə tədris dilinə və məhkəmələr tərəfindən istifadə edilən bir dil halına 

gəlmişdir. XIV əsrin sona çatması ilə London ləhcəsi standard ədəbi dil kimi 

istifadə edilməyə başlanmış və Geoffrey Chaucher ―The Cantebury Tales‖ əsə-

rini məhz London ləhcəsilə yazmışdır. VIII əsrə aid olan ―Beovulf‖ əsəri ilə 

qarşılaşdırıldıqda G.Chaucerin əsərinin oxuyuculara daha anlaşılan bir dildə 

yazıldığının şahidi oluruq. Orta dövr ingilis dilinə nəzər saldıqda aydın olur ki, 

linqvistikada sadələşməyə gedilmişdir. Bunu da tələffüz zamanı bəzi hecaların 

atılması və tələffüzün daha ahəngli və sadələşməsi ilə izah edilir. Tədqiqatçılar 

bunu məhz qədim və orta dövr ingilis dilinin ayrılmasına, başqa sözlə desək iki 

dövr arasında sərhədlərin müəyyənləşməsinə aid edirlər. Bu dəyişikliklər 1066-

cı ildə Normandiya işğalından yüz il öncə başlamış və yüz il sonra da bitmişdir. 

1066 – cı ildə Normandiya hersoqu Uilhelnm İngiltərəni işğal etdi və bununla da 

İngiltərədə mərkəzləşmiş dövlət yaradılmasının başlanğıcı qoyuldu. Normand 

işğalı dilə yeni sözlərin daxil olmasına səbəb olmuşdur. Normandlar İngiltərəyə 
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fransız dilini gətirmişdir. Belə ki,  orta dövr ingilis dilində din, hüquq, dövlət 

dairələri, sənət, ədəbiyyat, tib və digər sahələrdə istifadə edilən on mindən çox 

fransız sözü ingilis dili leksikonuna daxil olmuşdur. Fransız dili ölkəni idarə 

edən kralların dili olmuş, ingilis dili isə sadə vətəndaşların danışıq dilinə 

çevrilmişdir. Beləliklə də, ingilis aristokratiyasının da fransız dilinə qarşı marağı 

artmışdır. ―dame‖ (xanım), ―sir‖ (cənab), ―noble‖ (alicənab), ―servant‖ 

(qulluqçu) kimi sözlər məhz bu dövrdə ingilis dilinə keçmişdir (5, s. 30). 

İngilis dilinə fransız dilindən yeni sözlərin daxil olması özünü XIII əsrdə 

daha da qabarıq şəkildə büruzə vermişdir. Belə ki, bu dövrdə İngiltərə və 

Normandiya arasında siyasi əlaqələr kəsilmiş və İngiltərədə qalan Normandlar 

özlərini ingilis kimi qəbul etdirmişdir. Onlar İngiltərədə qalaraq ingilis dilini 

öyrənmiş və gündəlik danışıq dilində bu dildə əlaqə saxlamışdır. Bu zaman da, 

məhz yüzlərlə fransız dilinə aid sözlər ingilis dili leksikonunda öz yerini 

almışdır. Bu sözlərin bir çoxunun ingilis dilində heç bir qarşılığı olmamışdır. 

Buna nümunə kimi ―parliament‖ (parlament), ―council‖ (şura), ―mayor‖ 

(bələdiyyə sədri) kimi sözləri göstərə bilərik. Eyni zamanda ingilis dilində 

istifadə olunan bir sıra söz də məhz fransız dili leksikonundan gəlmişdir. ―city‖ 

(şəhər), ―village‖ (kənd, qəsəbə), ―air‖ (hava), ―river‖ (çay), ―carry‖ (daşımaq), 

―people‖ (insan, xalq), ―move‖ (hərəkət), ―push‖ (itələmək), ―royalty‖ 

(kraliyyət) kimi sözləri buna misal göstərmək olar (6, s. 293). 

Orta dövr ingilis dilində meydana gələn ən önəmli hadisə tədricən 

standard yazı dilinə keçilməsidir. Bu dövrün əvvəllərində standard yazı dili 

mövcud deyildi. İnsanlar danışdıqları ləhcədə və tələffüz etdikləri kimi də, 

yazırdılar. 1400-cü illərdə Uilyam Kokstonun mətbəəni, çapı İngiltərəyə 

gətirməsi ilə dövrün yazıçılarının əsərlərinin yüzlərlə nüsxəsi çap edilməyə 

başlandı. Bununla da, ―Midland‖ dialektinin  İngiltərənin bütün bölgələrində 

istifadə edilməsi ilə dildə standartlaşma meyarları özünü göstərməyə başladı. 

Danışıq dilində fərqliliklər, dialekt və ləhcələr öz varlığını qorumağa davam etsə 

də, yazı dilində tədricən yox olmuşdur.  
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PEЗЮME 

РAДЖAП  ДЖАФАРЛИ 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматривается история английского языка и отмечается, что трудно 

разделить языки на периоды, потому что они постоянно меняются. Общий вывод 

различных исследователей состоит в том, что английский язык делится на три основных 

периода: древний, средний и современный. 

http://www.ingilish.com/kuresellesmeingilizce
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  Немецкий диалект, Angleish, как и английский язык, закладывает основу 

современного английского языка. В результате изменений в английском языке очень 

трудно понимать английский, который охватывает древний период. в современном 

английском языке сохранилось лишь несколько слов, сохранивших свои значения. В 

статье также исследуются изменения, произошедшие в английском языке за 

рассматриваемый период, и иностранные слова, вошедшие в лексику под влиянием 

разных языков. 

Ключевые слова: история языка, иностранные слова, периоды, диалект, языковая 

лексика 

 

SUMMARY 

RAJAB JAFARLI 

A BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY OF ANCIENT AND MEDIEVAL ENGLISH 

The article deals with the history of the English language and notes that it is difficult to 

divide languages into periods because they are constantly changing. The common conclusion of 

various researchers is that the English language is divided into three main periods, Ancient, 

Middle and Modern. 

 The German dialect, Angleish, as English, lays the foundation of modern English. As a 

result of changes in the English language, it is very difficult to understand the English language, 

which covers the ancient period. there are only a few words that have survived in modern 

English, preserving their meanings. The article also clarifies that the changes that took place in 

the English language during the period in question and the foreign words that entered the lexicon 

under the influence of different languages. 

Keywords: History of language, foreign words, periods, dialect, language lexicon 
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AXUNDZADƏ ġƏXSĠYYƏTĠNĠ ONA YAZILAN MƏKTUBLARDAN ÖYRƏNƏK 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmıĢ simalarından olan Axundzadə öz dövrünün məhĢur 

Ģəxsiyyətləri ilə yazıĢmalar aparmıĢ və bu yazıĢmalar tarixi qaynaqlar kimi dövrün mənzərəsini 

açmıĢ, Axundzadənin Ģəxsiyyətinin öyrənilməsində birbaĢa rol oynamıĢdır. Bu məqalədə bir neçə 

məktubda Axundzadə Ģəxsiyyətinin təsvirinə,  eyni zamanda hadisələrə onun münasibətinə nəzər 

salınmıĢdır. Axundzadənin məktublarda bir Ģəxsiyyət kimi cizgiləri dövrün siyasi-ictimai 

prosesləri zəminində izlənmiĢdir. Adı çəkilən məktublar ona yazılan məktubların kiçik bir qismi 

olsa da nisbətən onun fərdi cizgiləri görülmüĢ və məqalədə əks olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Məktublar, M.F.Axundzadə, Axundzadə Ģəxsiyyəti, məktublarda Axundzadə 

 

 M.F.Axundzadə öz vəzifəsi və ziyalı kimi fəaliyyəti etibarı ilə daim öz 

dövrünün ziyalıları və tanınmış dövlət xadimləri ilə məktublaşmalar aparmışdır. 

Bu yazışmalar Axundzadəni öyrənmək üçün ayrıca qaynaq hesab oluna bilər. 

Burada tarixi hadisələr öz əksini tapmış, Axundzadənin şəxsiyyəti, taleyi, 

müasirləri ilə əlaqəsi, fərqli məsələlərə qarşı münasibəti və s. özünə yer 

tapmışdır. Axundzadənin əsərlərinə, əlifba layihəsinə öz dövrünün 

şəxsiyyətlərinin münasibətlərini də bu yazışmalarda görmək mümkündür. Bu 

məktublar eyni zamanda dövrün xüsusiyyətlərini də öyrənmək üçün maraqlı 

qaynaqlardır. Siyasi prosesin izlənməsi, çar hökumətinə qarşı müəlliflərin 

münasibəti, real tarixi faktların verilməsi baxımından bu nümunələr olduqca 

dəyərlidir.  

 Axundzadəyə məktub yazanlar dövrün tanınmış ziyalıları, onun dostları və 

ailə üzvləri idilər. Akademik Dorn, Mirzə Yusif xan, Cəlaləddin Mirzə, Mirzə 

Melkum xan, Əli xan, Mirzə Ağa, Həsən bəy Zərdabi, Rəşid, Tubu xanım 

bunlardan bir neçəsidir. 

 Dornun rəyi: Bu məktub Axundzadənin əlifba layihəsi ilə bağlı Dorna 

göndərdiyi 12 oktyabr 1859-cu il tarixli məktubuna cavab olaraq yazılmışdır. 

Dorn layihəni ətraflı nəzərdən keçirdiyini yazır, layihəyə görə onu qeyri-adi zəka 

sahibi adlandırır. Akademik Dorn əlifbanın Şərqdə qəbul olunmasının çətinliyini 

də qeyd edir (2, s. 225). 

 Mirzə Yusif xandan(I): Məktubda Mirzə Yusif xanın Axundzadəyə böyük 

hörmət bəslədiyi açıqca görünür. Onlar arasında daim yazışmalar aparılır. Mirzə 

Yusif xan oğlu Mirzə Hüseyn xanın Parisdən gəldiyini yazaraq Mirzə Fətəliyə 

gözaydınlığı verir. Axundzadəni qonaq çağırır. Bu da onu göstərir ki, onlar 

arasında güclü dostluq əlaqələri var.  

 Məktubda həmçinin Axundzadənin tərcüməçilik fəaliyyəti, bədii 

yaradıcılığı da qeyd olunur. Mirzə Yusif xan ona tərcümə etməsi üçün iki yazı 

göndərdiyini yazır. Digər tərəfdən Axundzadənin ―Cəmalüddövlə‖ əsəri 

haqqında da müsbət fikirlər söyləyir (2, s. 225). 
  

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 09.04.2021, qəbul edilib: 19.04.2021 
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 Mirzə Yusif xandan (II): Mirzə Yusif xan bu məktubda Axundzadənin 

uşaqlarının ölümündən çox qəmgin olduğunu qeyd edir. O öz dostuna başsağlığı 

verir, səbr diləyir. Allahdan Rəşidə (Axundzadənin oğlu) can sağlığı arzu edir. 

Yusif xan Axundzadənin güclü iradəyə malik olduğunu, uşaqlarının ölümünü 

mətanətlə qəbul edəcəyini yazır. ―Sizin iradənizdəki qüvvəyə böyük etimadım 

olduğundan, əminəm ki, ürəyinizə qəm-qüssə salmayacaqsınız‖ (2, s. 230). 

 Mirzə Yusif xan məktubda Axundzadədən iki şəxsə salam söyləməsini 

xahiş edir. Onlar müsyö Berje və Şeyxülislam idi. Bu iki şəxsin adının 

çəkilməsi, xüsusən də Şeyxülislamın, olduqca maraqlı haldır. Çünki sovet 

dövründə Axundzadəni istər yazıçılar, şairlər, istərsə də ədəbiyyatşünaslar ateist 

kimi qələmə verir, onu daim din adamları ilə düşmən kimi təsvir edirdilər. 

Ancaq bu və ya digər sənədlərdə onun təkcə Tiflisə sürgün edilən rus şairləri, çar 

hökumətinə qulluq edən məmurlarla yox, islam dinin dəyərli alimləri ilə dostluq 

etdiyini görürük. Digər tərəfdən o, nüfuzlu dövlət məmurları ilə və iranlı 

ziyalılarla münasibət saxlamış, ədəbi və elmi müzakirələr aparmışdır (2, s. 230). 

 Mirzə Yusif xandan (III): Bu məktubda Mirzə Yusif xan Axundzadəyə 

İran dövləti tərəfindən göndərilən ikinci dərəcəli nişan haqqında məlumat verir, 

onu bu nişanı almağı münasibətilə təbrik edir.  

 Bu və digər məktublardan aydın olur ki, onlar arasında ailəvi dostluq 

mövcud olmuşdur. Onun oğlu Hüseyn xan Rəşidə kitab göndərmişdir.  

 Mirzə Yusif xan Axundzadəni özünə sirdaş bilir. O, heç kimə demədiyi 

sözünü Axundzadəyə deyir. Axundzadənin bu keyfiyyətini nəzərə alaraq yazır: 

―Bu məsələni sizə xəlvəti yazdım, əmanət saxlayın! Görək nəticəsi nə olar!‖ (2, 

s. 231). 

 Mirzə Yusif xandan (IV): Mirzə Yusif xan Axundzadəni uzaqgörən, ağıllı 

və kamil adam adlandırır, buna görə də o dostluqlarının qırılmaz olduğunu yazır. 

Axundzadənin çox danışıb, çox yazmağı sevmədiyini də qeyd edir. 

 Məktubda Axundzadənin əlifba layihəsi haqqında geniş söhbət açılır. 

Layihənin müsbət tərəfləri və insanların yavaş-yavaş bu tərəfləri gördüyü 

vurğulanır. Türkiyədə ―Tərəqqi‖ və ―Hüriyyət‖ qəzetlərində əlifba məsələsinin 

müzakirə olunduğu hətta bəzi məqalələrdə Axundzadənin adının çəkildiyi də 

qeyd olunur. 

 Mirzə Yusif xan onu da qeyd edir ki, o əlifba layihəsini Peterburqdan 

Parisə gələn Mirzə Kazım bəyə təqdim etmiş, o da bu haqda geniş bir məqalə 

yazacağına söz vermişdir. ―Kəmalüddövlə‖ ni də oxumağa imkan tapan Mirzə 

Kazım bəy əsəri yüksək qiymətləndirmiş, az dəyişiklik edilməklə əsərin çapının 

mümkünlüyünü ifadə etmişdir. 

 Cəlaləddin Mirzədən (I): Məktub Axundzadəyə yox başqa birinə 

göndərilmiş, Rusiyada (çar tabeliyində olan Azərbaycanı nəzərdə tutur) yaşayan 

iki böyük alimdən-Mirzə Kazım bəydən və M.F.Axundzadədən danışılmışdır. 

Burada hər iki şəxs yüksək qiymətləndirilmiş, onların şöhrətinin Şərqdə geniş 

yayıldığından danışılmışdır. ―Eşitdim ki, Rusiyada iki nəfər də başqa alim vardır 

ki, mən onların əsərlərini görmüşəm və böyüklükləri barədə eşitmişəm. 

Onlardan biri Mirzə Kazımbəydir ki, Peterburqdadır‖. Digəri isə Mirzə Fətəlidir 

ki, Tiflisdədir‖ (2,s. 234). Cəlaləddin Mirzə məktubda ―Nameyi-Xosrov‖ adlı 

əsərini bu iki şəxsə göndərməyi və onlardan cavab yazmalarını xahiş etmişdir. 
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 Cəlaləddin Mirzədən (II): Cəlaləddin Mirzənin ikinci məktubunda da 

Axundzadə haqqında yüksək fikirlər söylənilir, Axundzadənin ―məzəli‖ üslubu 

təriflənir. Daha sonra o öz əsəri haqqında məlumat verir. 

 Cəlaləddin Mirzədən (III): Bu məktub Axundzadə şəxsiyyətinin bəzi 

cizgilərini açır. Cəlaləddin Mirzə şimalda yaşayan Axundzadənin Cənubda 

yaşayanların halına yandığını yazır. ―Mən yazıq elə bilirdim ki, bu xaraba 

ölkədən xaricdə olan sizlər canınızı əzabdan qurtarmışınız və rahat yaşayırsınız; 

bizim pis əməllərimizdən xəbəriniz yoxdur, ürəyiniz asudədir‖ (2, s. 235). 

 Bu məktubda görürük ki, Axundzadənin yazıları Şərqdə, o cümlədən, İran-

da böyük şöhrət qazanmışdır. Axundzadənin ―Kritka‖ (Yüksək İranın ―Millət‖ 

qəzeti münşisinə) məqaləsi İranda böyük əks-səda doğurmuş, bir çoxlarının 

narazılığına səbəb olmuşdur. Bu məqalədə Axundzadə İranda çap olunan 

―Millət‖ qəzetinin redaktorunu və qəzetdə çap olunan, özünü ―Şəms-şüəra‖ 

adlandıran ―Siruş‖ təxəllüslü şairi və onun əsərlərini tənqid edir (1, s. 158). 

 Cəlaləddin Mirzə Axundzadənin məqaləsini yüksək qiymətləndirməklə 

bərabər İranda yaşayan və düşünə bilən insanların vəziyyətinin xeyli acınacaqlı 

olduğu qənaətindədir. Belə ki, Siruşun bir-iki şeirini kənardan eşitməklə, min 

Siruşkimilərin arasında olmaq eyni şey deyil. Digər tərəfdən Mirzəyə görə 

Axundzadə uzaqdadır və istədiyi kimi yaza bilir ancaq İranda yaşayanlar adi 

şeyləri belə deməyə ehtiyat etməlidirlər.  

 Melkum xandan (I): Bu məktubda demək olar ki, əlifbanın 

sadələşdirilməsi ilə bağlı Melkum xanın və Axundzadənin səyləri haqqında 

yazılmışdır. Melkum xan Axundzadənin layihəsini yüksək qiymətləndirməklə 

bərabər layihənin tətbiqinin çətinliyindən danışmışdır. Melkum xana görə 

Müsəlman ölkələrinin başında duranların cəhaləti bu işdə ən böyük əngəldir. 

Onlar düşünür ki, ―Əlifbanı dəyişdirmək, islam dövətinin məhvinə səbəb 

olacaqdır‖ (2, s. 240). 

 Melkum xandan (II): Bu məktubda Axundzadənin əlifba layihəsi üçün 

nigaran olduğu bildirilir. Axundzadənin bu layihə üçün çoxlu əziyyət çəkdiyini 

yazan Melkum xan, onu narahat olmamağa çağırır. O Axundzadəni arxayın edir 

ki, bu gün olmasa da gələcəkdə ona bu işinə görə afərin deyəcəklər, bu işə 

müxalif olanlara isə lənətlər yağdıracaqlar.  

 Melkum xandan (III): Axundzadə məktublarında Melkum xanı ―Ruhül-

qüds‖ adlandırır. Onların dostluqlarını bu məktublardan öyrənmək mümkündür. 

Bu məktubda Melkum xan Axundzadənin gözəl xasiyyətli bir insan olduğunu 

yazır. bu xasiyyətinə görə o çoxları ilə dostluq etməkdədir. (2, s. 240) 

 Melkum xan Tiflisdən gələn Ağa Mirzə Həsəndən Axundzadənin ona üç 

məktub yazdığını öyrənir. Lakin məktubların ona gəlib çatmadığı və bunun üçün 

çox heyfsləndiyini yazır. Onu təəssüfləndirən digər bir məsələ də Axundzadənin 

―Vəzir və şeyx‖ kitabçası barədə fikirlərinin də bu üç məktubda olması idi. 

 Axundzadəyə ünvanlanan məktublardan aydın olur ki, Axundzadə bir 

tənqidçi kimi bir çox əsərə və onun müəllifinə fikirlərini yazmışdır. 

Axundzadənin tənqidi yanaşmaları müəlliflər tərəfindən sevinclə qarşılanmış, 

onun fikirləri əsərlərin inkişafını təmin etmişdir. Tənqidi sərt olsa da ona çoxlu 

əsərlər göndərilmiş, əsərlər haqqında fikir bildirməsi xahiş olunmuşdur. 

Məktublardan o da aydın hiss olunur ki, Axundzadənin hər hansı bir əsərə 

münasibət bildirməsi əsərin taleyinə də təsir etmişdir.   
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 Axundzadənin yazışmaları onun həyatını və şəxsiyyətini öyrənmək üçün 

ciddi materiallardır. Axundzadənin şəxsiyyətini əsərlərinə gətirən müəlliflər də 

bu materiallardan geniş istifadə etmişlər. Çingiz Hüseynovun ―Fətəli fəthi‖, 

Əlisa Nicatın ―Gəncəli müdrik‖ romanları, Şəfaət Mehdiyevin ―Mirzə Fətəli‖, 

Həsən Həsənovun ―Brüsseldən məktublar‖ pyeslərində bu məktublardan geniş 

istifadə olunmuşdur. Axundzadə obrazının yaradıldığı hekayələrdə, povestlərdə, 

şeir və poemalarda da onun yazışmaları qismən əks olunmuşdur. Bu yazışmalar 

bəzən təhrif olunaraq dialoq şəklində verilib. Ancaq bu yazışmalar əsərlərdə 

tarixiliyin əsas göstəricilərinə çevrilmişdir. Müəlliflər onlardan məharətlə 

istifadə edərək, həm dövrün aydın mənzərəsini, həm də Axundzadənin 

şəxsiyyətini dolğun təsvir etmişlər.  

 Bu məktublar Axundzadənin şəxsiyyəti ilə yanaşı dövrün ictimai-siyasi 

mənzərəsini də özlərində əks etdirirlər.  
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РЕЗЮМЕ 

ЗАМИН БАБАЗАДЕ 

ДАВАЙТЕ УЗНАТЬ ЛИЧНОСТЬ АХУНДЗАДЕ ИЗ ПИСЕМ ЕМУ 

Ахундзаде, один из известных деятелей азербайджанской литературы, 

переписывался с известными личностями своего времени, и эти переписки, как 

исторические источники, открыли картину того периода и сыграли значительную роль в 

изучении личности Ахундзаде. В этой статье несколько писем описывают личность 

Ахундзаде, а также его отношение к событиям. Черты лица Ахундзаде в письмах 

прослеживались исходя из политических и социальных процессов того времени. Хотя 

упомянутые письма составляют небольшую часть писем, написанных ему, его личные 

качества относительно заметны и отражены в статье. 

Ключувые слова: Письма, М. Ф. Ахундзаде, личность Ахундзаде, Ахундзаде в 

письмах 

 

SUMMARY 

ZAMIN BABAZADE 

LET'S LEARN AHUNDZADE'S PERSONALITY FROM LETTERS TO HIM 

Akhundzadeh, one of the well-known figures of Azerbaijani literature, corresponded with 

famous personalities of his time, and these correspondences, as historical sources, opened the 

picture of the period and played a significant role in the study of Akhundzadeh's personality. In 

this article, several letters describe the personality of Akhundzadeh, as well as his attitude to 

events. Akhundzadeh's features as a person in the letters were followed on the basis of political 

and social processes of the time. Although the mentioned letters are a small part of the letters 

written to him, his personal features are relatively visible and reflected in the article. 

Key words:  Letters, MF Akhundzadeh, Akhundzadeh's personality, Akhundzadeh in 

letters 
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XARĠCĠ DĠLLƏRĠN TƏDRĠSĠNDƏ TEXNOLOJĠ VASĠTƏLƏRĠN ROLU VƏ SOSĠAL 

ġƏBƏKƏLƏRĠN TƏLƏBƏLƏRĠN ĠNGĠLĠS DĠLĠ BACARIĞINA TƏSĠRĠ 

 

Məqalədə texnoloji vasitələrin və sosial Ģəbəkələrin xarici dillərin tədrisində və 

inkiĢafında olan rolu ətraflı təhlil edilmiĢdir. Burada həmçinin, təhsildə olan innovativ metodlar, 

kompüter, multimedia texnologiyası və qlobal informasiya Ģəbəkəsi olan Ġnternetin tədrisdə geniĢ 

Ģəkildə istifadəsi, təbii dillərin kompüter vasitəsilə tanınması, mətnlərin avtomatik olaraq 

annotasiya və refaratlaĢması, avtomatik tərcümə və redaktə sisteminin yaradılması, sosial 

Ģəbəkələrin tələbələrin ingilis dili bacarığına müsbət və mənfi cəhətdən təsiri, və s. məsələlər 

geniĢ Ģəkildə araĢdırılmıĢdır.  

Açar sözlər: Müasir qurğular, elektron resurslar, xarici dillərin tədrisi, internet və 

sosial Ģəbəkələr, beynəlxalq ünsiyyət dili, effektiv innovasiya vasitəsi 
 

Müasir dünyamızda texnologiyaların həyatın müxtəlif sahələrinə sirayət 

etməsi insanların şəxsi yaşamlarına və cəmiyyət içində fəaliyyətinə geniş 

imkanlar yaratmışdır. Xüsusilə texnoloji vasitələrin elmdə, təhsildə və tədrisdə 

tətbiqi yeni elmi nailiyyətlərin əldə olunması və yayılmasına öz müsbət təsirini 

göstərməkdədir. Qloballaşma dövrünün tələbi ilə millətin gələcəyi olan təhsil 

sistemində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə həm 

müəllim və tədqiqatçıların, həm də tələbələrin intellektual səviyyəsinin dünya 

elmi səviyyəsinə yüksəlməsinə, milli və bəşəri nailiyyətlərin inteqrasiyasına 

gətirib çıxarir. Bu gün araşdırılması, öyrədilməsi və təbliğində informasiya 

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin zəruri olduğu sahələrdən biri 

dildir. Dillərin öyrənilməsi, onların dünya müstəvisinə çıxarılması üçün bu 

imkanlardan yararlanmaq olduqca vacibdir. Ümumiyyətlə, öncə onu qeyd edək 

ki, dillərin inkişaf səviyyəsi iki meyarla ölçülür: a) Dilin özünün fonetik, leksik, 

qrammatik quruluşunun mükəmməlliyi; b) Həmin dilin daşıyıcılarının yüksək 

mədəni, elmi, siyasi və iqtisadi nailiyyətlərə sahib olmasıdır. Məsələn, ingilis 

dilinin bütün dünyada beynəlxalq ünsiyyət dilinə çevrilməsi həm bu dilin 

özünün spesifik quruluşu, həm də bu dildə siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni 

nailiyyətlərin tez bir zamanda yayılmasıdır. Təbii ki, bu elmi nailiyyətlərin 

arxasında texnologiyanın əldə etdiyi uğurlar dayanır. Məhz bunun nəticəsidir ki, 

bu gün bəşəriyyətin qazandığı yeniliklərdən, eləcə də yeni informasiyalardan 

xəbərdar olmaq üçün hər kəsin ingiliscə bilmək tələbi ortaya çıxır. Hamımıza 

məlumdur ki, hazırda ingilis dilini öyrənmək üçün kifayət qədər həm maddi, 

həm də elektron resurslar mövcuddur. Kompüterlərin proqramlaşdırma dilləri, 

mobil telefonlar, məişət texnikası, internet resursları, kompüter oyunları, axtarış 

sistemlərinin əksəriyyəti ingilis dilindədir. Məhz buna görə ingilis dilindən 

anlayışı olmayan bir insan sadəcə kompüter oyunları və mobil telefon 

proqramları vasitəsilə bu dilin ibtidai anlayışlarını mənimsəmək məcburiyyətın-

də qalır.  Mənasını  anlamasa belə, dəfərlərlə həmin sözlərdən istifadə etdiyindən  
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yaddaşına da həkk olur. Son dövrlərdə texnoloji vasitələrin öyrənilməsində yaş 

meyarının aşağı düşməsi, yəni erkən yaşlardan kompüter və mobil telefonlara 

bağlılıq bu mənimsəməni bir qədər də asanlaşdırır. Texnoloji vasitələr içərisində 

dillərin tədrisi və yayılmasında kompüter texnologiyasının rolu daha böyükdür. 

Dillərin kompüter texnologiyası vasitəsilə öyrənilməsi və təbliğində bir sıra 

məsələlər nəzərə alınmalıdır:süni intellektin yaradılması; mətnlərin avtomatik 

olaraq annotasiya və refaratlaşma, avtomatik tərcümə və redaktə sisteminin 

yaradılması; öyrətmə sistemlərinin yaradılması; nitqin tanınma sistemlərinin 

yaradılması;ekspert sistemlərinin yaradılması və s. 

Bundan başqa sosial şəbəkələrin tələbələrin ingilis dili bacarığına  olan 

təsirinə nəzər salsaq, danılmaz faktdır ki, müasir dövrdə xarici dillərin tədrisi 

metodikası tədris prosesini nəzərəçarpacaq dərəcədə asanlaşdırmaq, onu daha 

maraqlı və hərtərəfli etmək məqsədi güdən yeni texnologiyalarla zənginləş-

mişdir. Dərslərdə video-təqdimatlar, internet resurslarından istifadə uğurlu ənənə 

halını almış, interaktiv lövhələr, kompüter və smartfonlar, audiokitablar və s. 

tətbiqi genişlənmişdir 

Müasir dövrümüzdə təhsildə innovasiya dedikdə, ilk növbədə, kompüter, 

multimedia texnologiyası və əlbəttə qlobal informasiya şəbəkəsi olan internetin 

tədrisdə geniş şəkildə istifadəsi nəzərdə tutulur. Müasir müəllimin bu yeni 

pedaqoji alətdən öz dərslərində düzgün istifadə etməsi çox vacibdir. Xüsusilə, 

xarici dillərin öyrənilməsində innovasiya texnologiyasından geniş istifadə 

olunması çox aktuallaşıb. Bu yalnız texniki vasitə deyil, təlimin yeni forması və 

metodikası, həmçinin təlimə yeni baxış deməkdir. Şübhəsiz ki, internet ən 

effektiv innovasiya vasitəsi olaraq, tələbələrin qrammatik, leksik, fonetik 

biliklərini və bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün də əvəzolunmaz vasitədir. 

Müasir texnologiyanın inkişafı internetin geniş yayılmasına və 

istifadəsinə zəmin yaratmış və İnternetin sürətli çalışması isə sosial şəbəkələrdən 

istifadəyə meyli daha da artırmışdır. Hər bir yeni ixtira edilmiş texnologiya dilə 

təsir etmədən yan ötmür. Beləki, internet və sosial şəbəkələrdən istifadə iyirmi 

ildən artıqdır ki, ingilis dilinə təsir edir. 

 Dövrümüzün tanınmış dilçisi Devid Kristal bu məsələyə öz fikrini belə 

bildirib: "XIX əsrdə telefon ixtira ediləndə insanlar təşvişə düşdülər.Onlar, 

telefonun dili məhv edəcəyindən qorxdular. Daha sonra,1920-ci ildə 

televiziyanın ixtirasının, insanların əqlinə mənfi təsir edəcəyini düşündülər. Eyni 

hal internetlə baş verdi. İnsanlar internetin onların dilinə çox ciddi fəsadlar 

törədəcəyindən təlaşlandılar". 

Hazırda, sosial şəbəkə ilə bağlı yaranan əsas məsələlərdən biri internetin 

tələbələrin dil bacarığına olan təsiridir. Bu məsələni araşdırmaq üçün bir çox 

tədqiqatlar aparılmış, nəticədə isə müsbət təsirin mənfi təsirdən daha çox olduğu 

aşkara çıxarılmışdır. Mobil telefonlar, planşetlər və digər müasir qurğular 

vasitəsilə internetə giriş o qədər rahat və asandır ki, tələbələr arasında sosial 

şəbəkələrdən istifadə edənlərin sayı günü-gündən artır. Beləki, bu məsələnin 

müsbət və mənfi tərəflərini araşdırmaq məqsədilə Azərbaycanda tələbələrin 

ingilis dili biliyinə sosial şəbəkələrin təsirini tədqiq etmək qərara alinmisdir. 

Dünya ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycanda da tələbələr 

arasında Facebook, Twitter, What's app, İnstagram, Telegram,You tube və digər 

sosial şəbəkələr tanınır və geniş istifadə edilir. Yeni texnologiyaların inkişafı, 
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internetin geniş yayılmasına, insanlar arasında ünsiyyətin asanlaşdırılmasına və 

sosial şəbəkələrə olan tələbatın artmasına gətirib çıxarıb. "Facebook" və "Twit-

ter" ingilis dilinin öyrənilməsinə müsbət təsir göstərir. Yuxarıda sadaladığımız 

Sosial Şəbəkə Xidmətləri(SNT) dil öyrənmək üçün bir vasitədir. Tələbələrdən 

götürülən müsahibələrin araşdırılması əsasında məlum olub ki, tələbələr, sosial 

mediaya arxalanmış əyləncələrə daha çox maraq göstərir. Bu cür yolla onların 

danışıq bacarığı inkişaf edir və həmçinin dilin öyrənilməsi asanlaşır. 

Texnologiyanın sürətli inkişafı tələbələr arasında internet istifadəçilərinin 

sayının artması ilə nəticələnib. Onlar internetdən müxtəlif məqsədlərlə istifadə 

edirlər. Sosial şəbəkələrin tələbələrin ingilis dili bacarığına olan təsirinin, müsbət 

və mənfi cəhətdən tədqiqi qrammatika, lüğət və dörd dil bacarıqları üzərində 

aparıldığından, ilkin nəticələr, əksər iştirakçıların sosial şəbəkədə istənilən 

yazını yazarkən qrammatik qaydalara riayət etdiyini, sorğunu cavablandıranların 

yarısından çoxu isə sosial şəbəkədən istifadə etdiklərinə görə qrammatik 

biliklərinin zəiflədiyini söyləyib. Cavabların müəyyən bir göstəricisi internet 

abreviaturlarının yazıya mənfi təsir göstərdiyini açıqlayıb. Buna baxmayaraq, 

müsbət cəhətlər heç də az olmayıb. Belə ki, sorğunun nəticlərindən aydın olub 

ki, sosial şəbəkələrdən istifadə etdikləri üçün tələbələr öz lüğət ehtiyatlarını 

artırmağa, tələffüzlərinin yaxşılaşdırmağa, internetdə hər hansı bir mətni sürətlə 

gözdən keçirməyə və digər bacarıqlarını inkişaf etdirməyə nail olublar. Dörd dil 

bacarığının arasında isə sosial şəbəkələr xüsusi ilə tələbələrin yazı bacarıqlarına 

təsir edib. 

Bundan başqa, sosial şəbəkələrin müsbət cəhətlərini başqa aspektdən də-

yərləndirsək, danılmaz faktdır ki,  günümüzün aktual məsələlərindən olan  ―Ra-

bitəsiz müharibə‖ adlandırılan informasiya müharibələrində ən güclü silah infor-

masiya və dezinformasiyadır. Qarşıdurma zamanı tərəflər öz ölkəsinin məlumat 

infrastrukturunu qoruyaraq, düşmən qoşunlarının informasiya sistemlərini, 

məlumat mənbələrini və məlumat infrastrukturunu məhv etməyə çalışır.  
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РЕЗЮМЕ  

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИГИИ  В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАЗВИТИЕ  НАВЫКОВ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ 

Роль технологии и социальных сетей в обучении и развитии иностранных языков 

подробно анализируется  в статье. Инновационные методы существующие  в образовании,  

широкое использование компьютеров, мультимедийных технологий и глобальной 

информационной сети  - интернета  в обучении, компьютерное распознавание 

естественных языков, автоматическое аннотирование и рефакторинг текстов, создание 

систем автоматического перевода и редактирования, положительное и негативное влияние 
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социальной сети  на знание английского языка учащихся и другие проблемы также были 

тщательно исследованы  в этой статье . 

Ключевые слова: современные устройства, электронные ресурсы, обучение 

иностранным языкам, Интернет и социальные сети, международный язык общения, 

эффективные средства инноваций 

 

SUMMARY 

RUQIYYA KARIMOVA 

THE ROLE OF TECHNOLOGICAL MEANS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

AND THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKS ON STUDENTS 'ENGLISH SKILLS 

In this article the role of technological means and social networks in the teaching and 

development of foreign languages have been analyzed in detail. Here is also a wide range of 

issues: innovative methods in education, computer, multimedia technology and the widespread 

useage of the Internet in teaching, the recognition of natural languages by means of the 

computer, automatic annotation and refactoring of texts, the creation of automatic translation and 

editing systems, the  positive and negative  influence of social networks to the students' English 

skills. and, etc. issues have been extensively investigated. 

Key words: Modern devices, electronic resources, the teaching of foreign languages, 

internet and social networks, international language of communication, effective means of 

innovation 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

178 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 1 

 

UOT 82 [091]                                                                                           AYTƏN HEYBƏTOVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

aytannquliyeva@gmail.com 

 

MÜASĠR AZƏRBAYCAN POEZĠYASINDA ƏNƏNƏVĠ MÖVZU VƏ ĠDEYALAR (PAġA 

QƏLBĠNURUN YARADICILIĞI ƏSASINDA) 

 

Məqalədə PaĢa Qəlbinurun müasir Azərbaycan poeziyasında xüsusi yer tutan müasir 

ədəbi və mədəni mühitdəki yaradıcı yanaĢması araĢdırılır. GeniĢ mövzulu Ģeir nümunələri Ģairin 

ölkəyə məhəbbəti, təbiətə həssas münasibəti, bədii və estetik dünyagörüĢü, fəlsəfi baxıĢları, sevgi 

hissləri, ictimai-siyasi proseslərə münasibəti baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. o 

zaman zəngin etnik sistemi ifadə ilə zənginləĢdirərək, eyni zamanda etnik yaddaĢın göstəricisi 

olaraq da əhəmiyyətli hala gəlir. 

Açar sözlər: poeziya, vətən, xalq, çağdaĢ, yaddaĢ 

 

Çağdaş ədəbiyyatda yaradıcı istedadı, düşüncə və üslub özünəməxsuslu-

ğu ilə seçilən sənətkarlardan biri Paşa Qəlbinurdur. Keçən əsrin 80-ci illər ədəbi-

mədəni mühitinin qaynarlığında  formalaşan və bütün potensiyası ilə milli ruhun 

oyanışına köklənən sənətkar fövqəlzamanlıq və fövqəlməkanlıq müstəvisində 

həmişə ciddi təhlillərin probleminə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, 60-cı illərdən 

başlayan yeniləşmə sonrakı onilliklərdə müxtəlif tipologiyaların, paradiqmatik 

mənzərənin fərqli modellərinin, yaddaş kodlarının yeni ifadə sxemlərinin 

hərəkətliliyi ilə səciyyələnir. Ədəbi-nəzəri fikir bütün aspektləri ilə prosesin 

ümumi axarını müxtəlif səviyyələrdə təhlilə gətirmək yolunu tutmuş, rasional və 

irrasional baxış bucaqlarında mahiyyəti dərkə və aydınlaşdırmağa çalışmışdır.  

Dövrün ümumi stixial məzmununda faktlaşan mətn fenomenliyi 

modelləşdirici xarakteri ilə fərqli yanaşmaları, sözün məna yaddaşında və nitq 

janrlarında əlavələrin özünəməxsusluqları ilə şərtlənir. Bunlar isə özlüyündə 

mühitin mahiyyətini sərgiləyən ədəbi meyl və axın olaraq ayrı-ayrı sənətkarlar 

timsalında təhlilləri zəruriləşdirir. Etnomədəni düşüncənin yüksək təfəkkür 

intelleksiyasıını özündə ehtiva edə bilmək gücü ilə faktlaşan P.Qəlbinur 

yaradıcılığı bu kontekstdə ciddi aktuallıqla səciyyələnir. Ədəbi-mədəni prosesin 

ümumi axarını, bədii-estetik sferada modelləşdirmənin dinamik xarakterini, 

mətn və mühit səviyyəsində faktlaşmanın məzmun və mündəricəni 

aydınlaşdırmaq baxımından üfüqi və şaquli yanaşmaları gərəkli edir. Çünki 

istedadlı sənətkarın yaradıcılığı  bütün postulatları ilə mühiti əhatələmək və 

ədəbi-mədəni prosesin gedişinin çoxşaxəliliyi və çoxqatlılığını əks etdirmək 

imkanı baxımından ciddi faktura ilə səciyyələnir. 

Etnik-kulturoloji və ictimai-siyasi proseslərin bir zərurət olaraq ortaya 

qoyduğu təsəvvür özlüyündə ədəbiyyat texnologiyalarının özündə də müəyyən 

əlavələrin aparılmasını qaçılmaz edir. Əslində bunlar bir istiqamətdə yaradıcı 

axtarışlarına, fikrin bədii-estetik modellərinin bir üslub özünəməxsusluğu olaraq 

uğurluluğuna dayanır. Mövzu, ideya-məzmun, poetik-forma və liberal müasirlik 

fonunda  nizamlanan  ədəbi proses tarixilik və millilik  müstəvisinə köklənməklə  
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özünüdərki bir mənsubluq nümunəsi olaraq ortaya qoydu. Paşa Qəlbinur 

yaradıcılığının ana xəttini müəyyənləşdirən bu istiqamət müxtəlif səviyyələrdə 

ciddi və sistemli yanaşmaları gərəkli edir. Çünki istedadlı sənətkarın keçdiyi 

yaradıcılıq yolu mühit və yaradıcı şəxsiyyəti, dövrün ictimai, siyasi və mədəni 

axarı, mürəkkəb situasiya və şəraitlərin bədii mətndə, yaradıcı düşüncəsində 

hansı səviyyədə əks olunması baxımından ciddi aktuallıqla müəyyənləşir. 

Çağdaş ədəbi-nəzəri fikirdə bunların sistemli təhlilə gətirilməsi vacib və önəmli 

məsələ olaraq diqqət mərkəzində dayanır. 

Müxtəlif illərdə çap olunmuş kitablarında (―Ay bir əlçim buluddur‖, 

―Payız məktubu‖, ―Rəngli göz yaşları‖, ―İtmiş həsrət kimi‖, ―Ağlıma gələnlər 

başıma gəldi‖ və s.) toplanan poetik örnəklər  onun yaradıcılıq dinamikasını 

izləmək və sənətkarlıq səviyyəsini aydınlaşdırmaq üçün geniş imkanlar yaradır.   

Cəmiyyətə, hadisələrə və insanlara fərqli baxış bucaqları onların daxili 

dünyasını daha genişliyi və təfərrüatı ilə bədii tədqiq obyektinə çevirmək 

zərurəti yaradır. Bu tip obrazların təbiətini hazır qəliblərlə, standart baxış 

bucaqları ilə açmaq qeyri-mümkündür və bu mənada onlar ―təhlilə uyuşmazlığı‖ 

ilə seçilirlər‖ (5, s. 106). Nəsr müstəvisində deyilmiş bu fikirlər özlüyündə 

P.Qəlbinur poeziyasının sərgilədiyi təsəvvür, məzmun  və özünəməxsusluq 

anlamında da eyni sistemə köklənir. Çünki şairin bədii yaradıcılığında insanın 

təbiətindəki mənəvi-əxlaqi qatların, sosial varlığını əhatələyən konsorsiumun 

özünəməxsus qatları ortaya çıxır. 

Bütün bunlar 70-80-ci illər ədəbi-mədəni mühitinin qaynarlığında formala-

şan Paşa Qəlbinur (Paşa İsmayıl oğlu Musayev) poeziyasının mahiyyətində da-

yanan problemlərin aktuallıq səviyyəsini, etnik sistemin mükəmməllik mənzərə-

sini və tarixi-mədəni ənənənin davamlılığını müəyyənləşdirmək müstəvisində 

ciddi nəticələrin ortaya çıxması üçün əsas olmuşdur. Keçən əsrin 60-cı illərindən 

başlayan milli oyanış düşüncəsi fundamental mahiyyəti ilə ədəbi-mədəni prose-

sin yeni dəyərlər qazanması, yaradıcı axtarışlarında etnokulturoloji aspektlərin 

əsas götürülməsi prinsipinə köklənməklə  öz mahiyyətində milli-ictimai təfəkkür 

enerjisini daşıma baxımından uğurlu bir dinamika ilə nəzər-diqqəti cəlb edir. 

Sosial-siyasi, ideoloji və mənəvi-estetik dünyagörüşün milli müəyyənlik stixiya-

sına köklənən ədəbi-mədəni mühit özünüdərk prizmasından çıxış etməklə bütün 

aspektləri ilə yeni sferaya daxil olur. P.Qəlbinur yaradıcılığı da bu zənginləşmə-

nin uğurlu nümunəsi olaraq düşüncə və mətn tipi kimi ciddi təsəvvür formalaş-

dırması kontekstində mükəmməl bir faktura ilə müəyyənləşir.  

Çağdaş ədəbi mühitin  keyfiyyət yeniləşməsində özünü göstərən meyl və 

axınlar təkcə poetexnoloji müstəvidə olanlarla yekunlaşmır, bunlar həm də 

məzmun qatlarında faktlaşan orijinal düşüncə tiplərinin ortaya çıxması ilə 

şərtlənir. Çünki etnik özünüdərkin ifadə kodu sovetlər dönəminin müəyyənləş-

dirdiyi yaradıcılıq kriteriyalarını kortəbii qəbul etmək tendensiyasından daha 

çox, bətnində onu dağıtmaq təsəvvürünə köklənirdi. İmperiya təfəkküründə 

qəlibləşmiş qəhrəman tipləri, ideoloji sistemin ortaya qoyduğu yaradıcılıq 

konsepsiyası, ədəbiyyatı yönləndirmə üsulları həm də ədəbi-mədəni prosesdə 

mahiyyətin dərkini də bir zərurət olaraq qarşıya qoyurdu. Çünki böyük ədəbiyyat 

20-30-cu illərin basqısını, 37-ci illərin repressiyasını, ikinci dünya savaşından 

sonrakı illərin məqsəd və məramını içindən keçirməklə 60-cı illərin 

özünüdərkinə gəlib çıxmışdı.  
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İ.Hüseynov, İ.Şıxlı, R.Rza, İ.Əfəndiyev, İ.Məlikzadə, Qabil, Y.Səmədoğ-

lu, Anar, Elçin, V.Səmədoğlu, M.Süleymanlı, R.Rövşən və s. kimi şəxsiyyətlərin 

milli təfəkkür intelleksiyasına köklənən ədəbi-mədəni mühit kəmiyyət və 

keyfiyyət müstəvisində nikbin təsəvvürlə səciyyələnir. P.Qəlbinur da öz zəngin 

yaradıcılığı və fərdi yazı texnologiyası ilə bu yeniləşməyə töhfələrini vermiş 

şəxsiyyətlərdəndir. Ədəbiyyata qədəm basdığı ilk gündən ədəbi-mədəni mühitin 

marağına səbəb olan sənətkar həmişə üslub müəyyənliyi, yaradıcı istedadının 

dinamik mənzərəsi ilə nəzər-diqqəti cəlb etmişdir. ―Ay bir əlçim buluddur‖ 

(1984), ―Payız məktubu‖ (1987), ―Rəngli göz yaşları‖ (1990), ―İtmiş həsrət 

kimi‖ (1996), ―Ağlıma gələnlər başıma gəldi‖ (2003) və s. kitablarına toplanan  

poetik örnəklər fərdi üslubun və yaradıcı axtarışlarının ümumi sistemini, 

geneologiyasını aydınlaşdırmaq üçün zəngin faktura ilə müəyyənləşir. 

Şair, alim, publisist, həkim, nasir kimi geniş yaradıcı fəaliyyəti ilə ədəbi-

mədəni mühitin diqqətində olan P.Qəlbinur bütün kontekstlərdə orijinal dünya-

görüşü, fərqli yanaşma və mənalandırmaları ilə həmişə ədəbi-nəzəri fikrin diq-

qətini özünə cəlb etmişdir. B.Nəbiyev, B.Budaqov, İ.Mustafayev, Ş.Salmanov, 

K.V.Nərimanoğlu, Q.Qəhrəmanov, M.Seyidov, R.Azadə, A.Abdullazadə, Y.Sə-

mədoğlu, A.Məmmədov, V.Quliyev, M.İsmayıl, M.Aslan, Qabil, İ.Rəhimli,  

V.Səmədoğlu, Ə.Əsgərli, V.B.Önər, F.Sadıq, Ş.Rza, S.Rüstəmxanlı, S.Murtuza-

yev, E.Əlibəyzadə və s. kimi ədəbi-nəzəri fikrin nümayəndələrinin P.Qəlbinur 

poeziyasına həssaslığı onun sənətkar təsəvvürü formalaşdırması düşüncəsindən 

irəli gəlmişdir. Aparılan təhlillər konseptual xarakteri ilə ədibin yaradıcılığındakı 

üslub və düşüncə özünəməxsusluqlarını və orijinal canlandırma üsullarını 

aydınlaşdırmaq məqsədi daşıyır. 

P.Qəlbinur poeziyası mühit və yaradıcı özünəməxsusluğu müstəvisində 

ciddi mükəmməlliklə faktlaşır. 70-80-ci illər poeziyasında özünü göstərən meyl 

və tendensiyalar üzərində köklənən sənətkarın yaradıcılığının enerji qaynaqları 

mahiyyəti etibarı ilə onun əsərlərinə əlavə çalar qatmış və yaradıcı imkanlarının 

ortaya çıxması üçün əsas olmuşdur. Etnik sistemin mükəmməl mənlik təsəvvür-

ləri, milli-mənəvi yaddaşın davranış və düşüncə kodları yeni şəraitdə dərk və 

təqdim üsullarının spesifikliyi ilə müəyyənləşir. Çağdaş ədəbi-mədəni mühitin 

bir kriteriya olaraq əsas götürdüyü yaradıcılıq konsepsiyası 60-cı illərin ruhu 

üzərində köklənməklə mahiyyətə yönəlikli tendensiyası ilə ciddi təsəvvür 

formalaşdırır. P.Qəlbinur da məhz bu yeniləşmənin ən istedadlı nümayəndələrin-

dən biri olaraq ədəbiyyata öz töhfələrini vermiş şəxsiyyətlərdəndir. Bütün bunlar 

kontekstində ədibin yaradıcılığı müxtəlif aspektlərdə sistemli təhlillərin 

probleminə çevrilmişdir. Aparılan təhlillərdə də bu bir istiqamət olaraq əsas 

götürülmüş və müxtəlif aspektləri ilə açılma məqsədi daşımışdır. Məsələn, 60-cı 

illər ədəbiyyatının ümumi axarında P.Qəlbinur yaradıcılığının poetexnoloji 

mənzərəsi və milli-mənəvi yaddaşa köklənmə səviyyəsi, 70-80-ci illər ədəbiyya-

tının yaradıcı axtarışlarında P.Qəlbinur poeziyasının yeri və məqamı, 90-cı illər 

poeziyasında üslub müəyyənlikləri və yaradıcı şəxsiyyəti və s. kimi məsələlər 

baxımından ciddi faktura ilə nəzər-diqqəti cəlb edir. 

Fərdi üslubun ənənə və özünəməxsusluq xüsusiyyətləri üzərində köklənən 

P.Qəlbinur poeziyası formal strukturların mükəmməlliyi və janr tipologiyasının 

spesifik formulları baxımından da uğurlu təsəvvür formalaşdırır. Onun heca və 

sərbəst vəznlərdə yazdığı şeirlərin struktur sxemləri formanın özünün məzmun 
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yaratma imkanları ilə səciyyələnir.  Mətn fenomenliyi, sözün məna yaddaşı 

bütün imkanları ilə janrın məzmun yaratma funksiyasında bütövləşir. Daha 

doğrusu, forma və məzmun bütövlüyünün qarantı kimi mükəmməl təsəvvürə 

yüklənir. 

Mən,  

Bir az bənövşəyəm, bir az göz yaşı, 

Bir az da şan-şöhrət, fişəng, çay daşı... 

Sən  

Göylərdən indicə enibsən gülüm –  

Buluddan köynəyin, çəndən köynəyin (4, s. 2).  

Göründüyü kimi, ―mən‖ və ―sən‖ müstəvisində nizamlanan mətn sistemi 

yaradıcı mahiyyətində olanları, onun fikir axarında hisslər və duyğular əsasında 

sıralananları mətnə daşımaq baxımından mükəmməl təsəvvür formalaşdırır. 

Azərbaycan poeziyasının şifahi və yazılı qanadı ilkin nümunələrdən 

P.Qəlbinur yaradıcılığı da daxil olmaqla günümüzə qədər həmişə ənənə və 

yenilik müstəvisində zənginləşmələrlə səciyyələnmişdir. Bunlar hamısı etnik 

sistemin bədii-estetik təsəvvürləri və onun əhatələdiyi mədəniyyət çərçivəsində 

təzahür etmişdir. Zəngin etnoqrafik yaddaş, müəyyənləşmiş tabular, etnosun 

münasibət və davranışında qəlibləşmiş mənsubluq kodları bütün dövrlərdə bədii 

düşüncəni izləmiş və onun ana xətti olaraq əsas götürülmüşdür. P.Qəlbinur 

poeziyasının düşüncə qaynaqları bütün müstəvilərdə bunlara köklənməklə 

ənənənin yaşarlığını və hansı özünəməxsusluqlarla ehtiva olunduğunu göstərmək 

baxımından əvəzsizdir. Xalqın zəngin məişəti, folklor yaddaşı, ilkin təsəvvürləri, 

inam və etiqadları, arzu və istəkləri, təbiətə, cəmiyyətə, insana münasibət 

kredosu bir tərəf olaraq əsas götürülür.  

Paşa Qəlbinur poeziyası Azərbaycan sərbəst şeir ənənəsinin ədəbi tarixi 

təcrübəsi və təkamülü prosesinin ümumi mənzərəsini aydınlaşdırmaq müstəvi-

sində gərəkli faktura ilə müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə ədəbi-nəzəri 

fikrin təhlillərində diqqət önünə gətirilən məsələlərdən biri sərbəst şeir ənənəsi-

nin tarixi dinamikasının mahiyyətinə olan həssaslıqdır. Türk şeirinin oturuşmuş 

heca modeli öz mükəmməlliyi və çeşidli örnəklərinin zənginləşmə prosesi ilə 

həm tarixilik, həm də etnik müəyyənlik aspektində daha təfərrüatlı yanaşmalara 

yol açır. P.Qəlbinur poeziyasında özünüifadənin əsas modeli olan sərbəst şeir 

ənənəsi tarixi kökləri ilə etnosun ilkin yaradıcılıq təsəvvürlərinə bağlanır. Qədim 

türk şeir ənənəsi, etnosun özünü ifadə modelləri, qopuz təhkiyə üsullarında 

qəlibləşmiş formullar və son olaraq Oğuz epos mühitində nəzərə çarpan nəzm 

üsulları sərbəst şeir təsəvvürünün genelogiyasını aydınlaşdırmaq üçün əsaslı 

material verir. ―Türk xalqlarının tarix dərsliyi‖ kimi möhtəşəmlik qazanan ―Kita-

bi-Dədə Qorqud‖ dastanları öz mahiyyətində etnosun təkcə dastan yaddaşını 

əhatələməklə kifayətlənmir, əksinə onun əhatələdiyi məzmun bir qaynaq olaraq 

bədii-estetik təsəvvürdən əxlaq konsepsiyasına qədər geniş bir paradiqmanı sər-

giləyir. Etnoqrafların, tarixçilərin, musiqişünasların, folklorşünasların, dilçilərin, 

etimoloqların, coğrafiyaçıların, siyasətçilərin və s. bu abidəyə bir mənbə olaraq 

müraciətləri onun imkanlılıq dərəcəsindən və Oğuz institutunun mükəmməlliyin-

dən qaynaqlanır. Sərbəst şeirin nəzəri problemləri ilə bağlı təhlillərdə də bu 

mənbə kimi fundamental təsəvvür formalaşdırır. P.Qəlbinur poeziyasının ruhun-

da, qaynağında və ifadə zənginliyində ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dan gələn təsirlər 
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bir xətt olaraq aydınlıqla görünür. Burada ifadə formullarından poetik fiqurların 

işləkliyinə qədər ciddi təsir faktları özünü göstərir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeirin bir təmayül olaraq inkişaf dinami-

kası XX əsrin 20-30-cu illərinə bağlanır. Ümumiyyətlə, Avropa və dünya icti-

mai-siyasi düzənində baş verən proseslər ədəbi-mədəni sferada da müxtəlif axın 

və ədəbi cərəyanların yaranmasını zərurət olaraq qarşıya qoyurdu. Dünya 

ədəbiyyatının Lui Araqon, Pablo Neruda, Vladimir Mayakovski, Nazim Hikmət 

və s. kimi görkəmli şəxsiyyətlərinin yaradıcılığında mükəmməl bir sistem olaraq 

müəyyənləşən sərbəst şeir konsepsiyası Azərbaycan ədəbiyyatında S.Vurğun, 

M.Müşfiq, M.Rəfili, O.Sarıvəlli, R.Rza və başqaları ilə yeni sferaya daxil oldu. 

R.Rza bütün yaradıcılığı boyu bu təmayülə köklənməklə ədəbiyyatda adı ilə 

bağlanacaq bir istiqamətin prinsiplərini müəyyənləşdirdi. Ə.Kərim, F.Qoca, 

V.Səmədoğlu, F.Sadıq, Ə.Salahzadə, R.Rövşən, V.Cəbrayılzadə və onlarla 

başqaları kəmiyyət və keyfiyyət müstəvisində uğurlu örnəkləri ilə ədəbiyyata öz 

töhfələrini verdilər. P.Qəlbinur da 70-80-ci illər ədəbiyyatının yaradıcı 

axtarışlarında məhz bu tendensiyaya köklənməklə çeşidli nümunələrini yaratdı 

və yaradıcı istedadı, düşüncə texnologiyası məhz sərbəst şeir modelində orijinal 

bir təsəvvür formalaşdırdı. Daha doğrusu, ədəbiyyatın zənginliyində bu ənənənin 

istedadlı nümayəndəsi olması qənaətini bütün yaradıcılığı ilə ortaya qoydu. 

―Doluxsunmuş sükut‖, ―Ağ çiçək kimi‖, ―Min illik şərab‖, ―Borc‖, ―Sarı gül‖, 

―Ağ qu, qara qu‖, ―Bu göl niyə quruyubdu‖, ―Durna qatarı‖, ―qorxuram 

dünyanın günahlarından‖, ―Gəlin sizə pay verim‖, ―Novxanıda nar ağacı‖, ―Duz 

saray‖, ―Gedər‖, ―Ərəb qardaş‖, ―Vətən‖, ―Xəyalımda yallı getdi dağlarımız‖, 

―İki min ildir‖ və s. şeirləri sərbəst vəzn ənənəsinin ən gözəl örnəklərindən biri 

kimi orijinal təsəvvürlə faktlaşır.   

Gəlindir, duvağı başındakı qar, 

Yaz gəlib, elə bil toyudur ağlar, 

Sellər ruh oynadan bir cəngi çalar, 

Qayalar qoşular oyuna dağlar (3). 

P.Qəlbinurun ilk şeirlərindən olan bu poetik örnək özünəməxsus ifadə 

üsulları ilə orijinal təsəvvür formalaşdırır. Burada mətn informasiyası sözün 

məna yaddaşı ilə işini yekunlaşdırmır və fonopoetik, morfopoetik, sintaktik 

fiqurların işləklik məqamları ilə yaradıcı fövqəlsubyektivliyini müəyyənləşdirən 

fakta çevirir və bir növ yaradıcı kodu olaraq səciyyələnir. Dağların ―baxışıma 

tablamayan qız kimi‖ təqdim etməsi orijinal bir bənzətmə nümunəsi  olaraq 

diqqəti cəlb edir. P.Qəlbinur poeziyasını monoqrafik səviyyədə təhlil edən 

Ə.Əsgərli maraqlı bir məqama toxunaraq yazır: ―P.Qəlbinur poeziyasında 

obrazlaşma iki səviyyəlidir: 

1) Duyğu, qavrayış, təsəvvür – hissi idrakla obrazlaşdırma. Bu çoxluq, 

üstünlük təşkil edir.  

2) Anlayış, mühakimə, əqli nəticə - məntiqi idrakla obrazlaşma. 

Lakin belə bölgü əlbəttə, bir şərtilikdir. Əslində belə obrazlaşdırma 

arasında sədd qoymaq düzgün deyil. P.Qəlbinur duyğu və qavrayışlarında ifadə 

olunan obraz hissidir, fəlsəfi dərkində ifadə olunan obraz məntiq və 

mühakiməlidir‖ (2, s. 97-98). 

P.Qəlbinur poeziyası bütün mahiyyəti ilə xalqın zəngin etnik sistemini 

ifadəyə köklənməklə həm də etnik yaddaşın göstəricisi olaraq mühüm dəyər 
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qazanır. Bayatı, nəğmə, atalar sözü, məsəl, əfsanə, rəvayət, nağıl, dastan, epos və 

s. kimi folklor örnəklərindən yararlanma onun şeirlərinə əlavə ovqat qatmaqla 

yanaşı, həm də yeni məna çalarları gətirməklə mətnin bədii-estetik imkanlarını 

gücləndirmişdir. Bu yararlanma özünü müxtəlif səviyyələrdə göstərmişdir. 

Məsələn, bəzi məqamlarda şair xalq bayatısını və yaxud da hansısa nəğmənin 

müəyyən bir misra, beyt və bəndini yaradıcı şəkildə artırmaqla bədii mətnə əlavə 

ovqat qatmış və onun sənət nümunəsi olaraq uğurluluğunu təmin etmişdir. ―Üç 

alma‖, ―Xəyalımda yallı getdi dağlarımız‖, ―Şuşanın dağları‖, ―Gilətağda bir ev 

var‖, ―Yağaq Qarabağa‖, ―Ərəb qardaş‖, ―Mən ağ işığam‖, ―Dünyam‖, ―Falçı‖, 

―İtmiş həsrət kimi‖, ―Dərməmişəm, Qaragilə‖, ―Söndürdüyün telefon‖, ―Sən 

ilahi tam‖, ―Sən getsən‖ və s. şeirləri bunun klassik örnəyidir.  

Şeirin poetik olması üçün nəinki təkcə rəvanlıq və ahəngdarlıq azdır, hətta 

hiss özü də təklikdə  hələ kifayət eləməz: burada fikir lazımdır ki, hər cür 

poeziyanın da elə əsl məzmununu təşkil edən budur.  Bu fikir poeziyada həyatın 

müəyyən bir tərəfinə müəyyən baxış kimi özünü göstərir, şairin əsərlərini 

ilhamlandıran və yaşadan  bir başlanğıc kimi meydana çıxır‖ (1, s. 227). 

P.Qəlbinur poeziyası həyatın fəlsəfi, bədii-estetik, sosial-psixoloji dərki olaraq 

yekunlaşmır, həm də onun ifadəliliyinin mükəmməl nümunəsi olaraq diqqət 

önünə gəlir. Bu mükəmməllik, bütövlük dediyimiz məsələlər isə yaradıcı 

üslubunun özünəməxsusluqları prizmasında keyfiyyət səviyyəsinə qalxır.  

Xalq şeir ənənəsinin zənginlikləri, aşıq şeirinin çeşidli şəkillərindən 

yararlanma P.Qəlbinur poeziyasının ümumi ruhuna dayanan məsələ kimi nəzər 

diqqəti cəlb edir. Heca vəznində yazdığı poetik örnəklər təkcə bədiilik, kanonik 

sistemin mükəmməlliyi baxımından deyil, həm də janrın məzmun yaratma 

imkanları ilə yüksək təsəvvür formalaşdırır. Burada sözün məna yaddaşı, bədii 

nümunənin fenomenlik kodu özlüyündə həm də yaradıcı imkanlarına bağlanır. 

―Dünya‖, ―Dağlar‖, ―Balıqçı və xəşəm‖, ―Şuşanın dağları‖, ―Ürəyimdə yağış 

yağır‖ və s. şeirləri bütün parametrlərdə etnik ruhun yüksək səviyyədə daşınışı 

təsəvvürünə köklənmişdir. Burada təkcə vəznin ümumi prinsipləri deyil, həm də 

formullar sistemi bədii nümunənin uğurluluğu, paradiqmatik səviyyənin 

orijinallığının mühüm komponenti olaraq mükəmməl təsəvvür formalaşdırır.  

Zəngin faktura ilə səciyyələnən sənətkarın yaradıcılığı mətn fenomenliyi 

müstəvisində kifayət qədər geniş imkanlılıqla faktlaşır. Əhatəli məzmun 

şəbəkəsi ilə səciyyələnən çeşidli poetik örnəklər mətn//mətn, mətn//mühit, 

mətn//subyekt müstəvisində mükəmməl bir təfsilatla xarakterizə olunur. Etno-

kulturoloji sistemin bütün incəlikləri, arxaik yaddaş, invariantların özünəməx-

susluğu, arxetiplərin funksional səciyyəsi P.Qəlbinur poeziyasının keyfiyyət 

göstəricisi olaraq ilk şeirlərindən başlamış bütün yaradıcılığı boyu mükəmməl 

bir dinamika ilə özünü göstərir. Geniş mövzu əhatəsinə malik poetik nümunələr 

şairin yurd, torpaq sevgisini, təbiətə həssas münasibətini, bədii-estetik 

dünyagörüşünü, fəlsəfi baxışlarını, məhəbbət duyğularını, dövrün ictimai-siyasi 

proseslərinə münasibətini təqdim edə bilmək baxımından müstəsna əhəmiyyət 

kəsb edir. Azərbaycanın sovetlər imperiyasının çöküşündən sonrakı mərhələ-

sinin ümumi mənzərəsi, eləcə də xalqın tarixi dədə-baba torpaqlarından zorla 

köçürülməsi, Qarabağ savaşı, soyqırım məsələləri və s. müxtəlif səviyyələrdə 

yaradıcı düşüncəsində özünə yer alır.  

P.Qəlbinur şeirləri və bütövlükdə misra, bənd səviyyəsində özünü göstərən 
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nitq etiketləri hamısı fikrin poetikliyi düşüncəsinə yüklənir. Uğurlu şeir həm də 

uğurlu yaradıcılıq prosesinin yekunudur. Sənətkarın bədii düşüncəsini, hissini, 

duyğusunu uzun müddət ayaq üstə saxlayan fikir və qənaətlərinin geniş dil 

imkanları ilə reallaşmış sonluğudur. Ümumiyyətlə, şeirin bir mədəniyyət faktı 

olaraq sərgilədiyi mənzərə xalq dilinin zənginliyinə bağlanır. Yaradıcı taleyində 

dil və onun imkanlılığı elə bir möhtəşəmlik faktıdır ki, onunla hesablaşmadan, 

poetik təbiətinə həssaslıq göstərmədən hansısa uğura imza atmaq mümkün 

deyildir. Şairin dil imkanları onun birbaşa istedadının meyarları prinsipini 

faktlaşdırır. ―Söz sənətkarı tərəfindən müəyyən janr, üslub və ya bədii cərəyan 

seçilməsi, həmçinin onun oxucu ilə ünsiyyət qurduğu dil seçimidir. Bu dil həmin 

dövrün, mədəniyyətin, xalqın, bəĢəriyyətin olduqca mürəkkəb özünəməxsusluğu-

nu, bədii varlığını əks etdirir‖ (6, s. 27). P.Qəlbinur 80-ci illərin sənət 

prinsiplərində bir qaynaq olaraq tarixi ənənəyə köklənməklə həm də ondan 

yaradıcı şəkildə bəhrələnməsi ilə xarakterizə olunan sənətkarlardandır. Zəngin 

mövzu mündəricəsi ilə səciyyələnən yaradıcılığı təbiətin füsunkar gözəlliyini, 

sevgi və məhəbbət duyğularını, yurd, məhəbbət vurğunluğunu, dövrün ictimai-

siyasi münasibətlərini əks etdirmək imkanları ilə xüsusi diqqəti cəlb edir.  

P.Qəlbinur poeziyası bütün kontekstlərdə tipoloji təhlillərə yol açır. Bu 

mətn tiplərindən tutmuş hipertekstuallığa qədər mükəmməl bir təsəvvürlə 

müəyyənləşir. Çünki ədibin mövzunu seçmə, ona yanaşma üsulları, eləcə də 

sənətkar düşüncəsində yaradıcı intelleksiyasını ifadə üsulları həmişə orijinallığa 

köklənməsi ilə səciyyələnir. Zəngin yaradıcı istedadı, özünəməxsus yanaşma 

texnologiyası, poetexnoloji sistem mükəmməlliyi P.Qəlbinur poeziyasında 

mahiyyət məsələsi olaraq faktlaşır. Fonopoetik, morfopoetik sistemin 

mükəmməlliyi, sintaktik səviyyənin modelləşdirmə imkanları, misranın fikir 

yükü, fövqəlməkanlılıq və fövqəlzamanlılıq funksiyası bütün aspektləri ilə 

yaradıcı istedadının əhatəliliyini ortaya qoyur. Şairin yaradıcılığında özünü 

göstərən səs simvolizmi, səs assosiasiyaları, janr paradiqması, semantik 

modelləşmə səviyyəsi, mətnin estetik işarə funksiyası və s. bir bütöv olaraq 

P.Qəlbinurun çağdaş ədəbi-mədəni mühitdə yerini müəyyənləşdirir.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН ГЕЙБАТОВА  

МЕСТО И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ПАШИ ГАЛЬБИНУРА В СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ 

В статье рассматривается творческий подход Паши Галбинура в современной 

литературно-культурной среде, который занимает особое место в современной 

азербайджанской поэзии. Поэтические образцы с широким спектром тем имеют 

исключительное значение с точки зрения любви поэта к стране, чуткого отношения к 

природе, художественно-эстетического мировоззрения, философских взглядов, чувства 

любви, отношения к общественно-политическим процессам того времени, обогащая 
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богатую этническую систему экспрессией, она также приобретает важное значение как 

индикатор этнической памяти. 

Ключевые слова: поэзия, родина, народ, современник, память. 

 

SUMMARY 

AYTAN HEYBATOVA  

PLACE AND CREATIVE APPROACH OF PASHA GALBINUR IN THE MODERN 

LITERARY ENVIRONMENT 

 The article examines the creative approach of Pasha Galbinur in the modern literary and 

cultural environment, which occupies a special place in modern Azerbaijani poetry. Poetic 

samples with a wide range of topics are of exceptional importance from the point of view of the 

poet's love for the country, sensitive attitude to nature, artistic and aesthetic worldview, 

philosophical views, feelings of love, attitude to the socio-political processes of that time, 

enriching the rich ethnic system with expression, it also becomes important as an indicator of 

ethnic memory.  

Key words: poetry, homeland, people, contemporary, memory. 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ ġĠFAHĠ NĠTQ VƏRDĠġLƏRĠNĠN ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠNĠN 

NƏZƏRĠ ƏSASLARI 

 

 Məqalədə xarici dil tədrisində Ģifahi nitq bacarıqlarının təkmilləĢdirilməsinin 

linqvodidaktik əsasları nəzərdən keçirilmiĢdir. Tələbələrə ünsiyyət bacarıqları öyrətmək üçün ən 

səmərəli yol ünsiyyət vəziyyəti yaratmaq, eləcə də tədris prosesində təbii Ģəkildə ortaya çıxan 

vəziyyətlərdən konstruktiv Ģəkildə istifadə etməkdir. Kommunikativ vəziyyət öyrənilən dildə Ģifahi 

ünsiyyət prosesinə cəlb edilməsinə, onların maksimum fəallaĢmasına həvəsləndirilməlidir. 

Ġnteraktiv və ünsiyyət kontekstinin yaradılması danıĢıq bacarıqlarının inkiĢafına və Ģifahi 

bacarıqların təkmilləĢdirilməsinə kömək edir. Digər tərəfdən, tələbələrin qarĢılıqlı təsirini təĢviq 

etmək üçün əlveriĢli mühit yaratmaq vacibdir. Beləliklə, onlar səhv etməkdən qorxmadan 

fikirlərini və duyğularını ifadə edə bilərlər. AĢağı səviyyəli stress atmosferinin yaradılması və 

dilin real məqsədlər üçün istifadə edilməsi Konstruktiv ünsiyyətin qurulması üsullarıdır və 

qarĢılıqlı əlaqə vasitəsilə tələbələr diskurs bacarıqlarını əldə etmək imkanı əldə edirlər. 

Tələbələrin xarici dildə real ünsiyyətlə üzləĢə biləcəyi vəziyyətlərin yaradılması vacibdir. Real 

qarĢılıqlı tələbələr onlar xarici dil edə bilərsiniz nə nümayiĢ etdirmək üçün imkan verir. 

 Açar sözlər: Ģifahi nitq, real kontekst, vərdiĢ, dil vahidləri 

 

Müasir dövrdə xarici dil tədrisinin əsas məqsədinin həmin dildə danışmaq 

və ondan ünsiyyət məqsədləri ilə istifadə etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 

olmasına heç kəs şübhə etmir. İxtisası dil olan ali məktəblərə gəldikdə, burada 

əsas məqsəd peşəsinə yüksək səviyyədə yiyələnmiş, kommunikativ cəhətdən 

səriştəli olan kadrların hazırlanmasıdır. Məlum olduğu kimi, kommunikativ 

kompetensiyanı təşkil edən əsas komponentlər aşağıdakılardır: qrammatik 

(linqvistik) kompetensiya, diskursiv kompetensiya, sosiomədəni kompetensiya 

və strateji kompetensiya. Göstərilən kompetensiyalar tələbələrə inteqrativ 

şəkildə aşılanmalıdır. Kommunikativ kompetensiyanın ikinci komponenti olan 

diskursiv kompetensiya bilavasitə dil öyrənənlərə şifahi nitq vərdişlərinin 

aşılanması ilə bağlıdır. Kommunikativ kompetensiyanın digər komponentləri 

kimi, diskursiv kompetensiyanın əsasını təşkil edən şifahi nitq vərdişlərinin də 

kommunikativ yönümlü şəkildə aşılanması dövrün tələblərinə cavab verən və 

kommunikativ yanaşmanın əsas prinsipləri üzərində qurulan bir üsul kimi 

qiymətləndirilə bilər. 

 İxtisas dilində yaradıcı nitq vərdişlərinə malik olan mütəxəssis maksimum 

dərəcədə uyğun olan şəraitdə əldə edilmiş linqvistik imkanlarından istifadə 

edərək müxtəlif situasiyalarda sərbəst şəkildə danışmaq qabiliyyətinə malik 

olmalıdır. Müvafiq olaraq, dil fakültəsi tələbələrinə ixtisas dilində şifahi nitq 

vərdişlərinin aşılanması üçün kommunikativ situasiyaların yaradılması olduqca 

vacib amillərdən hesab edilə bilər. Kommunikativ situasiyalar elə tərtib olunma-

lıdır ki, tələbələr tərəfindən mənimsənilmiş dil və nitq materiallarının yeni 

kommunikatv situasiyalarında işlədilməsi  təmin olunsun.  Qeyd  etmək lazımdır  
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ki, yaradıcı nitq «kontekst» və «situasiya» məfhumları ilə bilavasitə bağlıdır. 

«Kontekst» formasının məzmunu kontekstlə müəyyən olunduğu halda, «Situ-

ativ» nitqin məzmunu hər hansı situasiya ilə əlaqəlidir və həmin situasiyanı nə-

zərə almaqla başa düşülə bilər. Eyni zamanda onu da vurğulamaq lazımdır ki, 

nitq həmişə müəyyən kontekstə malikdir və müəyyən situasiya şəraitində baş 

verir (2). 

 Ali məktəbin aşağı kurs tələbələrində şifahi kommunikasiyaya  girmək 

tələbatını stimullaşdırmaq və həmin tələbatın ixtisas dili olan xarici dildə 

spontan nitqin yaradılmasına səbəb ola bilən şəraitin yaradılması olduqca 

vacibdir. Bu da tələbələr tərəfindən aşağı kurslarda mənimsənilmiş dil material-

larının şifahi ünsiyyət prosesində istifadə olunması üçün zəruri stimulların 

yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu cür stimullardan ən önəmlisi nitq reaksiyasına 

səbəb ola bilən kommunikativ situasiya hesab edilə bilər. İnsan fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi üçün tələbat və həmin tələbatın ödənilməsi üçün uyğun olan 

şəraitin olması zəruridir. Məhz bu səbəbdən şifahi nitq fəaliyyətinin baş verməsi 

üçün səmərəli situasiyanın olması vacibdir. 

Situativ nitq müxtəlif xarakterli situasiyalar əsasında qurulan nitq ünsiyyəti 

kimi başa düşülür. Tələbələrə şifahi nitq vərdişlərinin aşılanması məqsədilə 

istifadə edilən situasiyaları şərti olaraq iki qrupa bölərək nitq və ekstra linqvistik 

situasiyaları səciyyələndirirlər. Nitq və ya kommunikativ situasiyası dedikdə 

insanın şifahi nitq fəaliyyətinə səbəb olan daxili faktorları, ekstra-linqvistik 

situasiyalardan danışarkən xarici stimullar nəzərədə tutulur (1). Eyni zamanda, 

ekstra-linqvistik situasiya hər hansı situasiya yaranmasına səbəb olan və onun 

quruluşu digər əlamətlərinə  təsir edən situativ kontekst kimi başa düşülür. 

Beləliklə, tələbələrdə xarici dildə şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf 

etdirilməsinə yönəldilmiş kommunikativ situasiyalar iki formada həyata 

keçirilir: əyani-situativ-ekstra linqvistik və kontekstual-situativ yəni hər hansı 

mətnlə bilavasitə bağlı olan situasiyalar. Adından göründüyü kimi, təbii 

situasiyalar real kommunikasiya prosesində yaranır. Təbii situasiyalar şifahi nitq 

vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsində ən önəmli stimullardan 

biri kimi qəbul edilməlidir. Əmələ gəlmə şəraitindən asılı olaraq təbii və yaxud 

təlim situasiyaları qeyd etmək olar. Təbii şəraitində şifahi ünsiyyət vərdişləri real 

kommunikasiya prosesində, canlı və yaradıcı nitq fəaliyyətində inkişaf etdirilir. 

Dil fakültələrində ixtisas dili olan xarici dil tədrisini elə təşkil etmək lazımdır ki, 

burada təhsil alan tələbələrdə dil vahidləri və nitq modellərini konkret 

situasiyalarla əlaqələndirmək bacarığının inkişaf etdirilməsi təmin olunsun və 

eyni zamanda müqayisə edilən dillərin yalnız birinə əsas olan situasiyaların 

mövcudluğunu aşkar etməyə kömək edəcək. Müxtəlif situativ modellərin 

müəyyən olunması yuxarı kurs tələbələrinin diqqətini ingilis dilinin dil 

vahidlərinin və nitq modellərinin istifadə edilməsi qaydalarına cəlb etmə, 

onlarda mənimsənilmiş linqvistik materialların real ünsiyyət prosesi ilə yaradıcı 

şəkildə əlaqələndirmək qabiliyyətini tələbələrə aşılamaq üçün lazımı şəraiti 

təmin edir (5). Problemlə bağlı tədqiqatların müəllifləri belə hesab edirlər ki, 

xarici dili mükəmməl şəkildə öyrənmək və həmin dildən ünsiyyət vasitəsi kimi 

adekvat şəkildə istifadə etmək qabiliyyətinə yiyələnmək üçün tədrisin bütün 

pillələrində kommunikativ situasiyalardan geniş şəkildə istifadə edilməlidir. 
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, situativ nitqlə bərabər kontekst-situativ və 

kontekst üzərində qurulan şifahi nitq növləri mövcuddur. Adı çəkilən nitq 

növləri kontekst situasiyalardan, yəni kontekstdən götürülmüş situasiyalar geniş 

şəkildə istifadə etməklə əmələ gəlir və hər hansı mətndə və yaxud 

kommunikasiya prosesində dilin şərait, münasibətlər və real gerçəkliyin əlaqəli 

şəkildə dil vasitələrindən istifadə etməklə əks etdirilməsi kimi başa düşülür. 

Yuxarı kurs tələbələrinə ixtisas dilində şifahi nitq vərdişlərinin aşılanması 

prosesində dil daşıyıcılarının yaşadığı ölkələrdə rast gəldikləri autentik olan 

kommunikasiya situasiyalara maksimum dərəcədə uyğun olan situasiyaların 

təqdim edilməsi son dərəcədə məqsədəuyğundur. Auditoriya şəraitində bu cür 

yanaşmanın həyata keçirilməsi üçün autentik mətnlərdə olan problemli 

situasiyalardan istifadə etmək tövsiyyə edilə bilər (4). Autentik mətnlərin 

tərkibində olan semantik informasiya yuxarı kurs tələbələrində şifahi nitq 

vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün stimul ola bilər. Eyni 

zamanda onu da vurğulamaq vacibdir ki, mətndə olan linqvistik informasiya 

kommunikasiyanın ifadəsinin adekvat linqvistik vasitələrdən və nitq 

modellərindən istifadə etməklə həyata keçirilməsi üçün şərait yaradır (3).  

Aşağı kurslarda tələbələrin nitq vərdişlərinin formal cəhətdən qüsursuz-

luğu diqqət mərkəzində olduğu halda linqvistik baxımdan interferensiyaya 

səbəb olan materiallara daha çox diqqət yetirilməlidir. İngilis dili fakültəsinin 

həm aşağı, həm də yuxan kurslarında tələbələrdə şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf 

etdirilməsi təkmilləşdirilməsi istiqamətində iş tədris pilləsinin xüsusiyyətlərinə 

uyğun olan şəkildə davam etdirilməlidir. Tələbələrin diqqət mərkəzində şifahi 

nitq ünsiyyətinin formal cəhətlərinin onun məzmununun və səlisliliyinin olma-

sına baxmayaraq, həm aşağı, həm də yuxarı kurslarda da potensial interferensi-

ya mənbələri olan linqvistik vahidlər və nitq modelləri üzərində iş davam 

etdirilməlidir. Xüsusi əhəmiyyətə malik olan məsələlər sırasında ingilis dilində 

şifahi nitq ünsiyyətini idarə edən normaların mənimsənilməsini qeyd etmək 

lazımdır ki, müvafiq normalara yiyələnmədən şifahi nitq vərdişlərinin kommu-

nikativ-yönümlü, funksional-yönümlü şəkildə formalaşdırılmasını mümkünsüz 

edir. İngilis dilinin ixtisas dili kimi mənimsənilməsi prosesində həmin dili 

öyrənən şəxslər bəzən müəyyən risklə bağlı olan qərarlar qəbul etməli olurlar. 

Bu da həmin şəxs tərəfindən əvvəllər istifadə edilməyən dil vahidlərin, və 

yaxud artıq tələbələr tərəfindən müəyyən dərəcədə mənimsənilmiş qrammatik 

struktur və leksik vahidlərin, eləcə də nitq modellərinin yeni kommunikativ 

situasiyalarda istifadə edilməsini nəzərdə tutur. Bu cür kommunikativ situasi-

yalarda müxtəlif xarakterli səhvlərin meydana çıxması tam təbiidir. Məhz buna 

görə xarici dildə baş verən şifahi kommunikasiya prosesində tələbələr tərəfin-

dən buraxılan səhvlərə qarşı münasibətin necə olduğunu müəyyən etmək olduq-

ca vacibdir. Bu zaman səhvlərin aradan qaldırılmasına münasibət hər konkret 

kommunikativ situasiyada ilk növbədə bu və ya digər fəaliyyət növünün yerinə 

yetirildiyi zaman irəli sürülən məqsədlərdən bilavasitə asılıdır. İxtisas dilini 

tədris edən müəllimin nəzarəti altında qurulan şifahi kommunikasiya prosesində 

diqqət əsasən şifahi nitqin qüsursuz olmasına, yəni linqvistik xarakterli səhvlərə 

yönəldilir. Bu zaman səhvlərin düzəldilməsi məqsədəuyğundur. Eyni zamanda 

planlaşdırılmamış, spontan şəkildə baş verən, cütlük və qrup şəklində işin təşkil 

edilməsini nəzərdə tutan şifahi nitqin həyata keçirilməsi prosesində səhvlərin 
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düzəldilməsi deyil, onların qeyd edilməsini və gələcəkdə nəzərə alınmasını tə-

ləb edir (5) . Qeyd edilməlidir ki, anlaşılmazlığa və nitqin məzmununun adekvat 

şəkildə qavranılmasına səbəb ola bilən səhvlərin dərhal aradan götürülməsi 

tövsiyyə edilir.  

Eyni zamanda şifahi nitqin müxtəlif aspektlərinin öyrədilməsi məsələsi də 

hər zaman öz aktuallığını qoruyub saxlayır . Problemlə bağlı araşdırmalar 

aparmış alimlər tələbələrdə tədris olunan xarici dildə təkcə ayrı-ayrı sözlər və 

sözlər arasında deyil, həm də söz birləşmələri arasında əlaqə yaratmaq 

vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd 

edirlər. Tədqiqatçılar belə hesab ki, tələbələrin ana dili və öyrənilən xarici 

dildəki söz birləşmələrinin üst-üstə düşməməsi faktı bir sıra linqvistik və 

metodiki çətinliklərin yaranmasına səbəbi olur. İxtisas dili olan xarici dilin 

leksik və qrammatik quruluşunu leksik və qrammatik vahidlərdən şifahi 

ünsiyyət prosesində istifadə edilməsi cəhətdən tədqiq etmiş müəlliflər tədris 

edilən dildəki linqvistik vahidlərə dair məqsədyönlü, xüsusi şəkildə təşkil 

olunmuş işin aparılmasının vacibliyini vurğulayırlar (3).   

Lakin, şifahi nitqin öyrədilməsi zamanı tələbələrə linqvistik bilik və 

bacarıqların aşılanması probleminin araşdırılması ilə məşğul olan bəzi 

tədqiqatçılar söz birləşməsi məfhumunu xarakterizə edərkən cümləni deyil, sözü 

əsas götürürlər. Belə hesab edilir ki, şifahi nitq ünsiyyəti prosesində tələbələr 

tərəfindən istifadə edilən sərbəst söz birləşməsi cümlədən kənarda deyil, yalnız 

cümlə daxilində mövcuddur. Beləliklə də, söz birləşməsi sözlərlə eyni cərgədə 

nominativ funksiya daşıyan sintaktik vahid hesab edilir. Müvafiq olaraq, sərbəst 

söz birləşməsi bir tərəfdən cümlə üçün inşaat materialı funksiyasını yerinə 

yetirir, digər tərəfdən isə predmet, hadisə və s. ifadə vasitəsi kimi özünü biruzə 

verir. Bu mövqedən çıxış edən tədqiqatçılar söz birləşməsini hər hansı vahid, 

lakin üzvlərə ayrıla bilən məfhumun ifadə vasitəsi kimi çıxış edən iki və daha 

artıq tammənalı sözün birləşməsi kimi başa düşürlər. Sərbəst söz birləşməsinin 

bu cür xarakterizə olunması ideyasını dəstəkləyən dilçi-alimlərin mövqelərindən 

fərqli mövqe bildirən tədqiqatçılar sərbəst söz birləşməsini sintaksisin vahidi 

hesab edirlər. Onlar söz birləşməsinin xüsusiyyətlərindən biri kimi onun 

nominativ funksiyasını deyil, söz birləşməsinin komponentlərinin bir-biri ilə 

əlaqəyə girmək qabiliyyətini əsas götürürlər. Belə ki, tədqiqatçıların 

mövqelərini bir-biri ilə birləşdirən sözlərin təkcə sintaktik deyil, həm də 

semantik münasibətləri də maraqlandırır. Tədris edilən xarici dildə şifahi nitqin 

tədrisi problemini araşdıran müəlliflər belə hesab edirlər ki, sərbəst söz 

birləşməsi kommunikativ cəhətdən cümlədə müstəqil şəkildə mövcud olan və 

tabelilik əlaqəsi, spesifik qrammatik məna, semantik əlaqələr əsasında iki və 

daha çox tammənalı sözün birləşməsi yolu ilə yaranan məfhumdur. Sərbəst söz 

biləşməsi probleminə qrammatik yanaşma söz birləşməsinin bu və ya digər 

dərəcədə cümlənin quruluşu ilə sıx bağlı olduğunu, eləcə də, cümlə tərkibində 

sözlərin sintaktik əlaqələlərinin valentlilik əsasında qurulmasının zərururiliyini 

vurğulayır. 
 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Şırəliyev Ə.Ş. Xarici dillərin tədrisində fəal təlim metodlarının tətbiqi / Mədəniyyətlərarası 

dialoq: linqvistik, pedaqoji və ədəbi aspektlər. Beynəlxalq elmi konfrans. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

190 

2. Brumfit, C.J. 1984. Communicative Methodology in Language Teaching. The Roles of 

Fluency and Accuracy, Cambridge, Cambridge University Press. 

3.  Hymes D. ―On Communicative Competence‖ in ―Sociolinguistics‖, Pride J.B. and Holmes 

J. (eds.). Penguim, 1972. p 269-293 

4.   Littlewood, W.1992. Teaching Oral Communication. Oxford: Blackwell. 

5.  McGroarty, Mary. 1984. Some Meanings of Communicative Competence. For Second 

Language Students. TESOL Quarterly 18; 257-272. 

6.  Widdowson H.G. Teaching Language as Communication. Oxford University  Press, 1978, 

p 168  

 

РЕЗЮМЕ 

НАРМИН ИБРАГИМЛИ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассмотрены лингводидактические основы совершенствования навыков 

устной речи при обучении иностранному языку. Самый эффективный способ научить 

студентов коммуникативным навыкам - это создавать коммуникативную ситуацию, а 

также конструктивно использовать ситуации, которые возникают естественным образом в 

процессе обучения. Коммуникативная ситуация должна поощряться к вовлечению в 

процесс устного общения на изучаемом языке, максимально активизируя их. Создание 

интерактивного и коммуникативного контекста способствует развитию разговорных 

навыков и совершенствованию устных навыков. С другой стороны, важно создать 

благоприятную среду для поощрения взаимодействия учащихся. Таким образом, они 

могут выражать свои идеи и эмоции, не боясь ошибиться. Создание атмосферы с низким 

уровнем стресса и использование языка в реальных целях - это способы наладить 

конструктивное общение, а через взаимодействие учащиеся получают возможность 

приобрести навыки дискурса. Важно создавать ситуации, в которых учащиеся могут 

столкнуться с реальным общением на иностранном языке. Реальное взаимодействие дает 

учащимся возможность продемонстрировать, что они могут делать на иностранном языке. 

Ключевые слова: устное общение, реальный контекст, навыки, языковые 

единицы 

 
SUMMARY 

NARNIN IBRAHIMLI  

THEREOTICAL BASES OF DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH SKILLS IN THE 

ENGLISH LANGUAGE 

This article deals with linguistic and didactic basis of improving oral speech skills in 

foreign language teaching. The most effective way to teach communicative skill in students is to 

create a communicative situation, as well as to constructively use situations that arise naturally in 

learning process. The communicative situation should be encouraged to engage in the process of 

oral communication in the target language by activating them as much as possible. The creation 

of an interactive and communicative context contributes the development of speaking skills and 

the improvement of oral skill. On the other hand, it is important to create a positive environment to 

encourage the learners‘ interaction. As such, they can express their ideas and emotions without feeling 

afraid of making mistakes. Creating a low stress atmosphere and using the language for real purposes are ways to 

get meaningful communication and through interaction learners have the chance to acquire discourse skills.  It is 

important to foster situations in which learners can face real communication in a foreign 

language. Real interaction gives the learners the opportunity to demonstrate what they can do in the foreign language 

 Key words: oral communication, real context, skill, language units 
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ÜMUMBƏġƏRĠ  ĠDEYALAR TƏRƏNNÜMÇÜSÜ - NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ   

 

Nizami  əsərlərində irəli  sürülən və  həlli vacib olan məsələlər  xalqın  təfəkküründə  

yeni  aləm açır, özünə yurd  salır. Öz  qələmi ilə  özünə  ölməzlik  heykəli  qoyan Nizami  insana 

məhəbbətlə, bəĢəri  düĢündürən məsələlərin  həllinə  yönəltdiyi  fikirləri ilə  daha da doğmalaĢır. 

Nizami Gəncəvinin əsərlərini oxunduqca yüksək mənəvi - əxlaqi  keyfiyyətlər  yaradır, biliyini və 

dünyagörüĢünü zənginləĢdirir, pis yoldan çəkinməyə, xeyirxhlığa, ədalətə sövq  edir. Nizaminin  

bəĢəri  məna kəsb edən müdrik kəlamları yeni  nəslin  tərbiyə  olunmasında, dünyagörüĢünün 

formalaĢmasında, mənəvi  cəhətdən  saflaĢmasında  bu  gün  də  mühüm əhəmiyyət  kəsb edir.  

Açar sözlər: xalq, yaradıcılıq, insanpərvərlik, poema, ustalıq, humanist fikir, 

dünyagörüĢü 

 

Xalqımızın  böyük oğlu bədii və fəlsəfi fikrimizin nurlu əbədiyyətini 

yaradan Nizami Gəncəvi yalnız Azərbaycan xalqına deyil, həm də bütün 

bəşəriyyətə mənsub sənətkarlardandır. Dahi şairin şerlərində böyük ustalıqla 

tərənnüm edilən istək və arzular məhəbbət, insanpərvərlik, ədalət, hünər, cəsarət 

və mərdanəlik, səbr və təmkin bəşər övladına məxsus insani hiss və duyğulardır 

ki, Nizami onları bütün əsərlərində vəsf etmişdir. Şairin poemalarını oxuyarkən 

istər-istəməz onun insana, insanın ucalığına veridiyi qiymətdən heyrətə 

gəlməmək mümkün deyildir. Nizami insanı yer üzünün əşrəfi sanırdı. 

Ümumbəşəri ideyalar tərənnümçüsü olan Nizaminin humanist fikir və 

düşüncələrini ifadə edən, orijinallığı və bədii təfəkkür yetkinliyi ilə dünya 

oxucularını heyran və məftun edən ―Xəmsə‖nin təsiri ilə dünyanın bir çox 

ölkələrinin şair və yazıçıları öz əsərlərini yaratmışlar.  

Nizami dünya ədəbiyyatında yeni bir dövr açmış Yaxın və Orta  Şərq 

xalqlarının bədii, ictimai, fəlsəfi təfəkkür tərzini nurlandırmışdır. Bu nadir 

istedad sahibinin irsi 9 əsrə yaxındır ki, həm doğma xalqının həm də Şərq 

xalqlarının bədii təfəkkür yaradıcılığını zinətləndirən bir mənbə olaraq qalır.  

Nizami əsərlərində təbiət lövhələrinə, cəmiyyətə,  insanı əhatə edən 

mühitə və bütövlükdə insanın özünə geniş yer verilir. Şairin əsərlərinə əbədilik 

gətirən insanı lirik – romantik  və müxtəlif psixoloji anlarda bədii idrakın, bədii 

təsvir vasitərlərinin  zənginliyi, rəngarəngliyi və dolğunluğu ilə tərənnüm 

etməsidir. Nizami əsərləri ilə Şərq xalqları poeziyasında lirik – romantik  və 

psixoloji etik səciyyəli bir məktəbin əsası qoyulmuşdur.  

Nizaminin hələ gənc yaşlarında qələmə aldığı ―Sirlər xəzinəsi‖ əsərində 

böyük bəşəri problemə toxunulur. Burada əks etdirilən hisslər də, duyğular da, 

ideyalar da bəşəri xarakter daşıyır. Onun irəli atdığı problemlərin yalnız özünə, 

öz xalqına deyil, bəşər övladına təfəkkür sahibi insana aid olduğunu görürük. Bu  

ilk poemasında mütəfəkkir şair sözün qüdrətindən, kəsərindən elə məharətlə 

istifadə edir ki, onun zəkasında gəncliklə ağsaqqallığın tarazlığı görünür: 
 

Məqalə tarixçəsi: 
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İçmə, hüşyar eyləməz o içdiyin mey səni,  

Yaddan çıxar varlığın, şərab eylər key səni.  

Sərxoşluğa uyan kəs ələm çəkər ömürlük, 

Aqilliyin üstünə qələm çəkər ömürlük.- (1, s. 185) 

deyən şair hələ gənc yaşlarından meyin insanı rəzil hala saldığından, əqli-

məntiqi idrakdan məhrum edib şüurusuz vəziyyətə gətirdiyindən söhbət açır, 

əsrlər, qərinələr bundan əvvəl yalnız hər hansı azərbaycanlıya deyil 

ümumiyyətlə bəşər övladı olan insana bu pis əməldən əl çəkməyi tövsiyyə edir. 

Qana qaltan etsə də səni zəhmət tikanı, 

Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı. 

Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl, 

Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sail. 

Hələ 9 əsr əvvəl Nizami zəhmətə, əməyə yüksək qiymət vermiş insanın 

işi ilə, əməli ilə ucalmasını söyləmişdir. Artıq planetimizin hər yerində zəhmətə 

qatlanan, öz əməyi ilə yaşayan insanın əxlaqi xüsusiyyətinin ali olmasını 

görürük. Ümumbəşəri məna kəsb edən zəhmət, namus sözləri məhz insana 

məxsus keyfiyyətdir. Dahi şairimizin bu nəzəri tövsiyyələri bu gün də insanı 

alçalmamağa, zəhmətə, ucalığa səsləyir.  

Dünyaya fateh olmaz zülmkarlıq, rəzalət, 

Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət. 

Ədalətin müjdəsi yer üzünü şad edər, 

Ədalətin işidir ölkəni abad edər.- 

misralarını bizdən 9 əsrə yaxın bir müddət ayırır. Əslində isə bu zaman 

ayrılığıdır. Burada dərin, güclü bir mənəvi yaxınlıq duyulur. Hansı ictimai – 

iqtisadi formasiya olsada, ədalət, zülmkarlıq, rəzalət insana məxsus 

keyfiyyətlərdir. Nizami isə insanlığı yalnız ədalətdə görür.  

Xoşbəxtlər tək əgər dövlət sevərsən,  

Tamahı məhv elə, qurtar ondan sən,-  

misraları Gəncəvinin II poeması olan ―Xosrov və Şirin‖dəndir. Şair burada da 

insanı  ön plan çəkir, onunla danışır, tamahı az olanı dünyanın ən xoşbəxt adamı 

hesab edir. Belələrinin həyatda bəlalardan kənarda qalacağını söyləyir. 

Tamahkarlığı şair insanın ən rəzil xüsusiyyəti kimi qiymətləndirir.  

―Yeddi gözəl‖dəki fikirlər şairin həyat, cəmiyyət və insanlar haqqındakı 

mütərəqqi fikirlərinin davamıdır. Nizamiyə görə insanın vəzifəsi yeyib –

yatmaqdan ibarət deyil, sayıq olmaq, hünər göstərmək insanın başlıca 

vəzifəsidir. İnsanın ləyaqəti xalqına xidmətdə xalqının qeyrətini çəkməkdə üzə 

çıxır. 

Çalış öz xalqının işinə yara, 

Geysin əməlinlə dünya zər – xara . 

Xoş ətirlər saçmaq istəyən adam,  

Gül tək xoşxasiyyət olmalı müdam. 

Humanist  ideyaların  yüksək  ifadəsi, həqiqi  məhəbbətin  mücəssəməsi  

Leyli  və  Məcnun  obrazları  həmişə  yaşayan, yüksək  poetik  lövhələrlə  

verilmiş insanlığın  ülvi məhəbbəti, bəşər  övladının  ən  ali  hissləri  kimi  tərən-

nüm  edilmişdir. 

Məhəbbət  daimi olmasa   əgər, 

Gəncliyin  bir  şəhvət  oyuna  dönər. 
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Məhəbbət  odur ki, odu  sönməsin, 

İnsan  yaşadıqca  üzü  dönməsin. 

Həqiqi  məhəbbət  bir  məhəbbətdir, 

İlki  də, sonu  da əbədiyyətdir. 

―Leyli   və  Məcnun‖  poemasından gətirilən  bu  sətirlərdə  böyük  

Nizami  məhəbbəti  şəhvətə, oyuncağa, yüngül  hisslərə döndərməməyi  tövsiyə 

edir.  

Nizami  sonuncu  poeması  olan  ―İsgəndərnamə‖də  xalqlar  dostluğunu, 

sülh ideyalarını, vətənpərvərlik  duyğularını  ecazkar  sənətkarlıqla tərənnüm  

etmiş, bu  xüsusiyyətləri  böyük şair  humanist  dünyagörüşündəki  

beynəlmiləlçilik  əhval – ruhiyyəsi  ilə  bağlamışdır. ―Şərəfnamə‖dən  gətirilən  

aşağıdakı  iki  sətirdə: 

Döyüşdən yaxşıdır  barışıq, şəfqət, 

Biri  dərd  gətirər, biri səadət –  

deyən  Nizami  insanları  dostluğa, sülhə, barışığa  çağırır. Bəşər övladına  xas 

olan səbr, təmkin, inam  kimi  ən  ali  xüsusiyyətlər  aşılayır. 

Hər  bəndin  açarı  səbrdir, inan, 

Səbirli  adamlar  olmaz  peşiman. 

Darılma  sənə üz  verəndə  kədər, 

Ondan  böyük  bir  dərddən  qıl  gəzər. (2, s. 265)  

Bu  sətirlərdəki fikirlər əsrlərdir  ki,  oxuculara səbr, təmkin, vüqar, inam  və 

qətiyyət kimi keyfiyyətlər aşılayır. Dahi sənətkar  əsərlərində yunanların, 

ərəblərin, çinlilərin, rusların, gürcülərin, hindlilərin, İran  və Dağıstan  

xalqlarının  adını  hörmətlə  çəkir, onların  adət - ənənələrindən, həyat  tərzindən  

məlumat  verir. 

Hər  şeyi  özünçün əkmək  nə  yarar ? 

Dünyada  hesabsız  ruzi  yeyən  var. 

Köçənlər  zəhmətlə  əkdiyi  bağdan, 

Gələnlər  meyvəni  dərmiş  hər  zaman. 

Köçənlər  bir çox şey  əkmişdir  bizə, 

Biz  də  əkməliyik  gənc  nəslimizə. 

Dünya  bir  tarladır  diqqətlə  baxsaq 

Hamı  bir – birinə  cütcüdür  ancaq ... – 

Göründüyü  kimi  humanist  şair əkilən, becərilən nemətləri, Allahın  

verdiyi  ruzini  yalnız  öz  xalqına  deyil, haralığından  və  dini etiqadından  asılı  

olmayaraq  yer  üzünün  əşrəfi  olan  bütün  insanlar  arasında  paylanmasını 

tövsiyyə  edir. 

Nizami  yaradıcılığında  elə  bir  əsər, elə bir   poema, elə bir  parça  

yoxdur ki, orada  bəşər övladına  məxsus  hisslər  öz  əksini  tapmasın. 

Əsrlər, qərinələr  keçəcək  Nizami  ideyaları  yer  üzünün  insanlarını  

dostluğa, sülhə, düzlük  və  sədaqətə, məhəbbət  və  cəsarətə  səsləyəcək. Çünki  

Nizami  yaradıcılığı  insan  həyatını, insan  qəlbinin  ehtiraslarını, sirlərini, 

dövrünün  mütərəqqi  insanlarını  narahat  edən  saysız – hesabsız  qayələri  ön  

plana çəkmiş, sözün  qüdrəti  ilə  adamları  tərbiyə  etməyə  yönəlmişdir. Nizami  

sözü ―Allah   vergisi‖  sayırdı. İnanırdı  ki, sözün  qüdrəti  müxtəlif  zümrədən  

olan insanları  və  nəsilləri  bir – birinə  yaxınlaşdırır. Elə  buna  görə  idi  ki, 
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dahi  şair  özünün  humanist  fikirlərini  qələminin  ecazkar  gücü  ilə  

müasirlərinə  və  gələcək  nəsillərə  çatdırmaq  istəyirdi. 

Dünya  mədəniyyəti  xəzinəsinə  misilsiz  əsərlər  bəxş  etmiş  Nizami   

Sanma  nağıllarım  boş  əfsanədir, 

Hər  biri  dopdolu bir  xəzinədir.-  

deyərkən  poeziyasındakı  humanizmi, müdrikliyi, uzaqgörənliyi, xeyirxahlığı, 

gələcək  nəsillərin  mənəvi  dünyasına  işıq  saçan  böyük  ideallarını  nəzərdə  

tuturdu. 

Nizami  hələ  ilk  poemasını - əxlaqi  təlimin  bədii  salnaməsi sayılan  

―Sirlər  xəzinəsi‖ni  haqlı olaraq  müdrikliyin  bayrağı adlandırmışdır. 

Müdrikliyin bayrağı  deyilsə  də  əsərim, 

Yaşatmasın  adımı  heç bir  vədə  əsərim. 

Ürəyimin  qaniylə  bil  ki, yazdım onu  mən, 

Elədən – elə  yoxsa ki, yollamazdım onu  mən. 

Müdriklik  bütün  xəzinələrdən  yüksəkdir – deyən  şair  ―Sirlər  

xəzinəsi‖  poemasının  əsl qayəsini  belə  səciyyələndirir: 

Səhərtək  əritmişəm  gecələrin  şamını, 

Sehrikarlıq  möcüzəm  heyran  qoyub  hamını.  

Yoxsula da, şaha da  hikmət nuru  saçmışam, 

Ülviyyət xəzinəsinin  hər  sirrini  açmışam.  

―Yoxsula  da, şaha da  hikmət nuru  saçarkən, ülviyyət  xəzinəsinin hər  

sirrini  açarkən‖  dahi  mütəfəkkirin  əsas  məqsədi  özünün  humanizm  

nəzəriyyəsini həyata  keçirmək, insan səadətini  təmin  edən yolları göstərmək 

olmuşdur. Buna  görə də Nizami  deyirdi: 

Hikmət  dəni səpdim ki, vəfa  dəni  cücərsin, 

Hamı  alqış oxuyub, bir  gün barını dərsin. 

Zəhmətkeş  xalqın elə bir  müqəddəs  niyyəti, fikir  və  ümid  çırpıntısı  

yoxdur ki, Nizami  poeziyasında  əbədiləşib, poetik  ifadəsini  tapmamış  olsun, 

Nizami  sənəti, Nizami  humanzmi və  ideyaları, irəli  sürülən  bəşəri  hisslərin  

ifadəsi  zamanın  böyük  sınağından  çıxmamış olsun. Nizaminin  ideyaları    

əsrləri   və qərinələri  aşıb  gələrək  bütün  dünyaya səs  salmışdır. Nizaminin  

ölməz, bəşəri  ideyaları   zəhmətkeş  adamların  həyat eşqini, gələcəyə inamını  

artırmışdır. İnsanları  əbədi  səadətə  qovuşdurmaq  arzusu, mütərəqqi ideyalarını  

həyata  keçirmək  istəyi  şairin  mənəvi xəzinəsində məskən  salmışdır. 

İnsanların  məhəbbətlə qoruyub  saxladığı  və  təbliğ  etdiyi  mənəvi  

xəzinəsində  Nizaminin  yaratdığı   mənəvi  xəzinə  xüsusi  yer  tutur. Şərqi  və  

Qərbi  əsrlər  boyu  məftun  etmiş, Nizami  yaradıcılığını  kamala  yetmiş, nəcib  

əxlaqi sifətlər, əql  və  gözəllik daşıyıcısı  olan insana   həsr  etmişdir. Poema-

larında  qələmə  aldığı qəhrəmanlar   böyük  hərflərlə  yazılan insan  obrazları-

dır. Poemaların  yazılmasında əsas  məqsəd isə   insan  səadətinə  xidmət, bu  

səadəti  təmin etmə yollarını  arayıb  göstərməkdir. İnsanın  yüksək  əxlaqi  

keyfiyyətlərinin  tərənnümü  Nizaminin   humanist  dünyasının  mənəvi  mahiy-

yətinə  çevrilmişdir. 

Nizami  humanizmi  İsgəndər  kimi  bir obrazı  dünya  mədəniyyətinə  

bəxş  etmişdir. Şair  İsgəndərin yüksək  insani  keyfiyyətini  açmaqla  onu  bir  

nümunə  kimi  dünya  şahlarına  göstərmək  istəmişdir.  Dünyaya  ağalıq  etmək  

iddiasında  olan  fateh  İsgəndər  Nizaminin  qələmi  ilə   tərbiyə  olunur, ədalət  
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səsini aləmə  yayaraq   zülm, nadanlıq  və  bədxahlıqla  mübarizəyə  qalxır, fəth  

etdiyi  ölkələrin xalqları  arasında  haqqın, ədalətin  bərpasına  hökm  verir. 

Artıq, İsgəndərin  müharibələri  işğalçılığa   deyil, sülhə, əmin – amanlığa 

xidmət  edir (5, s. 97). 

Nizami  bütün poemalarında  elmin  təntənəsini, alimin  yüksək  yerini  

tərənnüm  etmişdir. ―İsgəndərnamə‖  poemasında  isə  bu  gözəl   idealın 

çiçəklənməsi  xüsusi  rövnəq   tapmışdır. Şair   ağlın təntənəsinə, qələbəsinə  nail  

olmaq  üçün elmə, biliyə  sahib  olmağı lazım  bilir, təlqin  edirdi (4, s. 95). 

Təsadüfi  deyildir ki, dahi  mütəfəkkir ideal  hökmdar obrazını 

yaradarkən  onu  elm, alim  hamisi  kimi   qələmə  almışdır.    

Ağıl hər  bir sirrə  yol  tapsın deyə, 

O verdi  fikrini  elmə, biliyə. 

Əmr  etdi   verildi  belə  bir  fərman: 

Alimdir  gözümdə  ən  əziz  insan. 

Elmlə, hünərlə - Başqa  cür  heç kəs, 

Heç  kəsə  üstünlük  eyləyə  bilməz. 

Rütbələri  içində  seçilir  biri, 

Hamıdan  ucadır  alimin  yeri.  

Şair  cəmiyyətin inkişafı  üçün, insanların  formalaşması, həyatın  yaxşı  

mənada  dəyişməsi üçün  elmin  zəruriliyini, vacibliyini  gələcək  nəslə 

çatdırmağı  öz  humanist  borclarından  hesab  edirdi. Şairin  antik  yunan  

mədəniyyətinin  ölməz  şəxsiyyətlərinin parlaq  obrazlarını  yaratması da  məhz  

bu ali  məqsəddən  irəli  gəlirdi. 

Bağlı  bir  qapıya  açar  axtarsan, 

Ancaq alimlərdə  axtar, taparsan. 

Mərdlərin  qan tökən qılıncı, bəli, 

Alim  tədbirilə  olar  kəsərli. 

Xeyirxahlıq  carçısı  olan şair  hər kəsi  ayrılıqda  cəmiyyətin  ümumi  

inkişafına  təkan  verən  nəcib  əməllərə  xidmət  etməyə  çağırmışdır: 

Çalış  öz  xalqının  işinə  yara, 

Geysin  əməlinlə  dünya  zər, xara. 

Nizaminin  humanist nəzəriyyəsinin  tərkib  hissələrindən  biri  də  

əməksevərlik  təlimidir. Əməyin  tərənnümü və  təbliği  sözün ən  yüksək  məna-

sında  Nizami  poeziyasında  öz  yüksək  poetik  əksini  tapmışdır. 

Hər  halda  sən  çalış, həyat  əməkdir, 

Cənnət  kahılığı  nəyə  gərəkdir. –  

deyən  şair  əməyin  insan  həyatındakı həlledici  rolunu bir  filosof təfəkkürü  ilə  

mənalandırır.  Şairə  görə insan  təbiətin mərhəmətinə  sığınmalı ondan  səxavət 

ummamalıdır. İnsan – öz  gücü  ilə  təbiətin naz – nemətlərindən  bəhrələnməli, 

təbiətə  insan  hərarəti, insan nəfəsi  gətirməlidir (3, s. 290). 

Zəhmətlə  açarsan  bağlı  tilsimi, 

Açsan, xəzinə  çıxar  aydın  gün  kimi. 

Ölməz  şair  insanı  düşünməyə  çağırır, insan şüurunu  dayanmaz, 

arasıkəsilmə fəaliyyətə ruhlandırır: 

O  şey ki, bizlərə  lap  aşikardır, 

Onda  da gizli bir  xəzinə vardır. 
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Əməksevər  şairin  təbiətində bütün  həyatı  boyu  iki  xüsusiyyət – ağıl  

və  zəhmət  vəhdət  təşkil  etmişdir. O,  heç  vaxt keçirdiyi  həyəcanlardan, 

yuxusuz  gecələrdən, axtarışlardan  yorulmamışdır. Xalqın  səadəti  naminə  

daha  çox  yazmaq, yaratmaq  eşqilə  çalışmışdır. 

Nə  qədər  çəkməyib  yuxu  gözümə, 

Əməyi  eyləyim  sənət  özümə. 

Nizami  poemalarında  qaranlığı  işıqlandırmaq, zülmətə nur  çiləmək  

kimi  bədii  amalı həll  etmək  istəmişdir. Ülvi  hisslərin  tərbiyəedici  məzmunu  

açmaq  şairin  poetik  məqsədi olmuşdur. Onun  humanist  dünyasında  gəncliyi 

xeyirxah  əməllərə  qanadlandıran  ən  ali  hisslərdən  söhbət  açılır, insan  

xarakterinin  ən  ümdə  məziyyətləri  təlqin  və tərənnüm olunur. Nizamiyə  görə  

şəxsiyyətin yüksək mənəvi keyfiyyətlərinin  formalaşması  onun hərtərəfli və  

ahəngdar inkişafının çox  mühüm  bir  cəhətdir. 

Varkən  sağlıq  əldə, cavanlıq  əldə, 

Sənindir  hər  murad, hər  xoş  əməl də. 

Dünyada  keçməsin  boş  cavan çağın,  

Yol get  ki, güclüdür  indi  ayağın  (5, s. 147). 

Şairin  yaratdığı  və   irəli sürdüyü belə  fikirlər  onun kamil  insan  

haqqındakı təliminin əsas  şərtlərindəndir. Şair  öz  oğluna  nəsihət  edərkən  

üzünü  bütün  gənclərə  tutmuş, bütün  gəncliyi  tərbiyələndirmək  istəmişdi. 

Klassik  humanizm  nəzəriyyəsi  Nizami yaradıcılığında  ən  gözəl  bədii  

təcəssümünü tapmışdır. Nizaminin  Şərq  ədəbiyyatına  gətirdiyi yeniliklərdən, 

kəşflərdən biri  də  poemalarında  yaratdığı  möhtəşəm qadın  obrazlarıdır. 

Qadını  həmişə cəmiyyətin tam ləyaqətli bir  üzvü  kimi görməyi  arzulayan  

böyük  şair tarixdən  aldığı  qadın  obrazlarını öz  humanist  ideyaları  

baxımından  əbədiləşdirmiş. 

Nizami  ideyaları  tarixin  keşməkeşli, qanlı – qadalı  günlərindən  keçib  

bu  günümüzə  qədər  gəlmişdir. Bu ideyalar  zaman  keçdikcə  yaşayacaq, hər  

yeni  nəsl  Nizami  yaradıcılığının açılmamış  cəhətlərini  kəşf  edəcəkdir. 

Nizaminin  tükənməz  söz  xəzinəsi  əbədidir, ölməzdir, çünki   dahi   şair   elə  

müqəddəs  fikir  və  arzuları, elə  böyük  duyğuları  əks  etdirmişdir  ki,   nə  

qədər  bəşər  mədəniyyəti  mövcuddur, onlar  da  yaşayacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ПАРВАНА ГУЛИЕВА 

ВОСПЕВАТЕЛЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИДЕЙ - НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

Проблемы, поднятые в произведениях Низами, и проблемы, которые необходимо 

решить, открывают новый мир в сознании людей. Низами, воздвигший  своим пером 

статую бессмертия, становится все более роднее со своей любовью к людям и своими 

идеями, направленными на решение проблем, волнующих человечество. Читая 

произведения Низами Гянджеви, он создает высокие моральные качества. Это обогащает 

у человека знания и мировоззрение, побуждает избегать зла,  быть добрым и 
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справедливым. Мудрые слова Низами, имеющие человеческий смысл, по-прежнему 

важны в воспитании нового поколения, в формировании их мировоззрения, в их духовном 

очищении. 

Ключевые слова: Народ, творчество, человечность, поэма, мастерство, 

гуманистическая мысль, мировоззрение 

 

SUMMARY 

PARVANA GULIYEVA 

SINGER OF THE HUMAN IDEAS NIZAMI GANJAVI 

The issues raised in Nizami's works and the issues that need to be resolved open a new 

world in the minds of the people. Nizami, who erected a statue of immortality with his pen, 

became more and more familiar with his love for people and his ideas aimed at solving problems 

that concern mankind. As he reads Nizami Ganjavi‘s  works, he creates high moral qualities. It 

enriches his knowledge and worldview, encourages him to avoid evil, kindness and justice. 

Nizami's wise words, which have a human meaning, are still important in the upbringing of a 

new generation, in the formation of their worldview, and in their spiritual purification. 

Key words: People, creativity, humanity, poem, mastery, humanistic thought, 

worldview 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATININ ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ MUZEY 

MATERĠALLARININ ROLU 

 

Məqalədə çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı olan qiymətli materialların 

qorunub saxlanıldığı C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyi tarixi 

simvolların xatirəsini əbədiləĢdirmək üçün onlar haqqında muzeydə olan eksponatlardan söhbət 

açılır. Burada xatirə muzeylərinin yaradılmasından da məlumatlar verilir. 

Açar sözlər:  muzey, fond, incəsənət, portret, əĢya 

 

 Hər bir xalqın ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyət abidələrinin qorunub 

saxlanmasında, bu abidələr əsasında xalqın tarixinin, ədəbiyyatının və 

mədəniyyətinin öyrənilməsində muzeylərin böyük rolu var. 

 Muzeylər maddi-mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi, 

mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata keçirildiyi 

elmi-tədqiqat müəssisəsi, dünyəvi və dini xarakterli, tarixi-bədii əhəmiyyətə 

malik əşyaların, sənət və eksponatların qorunub saxlandığı yerdir. Muzeylər 

həmçinin görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin 

ömür və yaradıcılıq yoluna aydınlıq  gətirmək, onların şəxsi əşyalarını, tarixi 

sənədləri, əlyazmaları öyrənmək və qoruyub gələcək nəsillərə ötürmək 

baxımından elmi-tədqiqat ocaqlarıdır. 

 XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni 

fikir həyatında sürətlə cərəyan edən proseslər öz növbəsində muzey işinin 

təşkilinə təkan vermiş və ölkəmizdə müasir tipli muzeylərin yaradılmasına 

başlanmışdır. Ölkəmizdə tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, görkəmli tarixi 

şəxsiyyətlərin, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin ev muzeyləri, xatirə 

muzeyləri təşkil edilmişdir. 

 Azərbaycan xalqının tarixi kimi, ədəbiyyatının da keçdiyi yol hamar 

olmamışdır. Tarix boyu müxtəlif yadelli təzyiqlərə məruz qalan qədim və zəngin 

Azərbaycan ədəbiyyatı və bu ədəbiyyatın yaradıcılarının minilliklər boyunca 

ərsəyə gətirdiklərini qoruyub saxlamaq, gələcək nəsillərə ötürmək o qədər də 

asan olmamışdır. Zəngin və humanist ideyalarının vüsəti ilə seçilən 

ədəbiyyatımız bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə Nizami, Füzuli, Nəsimi, M.Ə.Sabir, 

H,Cavid, Ə.Vahid və bir çox söz xridarlarını bəxş etmişdir. Onlardan hər birinin 

həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində tarixi mənbələr, qaynaqlarla yanaşı, 

şəxsi əşyaları, xatirə sənədləri və s. qoruyub saxlayan muzeylərin rolu 

danılmazdır (3, s.38). 

 Bu gün orta ümumtəhsil məktəbləri və ali təhsil müəssisələrində tədrisin 

müxtəlif formaları və növlərindən geniş istifadə olunsa da, çağdaş ictimai, siyasi, 

sosial  vəziyyət  və  dünya təhsil sistemi əyaniliyin xüsusi formasını, ədəbi-bədii,  

tarixi-ictimai, estetik  informasiyaların çoxmotivliyini tələb edir. Əyani- illüstra- 
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tiv vəsait kimi muzeylərdə qorunan sənəd və eksponatlar bu mənada şair və 

yazıçıların mənsub olduğu mühitin ədəbi mənzərəsi və yaradıcılıq yolu barədə 

geniş məlumat verir. 

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin qədim dövrlərdən bu günədək keçdiyi 

inkişaf yolunu və bu yolun yolçularının həyatı, yaradıcılıqları və əhatə 

olunduqları ətraf mühiti əyani şəkildə canlandıra bilən başlıca məkan 

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyi və ayrı-ayrı 

sənətkarların xatirə muzeyləridir (2, s. 28). 

 C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyində qorunub 

saxlanılan xatirə şəkilləri, şəxsi əşyalar, yazı nümunələri, ev əşyaları ilə 

yaxından tanış olduqca tələbə və şagirdlər Azərbaycan xalqının milli sərvəti 

sayılan ədəbi-mədəni abidələrin zənginliyinə bir daha əmin olurlar. Muzeydə 

Azərbaycan ədəbiyyatının ən qədim zamanlardan çağdaş dövrədək keçdiyi tarixi 

inkişaf yolu əks etdirilir. Yenidən qurulmuş və zənginləşdirilmiş 

ekspozisiyalarda Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf mərhələləri boyu 

sənətkarların həyatı və yaradıcılığı müxtəlif sənədlərdə, yazı nümunələrində 

əksini tapmışdır. Qədim əlyazmalar, rəsm əsərləri, xalçalar, maddi-mədəniyyət 

nümunələri, nadir çap kitabları, numizmatika nümunələri, yazıçıların xatirə 

əşyaları, sənədli fotoşəkillər, heykəltəraşlıq nümunələri, xəritələr, tətbiqi sənət 

nümunələri və s. şair və yazıçıların həyat və yaradıcılıqlarının, bədii əsərlərin 

öyrədilməsində yardımçı əyani vəsaitlərdir. Muzeyə gələn tələbə və şagirdlər 

monitorlar vasitəsilə qiymətli audio-video materiallarla-səhnə əsərlərindən 

fraqmentlərə, tanınmış aktyorların ifasında poeziya nümunələri ilə tanış ola 

bilirlər. Müxtəlif dövrlərdə yaşamış M.Gəncəvi, Q.Təbrizi, N.Tusi yaradıcılığını 

əks etdirən ekspozisiyalar M.F.Axundova, H.Cavidə, M.S.Ordubadiyə həsr 

olunmuş xüsusi guşələrdə zəngin materiallar sənətkarın dövrü, mühiti ilə bağlı 

dolğun təsəvvür formalaşdırır. Tarixi və bədii əhəmiyyət daşıyan eksponatların 

mühüm bir qismi sonrakı dövrlərdə əsas etibarilə şəxsi kolleksiyalarda 

toplanmışdır. Nəzəri biliklərlə yanaşı,  sənətkarın istifadə etdiyi  eynək yaxud 

qol saatı ilə tanışlıq belə onu cismən olmasa da ruhən insana yaxınlaşdırır, 

doğmalaşdırır. 

 Ayrı-ayrı şair və yazıçıların ev muzeylərində toplanan onlara məxsus şəxsi 

əşyalar sənətkarın tərcümeyi-hal, çap olunmuş əsərləri, sənət dostları, ədəbi aləm 

və s. haqqında  zəngin məlumat mənbələridir. H.Cavid, C.Məmmədquluzadə, 

M.S.Ordubadi, M.Araz, M.T.Sidqinin həyat və yaradıcılığı tədris edilərkən 

onların ev muzeylərini ziyarət etmək, ədəbi-bədii kompozisiyaların bilavsitə 

sənətkarın yaşayıb ömrünü başa vurduğu evdə keçirilməsi bədii zövqün, estetik 

dəyərlərin formalaşdırılması ilə yanaşı, sənətkarın ruhuna hörmət və ehtiramın 

bariz nümunəsidir. 

 Muzeylərlə təmasda olmaq tələbələri tədqiqat aparmağa həvəsləndirir, 

kütləvi fəaliyyətlərə yönəldir. Ədəbiyyat tarixindən icmal mövzuların muzeydə 

tədrisi, muzey materiallarına istinad ədəbiyyatın tarix, coğrafiya, təsviri 

incəsənət fənləri ilə əlaqə yaratmasına, nəticədə tədrisin səmərəliliyini artırmağa 

yönəlir. Muzeydəki hər bir eksponat və əşya, yazılı mətn həqiqi bilik mənbələri 

ilə təmasda olmağa imkan verir, yazıçının əsərlərinin ideya-estetik məzmununu, 

emosional təsir gücünü artırır, sənətkarı yalnız bədii əsərlər yaradıcısı kimi 

deyil, bir insan kimi məişətdə gündəlik iş şəraitində təbii halda dərindən 
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anlamağa şərait yaradır. Müxtəlif fotolar, maddi əşyalar keçmiş və müasirlə 

əlaqələndirilərək müqayisə edilir, hər hansı bir mövzunun söz sənəti və incəsənət 

əsərlərində ifadə formalarının müxtəlifliyini görür, müşahidə edir və müqayisə 

etməyi öyrənirlər. Bu cür pedaqoji fəaliyyət prosesində mənimsənilən bilik 

möhkəm olur və unudulmur (1, s. 25). 

 Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bir çox ədəbiyyat və 

incəsənət xadimlərinin, o cümlədən XX əsr Azərbaycan dramaturqu və filosofu, 

şair Hüseyn Cavidin ev muzeyinin yaradılması təqdirəlayiqdir. Muzey 1981-ci 

ildə Hüseyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə Naxçıvan 

şəhərində yaradılmışdır. Muzeydə H.Cavid və Cavidlər irsinə aid materiallar 

toplanmışdır. Cavid yaradıcılığının tədrisi zamanı muzeyə səyahət şairin dövrü, 

mühiti, qələm dostları, ilk mətbu əsərləri, ailə üzvləri ilə bağlı müxtəlif çeşidli 

materiallardan istifadəyə imkan verir. Cavidə olan şəxsi əşyalar, yazı 

nümunələri, ev əşyaları təkcə böyük sənətkarın həyat yolu deyil, repressiya 

dövrünün əhval-ruhiyyəsi, müxtəlif insan taleləri, sosial-ictimai ziddiyyətlər, 

maddi-mədəniyyət nümunələri haqqında dolğun təsvir yaradır. H.Cavidin ev 

muzeyində olarkən tələbələr (şagirdlər) cavidşünaslığa həsr olunmuş 

araşdırmaların toplandığı toplularla, Cavidin ―Şeyda‖ əsərinin on xarici                   

(rus, ingilis, alman, fransız, polyak, belarus, bolqar, ukrayna, çex, yunan) dildə, 

―Məhəbbətdir ən böyük din‖ başlıqlı şerlər məcmuəsinin fransız dilində 

tərcüməsi və s. əsərləri ilə yaxından tanış olurlar. Ədəbiyyat tarixində qısa, lakin 

mənalı ömür yaşamış Ərtoğrul Cavidlə bağlı muzeydə qorunan məktublar, gənc 

şair, rəssam, bəstəkarın Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış folklor 

materiallarını tədqiq edərək yazdığı elmi rəylər, məqalələrin qorunub saxlanması 

tələbələrdə tədqiqatçılığa marağı artırır. 

 İctimai xadim, publisist, dramaturq, Şərqdə ilk satirik ―Molla Nəsirəddin‖ 

jurnalının yaradıcısı C.Məmmədquluzasdə hələ XIX əsrin sonlarında muzeylərin 

rolunu başa düşür və düzgün qiymətləndirirdi. Onun  təşəbbüsü və yaxından 

iştirakı ilə təşkil olunan diyarşünaslıq  muzeyi ilk muzeylərdən sayılır. Muzey 

yaradıcısı ədibin 1200-dən çox eksponatın qorunduğu xatirə ev muzeyi şəxsi 

əşya və yazı nümunələrindən ibarət olmayıb, Molla Nəsirəddin jurnalının 

müxtəlif illərdə nəşr olunmuş nömrələri və yeni çapdan çıxmış Molla 

Nəsirəddəin jurnalının birinci cildi, müxtəlif kitablar, təsviri sənət əsərləri, 

afişalarla zəngindir. Böyük demokrat ədibin bədii yaradıcılığı ilə yanaşı. İctimai-

siyasi fəaliyyəti, sənədlər, ədəbiyyat tarixi dərsliklərində verilən nəzəri 

məlumatları əyani olaraq tamamlayır. 

 Şair və sənətkarların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yaşadıqları evin 

sonradan xatirə muzeylərə çevrilməsi muzey sahəsində dövlət siyasətinin ən 

uğurlu addımlarından sayılır.  

Belə muzeylərdən biri kimi M.S.Ordubadinin xatirə memorial muzeyi 

yazıçının Ordubadda yaşadığı dövrü, gərgin yaradıcılıq və ictimai fəaliyyətlə 

məşğul olduğu dövrü saysız eksponatlar əsasında təqdim edir. yazıçıya aid olan 

əşyalar, xatirə fotolar, məktublar, əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalar və s. ilə 

tanışlıq M.S.Ordubadinin həyat və yaradıcılığının, ədəbi irsinin öyrənilməsində 

müqəddəs missiyanı yerinə yetirən mədəniyyət ocağıdır. 

―Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirə muzeylərinin yaradılması 

haqqında‖ əmrə əsasən yaradılan xatirə muzeylərində qorunan əşya və yazılar, 
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eksponatlar tarixi əhəmiyyətə malik sənədlərdir. Məmməd Arazın xatirə 

muzeyində şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən müxtəlif materiallar 

nümayiş olunur. Müxtəlif fotolar, əlyazmaları, sənədlər, 300-dən artıq eksponat 

şairin ədəbiyyat tarixində rolunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Xalqımızın ən qədim zamanlardan müasir dövrədək ədəbiyyat tarixini və 

mədəniyyətinin inkişaf yolunu əks etdirən Azərbaycan muzeyləri ölkəmizdə 

zəngin mədəni irsin qorunması və təbliğ olunması işində mühüm rol oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗЕНФИРА СЕИДОВА  

РОЛЬ МУЗЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИЗУЧЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
В статье рассматриваются экспонаты в музее Литературного музея Нахчыванской 

АР имени Дж. Мамедгулузаде, где хранятся ценные материалы, относящиеся к 

многовековой азербайджанской литературе, с целью увековечения памяти исторических 

символов. Он также предоставляет информацию о создании мемориальных музеев. 

Ключевые слова: музей, фонд, искусство, портрет, предмет 

 

SUMMARY 

ZENFĠRA SEYĠDOVA 

IN THE STUDY OF AZERBAĠJANĠ LĠTERATURE THE ROLE OF MUSEUM 

MATERĠALS 
The article discusses the exhibits in the museum of the Nakhchivan AR Museum of 

Literature named after J. Mammadguluzadeh, where valuable materials related to centuries-old 

Azerbaijani literature are preserved, in order to perpetuate the memory of historical symbols. It 

also provides information on the establishment of memorial museums. 

Keywords: museum, fund, art, portrait, item 
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XX ƏSR CƏNUBĠ AZƏRBAYCAN POEZĠYASINDA MĠLLĠ 

KĠMLĠK MÜBARĠZƏSĠNĠN BƏDĠĠ ƏKSĠ 

 

Bu məqalədə ədəbiyyatda yeni mərhələdə milli kimlik məsələsindən danıĢılır. Ana dilli 

ədəbiyyatın inkiĢafında törədilmiĢ əngəllərdən bəhs edilir. Ġkinci Dünya müharibəsi (1939-1945) 

dünya ölkələrinin bir çoxunda olduğu kimi, Ġranda və Ġranın tərkib hissəsi olan Güney 

Azərbaycanda da milli Ģüurun oyanıĢına və azadlıq hərəkatının geniĢ Ģəkildə təĢəkkül tapmasına 

imkan, zəmin və tarixi Ģərait yaratdı. Mütərəqqi fikirli azadlıqsevər Azərbaycan ziyalıları, o 

cümlədən Ģair, yazıçı və jurnalistlər Ģəraitin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək gizli və açıq 

Ģəkildə Rza Ģah diktaturasına  qarĢı geniĢlənən inqilabi-siyasi mübarizəyə qoĢuldular. Bu dövrdə 

yaranan poetik əsərlərin böyük əksəriyyəti inqilabı ruhu, kəskin etirazı ilə diqqəti cəlb etməyə, 

özündən əvvəlki ədəbi-bədii nümunələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməyə baĢladı. 

Əsrin 40-cı illərində Cənubi Azərbaycanda diktaturanın təqib və hücumlarına 

baxmayaraq milli ruhlu Ģairlər rejimə qarĢı açıq Ģəkildə protest edir, o zamana qədər hədəfi 

daha çox qeyri-müəyyən olan əsərlərin dövrünün olmadığını baĢa düĢərək zamanın tələbi ilə 

ayaqlaĢan, xalqın istək və arzularını əks etdirən yeni ruhlu əsərlərin yazılmasına üstünlük 

verirdilər. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmıĢ tədqiqatçılarından olan Sabir 

Nəbioğlunun (Əmirov) yazdığı kimi, ”Rza Ģah diktaturasının süqutundan sonra təkcə 

Azərbaycanda deyil, bütün Ġran miqyasında yaranan ədəbiyyat özünün komponentlərinə görə 

yeni idi. Məqalədə  həm də “Vətən yolunda” qəzetində müzakirə obyektinə çevrilən 

məsələlərdən, orada dərc olunan ədəbi-bədii yazılardan danıĢılır. 

 Açar sözlər: milli kimlik, mübarizə, Ģahlıq rejimi, Cənubi Azərbaycan, vətənpərvərlik 

 

Milli şüur və milli kimlik haqqında yazan müəlliflər qeyd edirlər ki, milli 

kimlik şəxsin, yaxud fərdin özünü hər hansı bir milli birliyə aid etməsi, həmin 

birliyin özünəxas cəhətlərini dərk edərək onu başqa milli birliklərdən 

fərqləndirməsi ilə səciyyələnir. Konkret olaraq belə bir nəticəyə gəlinir ki, ‖Milli 

şüur, milli kimlik milli birliyin millətlər sistemində yeri və vəziyyəti, onun  

mövcud olması və inkişafını təmin etməyə yönəldilmiş fəaliyyətin məqsəd və 

hədəfini əks etdirən ideyalar sistemindən ibarətdir. Türk Dil Qurumu sözlüyündə 

isə milli kimlik ifadəsinin anlamı belə verilir: ―Milli kimlik, bir milletin kendinə 

özgü düşünüş və yaşayış biçimi, dil, töre və gelenekleri, toplumsal değer 

yarqıları ilə oluşan özellikler bütünüdür. Milli hüviyet ve ya ulusal kimlik olarak 

da tanımlanan milli kimlik kavramının oluşumunda dil ve tarih önemli bir yer 

tutmaktadır‖. 

İkinci Dünya müharibəsi (1939-1945) dünya ölkələrinin bir çoxunda 

olduğu kimi, İranda və İranın tərkib hissəsi olan Güney Azərbaycanda da milli 

şüurun oyanışına və azadlıq hərəkatının geniş şəkildə təşəkkül tapmasına imkan, 

zəmin və tarixi şərait yaratdı. Mütərəqqi fikirli azadlıqsevər Azərbaycan 

ziyalıları, o cümlədən şair, yazıçı və jurnalistlər şəraitin yaratdığı imkanlardan 

istifadə edərək gizli və açıq şəkildə Rza şah diktaturasına qarşı genişlənən 

inqilabi-siyasi mübarizəyə qoşuldular. Bu dövrdə yaranan poetik əsərlərin böyük  
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əksəriyyəti inqilabı ruhu, şahlıq istibdadına qarşı birbaşa və kəskin etirazı ilə 

diqqəti cəlb etməyə, özündən əvvəlki ədəbi-bədii nümunələrdən əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənməyə başladı. 

Daha çox milli özünüdərk və özünütəsdiq məfkurəsinə söykənməklə 

yaranan 1941-1946-cı illərin poeziyası dövrün, zamanın hadisələrinə ayıq gözlə 

baxmağa, olayları vaxtında əks edib ictimaiyyətə təqdim etməyə səy göstərməyə  

başladı. 

Akademik Mirzə İbrahimovun çox doğru olaraq qeyd etdiyi kimi, ―Bədii 

ədəbiyyat bütün bu hadisələrə biganə qalmadı, bu və ya digər dərəcədə onların 

güzgüsü oldu‖. 

Haqqında söhbət gedən illərin Cənubi Azərbaycan şeiri daha çox 

antiimperialist xarakter daşıyırdı. Ölkədəki monarxist rejimin, şahlıq üsuli-

idarəsinin, milli ayrıseçkiliyin tənqidi, zülmə və zalıma qarşı üsyan, xalqı 

mübarizəyə çağırış ədəbiyyatın başlıca mövzularından idi. 

Əsrin 40-cı illərində Cənubi Azərbaycanda diktaturanın təqib və 

hücumlarına baxmayaraq milli ruhlu şairlər rejimə qarşı açıq şəkildə protest edir, 

o zamana qədər hədəfi daha çox qeyri-müəyyən olan əsərlərin dövrünün 

olmadığını başa düşərək zamanın tələbi ilə ayaqlaşan, xalqın istək və arzularını 

əks etdirən yeni ruhlu əsərlərin yazılmasına üstünlük verirdilər. Cənubi 

Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış tədqiqatçılarından olan Sabir Nəbioğlunun 

(Əmirov) yazdığı kimi, ―Rza şah diktaturasının süqutundan sonra təkcə 

Azərbaycanda deyil, bütün İran miqyasında yaranan ədəbiyyat özünün 

komponentlərinə görə yeni idi.O həm mövzu etibarı ilə, həm gərçək aləmə 

münasibət nöqteyi-nəzərindən, həm də obyektiv aləmin təqdimində istifadə 

edilən bədii vasitələr cəhətdən özündən əvvəlki ədəbiyyatdan fərqlənirdi‖. 

Bu illərin poetik nümunələrinin əksəriyyəti ilk nömrəsi Əli Şəbüstərinin 

müdirliyi və İsmayıl Şəmsin redaktorluğu ilə 1941-ci ilin noyabr ayının 1-də 

çıxan ―Azərbaycan‖ qəzetinin səhifələrində dərc olunurdu. Məqalə və digər 

yazıları ilə ―Azərbaycan xalqına edilən zülmü ifşa edən, Azərbaycan dili və 

mədəniyyətinin inkişafı uğrunda mübarizə aparan qəzetin səhifələrində Ə.Fitrət, 

M.Biriya, Süleyman Əmini, Sədi Yüzbəndi, Ələkbər Həddad, 

Məhəmmədhüseyn Təvəkküli kimi şairlərin şeirləri tez-tez çap olunurdu. 

Maraqlı burasıdır ki, qəzet satirik şeirlərin çapına daha çox həvəs göstərirdi. 

Qəzetin ilk nömrəsində ―Bacadanbaxan‖ imzası ilə dərc olunan bir şeirdə 

oxuyuruq: 

Məşrutə oldu İran, biz olduq vəkili-millət, 

Biz rahətə yetişdik, millət qazandı zillət, 

Qanunu biz düzəltdik ―bər nəf‖ e ma və dövlət‖, 

Bax gör ki, hər zamanda saman yenə bizimdir, 

Dur çal qavalı, oyna, dovran yenə bizimdir.. 

Qəzetdə çap olunan müəlliflər yalnız şahlıq rejiminin tənqidi ilə 

kifayətlənmir, xalq həyatının bütün sahələrini inikas edən ədəbi-bədii 

nümunələri yaratmağa cəhd edirdilər. M.Ə.Sabirin ruhu qəzetdə gedən satirik 

şeirlərin, demək olar ki, hamısında duyulmaqda idi. Şairlər bəzən Sabirin 

şeirlərindəki bəzi söz və ifadələri dəyişməklə onu zəmanəyə uyğunlaşdırır, tipi 

öz dili ilə danışdıraraq qırxıncı illərin harın, yalnız özünü düşünən ―millət 

xadimləri‖nin obrazlarını yaradırdılar. 
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Qəzetin səhifələrində tez-tez çıxış edən Məhəmməd Biriya oxucu ilə 

ünsiyyətdə daha açıq-saçıq tərzdə mükaliməyə girişməyə üstünlük verir, satirik 

şeirləri ilə milli ruhun oyanışına xidmət edirdi. Oxucusuna müraciətdə səmimi, 

eyni zmanda qayğıkeş və tələbkar olan şair ―Ayılmaz‖ rədifli şeirində yazırdı: 

Qəm çəkmə, əmioğlu, hələ bu millət ayılmaz, 

Ac, lüt qala daim, çəkə min zillət ayılmaz. 

Qəzetin səhifələrində işıq üzü görən poetik əsərlərdə dönə-dönə oxucuya 

edilən müraciətlərdən biri belə idi: Ətrafında bu qədər zülm, eybəcərlik, 

haqsızlıq gördüyün halda, bunlara necə dözürsən? Sualın cavabını elə 

müəlliflərin özləri də verirdilər. Onların əqidəsinə görə qurtuluş yolun əl-ələ 

verib zülmü kökündən qoparmaqda, zalımın sarayını başına uçurmaqdan 

ibarətdir.  

Qəzetin səhifələrində çap olunmuş ―Əhər şəhərinin təzə mənzərəsi‖ adlı 

şeirdə tipi öz dili ilə danışdıran, bu minvalla mövcud həyatın sərt cizgilərini 

oxucunun gözləri qarşısında canlandıran ―Bülbül‖ imzalı şair oxucusunu onu 

zəlalətə salanlardan intiqam almağa çağırırdısa, Süleyman Hikmət ―Olmaz‖ 

rədifli şeirində Azərbaycan xalqının milli qürur və mübarizə əzəmini tərənnüm 

edərək yazırdı: 

Əgər bayquşlar ölərsə, əminəm ki.bu gülşəndə, 

Gülümsər bu könül mülkü, Vətən  mülkü xərab olmaz. 

..Əgər torpaq görünməzsə qızıl bir lalə rəngində, 

Bütün aləm, bütün tarix bilir ki, inqilab olmaz. 

...Süleyman, sən bilirsən ki, bütün millət könül versə, 

Könüllər qəmlə dolmaz heç, əməllər heç sərab olmaz. 

1941-ci ilin sentyabrında İrandan qaçmağa məcbur olan Rza şahdan 

sonra xaricdəki imperialist dairələrin köməyi ilə taxta otuzdurulan şovinist 

siyasət yeridir, ölkədə müxtəlif dillərdə məktəblərin fəaliyyət də mətbuat 

yayımına icazə vermirdi. Belə bir mürəkkəb şəraitdə 1941-ci ilin avqustunda 

Cənubi Azərbaycana getmiş Sovet Ordusu sırasındakı mühərrir, şair və ədiblərin 

iştirakı ilə‖ Vətən yolunda‖ adlı qəzetin nəşri məsələsi gündəmə gəldi. 

Azərbaycan dilində nəşr olunacaq ordu qəzetinin təşkil edilməsi və 

nəşri məsələsi Mirzə İbrahimova həvalə olunmuşdu. 1941-ci ilin sentyabr ayının 

21-də fəaliyyətə başlayan qrup plana uyğun olaraq ―Vətən yolunda‖ adlanacaq 

qəzetin nəşrinə hazırlıq işləri görmüş və cəmi 21 gün sonra, yəni 1941-ci il 

oktyabr ayının 11-də Təbrizdə qəzetin ilk nömrəsi çap edilmişdir. İki gündən bir, 

dörd min nüsxə ilə çap olunan qəzetin redaktoru Mirzə İbrahimov, məsul katibi 

isə İsrafil Nəzərov idi. Nəşr fəaliyyətini iki dövrdə (11 oktyabr 1941-ci il-13 

aprel 1943-cü il və 10 aprel 1944-cü il-1 may 1946-cı il) davam etdirən və 406 

N-si çap olunan bu qəzetin mədəniyyət sahəsində ən mühüm xidmətlərindən biri 

Sovet ordusu sıralarında Şimali Azərbaycandan Təbrizə, Güney Azərbaycana 

getmiş şair və yazıçıların əsərləri ilə yanaşı, cənublu yazarların da əsərlərinə 

səxavətlə yer ayırması, onları təbliğ etməsi idi. 

Qeyd etməliyik ki, tədqiqatların birində qeyd olunduğu kimi, ―Vətən 

yolunda‖ qəzetinin nəşri Cənubi Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı yollarında 

geniş imkanlar yaratmışdı. Qəzet nəşrə başladığı ilk aylardan bədii yaradıcılıqla 

məşğul olan qələm sahiblərini ətrafına toplaya bilmişdi. 
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Qəzetdə Şimali Azərbaycandan gedib müvəqqəti olaraq Təbrizdə 

yaşayan və fəaliyyət göstərən M.İbrahimov, S.Rəhimov, S.Rüstəm, 

Ə.Məmmədxanlı, M.Rahim, O.Sarıvəlli, Q.Məmmədli, C.Xəndan, İ.Nəzərli və 

başqa müəlliflərlə yanaşı, Məhəmməd Biriya, Mir Mehdi Etimad (Natiqi), Əli 

Fitrət, Mir Mehdi Çavuşi, Əli Tudə, Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün, Mirrəhim 

Vilayi, Məhəmmədluyi Abbasi, Hilal Nasiri və s. bu kimi  yerli qələm sahibləri 

də fəal şəkildə iştirak edirdilər. Mübaliğəsiz demək olar ki, ―Vətən yolunda‖ 

qəzeti Cənubi Azərbaycanda ana dilli mətbuatın və ədəbiyyatın inkişafında, milli 

şüurun formalaşmasında əvəzsiz rol oynamışdır. 1946-cı ilin may ayının birinə 

qədər nəşr olunan bu qəzet bir ədəbi tribunaya çevrilmişdi. Etiraf edilməlidir ki, 

nəşr olunan bu qəzet bir ədəbi tribunaya çevrilmişdi. Etiraf edilməlidir ki, nəşr 

fəaliyyətini davam etdirdiyi illərdə ―Vətən yolunda‖ qəzeti Cənubi 

azərbaycanlılarının tələb və arzularını əks etdirən başlıca vasitələrdən biri idi. 

―Vətən yolunda‖ qəzetinin müzakirə obyektinə çevrildiyi məsələlər 

çoxçeşidli olduğu kimi, orada dərc olunan ədəbi-bədii yazılar da forma və 

məzmunca çox rəngarəng idi. Qəzetdə əruz və heca vəznində yazılmış janr 

etibarı ilə fərqlənən çoxlu sayda lirik və epik əsərlərə rast gəlmək olur. Ədəbi-

bədii əsərlərdə faşizmin ifşası, monarxiya rejimlərinin tənqidi, azadlığa, istiqlala 

çağırış, milli varlığın təsdiqi və dil məsələləri başlıca mövzulardan idi. 

Əli Tudə ―Vətən yolunda‖ qəzetində çap etdirdiyi ―Aşıq Hüseynə‖ 

şeirində Azərbaycan xalqının Rza  şah hakimiyyəti illərində çəkdiyi zülmləri, 

yurdun bayquşlar ötən viranəyə dönməsini, Milli Hökumətin qurulmasından 

sonra abad olması, hətta aşıqlar dəstəsinin meydana gəlməsi və tarixi yaddaşın 

təzədən bərpa olunmasını aşağıdakı kimi vəsf edirdi: 

Dostum, yadındamı bizim bu yerdə, 

Bayquşlar ötərdi viranələrdə. 

Çalıb-oxuyardın meyxanalarda, 

Ucuz tutulardı sənətin, aşıq! 

S.C.Pişəvərinin rəhbərliyi ilə qurulan Milli Hökümətə Azərbaycan 

xalqının nicatı kimi baxmaq, onu alqışlamaq Cənubi Azərbaycan şairlərinin 

―Vətən yolunda‖ qəzetində dərc olunan şeirlərinin aparıcı mövzuları sırasında 

yer alırdı. Şair Xosrov Darayi 1945-ci ilin 12 dekabrında Milli Hökumətin 

qurulması ilə Azərbaycan yeni bir baharın gəlişini ―Qışda bahar‖ əsərində  belə 

tərənnüm edirdi: 

Getdi zamanı zülmü sitəm istəyənlərin, 

Millət özü üçün özü ələ aldı ixtiyar. 

Şad ol, sağ ol, yaşa ey bizim şanlı firqəmiz, 

Yaxşı şəhamət elə, zühur etdin iqtidar! 

Cahangir Darayi şeirlərinin birində ―Vətən eşqində lazımdır ki, hər kəs imtahan 

versin, -deyirdisə, Əbülfət Həkimi ―Şadlıq nəgməsi‖ şeirində sevincini oxucuları 

ilə aşağıdakı kimi bölüşürdü: 

Müjdə verin millətə, azad olub dövranımız, 

Firqə zəhmət çəkdi ta asudə olsun canımız. 

Zülm əlində qalmayıb Təbrizimiz, Zəncanımız, 

Tarixə düşdü qızıl xətlə bizim dastanımız. 

Məlum olduğu kimi ―Vətən yolunda‖ qəzeti 13 aprel 1943-cü ildə müvəqqəti 

olaraq nəşrini dayandırmış və 10 aprel 1944-cü ildə Təbrizdə yenidən 
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fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu qəzetə Cənubi Azərbaycan şairlərinin 

tiribunası kimi baxan M.Biriya qəzetinin yenidən Təbrizdə nəşrə başlaması ilə 

bağlı sevincini aşağıdakı şəkildə bildirirdi: 

Qoca Təbriz, artıq burma boynunu, 

Vəfalı dostların səfərdən gəlir. 

Söylə salam, dayanma, aç qoynunu, 

Bu karivan qızıl Xəzərdən gəlir!. 

Qəzetdə dərc olunan şeirlərdə vətən eşqi, vətənə xidmət və onu qorumaq 

məsələsi də mühüm yer tuturdu. Bu illərdə Cənubi Azərbaycan şairləri Şimalı 

Azərbaycana-Bakıya da səfər edir və səfər təəssüratlarını poetikləşdirərək 

―Vətən yolunda‖ qəzetində nəşr etdirirdilər. Səfər təəssüratı ilə yazılmış 

əsərlərdə Şimali Azərbaycana, demək olar ki, ümid gözü ilə baxılır, buradakı 

quruculuq işləri, xalqın öz dilində məktəb və mətbuat orqanlarına, mədəniyyət 

ocaqlarına malik olması yüksək pafosla tərənnüm olunurdu. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛНУРА АБДУЛЛАЕВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЮЖНОАЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА 

Данная статья исследует вопрос национальной идентичности в литературе в 

новый период. Говорится о преградах на пути развития литературы на родном языке. 

Вторая Мировая Война (1939-1945) как и во многих странах мира, создала возможности, 

почву и исторические условия для пробуждения национального самосознания и широкому 

национального самосознания и более широкого распространения движения за свободу в 

Южном Азербайджане и Иране. Прогрессивно мыслящая, свободолюбивая 

азербайджанская интеллигенция, в том числе, писатели и журналисты, воспользуясь 

возможностями, появившимися благоприятными условиями тайно и открыто 

присоединились к усиливающейся революционно-политической борьбе против диктатуры 

Реза-шаха. Основное большинство созданных в это время поэтических произведений 

своим революционным настроем, резким протестом начали привлекать к себе внимание, и 

значительно отличаться от предшествующих себе литературно-художественных 

произведений.  

В 40-х годах ХХ столетия в Южном Азербайджане, несмотря на преследования и 

нападки диктатуры национально настроенные поэты открыто протестовали против 

режима, понимая, что прошло время бесцельно написанных произведений, предпочитали 

писать идущие в ногу со временем, отражающие мечты и чаяния народа проивзедения в 

новом духе. Цитируя Сабира Набиоглу (Амирова), одного из известных исследователей 

южноазербайджанской литературы, «После падения диктатуры Реза-шаха возникшая не 

только в Азербайджане, но в общеиранском масштабе литература была новой по своим 
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компонентам». В статье также идет  речь вопросах, ставших предметом обсуждения в 

газете «На пути Родины», о публикующихся там литературно-художественных заметках.  

 Ключевые слова: национальной идентичност, бой, шахский режим, Южный 

Азербайджан, патриотизм 

 

SUMMARY 

ELNURA ABDULLAYEVA   

ARTISTIC REFLECTION OF STRUGGLE FOR NATIONAL IDENTITY IN SOUTH 

AZERBAIJAN POETRY OF THE XX CENTURY 

This article explores the issue of national identity in literature in the new period. It speaks 

of barriers to the development of literature in the native language. The Second World War 

(1939-1945), as in many countries of the world, created opportunities, soil and historical 

conditions for awakening national self-awareness and wide national self-awareness and wider 

spread of the freedom movement in South Azerbaijan and Iran. The progressively-minded, 

freedom-loving Azerbaijani intelligentsia, including writers and journalists, taking advantage of 

the opportunities that have arisen under favorable conditions, secretly and openly joined the 

intensifying revolutionary political struggle against the dictatorship of Reza Shah. The vast 

majority of the poetic works created at that time, with their revolutionary spirit and sharp protest, 

began to attract attention and significantly differ from literary and artistic works that preceded 

themselves.  

In the 40s of the XXth century in southern Azerbaijan, despite the persecution and 

attacks of the dictatorship, nationally minded poets openly protested against the regime, realizing 

that the time of aimlessly written works had passed, they preferred to keep up with the times, 

reflecting the dreams and aspirations of the people of the country of origin in a new spirit. 

Quoting Sabir Nabioglu (Amirov), one of the famous scholars of South Azerbaijan literature, 

―After the fall of the Reza Shah‘s dictatorship, literature that arose not only in Azerbaijan, but on 

a general Iranian scale was new in its components‖. The article also discusses issues that have 

become the subject of discussion in the newspaper "On the Way of the Homeland", about 

published literary and artistic notes. 

         Key words: national identity, struggle, shah regime, South Azerbaijan, patriotism 
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NAXÇIVAN – SƏLCUQLARDAN MONQOLLARADƏK 

 

 Məqalədə səlcuq-oğuz türklərinin XI əsrin 20-ci illərinin əvvəllərində Naxçıvanı 

tutmaları, Səlcuq imperiyasının yaranması, Toğrul bəyin, Alp Arslanın Naxçıvana yiyələnmələri 

və burada iqamətgahın tikdirilməsi, Naxçıvan ġahlığına son qoyaraq burada əmirliyin 

yaradılması, Səlcuqların Azərbaycan üzrə caniĢininin Naxçıvanda əyləĢməsi, sonradan 

Naxçıvanın iqta kimi Toğrula verilməsi kimi məsələlər araĢdırılmıĢdır. 

 Burada əhəmiyyət verilən mühüm məsələlərdən biri kimi Atabəylər dövlətinin yaranması, 

Arranın iqta kimi ġəmsəddin Eldənizə verilməsi, 1146-cı ildə Eldənizin Naxçıvan vilayətini 

mülklərinə birləĢdirməsi və iqamətgahının Naxçıvana köçürməsi tədqiq edilmiĢ, Naxçıvanın 

paytaxt Ģəhəri kimi Azərbaycan Atabəylər dövlətlərində oynadığı rol və tutduğu yer, faktik 

materiallar əsasında öyrənilmiĢdir. Aydın olur ki, Naxçıvan Ģəhəri və vilayəti Eldəniz nəslinin 

irsi iqtiasına çevrilir. Naxçıvan Ģəhərinin Azərbaycan atabəylərinin mülk-tac Ģəhərinə 

çevrilməsi, ġəmsəddin Eldənizin ailəsi ilə birlikdə burada yaĢaması, Naxçıvan vilayətinin Ali 

divana tabe olması, 1175-ci ilədək ölkənin paytaxtı, 70-ci illərin ortalarından isə mərkəzi Ģəhəri 

kimi fəaliyyət göstərməsi, ġəmsəddin Eldəniz, Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan, 

Əbubəkr və Özbəyin dövründə Naxçıvanın yeri, rolu, mövqeyi və inkiĢafı haqqında yeni 

məlumatlar dövriyyəyə gətirilmiĢdir. 

 Açar sözlər: səlcuq-oğuz türkləri, Səlcuq imperiyası, Naxçıvan, iqta, ġəmsəddin Eldəniz, 

Azərbaycan Atabəylər dövləti, Məhəmməd Cahan Pəhləvan  

 

Səlcuq imperiyasının təşəkkülü və yaranması Azərbaycanın siyasi həyatına 

da ciddi təsir göstərdi. Azərbaycanda mövcud olan siyasi pərakəndəlik aradan 

qaldırıldı, Azərbaycan torpaqları, o cümlədən Naxçıvan Səlcuq imperiyasının 

tərkibinə daxil edildi. Səlcuq-oğuz türkləri 1018-1021-ci illərdə Araz çayını 

keçərək cənub istiqamətində Arran torpaqlarına daxil olmuş, Naxçıvan, sonra isə 

Dəbil şəhərlərini tutmuşdular. 1030-cu illərin əvvəllərində Qəznəvilərin 

təqibindən qurtarmağa çalışan təqribən iki min oğuz ailəsi Rəvvadilərin Cənubi 

Azərbaycandakı mülklərinə gəlmişdilər. Xorasanda qalan oğuzlar isə Qəz-

nəvilərə qarşı mübarizəni davam etdirmişdir (3, s. 350).  

Səlcuq imperiyasının əsasını Toğrul bəy (1038-1063) qoymuşdur. Toğrul 

bəyin zamanında Azərbaycan da ələ keçirildi. İbn əl-Əsir yazır ki, hicri 446-cı ildə 

(1054/55) Toğrul bəy Azərbaycana hərəkət edərək Təbrizə gəldi. O vaxt Təbrizin 

hakimi olan Əmir Əbu Mənsur Vəhsudan ibn Məhəmməd Rəvvadi Toğrul bəyə 

tabe olduğunu bildirdi, adına xütbələr oxutdurdu və sikkələr üzərində zərb etdirdi, 

hədiyyələr göndərərək qəlbini ələ aldı və oğlunu girov olaraq onun yanına gön-

dərdi‖ (6, s. 97). Toğrul bəy buradan Naxçıvana yollandı və Naxçıvanşah Əbu 

Duləfin səlcuqiləri süzeren (vassal) kimi tanımasına nail oldu. İkinci səlcuq sultanı 

Alp Arslan (1063-1072) Azərbaycanda təsir gücünü artırmaq ucun Cənubi Qaf-

qaza  yürüş etdi  (3, s. 391).  Alp  Arslan  Səlcuq  sultanı  olduğu  illərdə ilk səfəri  
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Təbriz-Mərənd yolu ilə Naxçıvan bölgəsinə oldu. O, 1064-cu ildə Naxçıvana 

yiyələndi və burada xüsusi iqamətgah tikdirdi (11, s. 105). Alp Arslan Naxçıvanda 

olarkən özünü orduya və ölkəyə tanıtmaq ucun 14 yaşlı oğlu Məlikşahı vəliəhd 

elan etdi və ordunun bir hissəsini onun ixtiyarına verdi. Baş vəzir Nizamülmülk və 

Gəncə-Dvin hakimi əmir Şavur da ordusu ilə birlikdə şahzadəyə yardım göstərdi. 

Alp Arslan oğlu Məlikşahı və vəziri Nizamülmülkü öz yerində qoyub şəhəri tərk 

etdi. Məlikşah və Nizamülmülk Naxçıvanda olan müddət ərzində bir sıra qalaları, 

o cümlədən Sərmari, Kulp-Tuzluca qalalarını fəth edib, Naxçıvan əmirinin 

sərəncamına verdilər. Az sonra onlar da Naxçıvanı tərk etməli oldular. Buradan 

məlum olur ki, səlcuqlar artıq Naxçıvan şahlığına son qoyaraq, oraya öz əmirlərini 

təyin etmişdilər. 

Məlikşahın hakimiyyəti dövründə (1072-1092) Səlcuq imperiyasının 

əraziləri daha da genişləndirilir. O, Azərbaycanı, Arranı, o cümlədən səlcuq 

əmirlərinin strateji yeri hesab etdikləri Naxçıvanı da əmisi oğlu İsmayıla verdi 

(12, s. 88). İsmayıl ibn Yaquti Məlikşahın vəfatından sonra da bir müddət 

Naxçıvanın valisi olmuşdur. Səlcuqların Azərbaycan üzrə canişini Naxçıvanda 

əyləşirdi (9, s. 72; 11, s. 105). 

İlk səlcuq hücumları dövründən başlayaraq hərbi-strateji əhəmiyyətinə 

görə Naxçıvan səlcuq əmirlərinin iqamətgahı olub. Sultanlıq taxtına çıxanadək, 

səlcuq sultanlarından I Məlikşah, Məhəmməd Tapar, Məsud, Toğrul imperiyanın 

bu mühüm bölgəsində fəaliyyət göstərmişlər (12, s. 93). Toğrul hələ Naxçıvanın 

əmiri olub, sultanlığın paytaxtına gedənədək, arvadı Möminə xatın və oğlu 

Arslan şahla Naxçıvanda da yaşamışdır. Naxçıvan bu illərdə Atabəy Qara Sun-

qurun vasitəsi ilə bölgəyə sahiblik edən Əmir Məsudun idarə sisteminə daxil idi. 

Göründüyü kimi, Səlcuqlar dövlətinin meydana çıxması, çiçəklənməsi və 

nəhayət, parçalanma dövrləri Yaxın və Orta Şərqin bir çox ölkələrinin, o cüm-

lədən Azərbaycanın, eləcə də Naxçıvanın tarixi taleyində mühüm yer tutur. 

Böyük Səlcuq imperiyasının tənəzzülü dövründə bir sıra müstəqil dövlətlər 

meydana gəlmişdi. Belə dövlətlərdən biri də Azərbaycan atabəylərinin idarə 

etdiyi Eldənizlər dövləti idi. Eldənizlər dövlətinin ərazisi əvvəllər İraq Səlcuq 

sultanlığının tərkibində idi. İraq Səlcuq sultanlığı (1118-1194) İraqı, İranı və Kür 

çayından cənubdakı Azərbaycan torpaqları daxil olmaqla, Cənubi Qafqazın bir 

hissəsini əhatə edirdi. 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldəniz (1136-1175) 

olmuşdur. Şəmsəddin Eldəniz Arranda hələ də nüfuz sahibi olan Qara Sunqurun 

Gəncədəki və Naxçıvandakı mövqeyinin möhkəm olduğunu nəzərə alaraq, artıq 

əvvəlki qüdrətini əldən vermiş Bərdə şəhərində qərarlaşır. Bu zaman Gəncə, 

Naxçıvan və Arranın Arazdan şimalda bir çox torpaqları sultan Məsudun atabəyi 

Qara Sunqurun idarəsində idi. Şəmsəddin Eldəniz Şirvanı da bir süzeren-vassal 

kimi öz hakimiyyətinə tabe etmişdi. Qara Sunqurdan sonra onun yerini tutan 

əmir Çavlının qəfil ölümündən sonra (1146) Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvan 

vilayətini mülklərinə birləşdirir və iqamətgahını Bərdədən Naxçıvana köçürür 

(13, s. 102).  

O, sultan sarayından iqta aldığı Arrandan başqa, Azərbaycanın bütün 

cənub rayonlarını, habelə Naxçıvanı müstəqil idarə etməyə və öz adından pul 

kəsdirməyə başlayır. 1146-cı ildə Atabəy Naxçıvan vilayətini torpaqlarına 
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birləşdirir və həmin dövrdən başlayaraq Naxçıvan şəhəri və vilayəti Eldəniz 

nəslinin irsi iqtasına çevrilir.  

Bəhs edilən dövrün hadisələrində Şəmsəddin Eldənizin adı ―Gəncə və 

Arranın sahibi‖ (İbn əl-Əsir), ―Naxçıvan şəhəri və vilayətinin hakimi‖ (Mxitar 

Qoş) kimi çəkilir. Mənbələr Eldənizin bu dövrdə Naxçıvanda möhkəmlənməsi, 

―daim Naxçıvanda olması‖ haqqında məlumat verir. XI əsrin II yarısından 

başlayaraq Naxçıvan şəhəri səlcuq əmirlərinin əsas iqamətgahlarından biri idi. 

Yaqut əl-Həməvinin Azərbaycanın böyük şəhəri adlandırdığı ―Naxçıvan 

(Nəşavə)‖ şəhəri artıq XII əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Eldənizlər sülaləsinin 

nümayəndələri olan Azərbaycan atabəylərinin doğma (xass) mülk-tac şəhərinə 

çevrilir. Şəmsəddin Eldəniz ailəsi Möminə xatın və övladları ilə birlikdə burada 

yaşayır. Azərbaycan Atabəyləri dövləti dövründə Naxçıvan sərhəd vilayəti kimi 

xüsusi rejimdə idi. Burada başqa dinə-xristianlığa etiqad edənlərin nüfuzu 

məhdudlaşdırılmışdı və islamın mühafizəsi üçün ciddi nəzarət mövcud idi (4, s. 

170-181). Naxçıvan vilayəti divan əl-xassə və ya divan əl-əla adlanan Ali divana 

tabe idi. Şəmsəddin Eldəniz müstəqil hökmdar kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə 

(1136-1175) dövlətin idarə olunmasında fəal iştirak edirdi. O, səlcuq sarayında 

görkəmli sərkərdə və uzaqgörən siyasi xadim kimi böyük nüfuza malik idi (3, s.  

404).   

Şəmsəddin Eldəniz bütün İraq sultanlığının gerçək sahibi, sultan Arslan 

şah isə dövlət başçısı rolunun formal icrası ilə məhdudlaşdırılmış şəxs idi. 

―Atabəy Eldəniz əsl hökmdar idi. Əmrləri o verir, torpaqları o paylayır, dövlət 

xəzinəsinə o nəzarət edirdi. Toğrulun oğlu sultan Arslanşahın isə ancaq adı 

hökmdar idi‖ (10, s. 303). Sultanın adından fəaliyyət göstərmək imkanını əldə 

etmiş Eldəniz mövqeyindən sülalə mülklərini genişləndirmək ucun istifadə 

edirdi. O, Qafqaz dağlarından Fars körfəzinədək uzanan böyük ərazini hakimiy-

yətinə tabe etdi: ―Bağdad və ətraf istisna olmaqla bütün ölkələr‖ Eldənizin 

hakimiyyəti altına düşdü. Əl-Hüseyninin məlumatına görə, onun mülkləri ―Tiflis 

qapılarından Məkranadək‖ uzanırdı. O, Azərbaycan, Arran, Şirvan, Cibəl, 

Həmədan, Gilan, Mazandaran, İsfahan və Rey vilayətlərinin sahibi idi. Eldənizin 

vassalları olan Mosul, Kirman və Fars atabəyləri, Şirvan, Xuzistan, Xilat, Ərzən 

ər-Rum və Marağa hakimləri onun adını xütbələrdə çəkir, adına pul kəsdirirdilər 

(3, s. 406; 6, s.119). Tədqiqatçılar Azərbaycan Eldənizlər dövlətinin və onu 

idarə edən sülalənin tarixini təşəkkül (1136-1160), çiçəklənmə (1161-1191) və 

tənəzzül (1191-1225) dövrünə bölürlər (7, s. 81). Birinci və ikinci dövrlərdə 

əldə edilən nailiyyətlər Eldənizin və oğlanlarının adı ilə bağlıdır. İraq Səlcuq 

sultanı Arslan şahın iqamətgahı olan Həmədan Azərbaycan Atabəylər 

dövlətinə başçılıq edən Şəmsəddin Eldənizin əsas şəhəri, dövlətin paytaxtı 

olur. Bununla belə, özünün ilkin paytaxt və Eldəniz nəslinin şəxsi mülki 

statusunu saxlayan Naxçıvan siyasi-mədəni mərkəz və strateji mövqe kimi 

əhəmiyyətini itirmədi. Məlumdur ki, Naxçıvan şəhəri bir müddət Eldənizlərin 

paytaxtı olmuş və XII əsrin 70-ci illərindən mərkəzi şəhər kimi fəaliyyət 

göstərmişdi. Bu zaman Atabəylərin xəzinəsi həmişə atabəyin olduğu yerdə sax-

lanılır, əsas xəzinə isə Naxçıvan yaxınlığındakı Əlincə qalasında mühafizə 

olunurdu. Şəmsəddin Eldənizin hakimiyyəti dövründən dövlətin bütün gəlirləri 

burada toplanırdı (11, s. 7). Şəmsəddin Eldənizin oğlu Məhəmməd Cahan 

Pəhləvanın dövründə (1174-1186)  paytaxt Naxçıvandan Həmədana (1175), 
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sonra isə Təbrizə köçürülür. Bununla belə, Şəmsəddin Eldəniz vaxtaşırı 

Naxçıvanda olur, ölkəni buradan da idarə edirdi. Mənbələrdən bu da məlumdur 

ki, Sultanın anası və atabəyin arvadı olan Möminə xatının əsas iqamətgahı 

Naxçıvan şəhəri olmuşdur.  

1175-ci ilin noyabrında Şəmsəddin Eldənizin arvadı və Səlcuqlu tarixinin 

ən məşhur xatınlarından olan Möminə xatın Naxçıvanda vəfat etdi. Dövlətin 

təşəkkül və ilkin inkişaf mərhələsində mühüm rol oynayan, siyasi həyatında fəal 

iştirak edən bu qadın İraq sultanlığının başçısı olmuş, böyük oğlu Arslan şahla 

atabəy Şəmsəddin arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə nail ola bilmişdi 

(12, s. 102). Möminə xatının oğluna müraciətində bu cəhətlər özünü göstərir: 

―Fikir vermə! Bu adam (Eldəniz – İ.H.) öz həyatını təhlükə altına qoyub, 

dəfələrlə amansız döyüşlərə atılıb. Bundan başqa, səni sultan edənədək özünün 

ən əziz malından keçib, neçə qulamını və adamını ölümə göndərib. Səndən də 

yaşca böyük, nə qədər səlcuqlar var ki, həbsxanalardadır, dara düşüblər. 

Yerlərindən hərəkət edə bilsəydilər, muradlarına çatardılar. Ancaq edə bilmirlər. 

Sən isə sultanlıq taxtındasan, o və onun hər iki oğlu sənin xidmətində və sənin 

əlinin altındadır. Sənin düşmənlərinlə döyüşür, sənin rəqiblərinə qalib gəlirlər. 

Sənin canın bütün bunlardan azaddır. Atabəy nə qərar qəbul etsə - bağışlasa və 

ya əlindən tutub alsa, bunlar sənin dövlətinin möhkəmlənməsi, hakimiyyətinin 

davamlı olması üçündür. Qoy onun əməlləri səni sıxmasın, onun tədbirləri səni 

darıxdırmasın: axı o, sənin məmlükündür‖
 
(12, s. 102). Azərbaycan Atabəyləri 

dövlətinin siyasi həyatında mühüm rol oynayan, bu ağıllı qadın Naxçıvanda 

torpağa tapşırıldı. Atabəy Eldəniz onun qəbri üzərində məqbərə tikdirməyə 

başladı. Lakin Möminə xatından bir ay sonra, zəmanəsinin böyük siyasi xadimi, 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin yaradıcısı, bu dövlətin, eləcə də Naxçıvanın 

ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamış Şəmsəddin Eldənizin özü də vəfat 

etdi (10, s. 49).  

Şubhəsiz ki, Cahan Pəhləvanın özü də bu türbədə dəfn edilmişdir‖ (5, s. 

90; 14, s. 57). Azərbaycan Atabəyləri dövləti Şəmsəddin Eldənizin oğlu 

Məhəmməd Cahan Pəhləvanın (1175-1186) hakimiyyəti illərində daha da 

gücləndi. O, Səlcuq sultanı III Toğrulun (1176-1194) atabəyi idi. Azyaşlı III 

Toğrul Azərbaycan hökmdarının himayəsi altında Naxçıvanda yaşayırdı (1, s. 

222). Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyəti dövründə Azərbaycanı onun 

kiçik qardaşı Qızıl Arslan idarə edirdi. Qızıl Arslan həm də Məhəmməd Cahan 

Pəhləvanın oğulları Əbubəkrin və Özbəyin atabəyi idi. Atası kimi onun da 50 min 

nəfərlik nizamlı və güclü atlı ordusu vardı. Ölkədə əsil hakimiyyət Cahan 

Pəhləvanın əlinə keçdi. Ətraf torpaqların sahibləri və vassallarından heç biri 

buna müqavimət göstərmirdi, çünki Pəhləvandan ―bütün hakimlər 

qorxurdular‖ (15, s. 97). Ölkə əmirləri və xəzinə - hamısı Cahan Pəhləvanın 

sərəncamında idi (6, s. 119). İbn əl-Əsirin məlumatına görə, Cahan Pəhləvana 

―Arran, Azərbaycan, Həmədan, əl-Cibəl ölkəsi, İsfahan, Rey və bunların 

arasında yerləşən torpaqlar tabe idi və ona Farsın və Xuzistanın hakimləri 

itaət edirdilər‖ (6, s. 118). Bu dövrdə Azərbaycan torpaqlarını Məhəmməd 

Cahan Pəhləvanın kiçik qardaşı Qızıl Arslan (1186-1191) idarə edirdi. 

Məhəmməd Cahan Pəhləvan Azərbaycan və Arranı tərk edərək sultanlığın 

paytaxtı Həmədana gəldiyi üçün, ilk vaxtlar qardaşı Müzəffərrəddin Qızıl 

Arslanı öz yerinə qoydu. Cahan Pəhləvanın oğlanları Əbubəkr və Özbəyin 
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hakimiyyəti dövründə paytaxt Təbriz olsa da, Naxçıvan iqtisadi və mədəni 

mərkəz kimi mühüm rol oynamışdır. Əbubəkr hələ atasının sağlığında Azər-

baycan və Arrana vali təyin olunduğu vaxtdan Naxçıvanda yaşayırdı. 

Naxçıvan sərhəd vilayətində yerləşən xüsusi rejimli bölgə olduğu üçün, 

buraya, demək olar ki, həmişə Eldənizlər xanədanı üzvlərindən olan valilər 

təyin olunurdu (12, s. 109). Şəhərləri isə valinin adından ―adətən tanınmış 

yerli nəsildən olan‖ rəislər idarə edirdilər. Onların vəzifəsi irsən atadan oğula 

keçirdi. İlk Azərbaycan atabəyləri dövründə Naxçıvanda yaşayan Yusif Kü-

seyir oğlu belə rəislərdən olmuşdur. Ona ―xacə, tanınmış rəis‖ titulu 

verilmişdir (14, s. 51). Məhəmməd Cahan Pəhləvan 1186-cı il martın 23-də vəfat 

etdi (4, s. 83). Atabəyin müasiri İbn əl-Əsir Cahan Pəhləvan haqqında bunları 

söyləyib: ―...O, xoş xasiyyətli insan, ədalətli, müdrik və səbirli hakim idi. Onun 

hakimiyyəti illərində (tabeliyində olan) ölkələr əmin-əmanlıq, təbəələri isə dinclik 

şəraitində yaşayırdılar‖ (6, s. 118). Eyni zamanda məlumdur ki, o, misilsiz miras 

qoymuşdur: onun 5000-dən artıq şəxsi məmlükü və 70 min atı, qatırı və dəvəsi var 

idi(4, s. 83). Cahan Pəhləvan özündən sonra kimsənin yığa bilmədiyi miqdarda 

var-dövlət qoyub getmişdir. Onun var-dövlətinin bir hissəsi Deyləm dağlarında 

yerləşən Sərcahan qalasında, qalanı isə Naxçıvan yaxınlığındakı Əlincə qalasın-

dakı xəzinədə qorunurdu.  

Atabəy Əbubəkrin hakimiyyətə gəlməsi ilə Naxçıvan şəhəri yenidən ölkənin 

əsas idarə mərkəzinə çevrilir. Naxçıvanın və Əlincənin valiləri Əbubəkrin ali 

hakimiyyətini tanıyırlar. Bu işdə analığı Zahidə xatın ona yardımçı olur. ―Bütün 

Azərbaycan və Arran‖ Əbubəkrə tabe olur (12, s. 112). Atabəy Əbubəkr öz sələf-

lərindən fərqli olaraq hakimiyyətinin əksər illərini Naxçıvanda qalır, yalnız 

Azərbaycana və Arrana hakimlik etməklə kifayətlənməli olur (3, s. 419). Ara 

müharibələri və feodal çəkişmələri, xüsusilə də gürcü qoşunlarının Azərbaycan 

torpaqlarına dağıdıcı yürüşləri dövlətin tənəzzülünü sürətləndirir. 1202-1203-cü 

illərdə gürcü qoşunları Gəncəni mühasirəyə alır, Dvini işğal və qarət edərək, Nax-

çıvana doğru istiqamət götürür. Gürcülərin Dvini tutduğunu bilən və onların 

ölkənin içərilərinə soxulacağından qorxan Əbubəkr Naxçıvandan Təbrizə yola 

düşür (4, s. 110). Zəif iradəli Əbubəkr sələflərinin ənənələrini yaşada bilmədi, 

təmsil etdiyi sülalənin nüfuzunu zəiflətdi, dövlətin süqutunun qarşısını ala bilmədi. 

Atabəy Əbubəkrin ölümündən sonra (1210) ona tabe olan torpaqlar qardaşı 

Müzəffərəddin Özbəyin ixtiyarına keçdi (2, s. 317). Onun hakimiyyətinin ilk 

ilində (1210-1211) gürcü qoşunları yenidən Azərbaycana hücum edirlər. Bu, 

gürcülərin Azərbaycana təşkil etdikləri ən böyük hərbi yürüşlərdən idi. Əvvəlcə 

Naxçıvana hücum edən gürcülər şəhəri ələ keçirə bilmir, Culfaya doğru yönələrək 

Dəvədüz dərəsini keçib Mərəndi talayır və Təbrizi mühasirəyə alırlar (3, s. 426). 

Şəhər hakimi Zahidə xatın çoxlu pul, daş-qaş və sənətkarlıq məhsulları verib 

şəhəri dağıntıdan qurtarır. Atabəy Əbubəkrdən fərqli olaraq Naxçıvanda deyil, 

Təbrizdə yaşayan ―...Özbək Xarəzmşahın adına xütbə oxutdurub tabeliyinə daxil 

olur‖ (6, s. 130). Atabəylərin bütün xəzinəsi Xarəzmşahın əlinə keçir. Nax-

çıvanda isə bu zaman Özbəyin anadangəlmə lal-kar olduğu üçün Xamuş ləqəbli 

oğlu atabəy Qızıl Arslan, yəni əl-Məlik Xamuş hakimlik edirdi.  Monqolların 

dağıdıcı və viranedici hücumları, nəhayət Naxçıvana da yetişdi. Monqolların 

hücumlarının davam etdiyini görən Özbək ―Təbrizi tərk edib, Naxçıvana 

gedir...‖ (4, s. 128). Atabəy Özbək Əlincə qalasında gizlənir. Qırğınlar yalnız 
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Atabəyin Naxçıvanın sahibi olan oğlu Qızıl Arslan Xamuş monqollara 

üzrxahlıqla ―günahı boynuna götürüb‖ müraciətindən sonra dayandırılır (4, s. 

128). Bununla belə, atabəylərin böyük zövqlə abadlaşdırdıqları Naxçıvan 

şəhəri və onun ətrafı böyük dağıntılara məruz qaldı, insanları məhv edildi, əsir 

aparıldı. Atabəy Özbəyin müasiri İbn əl-Əsir onun bir dövlət başçısı kimi bu 

dövr fəaliyyətini kəskin tənqid etmişdir. Çünki monqollar Azərbaycanı tərk 

etdikdən sonra Özbək Naxçıvanı tərk edərək yenidən Təbrizə qayıtmış, arvadı, 

III Toğrulun qızı Məleykə xatın isə ərinin ölkəsinə hakimlik etmişdir (6, s. 

147). Naxçıvan isə bu zaman Zahidə xatının qızı, Özbəyin atabir bacısı məlikə 

Cəlaliyyənin əlində idi (12, s. 117). Atabəy Özbək Əlincə qalasında olarkən 

arvadı Məlikə xatının Cəlaləddin ilə evləndiyini eşidir. Bu xəbərdən sonra 

Özbək vaxtını içki içməklə keçirir və 1225-ci ilin ikinci yarısında Əlincə 

qalasında vəfat edir. Atabəy Özbəyin vəfatı ilə dövrün ən qüdrətli dövlət-

lərindən olan Azərbaycan Atabəyləri dövlətinə son qoyuldu. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ ГАДЖИЕВ  

НАХЧЫВАН – ОТ СЕЛЬДЖУКОВ ДО МОНГОЛОВ 

В статье исследованы такие вопросы, как завоевание Нахчывана сельджуко-

огузскими тюрками в начале 20-х годов XI века, создание Сельджукской империи, 

завладение Тогрул беком, Альп Арсланом Нахчывана, постройка ими тут своих 

резиденций, конец Нахчыванского шахства и создание тут эмиратства, избрание 

Нахчывана местом для резиденции сельджукских наместников по Азербайджану, в 

последующем передача Нахчывана в дар Тогрул беку.  

Одним из важных вопросов, исследованных в статье, является создание 

государства Атабеков, передача Аррана в дар Шамсаддину Эльдегизу, присоединение в 

1146-м году Нахчывана к землям Эльдегиза и перенесение резиденции в Нахчыван. На 

основе фактических материалов изучена роль и место Нахчывана, как столицы 

Азербайджанского государства Атабеков. Выявлено, что город Нахчыван и Нахчыванская 

область стала наследственной землѐй рода Эльдегизов. Впервые приведены в научный 
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оборот новые сведения о превращении города Нахчыван в центральный город 

Азербайджанских атабеков, о проживании здесь Шамсаддина Эльдегиза вместе с семьѐй, 

подчинении Нахчыванской области Верховному дивану, о становлении с 1175-го года 

столицей, с 70-х годов центральным городом, о месте, роли, развитии Нахчывана в 

периоды правления Мухаммеда Джахан Пехлевана, Гызыл Арслана, Абубекра и Озбека. 

Ключевые слова: сельджуко-огузские тюрки, Сельджукская империя, Нахчыван, 

игта, Шамсаддин Эльдегиз, Азербайджанское государство Атабеков, Мухаммед Джахан 

Пехлеван 

 

SUMMARY 

ISMAYIL HAJIYEV 

NAKHCHIVAN-FROM THE SELJUQS TO THE MONGOLS 

In the article the problems as the occupation of Nakhchivan by Oghuz-Seljuk Turks at 

the beginning of the 20s years od the XI century, the establishment of the Seljuk Empire, the 

occupation of Nakhchivan by Sultan Alp Arslan and Togrul Bey, the construction of residence 

here, the establishment of the emirate, falling of Nakhchivan kingdom, perching of the viceroy of 

the Seljuks on Azerbaijan in Nakhchivan, and later, affording Nakhchivan to Togrul as iqta. 

The establishment of the State of Atabeys, the transfer of Arran to Shams ad-Din 

Eldiguz, annexation of the province of Nakhichivan by Eldiguz  and moving his capital to 

Nakhichivan have been investigated and on the basis of factual materials the role and position of 

Nakhchivan as the capital in the state of Azerbaijan Atabeys is learnt. By all these facts it is clear 

that Nakhchivan city and its province became the inherited iqta of Eldiguz family. New 

information has been provided to the scientific sphere about the transformation of the 

Nakhchivan into the city of ―mulk-tac‖ of the Azerbaijan Atabeys, living of Shams ad-Din 

Eldiguz here with his family, the subordination of Nakhchivan province to the Supreme Court, 

acting as the capital of the state until 1175, and as a central city in the middle of 1170s, role, 

position and development of Nakhchivan during the reigns of Shams ad-Din Eldiguz , 

Muhammad Jahan Pahlavan, Qizil Arslan, Abu Bakr and Uzbek. 

Keywords: Oghuz-Seljuk Turks, Seljuk Empire, Nakhchivan, iqta, Shams ad-Din 

Eldiguz, the state of Azerbaijan Atabeys, Muhammad Jahan Pahlavan 
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BEKTAġĠ DƏRVĠġLƏRĠNĠN NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNDƏ YADĠGARLARINDAN 

BĠRĠ – CANAN BƏY KƏHRĠZĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan Ģəhərindən Ģimal-Ģərq tərəfdə yerləĢən “Cananbəy kəhrizi”ndən bəhs 

edilir. Tarixi faktlar əsasında sübut olunur ki, kəhrizin adı el arasında deyildiyi kimi “Cananbər 

kəhrizi” deyil, “Canan bəy kəhrizi”dir. Canan bəy isə XIV-XV əsrlərdə Anadoludan Naxçıvana 

gələrək burada məskunlaĢan və öz xanəgahlarını yaradaraq ideyalarını yayan BektaĢi 

dərviĢlərinin nümayəndələrindən biridir. Suvarmaya böyük əhəmiyyət verən BektaĢi dərviĢi 

Canan bəy Naxçıvan Ģəhərinin əhalisinin içməli və suvarma suyuna olan ehtiyacını ödəmək üçün 

Səfəvilər dövründən əvvəl bu kəhrizi qazdırmıĢ, bu səbəbdən də kəhriz onun adı ilə “Canan bəy 

kəhrizi” adlandırılmıĢdır. Zaman keçdikcə kəhrizin adı təhrif olunaraq “Cananbər kəhrizi” 

Ģəklinə düĢmüĢdür.   

Açar sözlər: Naxçıvan Ģəhəri, kəhriz, Canan bəy kəhrizi, BektaĢi,  suvarma 

 

 Qədim və orta əsrlər zamanı Azərbaycanda ayrı-ayrı yaşayış məskənlərinin 

əhalisinin içməli və suvarma suyuna olan tələbatını ödəmək üçün təbii su 

mənbələri ilə bərabər müxtəlif vasitələrdən də istifadə edirdilər. Belə vasi-

tələrdən biri də kəhrizlər qazdırılması idi. Dinimizdə və milli mentalitetimizdə  

insanları su ilə təchiz etmək xeyirxah əməl, savab iş sayıldığından və təqdir 

edildiyindən müxtəlif təbəqəyə mənsub adamlar, o cümlədən görkəmli 

şəxsiyyətlər, imkanlı şəxslər, kənd icması üzvləri, yerli hakimlər, hətta 

hökmdarlar və s. tərəfindən yaşayış məskənlərində kəhrizlər qazdırılırdı. Belə 

yaşayış məskənlərindən biri də  çox qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan, 

tarixin erkən çağlarından Azərbaycanın qədim elm, təhsil, mədəniyyət, 

sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilən Naxçıvan bölgəsi və 

Naxçıvan şəhəri idi.  

Müşahidələrimiz və ərazidə aparılan müxtəlif istiqamətli tədqiqatların 

nəticələri əsasında yazılmış mövcud ədəbiyyat materialları təsdiq edir ki, 

Naxçıvan bölgəsi kəhrizlərin geniş yayıldığı ərazilərdən biri olmuşdur. Qədim 

dövrlərdən başlayaraq burada qazdırılan kəhrizlər əhalinin suya olan tələbatının 

ödənilməsində mühüm rol oynamışdır. Bu fikri XX yüzilliyin ortalarında 

Naxçıvanda 407 kəhrizin olması faktı da təsdiq edir (1, s. 225). Qeyd olunan 

dövrdə bu kəhrizlərdən 356-sı fəaliyyət göstərmişdir ki, onların ümumi su sərfi 

saniyədə 2722 kub metr olmuşdur. İl ərzində 85,9 milyon kub metrə bərabər 

olan bu su (1, s. 178) əhalinin içməli və təsərrüfat suyuna olan tələbatının böyük 

bir hissəsini təmin edirdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxçıvan şəhəri kəhrizlərin 

çoxluğuna  və  sıxlığına görə Azərbaycanda əvvəlinci yerlərdən birini tutur. Orta  
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əsrlər zamanı Naxçıvan şəhərində tələbata uyğun olaraq bir neçə yerdə kəhriz 

qazdırılmışdı. Rus tədqiqatçısı S.Zelinskinin 1882-ci ildə yazdığına görə XIX 

yüzilliyin ortalarında şəhərdə 14 kəhriz (Ağamalı, Sarvanlar, Qızlar çeşməsi, 

Dabbaxana çeşməsi, Koyla baba, Qələndər xan çeşməsi, Qara çeşmə, İsmayıl 

xan çeşməsi, Kəlbəli xan çeşməsi və s.) olmuşdur (10, s. 258). Bu kəhrizlərin 

suyundan içməli su kimi istifadə olunmaqla bərabər, həm də çay suları ilə 

birlikdə Naxçıvan şəhərinin bağlarının və tarlalarının suvarılmasında istifadə 

olunmuşdur (10, s. 258). Bu kəhrizlər içərisində ən əhəmiyyətlilərindən biri də 

hazırda şəhər əhalisi arasında ―Cananbər kəhrizi‖ kimi tanınan ―Canan bəy 

kəhrizi‖ olmuşdur.  

Canan bəy kəhrizi Naxçıvan şəhərindən şimal-şərq tərəfdə, Babək 

rayonunun Şıxmahmud kəndindən cənub tərəfdə yerləşir. Kəhriz Şıxmahmud 

kəndinin cənubundan başlayaraq bir kilometrdən artıq  məsafə qət edir və Xətai 

qəsəbəsinin şimal-şərq tərəfində yerin səthinə çıxır. Hazırda el arasında 

―Cananbər kəhrizi‖ adı ilə tanınan bu kəhrizi Canan bəy adlı şəxsiyyət 

qazdırmışdır. Canan bəy orta əsrlər zamanı Naxçıvan şəhərində fəaliyyət 

götsərən ―Bektaşiyyə‖ sufi təriqətinə mənsub olan və Naxçıvanda daimi 

yaşayan,  mənsub olduqları təriqətin adı ilə ―Bektaşi‖ soyadını daşıyan nəslin 

nümayəndəsidir. 

Bu nəslin nümayəndələri, Naxçıvan Bektaşilərinə çox dəyərli bir əsər həsr 

etmiş F. Bektaşi və E. Bektaşi XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlllərində yaşamış  

Canan bəyi Naxçıvanda Bektaşiliyin əsasını qoymuş şəxsiyyət kimi təqdim 

edirlər (3, s. 74). Deməli ―Canan bəy kəhrizi‖ Naxçıvan şəhər əhalisinin içməli 

və təsərrüfat suyuna olan tələbatını ödəmək üçün Səfəvilər dövründən əvvəl 

Canan bəy tərəfindən  inşa etdirilmişdir. Ancaq indiyədək aradan keçən bir neçə 

əsr müddətində kəhrizi qazdıran adamın və kəhrizin adı təhrif olunaraq 

―Cananbər‖ şəklinə düşmüşdür. Kəhriz isə zaman keçdikcə təbii qüvvələrin 

təsirindən müəyyən qədər  uçub-dağılmış, bəzi quyuları lil basdığından batmış,  

bu səbəbdən də suyu azalmış, məhv olmaq təhlükəsi yaranmışdır. Şəhərin yaşlı 

əhalisinin dediyinə görə XIX yüzillikdə Bektaşilər nəslindən olan bəzi adamlar 

kəhrizi lildən, uçub tökülmüş torpaqdan təmizlətdirmiş, aşınaraq dağılan 

yerlərini bərpa etdirmişdir.   

 Məlumdur ki, qədim və orta əsrlər zamanı inşa etdirilən hamamlar, 

körpülər və s. mülki tikintilər kimi kəhrizlər də onu qazdıran adamın mülkiyyəti 

olurdu. Mülkiyyət sahibi olan şəxs öldükdən sonra həmin mülkiyyət varislərinə 

keçirdi. Keçmişdə mövcud olan bu ənənə sonralar da davam etdiyindən XIX 

əsrdə də bu kəhriz Canan bəyin xələflərinin, yəni Naxçıvan Bektaşilərinin  

mülkiyyətində və nəzarətində olmuşdur. Ona görə də XIX əsrdə Naxçıvan 

şəhərində yaşayan Bektaşilərin nümayəndələri ulu babasının adını daşıyan və 

özlərinin  mülkiyyətində olan ―Canan bəy kəhrizi‖ndə bərpa işləri apartdırmışdır 

(7, s. 70).  

―Canan bəy kəhrizi‖ hazırda fəaliyyət göstərməkdədir. Sovet hakimiyyəti  

illərində kəhrizdə təmizləmə, bərpa-təmir işləri aparılmadığı, quyular  

təmizlənmədiyi üçün kəhrizin suyu azalmışdır. Hazırkı vəziyyətdə kəhrizin 

uzunluğu 1067 metr, quyularının sayı 28 ədəddir. Kəhriz uzun müddət təmir 

olunmasa da onun su ilə dolmuş kürəsinin çıxışından bu gün 15-20 litr/saniyə su 

axmaqdadır (5, s. 25).  
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 Ehtimal ki, kəhriz qazıldığı zaman  quyularının sayı daha çox olmuş, 

zaman keçdikcə onların bir neçəsi bataraq məhv olmuşdur. Kəhriz ilk vaxtlar 

çox gur sulu olmuş, şəhər əhalisinin bir hissəsinin  içməli və suvarma suyuna 

olan tələbatını ödəmişdir. Kəhrizin suyu yüksək dərəcədə saf, təmiz və 

yüngüldür. 

 Kəhrizin adı haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Naxçıvan şəhərinin yaşlı 

əhalisinin bəzilərinin fikrincə kəhrizin adı ―Can ənbər‖dir. Onlar bu sözü 

kəhrizin suyunun saf, təmiz, şirin, dadlı və yüngül olması, ənbər ətri ―verməsi‖ 

ilə əlaqələndirirlər. Yerli əhali arasında özünə yer alan bu fikir ilk dəfə AMEA-

nın müxbir üzvü Ə.Quliyev tərəfindən elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir (4).  

Bu fikrin müəyyən tərəfdarları olsa da, hətta elmi ədəbiyyatda özünə yer 

alsa da  çox inandırıcı görünmür. Fikrimizcə, kəhrizin adı ―Cananbər kəhrizi‖ 

deyil, ―Canan bəy kəhrizi‖dir. Bu ad isə kəhrizə orta əsrlər zamanı onu qazdıran 

şəxsiyyətin – Canan bəyin  adı ilə əlaqədar verilmişdir.  

  Bu fikri arxiv sənədləri də təsdiq edirlər. Kəhrizlərin 20 oktyabr 1924-cü 

ildə tərtib olunmuş siyahısında bu kəhrizin adı ―Cananbəy kəhrizi‖ kimi qeyd 

olunmuşdur (6, f. 314, siy. 11, s/v 144, v. 11). Başqa bir arxiv sənədində də 

kəhrizin adı ―Cananbəy kəhrizi‖ kimi qeyd olunmuşdur (6, f. 314, siy. 11, s/v 

144, v. 78). 1933 və 1934-cü illərdə tərtib olunan siyahılarda isə kəhrizin adı 

―Cananbər-Sultanabad‖ kimi yazılmışdır (6, f. 314, siy. 11, s/v 155, v. 10; f. 314, 

siy. 11, s/v 144, v. 68). Göründüyü kimi keçən əsrin 20-ci illərinə aid sənədlərdə 

kəhrizin adı ―Cananbəy kəhrizi‖, 30-cu illlərə aid sənədlərdə isə ―Cananbər-

Sultanabad‖ kimi qeyd olunmuşdur. Deməli kəhrizin ilkin adı ―Cananbəy 

kəhrizi‖olmuş, sonralar təhrif olunaraq ―Cananbər-Sultanabad kəhrizi‖, yaxud da 

qısa olaraq ―Cananbər kəhrizi‖ şəklinə düşmüşdür.   

Bəs kəhrizi qazdıran Canan bəy kimdir? Canan bəy hazırda  Naxçıvan 

şəhərində və Azərbaycanın digər bölgələrində, xüsusilə Bakı şəhərində yaşayan 

ən böyük tayfalardan olan Bektaşilər tayfasına mənsub bir şəxsiyyətdir. Məlum 

olduğu kimi bu tayfa öz adını nəsli şiələrin VIII imamı Əli Rza vasitəsi ilə islam 

peyğəmbəri Həzrəti  Məhəmmədin əmisi oğlu və kürəkəni, IV xəlifə Həzrəti 

Əliyə çatan (9, s. 126) Hacı Bektaş Vəli Xorasanidən (1208-1271-ci illər) 

götürmüşdür. Tarixdən bəlli olduğuna görə Xorasan türklərindən olan Hacı 

Bektaş Vəli XIII yüzillikdə Anadoluya gəlmiş, orada məskunlaşmışdır. O, 

burada məşhur sufi şeyxi Baba İshakın müridi olmuş və mürşidinin adıyla 

tanınan ―Babai‖  təriqətinin məşhur üzvlərindən birinə çevrilmişdir. Baba İshaq 

bir siyasi ixtilaf hazırladığı üçün tutularaq qətlə yetirildikdən sonra ―Babai‖ 

təriqətinin üzvləri müsbət keyfiyyətləri ilə digərlərindən seçilən və üstün olan 

Hacı Bektaş Vəlinin ətrafında toplandılar və onu rəhbər kimi qəbul etdilər.  

Bundan sonra Hacı Bektaş Vəlinin nüfuzu daha da artdı, çox məşhurlaşdı bu 

səbəbdən də ―Babai‖ təriqəti onun adı ilə ―Bektaşiyyə‖, üzvləri isə ―Bektaşi‖ 

adlanmağa başladı (8, s. 114-115).  

Getdikcə böyük şöhrət qazanan bu təriqət Osmanlı imperiyası 

çərçivəsindən kənara çıxdı,  bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da 

yayıldı. Bektaşi dərvişləri təxminən XIV əsrdən başlayaraq, xüsusilə XV 

yüzillikdə Azərbaycana gələrək orada məskunlaşmış, öz xanəgahlarını qurmuş, 

ətraflarına müridlər toplayaraq ideyalarını yaymağa başlamışlar. Hazırda 

Naxçıvan şəhərində yaşayan şəhərin Zaviyyə məhəlləsində, Təbriz otelinin 
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qarşısında yerləşən Zaviyə məscid-mədrəsə kompleksini ulu babaları Bektaşilərə 

məxsus zaviyə hesab edirlər. Beləliklə, Bektaşilər Azərbaycanın sakinlərinə 

çevrilmişlər. Bu səbəbdən də orta əsrlər zamanı Azərbaycanda yaşayan və 

fəaliyyət göstərən Bektaşilər bir sıra bölgələrdə, o cümlədən Naxçıvanda çoxlu 

izlər buraxmışlar. Bu izlərin ən böyüklərindən biri, böyük bir hissəsi indi də 

Naxçıvanda yaşayan ―Bektaşi‖ soyadını daşıyan insanlardır.  

 Naxçıvan şəhəri ərazisində Bektaşilərin buraxdığı ən böyük izlərdən biri 

də vaxtilə Naxçıvan şəhərinin şimal-şərqində mövcud olan  el arasında ―Bektaş 

arxı‖ adlanan kanaldır. Bu kanal ―Canan bəy kəhrizi‖ istifadəyə verildikdən 

sonra, təxminən onunla bir dövrdə Bektaşilər tərəfindən çəkdirilmişdir. 

F.Bektaşi və E.Bektaşi öz tayfalarına mənsub ağsaqqallardan əldə etdikləri 

məlumatlara əsaslanaraq  bu arxın Canan bəyin ölümündən sonra oğlu Bektaş 

bəy tərəfindən çəkdirilməsi haqqqında məlumat vermişlər (3, s. 74). Kanalın 

əhali tərəfindən ―Bektaş arxı‖ adlandırılması da onu çəkdirən Bektaş bəyin adı 

ilə əlaqədar yaranmışdır. Başlanğıcını Canan bəy kəhrizindən götürən və 

Bazarçaydan da qidalanan bu kanal da Səfəvilərin Azərbaycanda hakimiyyətə 

gəlməsindən əvvəl çəkilmişdir (7, s. 70).  

Naxçıvan şəhərinin bir sıra ərazilərinin, o cümlədən şəhərin Əlixan Çimən, 

Pirqəmiş (Pir Xamuş), Şahab, Qurdlar və digər məhəllələrinin əkin sahələrinin, 

bağlarının və bağçalarının  suvarılmasında böyük rol oynayan  bu kanal 

haqqında 1934-cü ildə Naxçıvanda etnoqrafik material toplayan rus tədqiqatçısı 

K.Smirnov da bəhs etmişdir. Alim bu haqda yazır ki, görünür Naxçıvanda 

yaşayan Bektaşi dərvişlərinin torpaq sahəsi olmuş və həmin sahəni suvarmaq 

üçün bu kanalı çəkdirmişlər (11, s. 88-89). Bektaş arxı Naxçıvan şəhərinin 

toponimikasında başqa bir iz də buraxmışdır. Bu arxın adı ilə adlandırılan 

―Bektaş arxı məhəlləsi‖ dir. Bu məhəllə şəhərin şimal-şərq hissəsində,  Əlixan 

məhəlləsindən  axan ―Bazar çayı‖ndan ayrılmış və sol qol olan ―Ziyil arxı‖nın 

başlanğıc ərazilərini əhatə edirdi (2, s. 13). Şəhər əhalisinin şəhadətinə görə 

Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin elmi katibi, Naxçıvan diyarının tarix 

və mədəniyyətinə dair maraqlı tədqiqatların müəllifi, Naxçıvan Dövlət Tarix 

Muzeyinin yaradıcılarından biri və ilk direktoru  Mirbağır  Mirheydərzadə bu 

məhəllənin sakini olmuşdur (2, s. 13). 

 Bektaşi dərvişlərinin suvarma işləri ilə məşğul olmaları haqqında tədqiqat-

çılar da öz əsərlərində məlumat vermişlər. Məsələn akademik A.Qordlevskinin 

bu haqda maraqlı fikirləri vardır. K. Smirnov onun ―Konyada sudan istifadə 

etmənin tarixindən‖ əsərinə istinad edərək qeyd edir ki, Bektaşi dərvişləri 

Konyada sudan istifadə etməni öz əllərində saxlamışlar. Bektaşi dərvişlərinin 

hörmətli şəxslərindən biri Pir Ab-Sultan adlanmışdır (11, s. 88-89).  

 Bu şəxsiyyətin adının birinci hissəsi – ―Pir‖ sufilikdə ən yüksək tituldur. 

Bu titul sufilikdə ən yüksək mərtəbəni fəth edən dərvişlərə verilirdi. Adın ikinci 

hissəsi – ―Ab‖ isə fars dilində ―su‖ deməkdir. Pir Ab-Sultan A.Qordlekskinin  

dediyi kimi Konyada sudan istifadə etməyə nəzarət etdiyi  və Bektaşiyyə sufi 

təriqətində ən yüksək zirvəyə – pirlik mərtəbəsinə yüksəldiyi üçün belə 

adlanmışdır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək yerinə düşər ki, Bektaşiyyə təriqətinin 

rəhbərlərindən biri, təriqətə bəzi yeniliklər gətirmiş, Bektaşilərin ikinci piri (pir-i 

Sani) sayılan Balım Sultan (1457-1517-ci illər) da Anadoluda sudan istifadə 
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etməyə nəzarət işlərində fəaliyyət  göstərdiyinə görə bəzən Pir Balım Ab-Sultan 

adlandırılmışdır.     

 Bu faktlara əsasən deyə bilərik ki, Bektaşi dərvişləri fəaliyyət göstərdikləri 

ölkələrdə təsərrüfatla, xüsusilə sudan istifadə etmə ilə məşğul olmuş, hətta bu işi 

öz nəzarətlərində saxlamış, bu məqsədlə kəhrizlər qazdırmış, kanallar çəkdirmiş 

və s. tədbirlər həyata keçirmişlər. Ehtimal ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən 

Bektaşi dərvişləri də K.Smirnovun yazdığı kimi özlərinə məxsus torpaq 

sahələrini, həmçinin digər sahələri suvarmaq məqsədi ilə ―Canan bəy kəhrizi‖ni 

qazdırmış, ―Bektaş arxı‖nı şəkdirmiş, bu qəbildən bizə məlum olmayan başqa 

işləri görmüşlər. Canan bəy də Bektaşilər nəslinə mənsub bir adam olmuş, 

əhalinin içməli və suvarma suyuna olan tələbatını ödəmək üçün şəhərin şimal-

şərq tərəfində kəhriz qazdırmışdır. 

 Bektaşi dərvişləri Konyada sudan istifadəyə nəzarəti öz əllərində 

saxladıqlarına, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Bektaşi dərvişləri də bu işlə 

məşğul olduqlarına əsasən ehtimal etmək olar ki, onlar Naxçıvana Konyadan 

gəlmişlər. Onlar  burada mürşidləri Hacı Bektaş Vəlinin, başqa sözlə desək 

mənsub olduqları ―Bektaşiyyə‖ sufi təriqətinin ideyalarını yaymaqla bərabər, 

ənənəyə uyğun olaraq sudan istifadə və ona nəzarət işlərini də öz əllərində 

cəmləşdirmişlər.  
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ, ГЮЛЬВИРА МУСАЕВА 

ОДНА ИЗ РЕЛИКВИЙ БЕКТАШИНСКИХ ДЕРВИШЕЙ В ГОРОДЕ  

НАХЧЫВАН – ДЖАНАН БЕКСКИЙ РОДНИК 

          В статье рассказывается о расположенном в северо-востоке от города Нахчыван 

«Джанан бекском роднике». На основе исторических фактов доказано, что настоящее 

название родника не «Джананберский родник», а «Джанан бекский родник». Джанан бек 

был представителем бекташинских дервишей, которые переселились  в Нахчыван из 

Анатолии в XIV-XV веках, создавали здесь ханегяхи и распространяли свои идеи. 

Бекташинский дервиш Джанан бек уделял большое внимание орошению, и для 

обеспечения населения города Нахчыван питьевой и оросительной водой провел этот 

родник еще до периода Сефевидов, поэтому родник в его честь называется «Джанан 
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бекским родником». В последующем, название родника, постепенно искажаясь, приняло 

форму «Джананберского родника».   

Ключевые слова: город Нахчыван, родник, Джанан бекский родник, Бекташи, 

орошение 

 

SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI, GULVIRA MUSAYEVA 

THE KEHRIZ OF CANANBER ONE OF THE KEEPSAKE FROM BEKTASHI 

 DERVISHES IN THE NAKHCHIVAN CITY 

The article is about the Kehriz of Cananbay,where is located northeast of Nakhchivan 

city. Historical evidence indicates that the name of the kehriz is popularly known "Cananber 

kehrizi,", but this kehriz‘s true name is ―Canan bay‖. Canan bay is one of the representatives of 

Bektashi dervishes who came from Anatolia to Nakhchivan in the 14th - 15th centuries and 

settled here and spread their ideas. The Bektashi dervishes, who attached great importance to 

irrigation, drinkable water therefore he drilled this kahriz before the Safavid era, in order to meet 

the needs of the people of Nakhchivan for drinking and irrigation water. Over time, the name of 

the kahriz has been distorted and has become "Cananber kehrizi". 

Key words: Nakhchivan city, kehriz, Kehriz of Canan bay, Bektashi, irrigation 
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NAXÇIVANDA TOXUCULUQ SƏNƏTĠNĠN ĠNKĠġAFI 

 

Məqalədə Naxçıvan diyarında toxuculuq sənətinin inkiĢaf tarixi araĢdırılmıĢdır. 

AraĢdırmalardan aydın olur ki, toxuculuq sənəti çox qədim tarixə malikdir. Azərbaycanda, o 

cümlədən də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarında toxuculuq sənətinin tarixi 

təxminən 5-7 min il bundan əvvələ gedib çıxır. Ġnsanların paltara, döĢəməyə və s. olan tələbatı 

toxuculuq sənətinin yaranmasında mühüm rol oynamıĢdır. Naxçıvanda bu amillərlə bərabər 

insan həyatı üçün mühüm komponentlərdən olan duz istehsalına baĢlanması, duzun tədavülü və 

daĢınmasında torba, çuval və xurcunlardan istifadə edilməsi və digər amillər toxuculuq sənətinin 

də meydana gəlməsinə mühum zəmin yaratmıĢdır. Toxuculuqda kiçik əl iĢlərinin təkmilləĢməsi 

artıq daha böyuk məiĢət əĢyalarının hazırlanmasına stimul vermiĢdi.   

Açar sözlər: Naxçıvan, toxuculuq, pambıq, yun, ipək, xalça, parça 

 

Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar hələ b.e. əvvəl II 

minillikdə burada kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq və sənətkarlığın çox yaxşı 

inkişaf etdiyini sübüt edir. Azərbaycanın ərazisində Kültəpə qazıntıları zamanı 

bizim eradan əvvəl IV-III yüzillikdə toxuculuqda işlədilən alətlər, boyaq 

maddələrinin izləri aşkara çıxmışdır. Ümumiyyətlə Naxçıvanda toxuculuq 

sənətinin izləri çox qədim tarixə malikdir. Kültəpə qədim yaşayış məskənindən 

tapılmış sümükdən hazırlanmış iy ucları və s. kimi arxeoloji materiallar da 

fikrimizi bir daha təsdiqləyir. Qaynaqların verdiyi məlumata görə, hələ Azər-

baycanda e.ə. III-I əsrlərdə yun parçalar hazırlanırmış. Feodal münasibətlərinin 

yenicə inкişafı dövründə, yəni III-V  əsrlərdə bədii sənət əşyalaranın istehsalı, o 

cümlədən də parça toxunması xeyli inкişaf etmişdi (12, s. 6).  

Naxçıvan orta əsrlər dövründən inkişaf etmiş sənətkarlıq istehsalına malik 

bir bölgə idi. Şəhərdə müxtəlif sənət sahələrini təmsil edən çoxlu mahir ustalar- 

toxucular, bənnalar, çini qab və ağac emaletmə ustaları, zərgərlər və b. 

çalışırdılar. Şəhərin sənətkarlıq istehsalında toxuculuq və onunla bağlı olan 

sahələr - zərif örtük, xətai parçası, xalça, keçə, çuxalıq yun parça, hamam fitələri 

üçün nazik şal və pambıq parça istehsalı mühüm rol oynayırdı (1, s. 449). XV-

XVI əsrlərdə Naxçıvan ölkənin mühüm toxuculuq mərkəzlərindən biri hesab 

olunurdu. Bu da şübhəsiz ki, şəhər ətrafında müxtəlif pambıq növlərinin becəril-

məsi ilə bilavasitə əlaqədar idi. 

İnsanların geyim və bir çox ev avadanlıqlarına olan tələbatını ödəyən 

toxuculuq sənəti Səfəvilər dövründə sənətkarlığın əsas növlərindən biri idi. 

Pambıq, yun, ipək və s. təbii materiallardan  müxtəlif növ geyimlər, xalça, palaz, 

kilim, pərdə, süfrəlik və digər əşyalar hazırlanırdı. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz 

kimi  bu  zaman  Naxçıvanda  pambıqçılıq  inkişaf  etdiyindən (6, s. 79) pambıq  
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parçaların toxunmasına geniş yer verilirdi. Bu fikri M.Heydərov da təsdiqləyir 

(14, s. 55). 1636-1638-ci illərdə Səfəvi torpaqlarını gəzmiş alman alimi Adam 

Oleari bu haqda qeyd etmişdir ki, Səfəvilərin daha çox pambıq parça istehsal 

edən əyalətlərindən dördü Azərbaycanın payına düşür ki, onlardan biri də 

Naxçıvandır (11, s. 91). A.Oleari ilə eyni əsrdə Azərbaycanda olmuş türk 

səyyahı E.Çələbi onun fikirlərini təsdiqləyərək yazırdı ki, Naxçıvanın sənət 

adamları bacarıqlı ustalardır. Onların toxuduqları ―qələmkari‖, ―bəhramquri‖ 

parçaları və əllə işlədikləri çit örtüklər bütün dünyaya bəllidir (1, s. 232). 

Səyyahın burada gözəl sənətkarların olduğunu diqqətə çatdırması həmin vaxt 

bölgədə sənətkarlığın inkişaf etdiyini göstərir. Evliya Çələbi tərəfindən adı 

çəkilən qələmkar parça pambıqdan toxunmuş və üzəri basma naxışlarla 

bəzədilmiş fərdi əl işlərindən ibarət idi. Buraya taxça-camaxatan və yük yeri pər-

dələri, süfrələr, boxçalar, qab örtükləri daxil idi. Bunların naxışları əsas etibarilə 

bitki ornamentlərindən ibarət olurdu. Qələmkar adlanan belə parçalar orta 

əsrlərdə Azərbaycanda geniş intişar taparaq yerli əhalinin məişətində mühüm yer 

tuturdu (8).  

 Naxçıvan ərazisində toxuculuq üçün zəngin xammal bazasının mövcud 

olması tarixən burada müxtəlif növ geyimlərin hazırlanması ilə yanaşı 

toxuculuğun müxtəlif sahələrinin formalaşması və inkişafı üçün zəmin rolunu 

oynamışdır. Təsadüfi deyildir ki, dəvəçiliyin, qoyunçuluğun, pambıq və 

ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün vacib şərtlərin hər biri bu bölgədə yaşamış 

əhalinin imkanları daxilində olmuşdur. Toxuculuqda qoyun, keçi yunu ilə 

bərabər dəvə yunundan da istifadə olunmuşdu. Naxçıvan diyarında qoyunçu-

luğun inkişafı sayəsində əldə edilən yun xüsusilə toxucuları, xalçaçıları lazımi 

qədər xammalla təmin edirdi. Naxçıvan xalçaçılarının hazırladıqları gəbə, palaz, 

xalça, cecim, məfrəc evin otaqlarını bəzəmək üçün, xurcun və çuval yola 

çıxanlar üçün istifadə olunurdu. Naxçıvan diyarında əsasən, mazıx və balbas 

cinsli qoyunlar yetişdirilirdi. Mazıx cinsli qoyunların yunu bir qədər qaba olub, 

qızılı və qəhvəyi rəngə çaldığından yerli əhali onu ―qızıl qoyun‖ adlandırırdı. 

Mazıx qoyunlardan fərqli olaraq, balbas cinsli qoyunların yunu ağ rəngdə olub, 

xalça toxuculuğu üçün daha yararlı hesab edilirdi (2, s. 246).  

XVIII-XIX əsrlərdə Naxçıvan diyarında parça toxuculuğu, ilk növbədə isə 

müxtəlif növ pambıq parça istehsalı daha geniş yayılmışdı. Naxçıvan diyarının 

tarixən xam pambıq istehsalının əsas mərkəzlərindən biri olması bu məsələdə 

mühüm rol oynamışdı. Müxtəlif dövrlərə aid mənbələrdə bölgədə pambıq 

istehsalına dair kifayət qədər məlumata rast gəlmək mümkündür.V.Qriqoryevin 

verdiyi məlumatdan aydın olur ki, XIX əsrin 30-cu illərində Naxçıvan diyarında 

məhz qızıl qoyun cinsləri saxlanılırdı. Onun yazdığından o da məlum olur ki, 

buradakı ―qoyun və qoçların hamısı quyruqludur, onların yunu orta 

keyfiyyətlidir və daha çox evlərdə kobud mahud, xalça, kilim və at çulu 

hazırlanmasına sərf edilir‖ (15, s. 93) Tədqiqatçılardan biri XIX əsrin 30-40-cı 

illərində Naxçıvan diyarında saxlanılan 69 min 953 baş qoyun və keçidən ildə 

7772 pud yun əldə edilməsi fikrini irəli sürür (3, s. 59). Xanlıqlar dövrünün sonu 

və rus müstəmləkəçiliyinin başlanğıc illərində Naxçıvan dairəsində 15 min, 

Ordubad dairəsində 10 min, Şərur mahalında isə 13 min 686 baş qoyun və keçi 

saxlanılırdı (15, s. 93, 100)  
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Heyvandarlıqla məşğul olan insanlar bu təsərrüfat sahəsini inkişaf 

etdirməklə həmdə yundan hazırlanan toxuculuq məhsullarının hazırlanmasında 

mühüm rol oynayırdılar. Tоplanmış matеriallardan məlum оlur ki, hələ ən qədim 

dövrlərdən başlayaraq qadınların mühüm məşğuliyyət sahələri əsasən 

sənətkarlığın bu sahələri olmuşdur. Tохuculuq sənətinin inkişafı əsasən qadın 

əməyinə əsaslanmışdır. Bu bir tərəfdən İslam dininin qayda-qanunları ilə, digər 

tərəfdən də fəsillərlə əlaqələndirilir. Professor C.Mustafayеv yazır ki, əməklərini 

еvdən kənarda tətbiq еtmək imkanı оlmayan qadınlar vaхtlarının çохunu еv 

işləri görməyə, еyni zamanda tохuculuğun müхtəlif sahələri ilə məşğul оlmağa 

sərf еdirdilər (6, s. 92). AMEA-nın müxbir üzvü Q.Qədirzadə isə qеyd еdir ki, 

tохuculuq qadın pеşəsi hеsab еdilməklə оnların çöl-tarla işləri bitdikdən sоnra, 

daha çох havanın sоyuq vaхtlarında, еv şəraitində əsas məşğuliyyət sahələri idi 

(5, s. 97).  

 XVII əsrdə yaşamış türk səyyahı Evliya Çələbi Naxçıvan diyarında 

istehsal edilən toxuculuq məhsulları arasında bez parçaların üstünlük təşkil 

etməsi və müxtəlif naxışlı çit parçaların dünyada məşhur olması haqqında 

məlumat vermişdir (4, s. 118). S.Budaqova yazır ki, təkcə Naxçıvan şəhərində 

40 ailədə bez parça toxunurdu. Toxuculuq məhsulları əsasən ilk növbədə hər bir 

ailənin öz təsərrüfat-məişət tələbatını ödəyirdi (3, s. 23). XIX əsrin ikinci 

yarısında xalça məmulatlarına tələbatın kəskin şəkildə artması Naxçıvan 

diyarında qoyunçuluğun daha da inkişafına ciddi təsir göstərmişdi. Bütün 

bunlara baxmayaraq 1849-cu ilin məlumatına görə, Naxçıvan qəzasında qoyun 

və keçilərin sayı 42 min başdan bir qədər artıq olmuşdur. Əslində, bu dövrdə 

Naxçıvan qoyun və keçilərin sayına görə Azərbaycanın digər qəzalarından çox 

geridə qalırdı (7, s. 123). Bununla belə, XIX əsrin ikinci yarısında xalça 

məmulatına tələbatın sürətlə artması Naxçıvan diyarında qoyunçuluğun 

inkişafına ciddi təkan vermişdir. Artıq XIX əsrin 70-ci illərində burada 

saxlanılan qoyun və keçilərin sayı, həmin əsrin ortaları ilə müqayisədə, 

təxminən, dörd dəfə artaraq 160 min baş olmuşdu (13, s. 41).  

XIX əsrin sonlarında bölgədə toxuculuq sənətinin inkişafına daha çox 

diqqət göstərilirdi. Hətta elə kəndlər var idi ki, sırf toxuculuq üzrə 

ixtisaslaşmışdı. Məsələn, əhalisi yalnız türklərdən (tatarlardan) ibarət olan Cul 

kəndində əhalinin toxuculuq üzrə ixtisaslaşdığı və kənd sakinlərinin lap kiçik 

yaşlarından bu işlə məşğul olduqları haqda arxiv sənədlərində geniş məlumatlar 

vardır. Qeyd edək ki, Cul kəndi sonralar Ermənsitan SSR-in tərkibinə daxil 

edilmiş və XX əsrin 50-ci illərində Artavan adlandırılmışdır. Kənd Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Kükü kəndindən şimal istiqamətində 

yerləşir. Sənəddə kənddə yaşayan hər bir ailənin il ərzində orta hesabla 3 pud 

yuyulmamış yunu yuyaraq istehsala hazırladığı göstərilmişdir. Burada həmçinin 

qeyd olunur ki, yuyulan hər 3 pud yundan, 1,5 pud yuyulmuş yun alınırdı. 

Kənddə 1700 ailənin yaşadığını göstərən sənəddə belə bir nəticəyə gəlinir ki, 

deməli il ərzində təkcə bu kənddə 5100 pud yun istehsala cəlb olunmaq məqsədi 

ilə yuyulur. Toxuma prosesinə hazır vəziyyətə gətirilən bu yundan isə əsasən 

xalça toxunmasında istifadə edilirdi (9, v. 32). Sənəddə toxuculuq ənənələrinin 

olduğu digər kəndlər sırasında Sultanbəy, Ses, Almalı, Keşişkənd, Başkənd, 

Köytul, Həsənkənd, Karaklux, Rind və s. kəndlərin də adı çəkilir (10, v. 33). 
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 Toxuculuq sənətinin inkişafında ipəkdən hazırlanmış məhsulların da özü-

nəməxsus əhəmiyyəti var idı. Məlumdur ki, ipəkcilik cox qədimdən Naxcıvan 

ölkəsində, xususilə Ordubad rayonunda əhalinin başlıca məşğuliyyətlərindən biri 

olmuşdur. Toxuculuq sənətində Ordubadın xalçaçıları və bez parça hazırlayan-

ları ustalıq baxımından heç də Naxçıvan sənətkarlarından geridə qalmırdılar. 

Ordubad bölgəsi daha çox ipəkçiliklə məşğul olduğundan burada ipəkdən 

hazırlanan toxuculuq məhsullarına üstünlük verilirdi. Ordubadda Naxçıvandan 

fərqli olaraq qadınlar ev şəraitində ipək parça toxuyur və ipək saplar hazırlayır-

dılar. İpəkçilik və ipək parça toxuma peşəsi (xüsusilə basma naxışlı parçalar) 

Ordubad əhalisinin məişətində əsrlər boyu mövcud olmuşdur.  

Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Ordubadda da qeyri-adi 

gözəlliyə malik zərif, dəqiq və gözəl işləməli parçalar istehsal olunmuşdur. 

Ordubad və ümumiyyətlə, Naxçıvan diyarında toxunan parçalara xarici bazarda 

da böyük ehtiyac duyulurdu. Burada əsasən, xalça, ipək və bez parçalar 

toxunurdu. Naxçıvan diyarında toxunan və xarici bazarda ən çox satılan 

parçalardan qırmızı rəngli bez parça olmuşdur. Bez parça çox zaman daha artıq 

ehtiyac duyulan Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına satmağa aparılırdı. Naxçıvan 

diyarında toxunmuş pambıq və ipək parçaları yerli tacirlər Osmanlı dövlətinin 

şəhərlərinə, o cümlədən Qarsa, Bəyazidə, habelə Gürcüstana aparırdılar. Əldə 

edilən məlumata görə, bir ildə Qars və Bəyazid şəhərlərinə Naxçıvan diyarından 

15 min puda qədər pambıq parça aparılmışdı. Ordubad şəhərində pambıq 

parçalarla yanaşı, xarici bazara ən çox ehtiyac duyulan ipək parçalar da ixrac 

edilirdi (3,  s. 26-27).  

Ümumiyyətlə, Naxçıvan bölgəsi xam ipəyin istehsalına görə Azərbay-

canın bir sıra qabaqcıl bölgələri ilə eyni sırada dururdu. Təbriz, Marağa, Gəncə 

və digər bölgələrlə yanaşı, Naxçıvan iqtisadiyyatında da xamnanın (işlənməmiş 

ipək) geniş istehsalı böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. XVI əsrdən başlayaraq 

Naxçıvanda, xüsusən Ordubadda yerli əhali həm daxili, həm də xarici bazarlar 

üçün külli miqdarda yüksək keyfiyyətli ipəkdən müxtəlif parçalar, xalça, cecim 

və s. sənət nümunələri toxumuşlar (14, s. 48). İpək və atlas parçalardan tikilmiş 

paltarlar, geyimlər Naxçıvan əhalisi üçün xarakterik idi. Zəmanəmizə qədər 

gəlib çatmış parça nümunələri göstərir ki, onların toxunma üsulu və bədii 

tərtibatı öz dövrünə görə çox yüksək səviyyədə olmuşdur. Ümumiyyətlə, 

ipəkçilik və ipək parça, xüsusilə də, basma naxışlı parçalar Naxçıvan əhalisinin 

məişətində əsrlər boyu mövcud olmuşdur. Basmanaxışlı parçalar adətən 2-3 

zolaqdan ibarət olurdu. Ornamentlərlə bəzədilmiş bu zolaqlar al-əlvan və qırmızı 

xətlərlə bir-birindən ayrılırdı. İpəkdən hazırlanmış qadın baş örtükləri içərisində 

kəlağayı və ―naz-naz‖ ―qaz-qaz‖ adı ilə tanınan örtüklər xüsusilə geniş 

yayılmışdı.  

Toxuma sənətində ən maraqlı geyim əşyası kimi önəm daşıyan və qıs ay-

larında ən çox istifadə edilən ayaq geyimləri içərisində yundan toxunma corablar 

əsas yer tutur. Qıs corabları bəzən dizə qədər, əksər hallarda isə dizdən bir qarıs 

aşagıyadək toxunur. Bu corabların naxısları çox vaxt xalça və tikmə naxısları ilə 

oxsarlıq təşkil edir. Məsələn, Şahbuz rayonun  Kükü kəndində bu cür corabları 

―məs‖ adlandırırlar. Azərbaycan, o cümlədən də Naxçıvan qadınlarının bağlama 

(örtmə) baş geyimlərinin bir qismini də ''kəlağayı'' təşkil edirdi. Burada yaşa və 

zövqə uyğun olaraq qırmızı, qara, ağ kəlağayılar daha genis yayılmışdır. 
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Müxtəlif parçalardan küləcə, don, çuxa, arxalıq, canamaz və çarşab tikilirdi. 

Naxçıvan, xüsusilə Ordubad etnoqrafik bölgələrində düzbucaqlı biçimli çarsaba 

üstünlük verilirdi. Qadın çarsabının rənginə görə onun sahibinin yaşını, sosial-

iqtisadi vəziyyətini müəyyənləşdirmək mümkün idi. Belə ki, cavan qadınlar ağ 

(bəyaz), ahıl yaşlı qadınlar isə tünd rəngli çarşabdan istifadə edərdilər.  

Beləliklə, Naxçıvanda heyvandarlığın, pambıqçılığın ipəkçiliyin geniş 

yayılması burada toxuculuq sənətinin yüksək inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmasına 

və müvafiq parça və toxuculuq məhsullarının hazırlanmasına münbit şərait 

yaratmışdı.  Bu isə əhalinin məişət əşyalarına olan təlabatının ödənilməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.      
 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. S.Əliyarovun və Y.Mahmudovun redaktəsi ilə. Bakı: 

Azərnəşr, 1989, 328 s. 

2. Azərbaycan etnoqrafiyası. 3 cilddə. I c. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 544 s. 

3. Budaqova S. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin II yarısı (XIX əsrin I 

qərinəsi). Bakı: Elm, 1995, 96 s. 

4. Evliya Ç. Səyahətnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr). Türk dilindən işləyəni və 

şərhlərin müəllifi tarix elmləri doktoru S.Onullahi. Bakı: Azərnəşr, 1997, 92 s. 

5. Qədirzadə H.Q. Cəhriçay vadisi. M.ö. IV minilliкdən günümüzədəк (tarixi-etnoqrafik 

araşdırma). Naxçıvan: Qızıl- dağ, 2007, 160 s. 

6. Mustafayеv C.  Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq. Bakı: Еlm, 2002, 272 s. 

7. Muradov V. Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). Bakı: 

Elm, 2017, 264 s. 

8. Nəcəfli T.  XV-XVI əsrlərdə Naxçıvanın ictimai-iqtisadi həyatı. Strategiya, Az. 2013, 24 

iyul. 

9. Naxçıvan MR Dövlət Arxivi, Fond 34, siyahı 5a, iş 7, v. 32. 

10.  Naxçıvan MR Dövlət Arxivi, Fond 34, siyahı 5a, iş 7, v. 33. 

11.  Süleymanov N. Səfəvi dövlətinnin təsərrüfat həyatı. Baкı: Elm, 2006, 400 s. 

12.  Tərlanov M., Əfəndiyev R.  Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələri. Bakı: Qızıl Şərq, 

1959, 51 s. 

13.  Şahverdiyev Z.  Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində. Bakı: Elm, 2008, 264 s. 

14.  Гейдаров М. Ремесленное производство в городах Азербайджана в XVII в. Баку: 

Изд-во АН Азерб. ССР, 1967, 200 с. 

15.  Статистическое описание Нахичеванской провинции. Составитель В.Григорьев. 

Санктпетербургь: Типография Департамента Внешней Торговли, 1833, 284 с. 

 

РЕЗЮМЕ 

МЕХМАН ШАБАНОВ, САРА ГАДЖИЕВА 

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА ТКАЧЕСТВА В НАХЧЫВАНЕ 
История развития ткачества в Нахчыване исследуется в этой статье. Исследования 

показывают, что Искусство ткачества имеет очень древнюю историю. История ткачества в 

Азербайджане, а также в Нахчыванском районе, который является его неотъемлемой 

частью, восходит к 5-7 тысячам лет назад. Потребность людей в  одежде, теплом 

покрытии  и так далее сыграла важную роль в возникновении ткацкого искусства. Наряду 

с этими факторами, в Нахчыване началось производство соли, которая является важным 

компонентом жизни человека.  Использование мешков, чувалов и саков  при обороте и 

транспортировке соли, а также другие факторы создали важную основу для 

возникновения искусство ткачества. Развитие мелких ремесел в ткачестве уже 

стимулировало производство более крупных предметов домашнего обихода. 

Ключевые слова: Нахчыван, ткачество, хлопок, шерсть, шелк, ковер, ткань 
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SUMMARY 

MEHMAN SHABANOV, SARA HAJIYEV 

DEVELOPMENT OF WEAVING  ART IN NAKHCHIVAN 
The article examines the history of the development of weaving in Nakhchivan. Researches 

show that the Art of Weaving has a very ancient history. The history of weaving in Azerbaijan, 

as well as in the Nakhchivan region, which is its integral part, dates back to 5-7 thousand years 

ago. The people's need for clothing, warm coverings, and so on played an important role in the 

emergence of the art of weaving. Along with these factors, the production of salt, which is an 

important component of human life,began in Nakhchivan. The use of sacks, parcels and saks in 

the handling and transportation of salt, as well as other factors, created an important basis for the 

emergence of the art of weaving. The development of small handicrafts in weaving has already 

stimulated the production of larger household items. 

Keywords: Nakhchivan, weaving, cotton, wool, silk, carpet, fabric 
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YENĠ DÜNYA NĠZAMININ FORMALAġDIRILMASI KONTEKSTĠNDƏ  

CƏNUBĠ QAFQAZDA GEOSĠYASĠ RƏQABƏT 
 

Dünya nizamını beynəlxalq hüquq və institutlar deyil, əsas geosiyasi oyunçuların güc 

potensiallarının nisbəti müəyyənləĢdirir. Cənubi Qafqazdakı problemlərə, xüsusilə Qarabağ 

məsələsinə də eyni kontekstdə yanaĢmaq lazım gəlir. Bu problem Cənubi Qafqazda 

təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində ən böyük maneələrdən biridir. 

Təxminən 30 ilə yaxın idi ki, öz həllini tapmayan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranmıĢdı. Azərbaycan 

torpaqlarının 20%-nin Ermənistan tərəfindən iĢğalının davam etməsi müharibə ehtimalını 

artırmaqdaydı. Ermənistanın növbəti təxribatçı fəaliyyətləri ani müharibənin baĢ verməsinə 

səbəb oldu. Məqalədə Yeni Dünya Nizamının formalaĢdırılması kontekstində Cənubi Qafqazda 

geosiyasi rəqabət və Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində dövlətlərin mövqeyi analitik 

süzgəcdən keçirilmiĢdir. 

Açar sözlər: Yeni Dünya Nizamı, Cənubi Qafqaz, geosiyasi rəqabət, Ermənistan, 

Azərbaycan 
 

 ―Yeni Dünya Nizamı‖, onun mahiyyəti, pərdəarxası məqamları, bəşə-

riyyətə etdiyi vədlər, bu nizamda dünya dövlətlərinin yerinin necə olacağı ilə 

bağlı məsələlər son dövrlərdə elmi dairələrdə daha çox müzakirə olunan 

mövzulara çevrilib. Ayrı-ayrı dövlətlərin rəsmi nümayəndələrinin, politoloq-

ların, analitiklərin, elm adamlarının ―Yeni Dünya Nizamı‖ haqqında müxtəlif 

fikirlər səsləndirməsi istər-istəməz bu məsələnin son dərəcə ciddi olduğundan 

xəbər verir. Ümumiyyətlə, ixtisasından və tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, 

hər kəsin ―Yeni Dünya Nizamı‖ haqqında özünəməxsus düşüncələri vardır. 

Əksər insanlar dünyanın gələcəyi naminə bu nizamın vacibliyini düşünür və 

onu sivilizasiyalar arasındakı anlaşmazlıqların qarşısını almağa yönəlik mühüm bir 

addım olaraq sayır, beynəlxalq terrorizmin kökünün kəsilməsi, irqçiliyin, dini 

ekstremizmin, xaos şəraitinin aradan qaldırılması üçün məhz bu nizama 

xüsusi ehtiyac olduğunu vurğulayırlar.  

Digər düşüncəyə görə isə, Yeni Dünya Nizamı dünyanın güc mərkəzləri 

arasında yenidən bölüşdürülməsindən başqa bir şey deyildir. ABŞ, Rusiya, 

Çin, Avropanın aparıcı dövlətləri bu nizamı özlərinin müəyyən etdikləri 

qayda əsasında reallaşdırmağa çalışaraq, yeni geostrateji layihələr cızırlar. 

Bütün bunlarla yanaşı, Yeni Dünya Nizamının böyük iqtisadi güc ilə 

beynəlxalq siyasətə təsir etmə imkanlarına malik olan pərdəarxası gizli güclər 

tərəfindən ortaya atılmış bir plan olduğu da iddia edilir. İddiaya görə, ―Yeni 

Dünya Nizamı‖ olaraq adlandırılan sistem əslində transmilli şirkətlərin əldə 

etmək istədiyi dünya diktatorluğudur ki, bunun da başında dünyanın bütün enerji 

qaynaqlarına sahib olmağı və tək dünya dövləti qurmağı hədəfləyən nəhəng 

şirkətlərin idarəçiləri dayanır (ətraflı məlumat üçün bax: 5, s. 131-147; 7, s. 32; 

19, s. 60-77).  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 02.04.2021, qəbul edilib: 16.04.2021 
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Əlbəttə ki, hər bir düşüncə və iddiada bu və ya digər dərəcədə haqlılıq payı 

vardır. Müasir beynəlxalq proseslərə nəzər saldıqda, hansı düşüncənin daha 

çox ağırlıq qazandığını mövzuya maraq duyanların özləri təhlil edərək 

müəyyən qərara gələ bilərlər.  

Yeni Dünya Nizamı, yoxsa nizamsızlıq? 

Tarixən olduğu kimi, günümüzdə də böyük güclər arasında dünyanın 

strateji baxımdan əhəmiyyət daşıyan və zəngin enerji qaynaqlarına sahib 

bölgələrinə nəzarət uğrunda rəqabət və ―nüfuz savaşı‖ gedir. Bu mübarizədə 

isə uğrunda rəqabətlərin aparıldığı bölgələrin rəyi belə nəzərə alınmır. Belə 

bir vəziyyətdə milli dövlətlərin gücü və suverenliyi azalır, milli dövlətlərin 

beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yeri getdikcə zəifləyir. Eyni zamanda 

hədəfə götürülən ölkələrdə mərkəzi hakimiyyətin nəzarətini zəiflədən 

hadisələr ardıcıl və sistematik şəkildə baş verir, ölkələr xaosa sürüklənir.  

Yeni Dünya Nizamı anlayışı 1990-cı illərdə ortaya çıxsa da, tarixin 

müəyyən dövrlərində fərqli sistemlər şəklində özünü göstərməyə çalışıb. Əslində 

Dünya Nizamının olub-olmadığı məsələsi belə sual işarəsi olaraq qalır. 

Amerikalı məşhur diplomat və siyasi xadim, xarici siyasət, geosiyasət, 

təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı tövsiyələrinə bu gün də ABŞ prezidenti 

administrasiyasında diqqət yetirilən Henri Kissincerin təbirincə desək, heç vaxt 

Dünya Nizamı olmayıb (17, s. 13). 

Əlbəttə, beynəlxalq sistemlər qurulub və dövlətlər bir çətir altında 

anlaşmağa cəhd göstəriblər, ancaq heç vaxt özünü doğrultmayıb. Dünyada qəti 

söz sahibi olan dövlət yoxdur və Dünya Nizamının formalaşmasında heç bir 

dövlət təkbaşına dünya nizamı yaratmaq üçün kifayət qədər güclü olmayıb. 

Meydanda geosiyasi nüfuza və gücə malik olan aktorlar var və hər biri öz 

maraqlarını diqtə etməkdən çəkinmir. 

H.Kissincer “Dünya nizamı” adlı kitabında fikirlərini belə izah edir ki, son 

vaxtlara qədər tarix boyu əsasən regional nizam olub. İlk dəfə olaraq indiki 

dövrdə dünyanın istənilən bölgəsi bir-biriylə qarşılıqlı əlaqədə ola bilər. Bu, 

qloballaşan dünya üçün yeni nizamın olmasını zəruri edir. Lakin universal olaraq 

qəbul edilmiş qaydalar mövcud deyil. Çin, İslam, Qərb və müəyyən mənada rus 

yanaşmaları mövcuddur və onlar heç də hər zaman bir-biriylə uzlaşmır (bu 

barədə bax: 17, s. 16-20). 

Böyük dövlətlərin dünya nizamından danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, 

dövlətlər arasındakı ali hegemonluq mübarizəsi yeni bir anlayış deyildir. Tarixin 

müəyyən dövrlərində güclü dövlətlərin müəyyənləşdirdiyi böyük siyasətlərlə 

geosiyasi maraqlar hər dəfə ön planda tutulmuş, dünya güc mərkəzləri arasında 

bölüşdürülməyə çalışılmış, yeni sərhədlər cızılmışdır. Beynəlxalq münasibətləri 

tənzimləyən sistem olmadığına görə, maraqlar yenidən toqquşmuş, hər bir dövlət 

öz üstünlüyünü nümayiş etdirməyə çalışmışdır. Günümüzdə də vəziyyət 

əvvəlkindən heç də fərqli deyil, əksinə, daha şiddətli və daha təhlükəlidir. Bu 

baxımdan tarixin təkərrür etdiyi bir dövrdə, yəni geosiyasi maraqların toqquşduğu 

müasir dövrdə Dünya Nizamı haqqında nikbin fikir söyləmək həqiqətən də qeyri-

mümkündür.  

Siyasi tarixdə ―güclü dövlət‖ və onun təmsil etdiyi ―böyük siyasət‖ reallığı 

vardır. Məhz bu amili əsas götürərək qeyd etmək olar ki, tarixən dövlətlər 

arasında sülhü qorumağı rəhbər tutan dünya nizamları geosiyasət qarşısında 
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həmişə məğlubiyyətə düçar olmuşlar. Amerikalı strateq Paraq Xannanın da 

vurğuladığı kimi, Dünya Nizamı özünü qloballaşma, demokratiya, insan 

hüquqları və s. adlar altında gizlətsə də, geosiyasətlə həmişə qarşı-qarşıya gəlmiş 

və toqquşmuşdur (15, s. 15). 

Panamerikançı ideoloqlar qloballaşmanın geosiyasi modelini ―hamının 

amerikalılar kimi düşünməsi, yaşaması və hərəkət etməsi kimi‖ təqdim edirlər 

(16, s. 2). Bundan başqa, onlar ―Yeni Dünya Nizamı‖ sistemində ABŞ-ı 

―dünyada qayda-qanunun yaradılması və onun idarə edilməsinin əsas fiquru‖ 

kimi təqdim edərək, məhz Birləşmiş Ştatların hegemon rol oynamalı olduğunu 

iddia edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi amerikalı analitiklər tərəfindən 

dünyanın siyasi səhnəsində iddialı görünən dövlətlər (Çin, Rusiya kimi iddialı 

güclər və digər geostrateji aktorlar – E.Ş.) bu nizam qarşısında başlıca maneə 

kimi xarakterizə olunurlar. Müasir dövrdə liberal dünya nizamının əsas 

ideoloqlarından olan amerikalı analitik Robert Kaqan ABŞ-ın yaratdığı Yeni 

Dünya Nizamı qarşısında Çin və Rusiyanı iki böyük maneə kimi görür, dünyada 

aparıcı rollarını itirmək istəməyən bu dövlətlərin öz nüfuz dairələrində 

hegemonluq qurmalarını liberal dünya nizamı üçün təhlükə hesab edir (26).  

Günümüzdə beynəlxalq münasibətlər tarixində ilk dəfə bütün dünya 

xalqlarının bərabərliyi, dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilənin yolverilməzliyi, 

münaqişəli məsələlərin dinc yolla həll edilməsi, beynəlxalq sülhün və 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi, iqtisadi, sosial, mədəni, humanitar xarakterli 

beynəlxalq problemlərin həllində irqindən, cinsindən, dilindən, dinindən asılı 

olmayaraq, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşaraq beynəlxalq əməkdaşlığın 

təmin edilməsi və s. prinsiplərə əsaslanaraq yaradılan bir qurum kimi BMT 

fəaliyyət göstərsə də, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan dövlətlərin özləri 

belə dünyanın istənilən ölkəsinə bu təşkilatın icazəsi olmadan belə istədiyi 

miqdarda hərbi qüvvə göndərə və orada müharibə çıxarmaq iqtidarında 

olduğunu nümayiş etdirə bilirlər. Əlbəttə ki, böyük güclərin bu istiqamətdə 

atdıqları addımlar liberal dəyərlərə uyğun olmayıb, əksinə, ölkələrin daxili 

işlərinə qarışılıb, insan haqları və dövlətlərin ərazi bütövlüyü kobud surətdə 

pozulub. Dünyanın bir çox ölkəsində ajitasiyaların, oyunların, iğtişaşların və 

müharibələrin sonu görünmür. Eyni vəziyyəti Cənubi Qafqazda da müşahidə 

etmək mümkündür. Heç təsadüfi deyildir ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü 

pozulmuş, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında problemlər yaşanmışdır. Son 

vaxtlara qədər Ermənistan kimi bir dövlət bilavasitə özünü liberal və demokratik 

adlandıran böyük dövlətlərin aktiv dəstəyi və iştirakı ilə özündən qat-qat güclü 

olan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etmişdi. Bu işğalda Rusiyanın 

böyük rol oynadığı hər kəs tərəfindən bilinir. Bununla yanaşı, Gürcüstan və 

Ukraynanın ərazi bütövlüyünün pozulmasında da Rusiyanın geosiyasi maraqları 

xüsusilə qeyd olunmalıdır. 

Ümumiyyətlə, dünya siyasətindəki real vəziyyəti təhlil edərkən belə bir 

məqam ortaya çıxır: hansısa davranış supergüclərin xeyrinə və ya zərərinədirsə, 

onun beynəlxalq hüquqa uyğun olub-olmaması arxa plana keçir və həmin güclər 

özlərinə sərf edən müvafiq addımı atırlar. Yəni böyük güclər özlərini ―istisna 

faktor‖ kimi görürlər.  

Amerikalı fikir adamı və məşhur siyasi simalardan biri olan Nom Çomski 

beynəlxalq münasibətlər sistemini mafiya hakimiyyəti şəklində təsvir edərək, belə 
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bir nəticəyə gəlmişdir ki, beynəlxalq münasibətlər mafiya idarəsi sistemində həyata 

keçirilir. Mafiya babası itaətsizliyi əsla qəbul etməz. İtaəti təmin etmək 

məcburiyyətindəsiniz, əks təqdirdə bəziləri qanuna qarşı çıxma haqqının olduğunu 

fikirləşə və bu, önəmli sektorlara qədər gedib çıxa bilər (23). 

Təbii ki, belə yanaşma davam etdikcə, liberal dünya nizamından bəhs 

etmək mümkün görünmür. Məsələ burasındadır ki, reallıqda dünya nizamını 

beynəlxalq hüquq və institutlar deyil, əsas geosiyasi oyunçuların güc 

potensiallarının nisbəti müəyyənləşdirir. Geosiyasi maraqlara uyğun olaraq 

hazırlanan ssenarilər və ikili standartlar çərçivəsində belə bir nəticə hasil olur ki, 

BMT Təhlkəsizlik Şurası münaqişələrin həllindən özünü uzaqlaşdırıb. Təşkilat 

qəbul etdiyi qətnamələrin icra mexanizminə malik olmadığına görə, münaqişəli 

məsələlərdə onun aparıcı rol oynamasının da qarşısı kəsilir. Özü də bu, məhz 

həmin təşkilatda həlledici rol oynayan böyük dövlətlər tərəfindən edilir. 

Nəticədə, BMT-nin missiyasına şübhələr meydana gəlir, onun səmərəsiz təşkilat 

olması barədə əsaslı fikirlər yaranır. Həqiqətən də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

daimi üzvlərinin başı dünya liderliyi uğrunda amansız mübarizəyə qarışıb. Bir 

sıra hallarda bu rəqabət və yarış beynəlxalq hüququn bütün çərçivələrini aşaraq, 

əsl savaş məzmunu kəsb edir. ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa və Çin 

beynəlxalq hüquqa əməl etməkdə başqalarına nümunə olmaq əvəzinə, özləri onu 

pozurlar.  

Belə çıxır ki, dünyada elə bir beynəlxalq təşkilat mövcud deyildir ki, 

beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində supergüclərə təsir edə bilsin. Bu 

vəziyyətdə başda BMT olmaqla, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti və 

mövcudiyyəti ilə bağlı haqlı olaraq sual yaranır: Beynəlxalq təşkilatlar böyük 

güclərə öz maraqlarını pərdələmək və törətdikləri cinayətləri ört-basdır 

etmək, imkan olanda ona hüquqi don geyindirmək üçünmü lazımdır? 

Dünyanın problemli zonalarında və bir çox münaqişə bölgələrində, əsas 

olaraq da geosiyasi maraqların toqquşduğu arenalarda baş verən hadisələri və 

törədilən cinayətləri beynəlxalq təşkilatlar ―pərdələyəcəksə‖, onda hansı 

qanunlardan danışmaq olar?  

Burada olduqca vacib bir məqama diqqət çəkmək yerinə düşər. 

Ümumiyyətlə, dünyada cərəyan edən hadisələr dərindən təhlil olunarsa, 

proseslərin qlobal güclərin birbaşa diqqəti və nəzarəti altında gerçəkləşdiyi 

ortaya çıxır. Dünyanın bir çox ölkəsində baş verən ajitasiyalar, iğtişaşlar, 

müharibələr və böhranlarla silahlanma və silah ticarəti arasında əslində böyük 

mütənasibliyin olduğu görünür.  

Cənubi Qafqaz da daxil, dünyanın bir çox qaynar bölgələrində baş verən 

hadisələrdə və bəzi dövlətlərarası qarşıdurmalarda ikili standartlar siyasəti 

müşahidə olunur. Bunların səbəbləri müxtəlif amillərlə izah edilsə də, Böyük 

Güclərin maraqlarından kənarda qalmadığı, əksinə, baş verənlərin bilavasitə bu 

güclərin maraqlarına xidmət etdiyi qeyd olunmalıdır. Əvvəla, iqtisadi böhran və 

müharibələrlə silahlanma arasında dərin bir uyğunluq vardır. Dünya 

təcrübəsində artıq sınaqdan çıxmış silahlanma metodu işə salınıb. Sadalanan 

faktorların yaşandığı ölkələr silah şirkətləri üçün əsas bazarlardır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, əsas silah sənayesi və ixracatçıları isə məhz Böyük Güclərdir. İşin 

ən maraqlı və diqqət çəkən tərəfi isə bundan ibarətdir ki, silah satıcıları 

beynəlxalq miqyasda ―sülh‖ tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Hərbi xərclərin artması 
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və silahlanma ehtiyacı geosiyasi ambisiyalarla və dünyada qaynar nöqtələrlə, 

eyni zamanda dondurulmuş münaqişələrlə şərtlənir. Yəni silahlanma tələbi 

rəqabət mühiti və müharibə riski ilə müəyyən olunur. Aydın məsələdir ki, qlobal 

miqyaslı silah ixracatçıları üçün bu riskin yüksək olması arzu ediləndir (13, s. 

345). 

Tarix göstərir ki, qlobal xarakterli iqtisadi böhranlar hər zaman hərbi 

xərclərin artmasına təkan vermişdir. Dünyanın bir çox bölgəsində baş verən 

hadisələrdə Böyük Güclər öz silah arsenalından kifayət qədər istifadə etmiş və 

etməkdədir. Bu isə silah istehsal edən şirkətlər üçün yeni sifarişlər deməkdir. 

Bundan başqa, rejim dəyişikliyi baş verən ölkələr də silah şirkətləri üçün əsas 

bazarlardır. Ölkələr arasında mövcud olan münaqişələrin dondurulmuş 

vəziyyətdə qalması da silah satıcıları üçün daimi bazar və gəlir mənbəyidir. Bu 

cür münaqişələrin uzanması əlbəttə ki, silah istehsal edən şirkətlərin maraqlarına 

uyğun gəlir.  

Dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi, Cənubi Qafqaz regionunda da 

Ermənistan ilə Azərbaycan arasında problemlərin və Gürcüstandakı münaqişə-

lərin həll olunmasında qlobal güclər maraqlı deyil. Silah sənayesi ilə məşğul 

olan şirkətlərin öz ölkələrinin xarici siyasətinə təsir etmə imkanlarını nəzərə al-

dıqda isə maraqlı bir mənzərə yaranır. Bu şirkətlər böyük gücləri təmsil 

etdiyindən onların təsir dairəsi beynəlxalq orbiti əhatə edir. Yəni bu ölkələr dün-

yada baş verən bütün proseslərə təsir etmək imkanlarına sahibdirlər, eyni zaman-

da planetdəki bütün münaqişələrdə hər hansı formada söz sahibidirlər. Belə bir 

vəziyyətdə bu şirkətlərin dünyanın qaynar nöqtələrində maraqları təmin olunur.  

Əldə olan faktlar və qlobal miqyasda baş verən hadisələrin təhlili onu 

deməyə əsas verir ki, münaqişələrin uzadılması və edilən müdaxilələr, geosiyasi 

rəqabət mühitinin formalaşdırılması istəkləri ilə ―sülh ideyası‖ carçısı olmaq rolu 

uyğun gəlmir. Ümumiyyətlə, bu kimi məqamların işığında müasir dünya nizamı-

nın bir xaos və qeyri-müəyyənlik içərisində olduğu qənaətinə gəlmək mümkün-

dür. Gəlinən nəticə budur ki, müasir dövrdə dünyanın yeni nizama trans-

formasiyası məsələsinin real həllini tapması olduqca çətin məsələlərdəndir. 

Hal-hazırda yüksək tonla ―demokratiya‖, ―dünyada sülh və əmin-amanlığın 

təmini‖, ―regionlarda sabitliyin yaranmasına xidmət‖ və s. kimi səslənən 

şüarların arxasında şübhəsiz ki, müəyyən məqsədlər durur. Çox maraqlıdır ki, 

dünyanın bütün böyük dövlətlərinin şüarlarında həmin prinsiplər səslənir. 

Gündəmə gətirilən şüarlar əlbəttə ki, real məqsədləri ört-basdır etmək 

üçündür. Əsas məqsəd dünyanın güc mərkəzləri arasında bölüşdürülməsi 

məsələsidir ki, müasir geosiyasətin reallığı sayılan bu bölüşdürülmədə ortaq 

razılığa gəlmək mümkün görünmür və belə bir vəziyyətdən qarşılıqlı 

maraqları gözləyən tarazlaşdırma siyasətinə keçmək üçün yer qalmır. 

Rusiyanın “böyük siyasət” reallığı və Qərb dövlətlərinin ikili standart-

lar siyasəti: Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin bu 

kontekstdə dəyərləndirilməsi 

Yuxarıda sadalanan qlobal məsələlərin təsiri işığında Cənubi Qafqazda, 

xüsusilə Ermənistanla Azərbaycan arasında cərəyan etmiş hadisələrin təhlili 

olduqca böyük elmi, siyasi aktuallıq kəsb edir. Ümumiyyətlə, 1990-cı illərdən 

günümüzə qədər Cənubi Qafqaz da daxil olmaqla əksər postsovet məkanında baş 

verən proseslər, eyni zamanda Rusiyanın geosiyasi prioritetləri təhlil edildiyində 
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çox önəmli məqamlar ortaya çıxır: BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi 

üzvündən biri olan Rusiya ona qarşı çıxan ve meydan oxuyan dövlətlərin ərazi 

bütövlüyünü pozmuş və ya təhdid etmişdir.  

Avrasiyacı fikirlərilə həmişə gündəmə gələn Rusiyanın məşhur strateqlərindən 

Prof. Dr. Aleksandr Duqin postsovet ölkələri ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin 

perspektivlərini, Rusiyaya qarşı çıxan dövlətlərin aqibətini və gələcəyini belə 

dəyərləndirməkdədir:  “Hər hansı bir keçmiş sovet ölkəsinin ərazi bütövlüyünün 

təminatı Rusiya ilə münasibətləridir. Postsovet ölkələrindən hər hansı birinin 

Rusiya ilə münasibətləri yaxşıdırsa, onun ərazi bütövlüyü də təmin edilmiş olur. 

Əgər münasibətlər pisdirsə, o zaman o ölkə və ya ölkələrin ərazi bütövlüyü 

pozulur... Gürcüstan, Ukrayna, Moldova kimi Rusiya ilə pis münasibətlər quran 

ölkələrin hegemonluğu artıq pozulmuşdur” (27). 

Bu vəziyyət ―güclü dövlət‖ və onun təmsil etdiyi ―böyük siyasət‖ reallığını 

bir daha əks etdirir. Heç təsadüfi deyildir ki, sadəcə digər postsovet məkanlarında 

deyil, Cənubi Qafqaz, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və Qarabağ 

müharibəsində də Rusiyanın ―böyük siyasət‖ reallığı müşahidə edilir, öz aktuallığını 

günümüzdə də qoruyur. Reallıq bundan ibarətdir ki, əksər  postsovet ölkələrində 

olduğu kimi, Cənubi Qafqazda da problem və münaqişələrin tamamilə həll 

edilməsi, regionda sülhün bərqərar olması Rusiyanın regional təhlükəsizlik 

siyasətinin uzunmüddətli maraqları ilə heç bir şəkildə uzlaşmır. 

Ümumiyyətlə, Qarabağ problemin kökünə nəzər yetirilsə, aydın görünər ki, 

ermənilər Rusiyanın geosiyasi maraqlarının gerçəkləşdirilməsi və qorunub 

saxlanılmasında başlıca alətlərdən biridir. ―Böyük Ermənistan‖ ideyasının və 

―qədim tarixi ərazilər‖ iddiasının reallaşdırılması uğrunda separatçı hərəkat da məhz 

bu məqsədə xidmət edir. Cənubi Qafqazda stabilliyin bərpa olunması, Ermənistan 

ilə Azərbaycan arasında cərəyan edən problemin öz real həllinə qovuşması 

Rusiya baxımından arzuedilən bir hal deyil. Rəsmi Moskvanın bu siyasətinin 

arxasında onun gələcəyə hesablanmış məqsədləri yatır: tərəfləri özündən asılı 

vəziyyətdə saxlamaq və regionda təsir rıçaqlarını qorumaq.  
Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Moskvanın uzun illərdir davam edən bu kimi 

addımları və ikili oyunları onun vasitəçi dövlət missiyası üçün qəbuledilməzdir. 

Rusiya bir tərəfdən münaqişə tərəfləri arasında vasitəçilik etməyi öz öhdəsinə 

götürmüş, digər tərəfdən də Ermənistanı güclü şəkildə silahlandırmış və bunu da 

ikili münasibətlər çərçivəsində davam etdirdiyini bildirməkdən çəkinməmişdir. 

Ümumiyyətlə, Ermənistan dövlətinin və Qarabağdakı separatçı qüvvələrin 

mövcudluğunu Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı varlığının təminatı kimi xarakterizə 

etmək daha məqsədəuyğundur. 

Biz bu məqalədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yenidən qayıtmaq niyyətində 

deyilik. Bu kimi məsələlərə əvvəlki tədqiqatlarımızda müfəssəl şəkildə yer 

vermişik. Sadəcə olaraq onu qeyd etmək istəyirik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə bağlı danışıqlar prosesi ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, 

ABŞ və Fransanın nəzarəti altında idi. Münaqişənin həlli ilə bağlı onların hər 

birinin öz mövqeyi vardı ki, bu da danışıqlarda uğur əldə edilməsini 

çətinləşdirirdi. Aydındır ki, hər üç dövlət qlobal güc mərkəzlərini təmsil edir. 

Həmin ölkələrin təcavüzkara təzyiq etmək üçün geosiyasi nüfuza malik olduqları 

da qəbul edilən reallıqdır. Məsələ burasındadır ki, bu və ya digər münaqişələrin 

həlli istiqamətində əsas problem böyük dövlətlərin münaqişəni həll etmək 
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bacarıqlarında yox, onların siyasi iradələrindədir. Minsk Qrupunda Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həllinə ciddi marağın olmamasının nəticəsi idi ki, qurum 

öz öhdəliklərini yerinə yetirmirdi. Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri sırf 

münaqişənin gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün regiona səfərlər ediblər. 

Beləliklə də onlar daha çox ―münaqişənin həlli mexanizmləri‖nin icrası ilə deyil, 

―münaqişənin idarə edilməsi‖ ilə məşğul olublar. Azərbaycan ictimaiyyətində də 

həmsədrlərin dəfələrlə regiona səfərləri haqlı olaraq “turistik ekskursiya” kimi 

qiymətləndirilib. 

Həm beynəlxalq təşkilatların, həm ATƏT-in Minsk Qrupu üzvlərinin, həm də 

digər dövlətlərin yeritdikləri ikili standartlar siyasətinin nəticəsi idi ki, Ermənistan 

tərəfi problemin öz real həllinə yanaşmaq istəməmiş, üstəlik, atəşkəs rejimini də 

sıx-sıx pozmuşdur. Nəticədə 2-5 aprel 2016-cı il tarixində baş vermiş müharibə 

Qarabağ münaqişəsinin əslində dondurulmuş olmadığını ortaya qoydu. Düzdür, 

müəyyən səbəblərdən havadarlarının, xüsusilə də Rusiyanın müdaxilə etməsiylə 

vəziyyət əvvəlki məcrasına qayıtdı. Lakin Ermənistan vəziyyətin həmişə bu cür 

davam edəcəyini hesablayaraq, növbəti dəfə təxribatlara əl atmaqda davam etdi. 

Heç təsadüfi deyildir ki, Ermənistan yenə də havadarlarından ilham alaraq 2020-

ci ilin iyul ayında da növbəti təxribata əl atdı. Əlbəttə, bunun müəyyən səbəbləri 

var idi:  

Əvvəla, Ermənistanın Tovuz istiqamətində sərhəddə təxribat törətməkdə 

əsas məqsədi ilk olaraq Baş nazir N.Paşinyanın təmas xəttindən diqqəti 

yayındırmağa çalışması olmuşdur.  

İkincisi, həmin ərazilərdən Azərbaycanın beynəlxalq layihələri olan Bakı-

Tiflis-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri, Bakı-Tiflis-Ərzurum-Qars, Bakı-

Tiflis-Qars və Böyük İpək yolu keçir. Ermənistan yüksəklikləri ələ keçirib öz 

istəyinə nail olmaq məqsədində idi.  

Üçüncüsü, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 

üzvlərinin diqqətini tamamilə fərqli istiqamətə yönəltmək istəyirdi, amma 

bunların heç biri alınmadı. 

Bu hücumların Rusiya və Fransa tərəfindən təhrik edildiyinə dair iddialar 

mövcuddur (21; 28). Amma bunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Paşinyan 

hökuməti mütləq şəkildə böyük dövlətlərin dəstəyini hesaba qataraq və buna 

inanaraq ―yeni müharibə və yeni torpaqlar‖ şüarından yola çıxmış və belə bir 

hücum reallaşdırmışdır. Daim böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənəcəyini ümid 

edən Ermənistan təmas xəttini pozmağa davam edir, psixoloji baxımdan 

Azərbaycana zərbə vurmağa çalışır və qıcıqlandırma metodlarından istifadə 

edirdi. Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır. 

Nöqtə” kimi özündən razı və beynəlxalq hüquqa zidd olan daha sərt bəyanatlar 

səsləndirməsi və yeni bir macəra həvəsiylə atdığı yanlış addımlar yeni müharibə-

nin xəbərçisinə çevrildi. Halbuki Paşinyana qədərki Ermənistanın dövlət 

başçıları və rəsmiləri həmişə münaqişənin əsas tərəfləri kimi Azərbaycan və 

Dağlıq Qarabağ olaraq dünyaya çatdırmaq istəyir və müharibənin Azərbaycanla 

Dağlıq Qarabağ arasında olduğunu irəli sürürdülər. Onlar guya Ermənistan 

tərəfinin danışıqlar prosesində konstruktiv olmaq istədiklərini bildirir, hətta 

dünya birliyinə Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz milli müqəddəratını təyin 

etməsini istədiklərini, heç bir ərazi iddialarının olmadığı kimi təqdim edirdilər. 

Lakin Baş nazir Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə” bəyanatı 
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belə demək mümkündürsə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

etiraf xarakterli işğalçı siyasətini ortaya qoydu. Ermənistan artıq bütün dünyaya 

özünün necə bir dövlət olduğunu tanıtdı.   

27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan tərəfindən atəşkəsin pozularaq 

Azərbaycan torpaqlarına gerçəkləşdirdiyi hücum ―ani müharibə‖nin 

başlanmasının işarəsi oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda həm rəsmi 

səviyyədə, həm də xalqda artan torpaqların qaytarılması arzusu da bu işarənin 

xəbərçisi idi. Nəticədə Azərbaycan tərəfi əks-hücum gerçəkləşdirərək işğal 

altındakı mühüm yerləri, tarixi torpaqları, strateji əraziləri və yüksəklikləri ələ 

keçirdi.  

İşğalçı Ermənistana qarşı aparılan ―Vətən müharibəsi‖ndə böyük zəfərlər 

qazanan Azərbaycan Türkiyədən aldığı insansız hava vasitələri (ĠHA) və silahlı 

insansız hava vasitələri (SĠHA) ilə Ermənistan ordusu qarşısında bariz üstünlüyünü 

nümayiş etdirdi. 

Müharibədə Rusiya və Qərb dövlətlərinin, beynəlxalq təşkilatların mühari-

bənin dayandırılması və dərhal müzakirələrə başlanmasının vacib olduğunun 

bildirilməsinə baxmayaraq, Türkiyə, Pakistan, Şimali Kipr, Ukrayna, İsrail və s. 

dövlətlər hər zaman Azərbaycanın yanında olduqlarını göstərdilər. 

 ―Qarabağ Ermənistandır‖ deyən, Şuşada yallı oynayıb andiçmə mərasim-

lərində iştirak edən, işğal altındakı torpaqlarda məskunlaşma aparan və oraya 

terrorist qruplar yerləşdirən Nikol Paşinyanın məzlum vəziyyətə düşərək dünya 

liderlərindən imdad dilədiyini bütün dünya gördü. Bir məsələni xüsusilə qeyd 

etmək lazımdır ki, Ermənistan düşdüyü vəziyyət qarşısında ənənəvi psixolo-

giyasından çıxış edərək, Azərbaycanda guya Suriyadan gətirilən muzdlu 

döyüşçülərin, xüsusilə cihadçı qrupların olması ilə bağlı saxta məlumatlar yaydı. 

Əsas məqsəd dünyanın xristian ölkələrinin, xüsusilə də böyük güclərin diqqətini 

özünə çəkmək və xristian dövlətlərin Azərbaycana qarşı səlib yürüşlərini 

formalaşdırmaq idi. Heç təsadüfi deyildir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel 

Makron “Dağlıq Qarabağda suriyalı cihadçılar məsələsi „oyunu dəyişdirən‟ 

çox ciddi reallıqdır”, – deyərək şantaj mahiyyətli bu məsələnin Avropa 

Şurasının müzakirəsinə çıxarılmasının vacibliyi ilə bağlı ənənəvi ermənipərəst 

mövqeyini ortaya qoydu (11). Halbuki hal-hazırda İraq, Suriya və Livandan 

PKK və digər terrorçularının Ermənistana gətirilməsi və daha sonra Ermənistan 

tərəfindən işğal olunmuş Qarabağdakı Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirilməsi, 

eyni zamanda muzdlu döyüşçülərin bölgədəki fəaliyyəti barədə kifayət qədər 

məlumatlar vardır (10; 12). Ancaq Fransa və onun kimi düşünən dövlətlər və 

dövlət rəsmiləri nədənsə Ermənistanın özünün terrorist təşkilatlarla sıx əlaqə 

içərisində olduğunu görməzdən gəlirlər. Bu məsələdə ATƏT-in Minsk 

Qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Fransanın tərəfsiz mövqe nümayiş 

etdirməli olduğu xüsusilə qeyd edilməlidir.  

Burada olduqca təhlükəli bir məqamın olduğuna diqqət çəkmək istərdik. 

Məlum olduğu kimi, öldürmək və baş kəsmək, terror aktlarına cihad kontekstindən 

yanaşaraq “Allahu Əkbər” nidaları altında öz niyyətlərini gerçəkləşdirmək din 

adından yola çıxan terroristlərin başlıca qayəsidir. Halbuki İslamda haqsız yerə və 

əsassız şəkildə öldürmək əmri qətiyyən yoxdur. Bu, planlı şəkildə İslamı beynəlxalq 

arenada qaralamaq və ləkələmək kampaniyasına xidmət edən bir amildir. Məhz 

―cihadçı qruplar‖ kimi təhlükəli bir ifadənin işlədilməsi Azərbaycanı qaralamaq 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

kampaniyasına xidmət edən bir çağırışdır. “Allahu-Əkbər nidaları ilə baş kəsən 

terroristlərin guya Azərbaycanın yanında cəbhədə xristian ermənilərə qarşı 

vuruşmaları kimi” fikirlərin formalaşdırılması səlib və ya xaçlı səfərlərinin 

növbəti bir addımı kimi xarakterizə oluna bilər. 

Bundan başqa, Ermənistan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin də müharibədə 

iştirakını yalandan qabardaraq, saxta xəbərləri dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin 

media resurslarında tirajladı. Lakin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev çox tutarlı cavablar və arqumentlərlə həm cihadçılar məsələsi ilə 

bağlı, həm də Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müharibədə iştirakı ilə bağlı çox 

sayda ölkələrin dövlət telekanallarına da Ermənistan tərəfinin bütün yalanlarını 

ifşa etdi və bu kimi iddiaları ortaya atanları ciddi şəkildə tənqid etdi. 

Ġkinci Qarabağ müharibəsində Fransanın mövqeyi və pərdə arxası 

məqamlar 

Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində və İkinci Qarabağ müharibə-

sində Fransanın mövqeyi olduqca diqqət çəkmişdir. Yuxarıda da qeyd olunduğu 

kimi, Ermənistan düşdüyü vəziyyət qarşısında ənənəvi psixologiyasından çıxış 

edərək, Azərbaycanda guya Suriyadan gətirilən muzdlu döyüşçülərin, xüsusilə 

cihadçı qrupların olması ilə bağlı saxta məlumatlar yayır, Fransa da ermənilərin 

bu şantaj dolu yalanlarını araşdırmadan və ya araşdırmaq istəmədən erməni 

böhtanlarını qeyd-şərtsiz dəstəkləyirdi. Hətta məsələyə dini don geydirərək 

problemin çox ciddi olduğunu və Avropa Şurasının müzakirəsinə çıxarılmasının 

vacibliyini bildirərək açıq şəkildə ermənipərəst mövqeyini ortaya qoydu. Bu 

yanaşma vasitəçilk missiyasını öhdəsinə götürən Fransanın tərəfsizlik siyasətinə 

tamamilə zidd idi. Subyektiv dəyərləndirmələrimizə görə, Fransanın Azərbaycan 

qarşısında Ermənistanı açıq şəkildə dəstəkləməsinin ən önəmli səbəblərindən 

biri onun Türkiyə ilə geosiyasi maraqlarının Yaxın Şərq, Aralıq dənizi və 

Afrikada toqquşması ilə bağlıdır. Türkiyənin Suriya hərəkatı qarşısında olan 

Fransa Aralıq dənizi və Liviya məsələsində eyni mövqeyini ortaya qoymuşdur. 

Fransanın Aralıq dənizindəki fəaliyyəti keçmişə dayanır. Fransa günümüzdə də 

Liviya üzərindəki məqsədlərini reallaşdırmağı və Aralıq dənizindəki güc 

rəqabətində söz sahibi olmağı hədəfləyir.  

Bu bir reallqıdır ki, böyük güc olmağın yolu enerji mənbələrinə nəzarət 

etməkdən keçir. Şərqi Aralıq dənizində trilyonlarla dollar dəyərində böyük 

karbohidrogen ehtiyatları və neft-qaz yataqlarının kəşf edilməsi istər-istəməz iri 

dövlətləri qarşı-qarşıya gətirmişdir. Bu baxımdan Yaxın Şərq və Şərqi Aralıq 

dənizini ―qurdlar süfrəsi‖ kimi xarakterizə etmək olar. Bu süfrədə hər bir hegemon 

və regional dövlət öz gücünə görə yer almaq istəyir. Digər bir ifadə ilə, bu süfrə 

qlobal və regional olmaqla geosiyasi bir süfrədir. Belə bir süfrədə Fransa ilə 

Türkiyənin də geosiyasi maraqları toqquşmaqdadır. Aralıq dənizindəki layihələrdə 

dəstəklənməyən və tədricən Yaxın Şərqdən təcrid edilən Fransa Liviya 

siyasətinin qarşısında da Türkiyəni ən böyük maneə olaraq görür. Heç təsadüfi 

deyildir ki, türk və fransız donanmalarına aid iki gəminin qarşı-qarşıya gəlməsi 

iki ölkə arasındakı gərginliyin artmasına səbəb olmuşdur. Kipr yaxınlığında gaz 

axtarışı da NATO üzvü olan Türkiyə ilə Fransanı üz-üzə qoymaqdadır. Adanın 

yaxınlığında kəşf edilən təbii gaz rezervlərinin istismarına Türkiyə ilə Şimali 

Kipr Respublikası daxil edilmədiyindən, Türkiyə öz növbəsində Liviya ilə dəniz 

səlahiyyət sahəsi razılaşmasına vararaq Şərqi Aralıq dənizində qazma 
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fəaliyyətinə başladı. Bu vəziyyət isə rəsmi Ankara ilə Afina arasındakı gərginliyi 

artırdı və Fransa Yunanıstanın yanında yer aldı. İkinci Qarabağ müharibəsi 

başlayanda Fransa dərhal tərəfləri atəşkəsə dəvət edərək, Türkiyənin guya 

Azərbaycanı Qarabağı ələ keçirməyə təşviq edən hərəkətlərindən olduqca 

narahat olduğunu bildirdi. Fransanın bu bəyanatında erməni diasporunun təsiri 

olsa da, bu reaksiyanın əsl səbəbi Fransanın Liviya və Şərqi Aralıq dənizində 

Türkiyə ilə apardığı rəqabət və mübarizədir (24). 

Türkiyə ilə Fransa arasındakı Liviya böhranını daha dərindən anlayıb təhlil 

edə bilmək üçün problemin Liviya kontekstində deyil, Afrika qitəsi prizmasında 

mübarizə və rəqabətin bir parçası olduğunu görmək lazım gəlir. Əslində 

Liviyadakı toqquşma Türkiyə-Fransa rəqabətlərindəki aysberqin görünən 

tərəfidir. Aysberqin görünməyən tərəfində isə Türkiyənin yeritdiyi Afrika 

siyasətinin Fransanın strateji mənfəətləri ilə toqquşması dayanır. Məlum olduğu 

kimi, Afrika qitəsinin Fransa baxımından böyük siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni 

əhəmiyyəti vardır. XIX əsrdə Rusiya ilə İngiltərə arasında Asiya hakimiyyəti 

uğrundakı rəqabəti ifadə edən “Böyük Oyun – Great Game”in digər bir 

forması Afrikaya hakim olmaq istəyən Fransa, İngiltərə və Almaniya kimi güclü 

dövlətlər arasında cərəyan etmişdir (6). Afrikanın bölüşdürülməsində əsas rol 

oynayan və 1885-ci ildə Berlində təşkil olunan konfransda imzalanan ―Berlin 

Ümumi Sənədi‖ ilə Fransa Afrikanın ən önəmli müstəmləkəçi dövlətlərindən 

birinə çevrilmişdir (2, s. 420). Hər nə qədər İkinci Dünya müharibəsindən sonra 

dünyada başlayan dekolonizasiya siyasəti özünü Afrika qitəsində də hiss etdirsə 

də, eyni zamanda müstəmləkə torpaqlarının əsas hissəsi müstəqilliyinə qovuşsa 

da, Fransa hegemon olduğu torpaqlardakı siyasi, iqtisadi və mədəni üstünlüyünü 

itirmək istəməmiş, əksinə, təsirini daha da gücləndirmişdir. Fransa 1961-ci ildən 

etibarən 14 Afrika ölkəsinin – Benin, Burkina Faso, Qvineya-Bisau, Fildişi 

Sahili, Mali, Niger, Seneqal, Toqo, Kamerun, Mərkəzi Afrika Respublikası 

Çad, Konqo Respublikası, Ekvator Qvineyası və Qabon – milli rezervlərini 

əlində saxlayır (22).  

Afrika ölkələri milli valyuta ehtiyatlarını Fransa Mərkəzi Bankına yatırmaq 

məcburiyyətindədirlər. Fransa xəzinəsi Afrikadan illik təxminən 500 milyard 

dollar qazanc əldə edir. Məhz buna görə də Fransa müstəmləkəçi valyuta 

sistemini əldən vermək istəmir. Bu sistemə qarşı çıxan afrikalı liderlər ya 

öldürülmüş, ya da çevriliş yolu ilə vəzifələrindən uzaqlaşdırılmışlar. İtaət 

edənlər isə Fransa tərəfindən mükafatlandırılmaqdadır. Afrikadan külli miqdarda 

qazanc əldə edən Fransa bu yolda qarşısına çıxan bütün dövlətlərin 

kənarlaşdırılması üçün əlindən gələni edir. Fransanın sabiq prezidentlərindən Jak 

Şirakın Afrikadakı fransız müstəmləkələri barəsində dedikləri olduqca 

düşündürücüdür: “Əgər Afrika olmasaydı, Fransa güc sırasında 23-cü yerə 

düşərdi”. Heç təsadüfi deyildir ki, onun sələfi Fransua Mitteran da 1957-ci ildə 

“Afrikasız Fransanın XXI əsrdə heç bir tarixi olmaz”, – deyərək həqiqətləri 

etiraf etmişdir (20). 

Hal-hazırda da Afrika ölkələri Fransaya müstəmləkə borcunu ödəmək 

məcburiyyətindədirlər. Ədalətli olmayan bu sistemin Avropa İttifaqı tərəfindən 

dəfələrlə qınanmasına baxmayaraq, Fransanın hər il Afrikadan təxminən 500 

milyard dollar təmin etdiyi bu müstəmləkə sistemi olmadan ayaqda dura 

bilməyəcəyi açıq-aydın ortadadır. Bu baxımdan Fransa Afrika kimi tarixi, siyasi, 
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iqtisadi və mədəni baxımdan özündən asılı vəziyyətə saldığı bölgələrdə Türkiyə 

kimi fərqli bir geosiyasi oyunçunun öz təsir dairəsini genişləndirməsini tamamilə 

öz mənafeyinə təhlükə olaraq dəyərləndirir. Göründüyü kimi, Türkiyənin 

yeritdiyi Afrika və Yaxın Şərq siyasəti Fransanın strateji və iqtisadi maraqları ilə 

toqquşur. Bu səbəbdən Türkiyə tərəfindən dəstəklənən və türk sivilizasiyasının 

daşıyıcılarından biri olan Azərbaycan qarşısında Fransa açıq şəkildə Ermənistanı 

dəstəkləməkdən çəkinməmiş, hətta qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının 

tanınması istiqamətində ciddi fəallıq göstərmişdir.      

AtəĢkəslər, müdaxilələr və geosiyasi həmlələr 

Bütün bunlarla yanaşı, olduqca vacib bir məqama da diqqət çəkməyi 

məqsədəuyğun hesab edirik ki, bu da İkinci Qarabağ müharibəsindəki atəşkəslə 

bağlı məsələdir. 26 illik atəşkəs anlaşmasından sonra siyasi konyunkturanın 

yaranması ilə Azərbaycanın Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarında 

irəliləməsi və nəzarəti ələ keçirdiyi bir zamanda regionda kilid önəmə sahib olan 

Rusiyanın mövqeyinin necə olacağı hər kəs tərəfindən düşündürücü idi. Heç 

təsadüfi deyildir ki, müəyyən vaxtlarda cərəyan edən toqquşmalarda və ya 

qısamüddətli müharibələrdə bir tərəfin üstünlüyü Rusiyanın ümumi siyasətinin 

xaricinə çıxmazsa, rəsmi Moskva bu cür toqquşmaya müvəqqəti olaraq səssiz 

qala bilir və ya öz varlığının əhəmiyyətini hiss etdirmək istəyərsə, buna icazə 

verirdi. 2016-cı ilin aprel ayında gerçəkləşən ―Dördgünlük müharibə‖də də bunu 

göstərdi. 27 sentyabrda başlayan şiddətli müharibənin 13-cü günündə isə Rusiya 

təkrar müdaxilə etməyə çalışaraq Ermənistan və Azərbaycanın Xarici İşlər 

nazirlərini Moskvaya dəvət etdi və tərəfləri atəşkəs barəsində uzlaşdırdı. 

Oktyabrın 10-da humanitar məqsədlərlə hərbi əsirlər, digər saxlanılan şəxslər və 

ölənlərin meyitlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı humanitar atəşkəs elan olundu (3). 

Cənubi Qafqazı öz ―arxa baxça‖sı olaraq dəyərləndirən Rusiya baxımından 

atəşkəsin təmin edilməsi olduqca vacib idi. Öz nüfuzunu ortaya qoyması və 

müharibədə kilid önəmə sahib olduğunu bir daha dünyaya göstərməsi lazım 

gəlirdi. Lakin atəşkəsin müvəqqəti xarakter daşıdığı onsuz da bəlli idi. 

Toplantının ardından 24 saat (və ya daha az) belə keçmədən Gəncə, Mingəçevir, 

Bərdə, Goranboy, Tərtər və s. şəhər, rayon və kəndlərə Ermənistan ərazisindən 

raketlər atıldı. Xüsusilə mülki əhalinin hədəf alındığı, çox sayda insanın öldüyü 

və yaralandığı ikinci böyük şəhər olan Gəncənin vurulması həm erməni 

terrorunun yeni bir təzahürü oldu, həm də Rusiyanın xarizmasını cızma məqsədli 

bir akt olduğunu ortaya qoydu. Bu hal Ermənistanın sivillərə terror cinayətləri 

törədəcək qədər zavallı bir vəziyyətə düşməsi şəklində də xarakterizə oluna 

bilər. Rəsmi Yerevanın yeganə ümidi rəsmi Bakının bu hücuma Ermənistan 

ərazisinə əks-hücumla cavab verməsiylə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 

Təşkilatının dərhal müdaxilə etməsinə fürsət yaratmaq olsa da, əslində rəsmi 

Moskvanın nüfuz və xarizmasına ciddi bir zərbə oldu. 

Atəşkəsin pozulması məsələsi Ermənistanın amerikanpərəst mövqeyini 

ortaya qoydu. Buna baxmayaraq, Rusiyanın müttəfiqi kimi Ermənistan rəsmi 

Moskvanın rəqiblərinin dəstəklədiyi bir sima olan, Qərb və Soros tərəfindən 

dəstəklənən Nikol Paşinyan tərəfindən idarə olunsa da, Rusiyanın bu dövlətdən 

əl çəkməsi də mümkün görünmürdü. Sadəcə olaraq Paşinyanın 

―cəzalandırılması‖ lazım gəlirdi. Azərbaycan da 1990-cı illərdəki vəziyyətdə 

deyil, olduqca güclü bir orduya və silahlara sahibdir. Eyni zamanda Qarabağ 
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müharibəsi Xarici İşlər nazirləri çərçivəsində həll oluna biləcək bir problem 

olmayıb, daha geniş mahiyyətli bir məsələdir. Zatən Azərbaycan Ermənistanın 

atəşkəsi pozacağını hesab edərək masaya əyləşdi. Bu, Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti İlham Əliyevin də ifadəsi ilə desək, Azərbaycan tərəfindən 

Ermənistana verilən şans idi. Lakin buna baxmayaraq, Ermənistan atəşkəsi 

pozaraq sivillərə hücum etdi və danışıqlar yolu ilə işğal etdiyi torpaqları geri 

qaytarmayacağını göstərmiş oldu. ATƏT-in Minsk Qrupunun müdaxilə etməsi, 

xüsusilə də Fransanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında 18 oktyabrda bir daha 

atəşkəs elan edildi, lakin üstündən 2 dəqiqə belə keçmədən Ermənistan ordusu 

tərəfindən pozuldu (4). Gərginliyin artmasından sonra bu dəfə ABŞ-ın dövlət 

katibi Mayk Pompeo da hər iki ölkənin Xarici İşlər nazirlərini öz ölkəsinə dəvət 

etdi və 23 oktyabrda nazirlərlə ayrı-ayrılıqda görüş keçirdi (25). Əlbəttə ki, 

ABŞ-ın da məsələyə müdaxilə edəcəyi əslində gözlənilən bir vəziyyət idi. Lakin 

bu görüşmədən sonra 26 oktyabrda üçüncü dəfə atəşkəsin elan edilməsindən 

sonra üstündən 5 dəqiqə keçmədən Ermənistan tərəfindən bir daha pozuldu (9). 

Döyüş meydanında Azərbaycan Ordusu qarşısında müqavimət göstərə bilməyən 

Ermənistan yenə də mülki əhalini hədəf seçdi. Oktyabrın 28-də Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Bərdədə dinc əhaliyə qarşı ―Smerç‖ tipli yaylım atəşli 

reaktiv sistemləri ilə raket zərbələri nəticəsində 21 nəfər həlak oldu, 70-dən çox 

mülki vətəndaş ağır yaralandı. Atəşkəsi dəfələrlə pozmasına baxmayaraq, 

ballistik raketlərlə sivillərə hücum edən, aralarında uşaqların da olduğu çox 

sayda insanları qətlə yetirən Ermənistanın törətdiyi cinayətlər ATƏT-in Minsk 

Qrupunun həmsədrləri, aparıcı dövlətlər və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən qınanmadı. Bunun əvəzinə müharibənin dayandırılması, silahların 

susması, dərhal müzakirələrə başlanması kimi ənənəvi ifadələrə yer verildi. Əgər 

beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər həqiqətən müharibədən narahatdır idilərsə, 

insan ölümünə səbəb olan bu vəziyyətdən gərgin hisslər keçirirdilərsə, ədalətin 

bərqərar olmasını istəyirdilərsə, işğalçı tərəf olan Ermənistanın BMT 

qətnamələrinə əməl edərək dərhal işğal etdiyi əraziləri boşaltmasını təmin 

etməli, lazım gələrsə təzyiq göstərməliydilər. Lakin bunu etmədilər. Ermənilərin 

təyini-müqəddəratı XX əsrin əvvəllərində gerçəkləşdirilib və onların Ermənistan 

adlı bir dövləti mövcuddur. Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin 

qurulması isə əsla mümkün deyil. Əgər ermənilər yaşadıqları hər yerdə təyini-

müqəddərat məsələsini qəbul etdirməyə çalışsalar, o zaman dünyada çox sayda 

erməni dövləti yaranar. Əgər Minsk üçlüsü olan Rusiya, ABŞ və Fransa 

həqiqətən də Ermənistan üçün ―self-determination‖ prinsipinin reallaşmasını 

istəyirlərsə, çox sayda ermənilərin yaşadıqları Krasnodar (Rusiya), Kaliforniya 

(ABŞ) və Marselə (Fransa) muxtariyyət statusu vermələri daha məqbul sayıla 

bilər. 

Vasitəçilərin işğalçı dövlət ilə işğala məruz qalan dövlət arasında ədalətli 

seçim etməmələri və işğalçı dövləti dəstəkləyən addımları Ermənistanın 

təcavüzkar siyasətinin daha da şiddətlənməsi ilə nəticələndi. Ermənistanda 

iqtidara gələn hökumətlərin hansı meyilli olmaları (istər anti-Rusiya, istərsə də 

antiqərb) və yeritdikləri siyasətə baxmayaraq, Rusiya, Fransa və ABŞ-ın 

Ermənistandan vaz keçmələrindən söhbət gedə bilməz. Bu dövlətlərin fərqli 

coğrafi məkanlarda maraqları toqquşa bilər, lakin erməni məsələsi və türk 

düşmənçiliyi onları birləşdirən əsas amildir. Heç təsadüfi deyildir ki, hər üç 
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vasitəçi dövlət bu məsələdə öz real münasibətlərini 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 

BMT TŞ-nın münaqişə ilə bağlı gerçəkləşdirilən qapalı iclasında nümayiş 

etdirdi. Bu iclasdan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri olan 

Rusiya və Fransa tərəfindən bəyanatın layihəsi hazırlandı və razılaşdırılması 

üçün üzv ölkələr arasında yayıldı, lakin bəyanat layihəsində Təhlükəsizlik 

Şurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad öz əksini tapmadı. Bu bəyanat 

beynəlxalq hüququn ən önəmli sütunlarından olan ərazi bütövlüyü prinsipinin 

və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarının heçə sayılması mənasına gəlir. 

Əsl məqsəd 822, 853, 874 ve 884 saylı qərarları tarixə gömməklə unutdurmaq, 

Ermənistan lehinə yeni qərarlar qəbul etmək və Azərbaycanın işğal altında 

olan torpaqlarını qurtarmaq təşəbbüsünə mane olmaq idi. Lakin Təhlükəsizlik 

Şurasında təmsil olunan Qoşulmama Hərəkatına üzv olan 7 dövlət – 

İndoneziya, Niger, Vyetnam, Tunis, Cənubi Afrika, Dominikan Respub-

likası, Sent Vinsent və Qrenadin – layihəyə Təhlükəsizlik Şurasının məlum 

qətnamələrinə istinadın daxil edilməsinin vacibliyini təklif etdilər. Həmsədr 

ölkələr bunun qəbul edilməz olduğunu bildirsələr də, Qoşulmama Hərəkatına 

üzv olan dövlətlərin təkidli və prinsipial mövqeyi nəticəsində bu bəyanat geri 

götürüldü (8). 

Göründüyü kimi, BMT TŞ daimi üzvlərinin sabit qalması bu qurumun 

yalnız siyasi maraqlara xidmət etdiyini, beynəlxalq hüququn icraçısı deyil, 

pozucusu olduğunu göstərir. Həmsədr ölkələr tərəfsizliyi bir tərəfə ataraq, 

əvvəllər olduğu kimi, yenidən tərəf tutmağa davam etdilər və Ermənistanı 

açıq şəkildə dəstəklədilər. Qoşulmama Hərəkatına üzv olan dövlətlər isə 

beynəlxalq hüququ dəstəkləyərək hərəkatın prinsip və dəyərlərinə sadiq 

qaldıqlarını bütün dünyaya nümayiş etdirdilər. Bu, eyni zamanda Qoşulmama 

Hərəkatının beynəlxalq münasibətlər sistemində ciddi bir faktor olduğunun 

da bariz nümunəsidir.  

Azərbaycan müharibədə və diplomatiyada sonuna qədər öz haqlı 

mübarizəsinə davam etdi və ortaya çıxan fürsətləri öz lehinə çevirməyə çalışdı. 

Bu yolda uğurlu addımlar da atıldı. Prezident İlham Əliyevin tələbi 

istiqamətində müəyyənləşdirilən təqvim çərçivəsində Ermənistan 10 noyabr 

tarixinə qədər işğal etdiyi torpaqlardan çıxmamaqda müqavimət göstərdi və hər 

dəfə ağır itkilərə məruz qaldı. Noyabrın 8-də isə 28 illik həsrətdən sonra 

Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi məna daşıyan Şuşa 

şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa azad edildikdən dərhal sonra – noyabrın 9-da 

Prezident İlham Əliyev 71 kəndin, bir qəsəbənin və 8 strateji yüksəkliyin 

işğaldan azad edildiyi barədə ölkə ictimaiyyətini məlumatlandırdı. Şuşanın 

işğaldan azad edilməsi Ermənistanı tamamilə tərk-silah etdi, onun bütün manevr 

imkanları çökdü, ölkə və dünya ictimaiyyətini aldatmaq taktikası mənasını itirdi. 

Ermənistanın kapitulyasiya etməkdən başqa çıxış yolu qalmadı. Noyabrın 10-da 

Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın Baş naziri birgə bəyanat 

imzaladılar. Ermənistan 2020-ci ilin noyabr ayından dekabrın 1-nə qədər 

mərhələli şəkildə Azərbaycanın işğal altında olan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın 

rayonlarından qoşunlarını çıxaracağı barədə öhdəlik götürdü (14). Bəyanatda 

Rusiya Silahlı Qüvvələri sülhməramlı statusda məhdud kontingentlə əraziyə 

yerləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Anlaşmadan sonra Rusiya silahlı qüvvələri 

sülhməramlı statusda dərhal Qarabağa yerləşdirildi. Lakin gəldikləri tarixdən 
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etibarən Dağlıq Qarabağda qanuni missiyalarından kənara çıxaraq erməni 

meyilli fəaliyyət göstərmələri Azərbaycanda ciddi reaksiyaya səbəb olmaqdadır.   

Atəşkəs anlaşmasından 2 ay sonra, 11 yanvar 2021-ci ildə Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti Putin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Moskvada həm Qarabağ 

məsələsini, həm də digər zəruri məsələləri müzakirə etmək üçün bir araya 

gələrək müştərək bəyanat imzaladılar. Qapalı qapılar arxasında imzalanan bu 

bəyanat 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın daha da dəqiqləşdirilməsi 

baxımından son dərəcə böyük əhəmiyyət daşısa da, şübhəsiz ki, qeyri-müəyyən 

xüsuslar da diqqət çəkmişdir. Görüşdə tərəflərin Baş nazirlərin müavinləri 

səviyyəsində üçtərəfli işçi qrupunun və ekspertlərdən ibarət alt işçi qrupların 

yaradılması ilə nəqliyyat infrastrukturunun və bölgə iqtisadiyyatının inkişafı 

üçün konkret planların təqdim edilməsi qərarlaşdırılmışdır. Görüşlərin məzmunu 

bloklanmış vəziyyətdə olan iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsindən 

ibarətdir. Eyni zamanda Azərbaycan Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat 

kommunikasiyaları vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqə imkanına, 

Ermənistan da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyaya, İrana dəmir yolu 

çıxışı imkanına malik olacaq. Həmçinin Azərbaycan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisindən keçməklə Türkiyə bazarına çıxış əldə edəcək, 

Türkiyənin və Rusiyanın dəmir yolu arteriyaları da birləşəcək. Bəyanatda diqqət 

çəkən nüanslardan biri də Qarabağın statusu məsələsinə toxunulmamasıdır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan tərəfini tam mənası ilə rahatlaşdıran nüanslar çox 

olmasa da, narahat edən nüanslar da çox deyil. 11 yanvar tarixli görüşün ən 

önəmli nəticələrindən biri də ATƏT-in Minsk Qrubunun münaqişənin nizamlan-

ması istiqamətində yeritdiyi fəaliyyətin faktiki olaraq öz qüvvəsini itirməsi oldu 

(1; 18). Əlbəttə ki, hadisələrin bundan sonra necə inkişaf edəcəyini əlahəzrət 

Zaman özü göstərəcək. 

Nəticə: Ġkinci Qarabağ müharibəsinin qazanan və itirən tərəfləri  

Ümumiyyətlə, beynəlxalq siyasətdəki real vəziyyət təhlil edilərkən belə bir 

məqam ortaya çıxır: hansısa davranış və ya hərəkət supergüclərin xeyrinə və ya 

zərərinədirsə, onun beynəlxalq hüquqa uyğun olub-olmaması arxa plana keçir və 

həmin güclər özlərinə sərf edən müvafiq addımı atırlar. Yəni böyük güclər 

özlərini ―istisna faktor‖ kimi görürlər. Bu, böyük güclərin “Dünya Nizamı”dır 

və dünya nizamını beynəlxalq hüquq və institutlar deyil, əsas geosiyasi 

oyunçuların güc potensiallarının nisbəti müəyyənləşdirir. Cənubi Qafqazdakı 

problemlərə, xüsusilə Qarabağ məsələsinə də eyni kontekstdə yanaşmaq lazım 

gəlir. Azərbaycanın qələbəsi və Ermənistanın ağır məğlubiyyəti ilə nəticələnən 

İkinci Qarabağ müharibəsini böyük güclərin Cənubi Qafqazda geosiyasi 

maraqlarının toqquşduğu və uzlaşdığı məsələlərin tərkib hissəsi kimi xarakterizə 

etmək mümkündür. Belə bir vəziyyətdə Cənubi Qafqazda kimlərin qazandığı və 

itirdiyi sualı daha çox maraq doğuran məsələlərin başında gəlir.  

Rusiya: Hadisələrin təhlili onu deməyə əsas verir ki, lap əvvəldən 

―Qarabağ məsələsi‖nin tam həlli Rusiyanın mövcud maraqlarına uyğun deyil. 

Çünki rəsmi Moskvanın əsas niyyəti problemdən yararlanaraq, hər iki ölkənin 

beynəlxalq fəaliyyətini və regional siyasətini öz təsiri altında saxlamaqdır. 

Rusiyanın qərbyönümlü siyasət yeridən Paşinyanı qəbul etməməsi son dərəcə 

normal hesab edilə bilər. Lakin Rusiya Qafqaz siyasətini hökumətlərə görə deyil, 
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öz geostrateji maraqlarına görə müəyyənləşdirir. Bəzi Postsovet məkanı 

ölkələrində olduğu kimi, Cənubi Qafqaz respublikalarındakı mövcud 

ziddiyyətlərin və münaqişəli halların birdəfəlik həll edilməsi, regionda əbədi 

sülhün bərqərar olması Rusiyanın regional təhlükəsizlik siyasətinin 

uzunmüddətli məqsədlərinə qətiyyən cavab vermir. Odur ki, Rusiya həm 

Ermənistana, həm də Azərbaycana təsir göstərmək üçün ciddi mexanizmlərə 

sahibdir.  Bununla yanaşı, Rusiya Cənubi Qafqaz uğrunda Qərblə apardığı 

rəqabətdə regional varlığını gücləndirmiş oldu və bölgədə geosiyasi üstünlük 

əldə etdi. Eyni zamanda Rusiya ermənilərə Qərbə meyil etmənin ağır bədəlini də 

göstərmiş oldu. Digər tərəfdən, rəsmi Moskvanın öz ağırlığını qoyaraq 

müharibəni nəticələndirməsi Minsk Qrubunun həmsədrlərindən Fransa və ABŞ-

ın bu mərhələdə oyundan kənar qalmasına da yol açdı.  

ATƏT-in Minsk Qrubu: ATƏT-in Minsk Qrubunun münaqişənin 

nizamlanması istiqamətində yeritdiyi fəaliyyət faktiki olaraq öz qüvvəsini itirdi, 

Fransa və ABŞ kimi dövlətlər bu mərhələdə oyundan kənar vəziyyətə düşdülər. 

Türkiyə: Müharibənin qazanan tərəflərindən biri də Türkiyə oldu. Əvvəla, 

bu müharibədə Türkiyənin həm Azərbaycan ordusuna verdiyi təlim, hərbi 

taktikalar və silahlar nümayiş etdirilmiş oldu, həm də müdafiə sənayesinin 

qlobal bazarda daha effektiv şəkildə tanıtdırılması reallaşdı. Eyni zamanda 

Türkiyə əsrlər sonra Cənubi Qafqazdakı varlığını bütün dünyaya qəbul etdirmiş 

oldu. Bu, həm Türkiyə baxımından, həm də Azərbaycan baxımından böyük bir 

qazanc və uğurdur. Türk ordusunun Rusiyanı balanslaşdırmaq naminə 

Azərbaycanda olması sabitlik üçün önəmli bir məsələdir. Lakin Rusiya 

Türkiyənin Azərbaycandakı varlığını qəbul etmək məcburiyyətində qalsa da, 

bölgədə aktiv rol oynamasını əsla istəmir. Azərbaycan isə rəsmi səviyyədə 

Türkiyənin hər zaman masada olmasının vacibliyini bildirir. 

Azərbaycan: Müharibənin əsas qalib tərəflərindən biri olan Azərbaycan 

bu məsələdə əlindən gələn bütün təsir imkanlarından istifadə etdi və edəcək. 

Eyni zamanda Cənubi Qafqazda hərbi, siyasi və iqtisadi baxımdan ən güclü 

dövlət olduğunu da sübuta yetirdi. Regionun gələcəkdə əsas tranzit ölkəsinə 

çevriləcək olması şübhəsiz ki, Azərbaycana böyük üstünlük qazandıracaqdır. 

İşğaldan azad edilən torpaqların kənd təsərrüfatı baxımından əlverişli olması, 

qızıl mədənləri və hidroelektrik santralı üzərində nəzarətin ələ keçirilməsi də son 

dərəcə böyük bir qazancdır. Bununla yanaşı, regional bərpa və alt struktur 

layihələri də iqtisadiyyatın canlanmasına təkan verəcək. Digər tərəfdən, 

Ermənistanın Azərbaycan qarşısında imzaladığı kapitulyasiya ilə Naxçıvan ilə 

Azərbaycanın digər qərb bölgələri arasındakı nəqliyyat dəhlizinin açılacaq 

olması Türkiyə ilə Azərbaycan arasında fasiləsiz nəqliyyat imkanını təmin 

edəcək. Türkiyə ilə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar Naxçıvan koridorunun 

açılması ilə Türk Dünyasına psixoloji üstünlük qazandıra bilər. Bütün bunlara 

baxmayaraq, sülhməramlı adı altında olsa da, Rusiyanın bölgəyə yerləşməsi 

şübhəsiz ki, Azərbaycan baxımından önəmli bir riskdir. Müharibə döyüş 

meydanında Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə başa çatsa da, siyasi, diplomatik və 

informativ müstəvidə hələ də davam edir. Bundan sonra Azərbaycan gedişata 

uyğun olaraq hər həmləyə qarşı yeni bir strategiya müəyyənləşdirməlidir. 

Xüsusilə, belə bir dövrdə Türkiyənin mövqeyi müəyyənləşdirici olacaqdır. 
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Azərbaycanla Türkiyə arasında digər sahələrlə birlikdə hərbi əməkdaşlığın daha 

da gücləndirilməsi artıq tarixi bir zərurətə çevrilib.  

Ermənistan: Müharibənin əsas məğlub tərəfi Ermənistan oldu. Bu dövlət 

öz düşüncəsinə görə, guya ağıllı bir addım ataraq Rusiyadan və Qərbdən 

Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi olaraq istifadə etməyə çalışdı. Lakin özü bu 

güclərin oyuncağına çevrildi və öz kritik dövründə bir çox dəstəkdən məhrum 

oldu. Ermənistan hər nə qədər Paşinyanın hakimiyyəti altında Qərbə meyil 

etməyə çalışsa da, Azərbaycan qarşısında aldığı ağır məğlubiyyətdən və 

Rusiyanın müdaxiləsindən sonra yenidən Kremlin təsiri altına keçmiş oldu, eyni 

zamanda həm öz gücünün olduqca məhdud olduğunu, həm də Azərbaycanın 

qələbəsini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Rusiya isə Qərbin verdiyi vəd və 

təminatların heç bir dəyəri olmadığını Ermənistana göstərərək, onsuz heç bir şey 

edə bilməyəcəyini açıq şəkildə sübut etmiş oldu. 

Nəticə etibarilə, Azərbaycanın 44 gün davam edən ―Dəmir Yumruq‖ 

əməliyyatı ilə Ermənistanın əzildiyi İkinci Qarabağ müharibəsi sadəcə iki ölkə 

arasında cərəyan edən bir müharibə deyil, Cənubi Qafqazın yeni geosiyasi 

vəziyyətinin də müəyyənedici faktoru oldu. Beləliklə, Cənubi Qafqazdakı yeni 

geosiyasi reallıq qlobal və regional güclər tərəfindən qəbul edilmiş oldu. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭМИН ШИХАЛИЕВ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА  

Мировой порядок определяется не международными законами и институтами, а 

соотношением силовых потенйиалов основных геополитических игроков. К проблемам 

Южного Кавказа, особенно к проблеме Карабаха, нужно подходить в том же контексте. 

Эта проблема одна из самых больших препятствий в вопросе обеспечения безопасности и 

стабильности на Южном Кавказе. Несмотря на то, что с начала конфликта прошло уже 

около 30 лет, в вопросе будущего нерешающего конфликта между Арменией и 

Азербайджаном возникла неопределенная ситуация. Продолжающаяся оккупация 20% 

земель Азербайджана со стороны Армении увеличивалась шансы возгорания новой 

войны. Однако следуюущие провакационные действия Армении вызвали внезапную 

войну. В статье анализуруются геополитическая конкуренция на Южном Кавказе в 

контексте формирования нового мирового порядка и позиция великих держав в Армяно-

Азербайджанской войне. 

Ключевые слова: Новый Мировой Порядок, Южный Кавказ, геополитическая 

конкуренция, Армения, Азербайджан 

 

SUMMARY 

EMIN SHIKHALIYEV 

GEOPOLITICAL COMPETITION IN THE SOUTH CAUCASUS  

IN THE CONTEXT OF FORMING OF THE NEW WORLD ORDER  

The world order is determined not by international law and institutions, but by the ratio of 

power potentials of basis geopolitical players. It is necessary to approach to problems in the 

South Caucasus, especially the Karabakh problem in the same context. This problem is one of 

the greatest obstacles to security and stability in the South Caucasus. Despite the fact that the 

Armenia-Azerbaijani, Nagorno-Karabakh conflict started about 30 years there was no resolution 

for this conflict and was not expected until recently. Continuing occupation of 20% of the 

Azerbaijani lands by Armenia was increasing the likelihood of getting a new war. Another 
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provocative activity of Armenia caused a sudden war. In this article was analyzed geopolitical 

competition in the South Caucasus in the context of forming of the new world order and the 

position of the great powers in the Armenia-Azerbaijani war.  

Key words: New World Order, South Caucasus, geopolitical competition, Armenia, 

Azerbaijan 
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ġAHBUZKƏND HAQQINDA 

 

Məqalədə ġahbuzkəndin mənĢəyi araĢdırılmıĢ mənbələrə əsaslanaraq kəndin adının 

türk mənĢəli tayfalardan olan “Saq” və “Bus” tayfalarının adından yarandığı qənaətinə 

gəlinmiĢdir. Ərazidə həmçinin subər, kəngər  türk tayfalarının yaĢadığı da qeyd olunmuĢ, aydın 

olmuĢdur ki, ərazinin aborigen əhalisi Azərbaycan türkləri olmuĢdur. 

 Məqalədə həmçinin kəndin yaxınlığında mövcud olan ġahbuzqala haqqında da 

məlumatlar əldə edilmiĢ və kənddə məskunlaĢmanın eramızın ilk illərinə təsadüf etdiyi  qənaətinə 

gəlinmiĢdir. 

 AraĢdırmalar nəticəsində kənddə olan bulaq və kəhrizlər, pirlər, məscid və mədrəsələr  

köhnə yaĢayıĢ yerləri və s. haqqında məlumat verilməklə yanaĢı, aydın olmuĢdur ki, hələ orta 

əsrlərdə ərazidə bədii daĢyonma və daĢ üzərində iĢləmə sənəti yüksək dərəcədə inkiĢaf etmiĢdir. 

 Zəngin tarixi keçmiĢə malik olan bu kənddə ilk dünyəvi məktəbin 1896-cı ildə açılması və 

ətraf kəndlərdən də bu məktəbdə təhsil almaları haqqında məlumatlar öz əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: Açar sözlər: ġahbuzkənd, ġahbuzqala, yaĢayıĢ yerləri, dünyəvi məktəb, 

Azərbaycan türkləri 

 

Şahbuzkənd Şahbuz rayonunun inzibati ərazi vahidlərindən biridir. 

Şahbuzkənd tarixi mənbələrdə Naxçıvan qəzasının Dərəşahbuz nahiyəsində 

Şahbuzkənd, Dərəşabuz və Şahbuz kimi qeyd olunur (8, s. 4, 110; 12,  s. 65).   

Mənbələrdə Şahbuz adına ilk dəfə Eldənizlərin mis sikkə dəfinəsini 

göstərən xəritədə rast gəlinir (6. s. 184). Bununla yanaşı, A. Bağırova istinadən 

deyə bilərik ki, Şahbuz adına Teymurun tarixçisi Şərəfəddin Əli Yəzdinin 

―Zəfərnamə‖ adlı əsərində də rast gəlinir (3, s. 188). Lakin, Enolit, tunc, dəmir, 

antik və orta əsr yaşayış yerləri, və epiqrafik tədqiqatların nəticəri  onu  göstərir 

ki, Şahbuz bölgəsində yaşayış bütün tarixi dövrlərdə ardıcıl davam etmişdir (14, 

s. 5; 19, 115-119).  

Bəzi mənbələrdə Şahbuzkəndin adının kəndin yaxınlığında yerləşən 

Şahbuztəpə dağ adından götürüldüyü göstərilir. Oronim şah (yüksək, böyük), 

buz/bus (türk dillərində ―çıxıntı, dağ‖) və təpə komponentlərindən düzəlib, 

―yüksək dağ‖, ―böyük çıxıntısı olan təpə‖ mənasında olduğu göstərilir. (2, s. 

205).  Azərbaycanlıların etnogenezinə dair geniş tədqiqatlar aparmış Q.A. 

Qeybullayev  bu adı İrandilli toponimlər qrupuna aid edir və  ―şax‖ komponen-

tini ―dağ qolu‖, ―dağ burnu‖, ―çıxıntısı‖ mənalarında  ―dağ qolunun çıxıntısı‖ 

kimi izah edir (22, s. 109). 

Tədqiqatçılardan M.Təhmasib, T.Hacıyev, A.Bağırov, F.Rzayev Şahbuz 

adının ərazidə yaşamış türk dilli tayfaların adından götürüldüyü qənaətinə 

gəlirlər. Belə ki, Q.Qeybulayevdən fərqli olaraq M.Təhmasib Şahbuz sözünün 

ikinci komponentini  bus/buz qəbilə adı ilə əlaqələndirir və bu adı oğuzların əsas 

tirəsi olan boz oğ-boz qəbilə, yaxud boz adlı qəbilə və ya adı ―boz olan‖ Midiya 

qəbiləsinin biri kimi, adın Bus tayfasından gəldiyini qənaətinə gəlir (21, s. 63).  
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T.Hacıyev də Bus tayfasının Şahbuz sözünün tərkibində öz əksini tapdığını yazır 

(7, s. 15-29). A.Bağırov Şahbuz toponimini təhlil edərkən  M.Təhmasib və 

T.Hacıyevin fikirləri ilə həmrəy olub belə qənaətə gəlir ki, Şahbuz adının ikinci 

tərəfi  (buz) qədim Bus tayfa adı ilə əlaqədar yaranıb. O, Şahbuz adının, məna 

açımı ilə bağlı belə hesab edir ki, sözün şah komponenti vaxtilə bu ərazidə 

yaşamış, Saq türk tayfasının adı ilə bağlı ola bilər. Müəllif qeyd edir ki, iki 

türkmənşəli tayfanın adının (saq və bus) birləşməsi nəticəsində Şahbus-Şaqbus-

Şahbuz və nəhayət, Şahbuz adı əmələ gəlmişdir  (3, s. 189-190). Dilçi alim 

F.Rzayev də öz tədqiqatlarında Şahbuz adının bus tayfaları ilə bağlılığını qəbul 

etməklə bəzi əlavələr edir. Müəllif yazır: ―Dilimizin ilkin yaranış dövrü söz 

köklərinin birhecalı quruluşuna istinadən  və türk dillərinə xas ş≈s, s≈z, q≈h, 

səsəvəzləmələrini nəzərə alaraq biz adın Sax-bus yazılışında olduğunu 

düşünürük. Ad bu sözlərə  ―Sak busları‖ və ―Həssas Bus‖ mənasında da izah 

olunur  (16, s. 323). Onu da qeyd edək ki, müasir Azərbaycan dilində ―şax‖, həm 

də budaq mənasında işlənir. Aparılan tədqiqatlar onu sübut edir ki, Şahbuz adı 

türk tayfa adlarından götürülmüşdür.  

 Mənbələrdə Dərəşahbuz Naxçıvan qəzasınının nahiyələrindən biri kimi 

yazılır. Bu nahiyə 1590-cı ildə 29, 1727-ci ildə isə 20 kəndi əhatə etmişdir (8, s. 

166; 11, s. 27).  Mənbələrdə yazılır ki, XIX əsrdə Naxçıvan qəzası mahallara 

bölünən zaman Dərəşahbuz nahiyəsi ləğv edilib. Dərə və Şahbuz sözlərinin 

birləşməsindən gələn bu ad ―dərə zonası‖, ―dərə boyunca yerləşən Şahbuz 

ərazisi‖ mənalarını bildirir (3, s. 129). Yaşlıların verdiyi məlumatdan və aparılan 

tədqiqatların nəticəsindən aydın olur ki, Şahbuzkəndi əvəllər Naxçıvançayının 

sol sahilində, dərəboyu zolaq şəklində salınmışdır (5, s. 246). 

Naxçıvan tarixi kitabında mənbələrə istinadən yazılır: ―Bütöv Azərbay-

canın qədim torpağı Naxçıvan ərazisində e.ə. V minillikdə məskun olmuş bu 

(subər -A.Q.) bоyların izləri 1590-cı ilin məlumatlarında keçmiş Əlincə, Şürəgel, 

Zebil, Talin və s. nahiyələrdə Subzadur, Suvarlı, Subərçi, Subarton, Şebran kimi 

23 məntəqə adında qalmışdır (11, s. 117). Naxçıvanın digər bölgələrində olduğu 

kimi, Şahbuz bölgəsində aparılan tədqiqatlar nəticəsində  bu fikrə gəlinir ki,  

aktiv fonda daxil olan Şapurqala-Subarqala coğrafi məkanlarından eramızın ilk 

əsrlərinə aid arxeоlоji mədəniyyət nümunələrinin aşkarlanması, subarlar yaşayan 

bu ərazilərdə şəhər mədəniyyəti və məskunlaşma prоsesinin eramızın ilk 

əsrlərindən  baş verdiyinə əsaslı tarixi faktlardır‖ (14, s. 13-14).  Aydın olur ki, 

eramızın ilk əsrlərindən etibarən məskunlaşmanın baş verdiyi Naxçıvanın digər 

əraziləri kimi, Şahbuz ərazisində, eyni zamanda Şahbuzkənddə qədim türk 

tayfalarından olan subərlər, saqlar, buslarla yanaşı, gəngərlər  də məskunlaşmış 

(23, s. 51;  1, s. 24-25),  ərazinin aborigen əhalisi Azərbaycan türkləri olmuşdur. 

Qeyd edək ki, A.Bağırov Şahbuz  toponimini izah edərkən bəzi mənbələr-

də erkən orta əsrlərdə orda mövcud olmuş və xarabalıqları qalmış qalanın adı ilə 

adlandırılması ilə bağlıfikirlərə öz münasibətin bildirir və qeyd edir ki, ərazidə 

Şahbuz dağı, Şahbuz qaya kimi adlara təsadüf olunmur (3, s. 189). Doğrudur, o 

qala  rayonun özündə deyil, Şahbuzkəndin ərazisindəki Şahbuzqaladır. Şahbuz-

qala haqqında tarixi mənbələrdə də məlumat var. Naxçıvan tarixi kitabına istina-

dən deyə bilərik ki, ərəb müəllifləri Yaqut Həməvi və Bəlazurinin məlumatına 

gorə Sasani şahı Ənuşirəvanın (531-578) Sisacanda (Sunik) Vays, al-Kilab və 

aş-Şahabuş qalalarını bərpa etdiyi haqqında məlumat vermişdir. Bununla yanaşı, 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 

kitabda Nailə Vəlixanlıya əsaslanaraq aş-Şahbuzun Naxçıvanda olan Şahbuz 

oykonimi ilə uyğun olduğu da qeyd edilir (11, s. 152). Deyilənlərdən belə 

qənaətə gəlmək olar ki, Şahbuzqalanı sasani şahı Ənuşiravan bərpa edibsə, 

deməli qalanın tikilməsi ondan da əvvələ aid edilir 

Şahbuzqala Şahbuz rayonunun eyniadlı kəndi-Şahbuzkənd yaxınlığında, 

Naxçıvançayın sol sahilində hər tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş 

hündür dağın üzərində yerləşir. Хаlq аrаsındа çохdаn məlum оlmаsınа 

bахmаyаrаq, Şahbuzqala arexeoloji abidə kimi 1990-cı ildə qеydə аlınmışdır, 

sаhəsi 1300 kv.m-dir. Qаlаyа qаlхаn yоl qаyаlıq оlub оlduqcа çətin kеçilir. 

Qalaya qalxan yolun üzərində kənd əhalisinin inanc yeri olan pir yerləşir‖ (4, s. 

133-134). Yerli əhali bu pirə ―Dəmirli pir‖ deyir. Pirdən bir qədər yuxarıda 

meydança var. Bu meydança xalq arasında ―Səliy‖ adlanır. Qalaya Səliy adlanan 

meydançadan keçərək cənub-şərq tərəfdən çıxmaq olur. Aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində və yerli əhalinin dediklərindən məlum olur ki, Şahbuzqalanın yeganə 

yolu cənub-şərq tərəfdəndir. Qayaya qalxan cığırın kiçik meydançaya çıxdığını 

və qalanın yerləşdiyi meydançanın çoxbucaqlı şəkildə olduğunu söyləyən 

tədqiqatçılar qayanın üzərində uzunluğu 1,3 metr olan dairəvi quyu olduğunu 

söyləyirlər. Qalanın içərisindəki qayada çapılan və formaca bir-birinə oxşar 3 

otaq yerləşdiyi və birinci otağın divarında romb şəkilli, içərisi çoxüzlü formada 

olan taxça düzəldildiyi qeyd olunur Taxçanın altında isə divar yarımdairəvi 

şəkildə yonulub. Burada yaşayış olduğunu təsdiq edən daha bir amil isə bişmiş 

kərpiclə qurulan dairəvi formada olan ocaq yeri və his izləridir. Alimlər 

abidədən tapılan maddi mədəniyyət nümunələri barədə məlumat verirlər. 

Tədqiqatçılar belə qənaətə gəlirlər ki, abidədə yaşayış eramızın ilk əsrlərindən 

başlayaraq  XIV-XVI əsrlərədək davam etmişdir (4, s. 134). Aparılan tədqiqat-

lardan və yaşlıların verdikləri məlumatlardan aydın olur ki, qədim tarixə malik 

olan Şahbuzkənddə yadelli işğalçılardan qorunmaq məqsədilə Şahbuzqaladan 

müdafiə və gözətçi məntəqəsi kimi istifadə edilib. 

Mənbələrin, həmçinin kənd sakinlərinin verdikləri məlumatlardan aydın 

olur ki, Şahbuzqalanın yaxınlığında son orta əsrlərə aid Köhnəqala yaşayış yeri 

var. Yaşayış yerinin cənub-şərq hissəsində daşdan tikilmiş divarlar saxlanılmış-

dır... Divar qalıqları yaşayış yerinin cənub-şərq yamacı boyunca 150 m-lik bir 

məsafədə uzanır  Abidəni təqribən XIV-XVIII əsrlərə aid etmək olar (5, s. 247).  

Elmi ədəbiyyatla yanaşı, xalq arasında ―Şahbuz‖ sözünün mənası ilə bağlı 

müxtəlif rəvayətlər söylənilir: ―Bir gün şah ağır xəstələnir. Qızdırma içərisində 

yandığından huşsuz halda tez-tez ―buz gətirin, buz gətirin‖, - deyir. Yayın 

qızmar günlərində buz harada idi? Amma şah da külli-ixtiyar sahibi idi, nə 

istəsəydi, yerin təkində olsaydı belə, gərək tapılaydı. Belə də olur. Vəzir-vəkil 

hər yerə çaparlar göndərir. Adamlar dağlarda xəstə şaha buz axtarırlar. Deyilənə 

görə, o buzu bu ərazidən tapırlar, elə o vaxtdan da bu yerlər Şahbuz adlanır‖.   

Digər bir rəvayətdə  söylənilir ki, bir şahın ölkəsində su yox imiş. 

Susuzluqdan camaat çox əziyyət çəkirmişlər. Ancaq heç bir əlac tapılmırmış. 

Susuzluqdan ölənlər də az deyilmiş. Bir gün padşahın nökəri yerə dirək 

bastırmaq istəyir. Yeri qazanda əli soyuq bir şeyə dəyir. Əlini atıb götürür, görür 

ki, buzdur. O, qışqırır, şahı çağırır: şah, buz... Yəni demək istəyir ki, şah, buz 

tapmışam. O vaxtdanda o şah vilayətinin adını Şahbuz qoyur (15, s. 48).  
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Doğrudur, bunlar xalq arasında söylənilən rəvayətlərdir, lakin buna 

baxmayaraq, deyə bilərik ki, həqiqətən çayın sol sahilində ―Dəmirli pir‖dən  

aşağıda böyük daşların altında yayın əvvəllərinə qədər buz olur. Kənd əhalisi 

indi də ora ―buzxana‖ deyirlər. Yaşlıların dediklərinə görə Naxçıvan xanlarının 

yaylaqları olan Şahbuzkəndin ―buzxana‖sından yay vaxtı xanın adamları buzları 

Naxçıvan şəhərinə aparıb  istifadə edirmişlər. К.N. Smirnov ―Материалы  по 

истории и этнографии Нахисеванского края‖ (Naxçıvan bölgəsinin tarixi və 

etnoqrafiyasına dair materiallar) kitabında çox güman ki, xalq arasında olan 

rəvayətlərə əsaslanaraq Şahbuz toponiminin buzla əlaqəli yaranması qənaətinə 

gəlir ( 23, s. 119). 

Şahbuzkəndin yaşlıları ilə aparılan sorğulardan aydın olur ki, kəndə 

məxsus olan ərazilərdə bir neçə köhnə yaşayış yerləri olmuşdur ki, onların 

bəzilərinin qalıqları bu gün də mövcuddur. Bunu alimlərin apardığı tədqiqatlar 

da sübut edir. Tədqiqatlar zamanı aydın olur ki, Şahbuzkənd Naxçıvançayın sol 

sahilində Şahbuzqalanın yerləşdiyi dağın ətəyində yerləşmişdir. Kənd 

çayboyunca ensiz zolaq şəkilində uzanırmış. Yaşayış yeri el arasında ―Əvlər 

dərəsi‖ (Evlər dərəsi –A.Q.) adlanır. Ərazidə   möhrə və daşdan tikilmiş evlərin 

qalıqları  indi də durur. Yaşayış yerinin yuxarı qurtaracağında ―Qaradannı‖ 

deyilən ərazidə iki qəbiristanlıq var idi. Bu yayış yeri haqqında məlumat verən 

AMEA-nın müxbir üzvü V.Baxşəliyev  yazır ki, şübhəsiz ki, yаşаyış yеri vахtilə 

çаyın sаğ sаhilini də əhаtə еtmiş, hаzırdа yаşаyış yеrinin yаlnız sоl sаhil hissəsi 

sаlаmаt qаlmışdır (5, s. 246). Həqiqətən də yaşayış yerləri çayın sağ sahilində el 

arasında ―Qırqom‖ deyilən dağın ətəyində, ―Güllüt‖ adlanan ərazidə olmuşdur. 

Ötən əsrin 80-ci illərinə qədər  o evlərin qalıqları mövcud idi. Burada bir-birinə 

bitişik, çoxlu sayda, içərisi əhənglə suvanmış evlər var idi. Evlərin qarşısından el 

arxı keçirdi. Evlərin quruluşundan onların böyük patriarxal ailələrə məxsus 

olmasını ehtimal etmək olar. Hətta evlərin qabağında böyük üzüm bağları var 

idi. Həmin bağlara Mehdinin bağı, evlərə isə kənd camaatı ―Mehdinin 

kalafaları‖deyirdilər. O evlər müstəqillik illərinin əvvəllərində kənd əhalisinə 

pay torpaqlarının verilməsi zamanı məhv edilmişdir.  

Naxçıvançayın sol sahilində Külüs kəndi ilə Şahbuzkəndin arasında, 

vaxtilə Ərzənni deyilən ərazidə Ərzənni tayfası yaşayırmış. O tayfanın 

varislərindən indi də kənddə yaşayanlar var. Çayın sağ sahilində isə ―Qaramalıq‖ 

deyilən ərazidə möhrə evlərin və iki qəbristanlığın qalıqlarının olması burada 

əhalinin uzun müddət məskunlaşmasından xəbər verir. Sovetlər dövründə ölkədə 

kollektivləşmədən sonra 1939-40-cı illərdə həmin ərazidən Şahbuzkəndin əhalisi 

indiki kənd yaşayış məntəqəsinə köçürülmüşdür. O dövrdən kənd əhalisi dağınıq 

formada deyil, bitkin şəkildə bu ərazidə məskunlaşmışlar.   

Kəndin yaşlılarının dediklərinə görə, Şahbuzkəndin ən qədim yaşayış 

məskənlərindən biri  isə ―Göbəktəpə‖ ərazisində Şiyran deyilən iki dərənin 

birləşib şəlalə kimi axan ərazidən təxminən 60-70 m  aralıda olmuşdur. Bu 

qədim yaşayış yerinin keçmişdə Naxçıvan ərazisindən keçən Böyük İpək 

yolunun yardımçı qollarının üzərində salınmasını ehtimal etmək olar. Şabuzkən-

də aid olan bu yaşayış məskənindən Keçili və Külüs kəndinin əhalisi istifadə də 

edirmişlər. Hətta deyirlər ki, bu ərazidən keçməklə Külüsə, Keçiliyə oradan isə 

Zəngəzura da gedirmişlər. Yaşayış məntəqəsi yol üzərində yerləşdiyinə görə 

yaxın kəndlərdən gələnlər gecələmək üçün minik heyvanlarının yüklərini bu 
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yaşayış məntəqəsində boşaldar, burada gecələyər, səhər erkəndən yollarına 

davam edərdilər. İnsanlar Göbəktəpə ərazisində olan köhnə yaşayış məskənindən 

keçməklə, Qahab və Sirab kəndlərinə yenər, oradan isə Naxçıvan və Culfa 

şəhərlərinə gedib alış-veriş edərmişlər. Bu ərazidən keçməklə müqəddəs 

ziyarətgahlardan biri olan Əshabi-Kəhfə də gedərmişlər. Yaşlıların dediklərinə 

görə, orada qəbristanlıq indi də var.  

Ümumiyyətlə, kəndə məxsus olan ərazilərdə qədim yaşayış yerlərinin və 6 

qəbiristanlığın olması bu kəndin böyüklüyünü və qədimiliyini  göstərən əsas 

göstəricilərdir.  

Yaşlıların dediklərinə görə kənddə çoxlu tayfalar olmuşdur. Onların adları 

aşağıdakı kimidir: 

1.Ərzənnilər 

2.Qəhrəmanlılar 

3.Yetimlilər 

4.Rüstəmlilər  

5.Sadıqlılar (Sadıxlılar) 

6.Adgözəllilər 

7.Məşədipirlilər (Məşəpirlilər) 

8.Kəlbasəfəralılar 

9.Samanbasanlılar (heyvandarlıqla məşğul olanlar) 

10.Əliqulular və s. 

Onu da deyək ki, bu tayfaların varislərindən   bu gün də kənddə 

yaşayanlar var. 

Kəndin əhalisi hələ uzaq keçmişdən əkinçiliklə, heyvandarlıqla, bağçılıqla 

və  təsərrüfatın digər sahələri ilə məşğul olmuşlar. Kənd əhalisinin təsərrüfatın 

müxtəlif sahələri ilə məşğul olmaları haqqında tarixi mənbələrdə maraqlı 

faktlara rast gəlinir. Belə mənbələrdən biri Naxçıvan diyarının siyasi, sosial, 

iqtisadi tarixi ilə bağlı  XVIII əsrdə Naxçıvanda II Osmanlı idarəçiliyi dövründə 

tərtib edilmiş XVI-XVIII əsrlərə dair ―Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri‖dir. 

Dəftərdə Naxçıvan sancağına daxil olan nahiyələr, o cümlədən Dərəşahbuz 

haqqında da müəyyən məlumatlar öz əksini tapmışdır. Naxçıvan sancağına daxil 

olan Dərəşahbuz nahiyəsinə həmin dövrdə 20 kənd daxil olmuşdur ki, onlardan 

da biri Şahbuzkənd və Dərəaltak məzrəsidir (məzrə-sakinləri olmayan kəndlərin 

əkin sahələri- A.Q.). 

Araşdırmalar zamanı aydın olur ki, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri ilə 

məşğul olan Şahbuzkənd əhalisi dövlətə müxtəlif adlarda vergi verirmişlər. 

Kənddə vergi mükəlləfiyyəti daşıyanlardan vergilər iki şəkildə nəqd pulla və 

natural məhsul şəklində alınırmış.Vergi dənli bitkilərdən natural şəkildə 

məhsulun toplanıb xırmana yığılmasından sonra ödənilirmiş. Pambıq üçün vergi 

də eyni qayda ilə ödənilirdi. ―Müfəssəl dəftər‖də yazılır ki, vergilər ilin eyni 

fəslində deyil, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş dövrlərdə ödənilirdi. Qoyun 

vergisi, gəlinlik vergisi, dəyirman vergisi, badi-hava qrupuna daxil olan vergilər 

nəqd ödənilirdi. Bundan əlavə, əgər kənd və ya şəhər sakini öz həyətyanı 

sahəsində satış üçün deyil, özünün istifadəsi üçün meyvə, bostan məhsulları 

əkib-becərirdisə, о bunlar üçün vergi ödəməzdi (12, s. 11). 

Araşdırmalar zamanı aydın olur ki, Şahbuzkənd əhalisi əsasən kənd 

təsərrüfatı sahələrindən əldə etdikləri qazanc vasitəsi ilə öz güzəranlarını təmin 
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edirmişlər. Kənd camaatı dövlətə müxtəlif adlarda vergi ödəyirmiş. Əhali eyni 

zamanda kənd əhalisinə əkin üçün ayrılan və məhsuldarlığına görə sahəsi 70-150 

dönüm (7-15 ha) arasında dəyişən torpaq sahəsi üçün də vergi ödəyirmiş. Bu 

vergi növü cift adlanır və dəftərdə 4 nəfərin çift, 6 nəfərin yarım çift vergisi, 14 

nəfərin  bennak (bennak-torpaq sahibi olan atalarının yanında yaşayan oğlnların 

evləndikləri zaman ödədikləri vergi), bir nəfər subay, həmçinin dəyirman və s. 

vergiləri də ödəmişlər. Vergilər aşağıdakı adlarla ödənilmişdir:   

Çift vergisi- 200 (ağça) 

Yarım (çift) vergisi - 150 (ağça) 

Bennak vergisi - 324 (ağça) 

Subay vergisi - 6 (ağça) 

Buğda - 12 kile (Çəki vahidi olan kilenin ən geniş istifadə olunanı 18-20 okkaya 

(təqribən 25 kq) bərabər olan İstanbul kilesi idi.) - 360 (ağça)  

İspəncə vergisi (Qeyri-müsəlmanlardan alınan torpaq vergisi) - 100 (ağça) 

Arpa - 9 kile - 180(ağça) 

Darı - 5 kile - 75 (ağça) 

Dönüm vergisi  (919,3 kv.m-ə bərabər olan torpaq sahəsi) - 600 (ağça) 

Sumax - 2 kile - 30 (ağça) 

Pambıq - 4 man - 30 (ağça) 

Kərəsnə - 4 kile  (Noxud növü. Sinonimi "kərəsnə"idi. Naxçıvan diyarında hər 

iki ad işlənirdi)- 60 (ağça) 

Mərcimək - 3 kile - 54 (ağca) 

Ot üşrü - 120 (ağça) 

Dəyirman vergisi - 30 (ağça) 

Tapu (Rəiyyətə ömürlük verilən ərazi üçün ödənən rüsum Timar – illik gəliri 

19.999 ağçaya qədər olan torpaq sahibliyi- A.Q) və dəştibani (Əkin yerlərinin 

qorunması üçün ödənən vergi –A.Q.) vergisi - 2.980 (ağça) 

Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 

Bağ məhsulları və üzüm üşrü - 590 (ağça) 

Üzüm bağları müqatiəsi (müqatiəsi-icarəyə verilmiş obyektdən əldə edilən 

gəlir.) ildə - 499 (ağça) 

Badi-hava (Əyalətə görə tərkibi dəyişən bu rüsumlar qrupuna gəlinlik vergisi, 

törədilmiş cinayətlər üçiin cərimələr, qaçmış qul və cariyələrin, itmiş heyvanın 

tapılması üçün rüsumlar və s. daxil idi.)- 3.190 (ağça) (12, s. 65). 

Ümumiyyətlə, dövlətə verilən vergilərin cəmi 9.938 ağça olmuşdur (ağça- 

hesablama vahididir- A.Q.). 

Mənbədə Şahbuzkənddə iki dəyirmanın olması dəyirmanların birinin 

yarasız, digərinin isə yararlı olub, ondan da vergi ödənildiyi haqqında  məlumat-

lar öz əksini tapıb. Kəndin yaşlı sakinlərinin dediklərinə görə, dəyirmanların biri 

kəndin ortasında Xan dikinin altında, digəri isə kəndin aşağı hissəsində, qutara-

cağında idi. Xan dikinin altında  dəyirmanın  yanında olan bulağa  ―Dəyirman 

bulağı‖ deyirmişlər. Dəyirman bulağının ətrafında yaşayan sakinlər bu gün də o 

bulağın suyundan istifadə edirlər. Kənddə olan dəyirmanların ikisi də su ilə 

işləyirmiş. Mənbədə dəyirmanın birinin işləmədiyinə görə işləyən dəryirmanın 

vergisinin 30 ağça  olduğu da  qeyd olunur (12, s. 65). Onu da qeyd edək ki, 

Dərəşahbuz nahiyyəsinə tabe olan 20 kənd içərisində dövlətə ödənilən vergilər 
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sırasında birinci yerdə Tirkəş (Türkeş)-15.000 ağça, ikinci sırada isə Şahbuzkənd 

(9.938 ağça) kənd gəlir.  

Kənddə olan bulaq və kəhrizlərin adları da kəndin tarixi haqqında 

müəyyən məlumatların əldə edilməsinə köməklik göstərir. Kənddə dörd bulaq, 

bir kəhriz var. Bulaqların biri kəndin yuxarı məhəlləsində  ―Molla bulağı‖ adı ilə 

tanınır. Ondan bir az aşağıda məscidin alt tərfində, dərənin kənarında isə 

―Mədrəsə‖ bulağdır. Çox ehtimal ki, bu ərazidə əvvəl mollaxana, sonra isə 

məscid və mədrəsə olmuşdur. Məscid və mədrəsələr İslam dininin qəbul 

edilməsindən sonra yaradılmışdır. Ərəb dilinin tеz yаyılmаsı üçün islаmın ilk 

dövrlərindən bаşlаyаrаq hər yеrdə ərəb dilində məktəblər аçılır, Qurаnın düzgün 

qirаəti üçün məscidlərdə məşğələlər kеçirilir, ərəb dilinin qаydа qаnunlаrı ciddi 

şəkildə öyrədilirdi ( 11, s. 185) .  

Qədim dövrlərdən XIX əsrə qədər Naxçıvanda məscid məktəbləri və 

mədrəsələr haqqında araşdırmalar aparan Vahid Rzayev yazır ki, İrəvan 

quberniyasına aid araşdırma obyekti kimi mənbələr içərisində ―Сборник 

сведение о Кафказе‖ çoxcildliyinin böyük əhəmiyyəti var. Çoxcildlilik ―Qafqaz 

ölkəsinin etnoqrafik xəritəsi‖  kimi də tanınır (18, s. 61). 1873-cü ilə qədərki  

tarixi və etnoqrafik təsvirləri əhatə edən çoxcildliyin beşinci cildində qəzalardakı 

kənd məscidləri də qeydə alınmışdır. Bu məscidlər adətən əhalisi 200 nəfərdən 

çox olan kəndlərdə mövcud olmuşdur. Müəllif, kitabda Naxçıvan qəzasının bir 

çox kəndlərində, o cümlədən Şahbuzkənddə də məscidin olması haqqında 

məlumat verildiyini  qeyd edir. ( 18, s. 62-63). 

 Yaşlıların dediyindən aydın olur ki, kənddə  uzun bir dövr ərzində 

fəaliyyət göstərmiş məsciddə çoxlu dini və əlyazma kitablar olmuşdur. Lakin, 

ölkədə sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra həmin kitablar məhv edilmişdir. 

Kənd ağsaqqaları deyirlər ki, vaxtilə İranın Nəcəf şəhərində dini təhsil almış 

Şahbuzkənd sakini Əbülfət Əsgərov kəndin savadlı mollası olmuşdur. Əsgərov 

Əbülfət məsciddəki kitablar məhv edilərkən Nəcəfdən gətirdiyi ―Qurani-Kərimi‖ 

qoruyub saxlamış, onu məhv olmağa qoymamışdır. 

Kəndin bulaqlarından biri də ―çayın sol sahilində köhnə yaşayış yerində 

―Evlər dərəsi‖ ərazisində mövcud ―Zinə‖ adlanan bulaqdır, digəri isə yuxarıda 

qeyd etdiyimiz ―Dəyirman bulağı‖dır. Kənddə bir kəhriz var. Bu kəhrizi isə 

Naxçıvan xanlarından olan Cəfərquluxan tikdirmişdir. Kənd əhalisinin 

dediklərinə görə, Naxçıvan xanlarından olan Cəfərqulu xan yay fəslində 

istirahətə gəldiyi bu kənddə su qıtlığını görüb, kəhriz vurulması təşəbbüsünü 

qaldırıb. Bu məqsədlə o vaxt Almaniyadan gətirilən mütəxəssisin məsləhəti və 

yerli sənətkarların iştirakı ilə həmin kəhrizi tikdirib. Əhali sudan həm içmək, 

həm də bağ-bağatının suvarılması üçün istifadə edilmişdir. Kəhriz iki qoldan 

ibarətdir. Dörd quyusu olan kəhrizin 100 metdə yaxın uzunluğu var. Qeyd edək 

ki, kəhrizlər saf su mənbəyi kimi minilliklər boyu insanların məişət və təsərrüfat 

həyatında ən çox istifadə edilən mənbə olub. Uzun illər kəhriz sularından əl 

dəyirmanlarının işlədilməsində, əkinlərin suvarılmasında istifadə edilib.  Çox 

güman ki, kənddə olan dəyirmalar da bu kəhrizin suyu ilə işləyirmiş.  

Yaşlıların dediyinə görə, Naxçıvan xanları xeyriyyə məqsədilə əhalinin 

istifadəsi üçün kəhriz vurmaqla yanaşı, həm də öz malikanələrinə kəndin baş 

tərəfində olan ―Molla bulağı‖ndan su  çəkmişlər.  
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Mənbələrdə Şahbuz bulaqlarından Naxçıvan şəhərinə doğru uzanan kəhriz 

sistemlərinin Naxçıvan şəhərinin su təhcizatında  mühüm rol oynadığı da qeyd 

olunur. Şahbuz bulaqlarından Naxçıvan şəhərinə doğru uzanan kəhriz sistemləri 

Naxçıvan şəhərinin su təchizatında mühüm rol oynamışdır. Su bir neçə kəhriz 

sistemi vasitəsilə inkişaf etmiş orta əsrlərdə Naxçıvan şəhərinə gətirilmişdir (5, 

s. 246). 

Şahbuzkənddə təsərrüfat işləri aparılarkən torpağın altından təsadüfən 

aşkar edilən, dağ daşından hazırlanmış sənduqə tipli qəbiüstü xatirə abidəsinə 

rast gəlinmişdir. Tədqiqatın müəllifi olan AMEA-nın müxbir üzvü H.F.Səfərli 

yazır ki, xatirə abidəsi 1558-ci ildə vəfat etmiş Məlik Vəlxanın xatirəsinə 

hazırlanmışdır. Müəllif yazır: ―Məlik‖ titulu azərbaycanlılara məxsus olmuşdur. 

―Məlik‖ titulu daşıması göstərir ki, xatirəsinə belə gözəl abidə düzəldilmiş 

Vəlxan yaşadığı dövrdə müəyyən mövqe və nüfuz sahibi olmuşdur (19, s. 116). 

Şahbuzkəndin ―Evlər dərəsi‖ adlanan qədim yaşayış yerinin qəbiristanlığından 

Şahbuz Rayon Tarix Diyarşünaslıq muzeyinə gətirilən iki ədəd daş qoç fiquru 

tipli qəbirüstü xatirə abidəsi də H.F.Səfərli tərəfindən tədqiq edilmiş və müəyyən 

olunmuşdur ki, qəbirüstü abidənin biri 1585-ci ildə vəfat etmiş Məlik Şahnəzərə, 

digəri isə 1656-cı ildə vəfat etmiş Rəşid bəyin oğlu Mərcana məxsusdur (19, s. 

116). Müəllif, Şahbuz rayonunda apardığı epiqrafik tədqiqatlar nəticəsində belə 

qənaətə gəlir ki, orta əsrlər zamanı Şahbuz bölgəsində bir sıra görkəmli tarixi 

şəxsiyyətlər, o cümlədən yerli hakimlər yaşamışdır. Həmçinin qəbirüstü xatirə 

abidələri üzərində həkk edilən təsvirlər göstərir ki, keçmişdə bu ərazidə bədii 

daşyonma və daş üzərində işləmə sənəti yüksək dərəcədə inkişaf etmişdir (19, s. 

116, s. 118). Alimlərin apardıqları tədqiqatların müqayisəli təhlilindən belə 

qənaətə gəlmək olar ki, Şahbuzkəndəki nəinki kənd təsərrüfatının müxtəlif 

sahələri inkişaf etmiş, eyni zamanda  bu ərazidə müxtəlif sənətkarlıq sahələri də 

mövcud olmuşdur. 

Gözəl təbiətə malik olan Şahbuzkənddə mənbələrdə yazılan və yaşlıların 

yaddaşında qorunub saxlanılan məlumatlara görə, yayın isti vaxtlarında 

Naxçıvan xanları öz ailələri ilə birlikdə buradakı iqamətgahlarına gələr və 

istirahət edirdilər (23, s. 119). Hətta kənddə vaxtilə Naxçıvan xanlarının yaşadığı  

yeri bu gün də kənd əhalisi arasında ―Xan diki‖  adlandıranlar var.  Deyilənə 

görə,  Kalbalı xan tərəfindən göndərilən çapar Kəngərli xanlarının yayda 

dincləməsi üçün Şahbuzkəndi yaylaq kimi seçir. Kalbalı xan, Cəfərqulu xan, 

Rəhim və Rüstəm xan Şahbuzkənddə yaşamaq üçün özlərinə şərait yaradırlar. 

Naxçıvan xanlarından olan Rüstəm xan general-leytenant İsmayıl xanın oğludur. 

Bu barədə Musa Quliyev yazır: ‖Biz Naxçıvan xanlarının şəcərəsini işləyərkən 

sənədlərdən aydın oldu ki, general-leytenant İsmayıl xanın Rüstəm xan adlı bir 

oğlu olub və o, əsasən Şahbuzda yaşayıb. İndi də Kənd Şahbuzda (Şahbuz-

kənddə- A.Q.) Rüstəm xanın varislərindən yaşayanlar vardır‖ (9). Şabuzkənddə 

yaşayan Rüstəm xanın varisləri rüstəmlilər adlanır. Qəhrəmanlıqları ilə, vətənə 

məhəbbətləri ilə seçilən Rüstəm xanın varislərindən biri olan, ali hərb məktəbini 

bitirmiş Emin Rəşadət oğlu Sadıqov 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan 

Azərbaycanın Vətən müharibəsində, vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda gedən 

döyüşlərdə bir zabit kimi iştirak edərək babalarının yolunu şərəflə davam 

etdirmiş, torpaqlarımızın azdlığı uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 
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Ölümündən sonra o,‖Vətən uğrunda‖, ―Döyüşdə fərqləndiyinə görə‖, ―Fizulinin 

azad olunmasına görə‖ medalları ilə təltif olunmuşdur.   

Qeyd etmək olar ki, ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi, muxtar 

respublika ərazisində, eləcə də Şahbuz rayonunda inanc yerləri dağlarda yerləşir. 

Mənbələrdə qeyd edilir ki,  qədim dünyanın bir çox xalqlarında olduğu kimi, 

Azərbaycanda məskən salan qədim tayfaların dünyagörüşündə Tanrıların 

dağlarda məskən salması haqqında təsəvvürlər olmuşdur (11, s. 50.) Xalq 

arasında müqəddəs hesab edilən bir çox ziyarətgahların hündür dağlarda 

yerləşməsi də bununla bağlıdır. Kənddə insanların ziyarət etdikləri 4 pir var  

Pirlərin biri ―Dəmirli pir‖dir. Kənd camaatı müəyyən niyyət edib, pirdə şam 

yandırar, qurban kəsərlər. Pir Şahbuzqalanın alt tərəfində yerləşir və pirdə sal 

qayanın ortasından bulaq çıxır. Hər il Novruz bayramında kənd camaatı pirə 

gələr, ziyarət edər, niyyət edib şam yandırar, çərşənbə suyu apararlar. Adamlar 

çalışırlar ki, bayram günü bişirilən yeməklərə pirin suyundan qatılsın, gətirilən 

sudan, həm də evin künc- bucaqlarına səpər, ertəsi gün yaxın evlərdən pirə gəlib 

su üstündən adlayar, həmçinin pirdən daş götürüb il ruzili, bərəkətli olsun deyə 

evin künc-bucaqlarına qoyardılar. İkinci pir ―Dədəmaqsud‖ piridir. Bu pir 

kənddən aralıda, keçmiş Mərəlik kəndinin dağlarının arxasında yerləşir. Pirdə 

niyyət edib, qurban kəsilər. Üçüncü pir ―Toyuq‖ piridir. Bu pir Şahbuzkəndlə 

Kiçikoba kəndinin arasında yolun sağ sahilində təpənin ortasında daş qalaqların-

dan ibarətdir. Dördüncü pirə ―Süd piri‖ deyirlər. Bu pir Şahbuzkənddən rayon 

Şahbuza gedən qədim el yolunun üstündə yerləşir. Pir böyük daşdan ibarətdir. 

Daşın üç yerində böyük oyuqlar var.  Bu pir haqqında xalq arasında çoxlu 

rəvayətlər var. Deyilənə görə, südü olmayan bir qadın  körpəsi ilə bərabər bu 

pirə gəlir,  körpəni yerə qoyub oradakı daşların başına dolanıb ―baba mə‖, ―baba 

mə‖- deyib allahdan körpəsinə süd istəmiş, sonra isə yerdən torpaq götürüb süd 

vəzilərinə sürtübmüş. Qadın  yerə qoyduğu acından çır-çır çığıran körpəsini  

götürüb əmizdirəndə görür ki, uşağın ağzının kənarlarında süd axır, ana südə 

gəlir. 

Öz zəmətkeşlikləri ilə fərqlənən şahbuzkəndlilər elmə, təhsilə də böyük 

maraq göstərmişlər. Şahbuzkənddə ilk dünyəvi məktəb 1896-cı i dekabr ayının 

9-da açılmışdır (13). Naxçıvan xanlarından olan Mirzə  Məhəmməd bəy 

Zamanbəylinin xeyriyyəçiliyi ilə tikilən bu məktəbə ilk müdirliyi də o, etmişdir. 

Məhəmməd bəy Zamanbəyovun Şahbuzkənd məktəbinin ilk müdiri olması  haq-

qında AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı Musa Quliyevin də ―Xalq müəlli-

mi və azadlıq mucahidi -Mirzə Məhəmməd bəy Zamanbəyov‖ adlı məqaləsində 

də məlumat verilir (10). 

Kəndin 100 yaşlı sakini ixtisasca müəllim olan Əli Xəlilov deyirdi ki, ilk 

vaxtlar ikisinifli rus-tatar məktəbində 34 şagird təhsil almışdır. Məktəb binasının 

olmadığı ilk vaxtlarda dərslər Naxçıvan xanlarının bu kənddəki yaşayış 

evlərində keçirilmişdir. Sonralar əslən Şahbuzkənddən olan Səttar xan öz torpaq 

sahəsindən bir qədər ayıraraq məktəb binasının tikilməsi üçün vermiş və 

Məhəmməd bəy Zamanbəyovun xeyirəçiliyi ilə yeni məktəb binası tikilmişdir. 

Elə buna görə sonrakı 1903-cü ildə şagirdlərin sayı artaraq 50-yə çatmışdır. 

Məktəb dörd bölmədən ibarət idi: birinci bölmədə 32; 2,3,4-cü bölmələrdə isə 

hərəsində 6 nəfər şagird təhsil almışdır.  
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 Həmin illərdə Zərnişan xanım Kəngərlinski və Zəhra Seyidovanın da bu 

məktəbin məzunu olması onu göstərir ki, burada qızlar da təhsil almışlar. Zaman 

keçdikcə məktəbin şöhrəti ətraflara yayılır, bu təhsil ocağı 7 illik məktəbə 

çevrilir. Mənbələrdə  göstərilir ki, məktəb 1937-1938-ci tədris ilində artıq orta 

məktəb kimi fəaliyyət göstərmişdir (20) və ərtaf kəndlərdən də bu məktəbə təhsil 

almağa gəlmişlər. 

Məktəbin ilk müəllimlərindən  biri də Şahbuzkənd sakini Mirzə Sadıq Xə-

lilov olub. O, 1884-cü ildə Şahbuzkəndə anadan olub. Mənbələrdə Sadıq Xəlilo-

vun 1903-cü ildə məktəbin 4-cü bölməsində təhsil alması haqqında məlumat var 

(13). Uşaqlıqdan hər iki valideyinini itirən Sadıq ərəb və rus dillərini mükəmməl 

öyrənir. Kəndin imkanlı adamlarının dəstəyi və Cəfərquluxan Naxçıvanskinin 

köməkliyi ilə o, Qori Müəllimlər Seminariyasında oxuyur. Seminariyanı bitir-

dikdən sonra Sadıq doğma kəndinə qayıdaraq Şahbuzkənd məktəbinin müdiri 

vəzifəsinə təyin olunur. Mirzə Sadıq Türkeş və Cəhri kəndlərində də müəyyən 

müddət müəllim işləmişdir. Nəvəsi Əfrəsiyab Xəlilovun dediyinə görə, o, 

Naxçıvanda  M.T.Sidqinin Yeni üsullu məktəbində  də dərs deyib.  

Bu gün Şahbuzkənd məktəbi Mirzə Sadıq Xəlilovun adını daşıyır. Bu 

qocaman təhsil ocağının yüzlərlə məzunu olub. Bunlardan Azərbaycan elminə 

böyük töhfələr verən Firudin Hüseynov, İbrahim Bağırov, Müzəffər Hüseynov, 

Əli Xəlilov, Xəlil Xəlilov, Quşdan Bağırov, görkəmli şairimiz Məmməd Araz, 

tibb elmləri doktoru Şəmsi Əsədov, kəndin ilk qadın müəllimlərindən olan 

Zeynəb Əsgərova və başqalarının adını çəkmək olar. 

Mənbələrdə qeyd edilir ki, 1936-cı ildə, yəni o dövr qadağalar və 

represiyalar dövründə heç bir sərəncam və fərman olmadan Naxçıvan MİK-nin I 

çağrış IV sesiyasında muxtar respublikanın 36 yaşayış yerinin adı dəyişilmişdir 

ki, onlardan biri də Kənd Şahbuz idi. Həmin kəndin adı Kalinabad kəndi kimi 

sənədlərə düşmüşdü (16, s. 50). Sonradan isə kənd öz  adına qayıtmış və 1 

mart 2003-cü ildən dəyişdirilərək Şahbuzkənd adlandırılmışdır. 

Uzun bir tarixi inkişaf yolu keçmiş qədim Oğuz yurdu olan Şahbuzkəndin 

əsil həyatı müstəqillik əldə edildikdən sonra başlayıb. Şahbuzkəndin bu gününə 

nəzər saldıqda vaxtilə digər yaşayış məntəqələrimiz kimi ağır günlər yaşayan bu 

kəndin adamlarının heç biri doğma yurddan üz döndərib başqa yerlərə getməyib-

lər. Muxtar respublikada həyata keçirilən tikinti-quruculuq işləri bu kəndi də 

əhatə edib, kompleks quruculuq tədbirlərinin həyata keçirilməsi kənddə mövcud 

olan problemləri aradan qaldırıb. 2007-ci ildə həkim ambulatoriyasının istifadə-

yə verilməsi şahbuzkəndlilərə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsini yüksəltməyə 

imkan verib. Səhiyyə ocağı müasir avadanlıqlarla, dərman preparatları ilə təchiz 

olunub. 2008-ci ildə Şahbuzkənddə geniş tikinti quruculuq işləri aparılıb. Həmin 

ilin oktyabr ayında 216 şagird yerlik ikimərtəbəli binada 12 sinif otağı, hərbi 

kabinə, 2 laboratoriya, kompüter sinfi, kitabxana, idman zalı, müəllim və şagird-

lərin ixtiyarına verilib. Şahbuzkəndlilərə digər bir qayğı isə bu yaşayış məntəqə-

sində fəaliyyət göstərən təşkilatlarda xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq məq-

sədilə kənd mərkəzi üçün binanın istifadəyə verilməsidir. Burada kəndin bütün 

təşkilatları üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. Kənd sakinlərinə nümunəvi ticarət 

xidməti göstərmək üçün qurulan binada yerli istehsal məhsullarının satışına 

üstünlük verilir. Burada həm də məişət evi fəaliyyət göstərir.   

https://az.wikipedia.org/wiki/1_mart
https://az.wikipedia.org/wiki/1_mart
https://az.wikipedia.org/wiki/2003
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2008-ci ildə Şahbuzkəndə gedən yoldakı körpü təmir olunaraq, kəndin 

yolu abadlaşdırılıb. Görülən işlərin davamı kimi, 2012-ci ildə Şahbuzkənddə 

yaşayış məntəqəsini iki yerə bölən Keçili çayının üzərində yeni körpü istifadəyə 

verilib. Kənd adamlarının içməli və suvarma suyuna olan tələbatını ödəmək 

məqsədilə Külüs kəndinin aşağısından bu yaşayış məntəqəsinə arx çəkilib. 

Kəndin yuxarı hissəsində su anbarı inşa olunub. Təmir olunan kəhriz və 3 

artezian kənd sakinlərinin içməli suya olan tələbatını tam ödəyir. 

Əhalisi 1386 nəfər, təsərrüfat sayı 300-dən artıq olan bu qədim oğuz 

yurdunda 254 hektar pay və şəxsi torpaq sahəsindən istifadə edən Şahbuz-

kəndlilər bu gün də ulularının yolunu davam etdirərək təsərrüfatın müxtəlif 

sahələri ilə məşğul olurlar. Kənd sakinləri 1091 iribuynuzlu, 6077 xırdabuynuzlu 

heyvan saxlayırlar. Süd məhsulları-yağ, xama, pendir, qatıq, şor-kərə və yumurta 

istehsal edən kəndlilər bu məhsullarla öz ailələrini təmin etməklə yanaşı, həm də 

onları bazara çıxarmaqla, digər məhsullara olan ehtiyaclarını ödəyirlər. Şahbuz 

rayonunun digər yaşayış məntəqələri kimi, Şahbuzkənddə də arıçılığın inkişafı 

üçün geniş imkanlar mövcuddur.  Kənddə şəxsi təsərrüfatlarda 1113 arı ailəsi 

saxlanılır.   

Kənddə elmə-təhsilə  yüksək dəyər verilir. Belə ki, 87 şagirdin təhsil aldığı 

kənd tam orta məktəbində şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə 27 müəllim məşğul olur. 

Kəndin yüzlərlə yetirməsi olan ziyalıları içərisində alimlər, həkimlər, 

müəllimlər, hüquqşünaslar və digərləri  var. Onlar bu gün kənddə, eləcə də 

ölkəmizin müxtəlif bölgələrində fəaliyət göstərirlər. 

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, qədim oğuz  yurdu olan 

Şahbuzkənddə tarixin izləri, milli-mənəvi dəyərləri  bu gün də yaşayır. Ölkəmiz 

öz müstəqilliyin bərpa etdikdən sonra  kənd öz yeni inkişaf yoluna qədəm 

qoyub.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙТЕКИН ГАХРАМАНОВА 

О ШАХБУЗКЕНДЕ 

Основываясь на источники происхождения Шахбузкенда, в статье делается вывод, 

что название села произошло от племен «sаq» и «бус» турецкого происхождения. Также 

было отмечено, что этот район населен тюркскими племенами субер, кенгер, и стало ясно, 

что коренным населением этого района являются азербайджанские турки. 

В статье также приводится информация о Шахбузгале, которая находится недалеко 

от села, и делается вывод о том, что поселение в селе восходит к первым годам нашей 

эры. 

В результате исследований в деревне были обнаружены источники и кягризы, 

святыни, мечети и медресе, старые поселения и т. д. Стало ясно, что еще в средние века в 

этом районе было широко развито искусство художественной кладки и обработки камня. 

В этом селе, имеющем богатое историческое прошлое, в 1896 году была открыта 

первая светская школа, в которой обучались дети из окрестных сел. 

Ключевые слова: Шахбузкенд, Шахбузгала, поселения, светская 

школа,азербайджанские тюрки 
 

SUMMARY 

AYTEKIN GAHRAMANOVA 

ABOUT SHAHBUZKAND 

Based on the sources of the origin of Shahbuzkand, the article concludes that the name of 

the village originated from the "Saq" and "bus" tribes of Turkish origin. It was also noted that 

Turkic tribes Subar and Kangar lived in the area, and it was clear that the aboriginal population 

of the territory was Azerbaijani Turks. 

The article also contains information about Shahbuzgala, which is located near the 

village. It is believed that the settlement in the village dates back to the first years of common 

era. As a result of the research, information was provided about the springs and underground 

water-supply, sactred places, mosques and madrasas, old settlements in the village. It became 

clear that the art of masonry and stone carving was highly developed in the area in the Middle 

Ages. 

The village has a rich historical past and contains information about the opening of the 

first secular school in 1896 and education of the people from surrounding villages in this school. 

Keywords: Shahbuzkend, Shahbuzgala, settlements, secular school, Azerbaijani Turks 
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MÜASĠR TÜRKĠYƏ-AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRĠ: ÜMĠD-DĠLUCU KÖRPÜSÜ 

 

          Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi-

ticarət, humanitar əlaqələrin davamlı və yeni müstəvidə sürətli inkiĢafı göz qabağınddır. 

Məqalədə Türkiyə Respublikası ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında dostluq və qardaĢlıq 

əlaqələrini geniĢləndirmək məqsədilə Sədərək-Dilucu körpüsüsnün istifadəyə verilməsi, onun 

fəaliyyəti, bu körpünün türk dünyasının coğrafi bütünlüyünü təmin etməsi,  körpünün sabaha 

uzanan iĢıqlı yolun baĢlanğıcı, təməli olması, eyni zamanda Türkiyənin Ģərq vilayətlərinin 

inkiĢafını Ģərtləndirməsi, muxtar respublikanın Türkiyə Respublikası ilə iqtisadi-ticarət, 

humanitar əlaqələrin davamlı və yeni müstəvidə sürətli inkiĢafında bu körpünün müstəsna rolu 

və əhəmiyyəti məsələləri tədqiq edilmiĢ və araĢdırılmıĢdır. Məqalənin sonunda belə bir nəticəyə 

gəlinmiĢdir ki, bu gün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri yüksələn xətlə inkiĢaf edərək durmadan 

geniĢlənir, müxtəlif sahələrlə bağlı əməkdaĢlıq və birgə fəaliyyət haqqında saziĢlər imzalanır, 

hər iki ölkə arasında iqtisadi-ticarət, humanitar əlaqələri davamlı və yeni müstəvidə sürətlə 

inkiĢaf edir. 

           Açar sözlər: Türkiyə, Azərbaycan, Ümid-Dilucu körpüsü, türk-azərbaycan əlaqələri, 

sosial-iqtisadi inkiĢaf 

 

        Bu il Araz çayı üzərindəki Sədərək-Dilucu körpüsünün istifadəyə verilmə-

sindən 28 il keçir. 28 il öncə açılan bu körpü qardaşlığın təməlini özündə təcəs-

süm etdirir. Ölkəmizdə  ―Respublika Günü‖ kimi qeyd edilən 28 may tarixi bi-

zim üçün iki qat bayramdır. 

       1992-ci il 28 may tarixi Azərbaycan-Türkiyə sərhədində, Araz çayı 

üzərindəki uzunluğu 288, eni 12 metr olan Sədərək-Dilucu körpüsünün istifa-

dəyə verilməsi ilə əlamətdardır. Bu tarix türk və azərbaycan xalqlarını bir-birinə 

qovuşdurmaq, qəlbdən-qəlbə körpü salmaq və Naxçıvanın inkişafı baxımından 

özündə bir çox mətləbləri birləşdirir. Naxçıvanın bu mühüm nəqliyyat 

arteriyasına ―Umid‖, ―Həsrət‖, ―Vüsal‖ və ya ―Könül‖ körpüsü də deyirlər. Bu 

yolla təkcə Türkiyə ilə Azərbaycan birləşmir, bu körpü həm də türk dünyasının 

coğrafi bütünlüyünü təmin edir. Dünyanın başqa bir yerində mənəvi cəhətdən bu 

qədər dəyəri olan, istifadəyə verilməsi bayrama çevrilən ikinci bir körpü yoxdur. 

       Təbii ki, hadisələrin əsl mahiyyəti onun öz zamanı çərçivəsində dəyərləndi-

rilməsi nəticəsində ortaya çıxır. Bu baxımdan 28 il bundan öncə Naxçıvanda baş 

verənləri düzgün qiymətləndirmək üçün dövrün mənzərəsinə tarixi ekskurs et-

mək kifayətdir. 

       Naxçıvan o dövrdə tamamilə təklənmişdi. Ermənistanın təcavüzü nəticəs-

inndə Azərbaycanın əsas ərazisi ilə nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələri kəsilmiş, 

iqtisadi böhran dərinləşmişdi. Azərbaycanın o zamankı iqtidarı ölkədaxili vəziy-

yətə nəzarət edə bilmirdi. Belə bir şəraitdə Naxçıvanın yeganə çıxış yolu qonşu 

ölkələrlə yeni əlaqələrin qurulması idi. O dövrdə Türkiyə ilə münasibətlərin  bər-

pası   istiqamətində  Naxçıvanda  görülən  işlər,  atılan  addımlar  Azərbaycan- 
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Türkiyə münasibətlərinin gələcəyinə-bu gününə istiqamətlənmişdi. Məlumdur 

ki, sovet rejimi 70 il ərzində iki qardaş xalqın bir araya gəlməsinə mane olmaq 

üçün bütün ideoloji vasitələrini işə salmış, müxtəlif qadağalar tətbiq etmişdi. 

Zaman göstərdi ki, bütün növ məhdudiyyətlər və mərhumiyyətlər nəinki 

içimizdəki qardaşlıq duyğularını yox edə bilməmiş, əksinə, könüldən-könülə 

sarsılmaz tellər, qırılmaz bağlar yaranmışdı. 

        Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvana rəhbərliyi dövründə Qars və Moskva 

müqavilələrini gündəliyə gətirməklə münasibətlərimizin mahiyyətini ortaya 

qoydu. Böyük Atatürkün ―Türk qapısı‖ adlandırdığı bu qədim yurd yerində ―Bir 

millət, iki dövlət‖ şüarı reallığa çevrildi. 1991-ci ildə Türkiyə ilə Naxçıvan 

arasında müvəqqəti körpü açılmışdı, əsas körpünün inşası isə davam etdirilirdi. 

Ulu öndər bu körpünün qısa vaxtda istifadəyə verilməsinə çalışırdı. Hətta bu 

məqsədlə Türkiyə hökumətinə xüsusi məktub da ünvanlanmışdı. Dahi rəhbərin 

1992-ci il mart ayının 22-dən 24-dək Türkiyəyə səfəri çərçivəsində Ankarada 

imzalanmış ―Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə 

Cümhuriyyəti arasında əməkdaşlıq protokolu‖nda da bu məsələ öz əksini 

tapmışdı. 

       Ümid körpüsünün açılışı zamanı bütün dünyanın diqqəti Naxçıvana, Naxçı-

van-Türkiyə sərhədində baş verənlərə yönəlmişdi. On minlərlə soydaşımızın 

iştirakı ilə keçirilən tarixi açılış mərasimindəki nitqində ulu öndər Heydər Əliyev 

xalqlarımız arasında uzun illərdən bəri davam edən həsrət və intizarın sona 

çatdığını bildirərək demişdir: ―Araz çayının o sahilində, bu sahilində dost, 

qardaş kimi yaşamışıq. Ancaq 70 ildir  ki, bir-birimizlə görüşmək üçün, əlaqə 

saxlamaq üçün həsrət çəkmişik. 70 il biz bu günü həsrətlə gözləmişik. İndi isə 

bizim bu arzularımız, bizim bi diləklərimiz həyata keçibdir. Naxçıvan ilə, 

Azərbaycan ilə Türkiyəni bağlayan nəhəng bir körpü tikilibdir‖. 

      Türkiyənin o zamankı Baş naziri Süleyman Dəmirəl 60 millət vəkili və 40-

dan çox nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə (155 nəfərlik 

nümayəndə heyəti) Araz çayı üzərində qurulan ―Ümid‖ körpüsünün açılışında 

iştirak etmək üçün Naxçıvana gəlmişdi. S.Dəmirəl hava limanında bütün 

dünyanın diqqətini Türkiyə-Azərbaycan birliyinin sarsılmazlığına yönəldərək 

dedi: ―Azərbaycan özünün ədalətli mübarizəsində tək deyildir. Biz dünyanın 

Azərbaycan haqqında həqiqətləri bilməsi üçün özümüzdən asılı olan hər şeyi 

edirik və edəcəyik. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanla 

birlikdə olmuşdur və olacaq. Bu kədəri və sevinci birlikdə bölüşəcəyik‖. 

Süleyman Dəmirəl körpünün əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: 

―Bu körpü, sadəcə, Türkiyə və Azərbaycanı deyil, iki ayrı dünyanı, Avropayla 

Asiyanı, Avropayla Qafqazları-hamısını bir-birinə bağlayacaqdır. Məhz onu 

dəyərli edən də budur‖. 

       O vaxt Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri işləyən ulu öndər Heydər Əliyev 

―Ümid‖ körpüsünün Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası 

arasında iqtisadi, mədəni, insani əlaqələrin genişlənməsinə, qardaş xalqların bir-

birinə daha da yaxınlaşmasına xidmət etdiyini nəzərə alaraq 9 iyun 1992-ci il 

tarixli qərarı ilə Sədərək-Dilucu körpüsünü Türkiyə Cümhuriyyəti ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında rəsmi sərhəd, keçid qapısı elan etdi. 

        1992-ci ilin 28 may günü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Dili 

bir, dini bir, ruhu bir, kökü eyni tarixdən qaynaqlanan iki xalqın bir-birinə 
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qovuşması tarixi hadisə idi. Hər iki xalq bu günü uzun illər gözləmişdi. Həmin 

gün körpü üstündə qucaqlaşan minlərlə insanın gözündən sevinc yaşları axırdı. 

Ümummili lider Heydər Əiyevin dediyi kimi ―...həmin gün uzun müddət davam 

edən həsrət sona çatdı, arzu və ümidlərimizin körpüsü açıldı‖. 

        1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Naxçıvana 

səfərində ümummilli lider Heydər Əliyev körpünün açılması zərurətini 

xatırlayaraq demişdi: ―belə bir körpü tikmək bizim bir azərbaycanlı kimi, şəxsən 

mənim on illərdə qəlbimdə qalan arzu idi...mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, 

gördüyüm bütün başqa işlərlə bərabər o ümid, həsrət körpüsünün qısa müddətdə 

tikilməsinin, yaranmasının təşəbbüsçüsü oldum. Biz dostumuz Süleyman 

Dəmirəl və Türkiyə hökumətinin himayəsi, köməyi ilə bunu etdik. Naxçıvan 

Türkiyəyə açıldı‖. 

      Tədqiqatçılar Türkiyə-Azərbaycan, həmçinin Naxçıvan əlaqələrinin bu gün-

kü səviyyəsindən, türk dünyasının birlik və bütövlük ideyalarının gerçəkləş-

dirilməsi məsələlərindən danışarkən Sədərək-Dilucu körpüsünün əhəmiyyətini 

xüsusi qeyd edirlər. Belə ki, bu körpü sabaha uzanan işıqlı yolun başlanğıcı, 

təməli oldu, eyni zamanda Türkiyənin şərq vilayətlərinin inkişafını şərtləndirdi. 

      Bu gün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində, türk dünyasının birlik və həm-

rəyliyində Naxçıvanın xüsusi yeri vardır. Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının 

IX Zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsi, sammit çərçivəsində ―Naxçıvan 

Bəyannaməsi‖nin imzalanması bunun bir sübutu kimi mühüm tarixi hadisədir. 

2010-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan-Türkiyə Biznes forumunun Naxçıvanda 

təşkili iqtisadi əlaqələrin yeni müstəvidə sürətli inkişafı üçün əlverişli imkanlar 

açmışdır. Muxtar respublikanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı, ixrac potensialı, 

eləcə də qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq imkanları türk iş adamlarının Naxçıvana 

marağını artırır. Bu gün Türkiyə ilə Naxçıvan arasında bütün sahələrdə yaradılan 

qarşılıqlı əlaqələr durmadan inkişaf edir və möhkəmlənir. 

       2010-cu ilin aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri cənab Vasif Talıbovun Türkiyəyə rəsmi səfəri, bu zaman qardaş ölkənin 

dövlət və hökumət başçıları, ordu rəhbərliyi və digər rəsmi şəxslərlə keçirilən 

görüşlər əlaqələrin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Artıq bir neçə 

ildir ki, Türkiyə ilə Naxçıvan arasında müntəzəm təyyarə reysləri həyata 

keçirilir. Naxçıvan MR-dan Türkiyəyə Naxçıvan-İstanbul-Naxçıvan və 

Naxçıvan-İqdır-Naxçıvan reysi ilə işləyən gündəlik avtobus marşrutu da bu 

körpüdən keçir. Smeta dəyəri 5 mln. manat olan 11 aşırımlı bu körpü Türkiyənin 

Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinə keçidini təmin edən bir qapıdır. Bütün bunlar 

bir daha göstərir ki, Naxçıvan Azərbaycanın Türkiyə ilə yeganə sərhəd bölgəsi 

olmaqla yanaşı, həm də ikitərəfli münasibətlərin inkişafına da öz töhfəsini verir. 

       Bu gün Türkiyə ilə Naxçıvan arasında bütün sahələrdə qarşılıqlı anlaşma 

şəraitində möhkəm əlaqələr mövcuddur. Son illərdə qarşılıqlı münasibətlərin 

daha da dərinləşməsi, birgə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş 

aparılır, müxtəlif sahələrdə razılıqlar əldə olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikas-

ının xarici ticarət əlaqələrində Türkiyə Respublikasının payı və rolu ilbəil artır. 

Bu gün bütün dünyanı əhatə edən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar karantin 

müddəti istisna edilməklə, gömrük orqanlarımız bütün sutkanı fəaliyyət göstərir. 

Ötən illər ərzində Sədərək Gömrük Sərhəd-Buraxılış Məntəqəsi vasitəsilə 

dünyanın 30-dan çox ölkəsi ilə ticarət əlaqəsi yaradılmışdır. Bölgənin keçirdiyi 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

260 

iqtisadi çətinliklərin və nəqliyyat blokadasının ləğvində körpünün rolu 

əvəzedilməz və danılmazdır. 

      Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsində əsas yeri Türkiyə tutur. Şərqlə 

Qərbin qovşağında, Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən bu qədim diyarın 

sürətli sosial-iqtisadi inkişafı bölgənin turizm, eləcə də tranzit imkanlarını ildən-

ilə artırır. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, 28 ildir ümidlərin və 

arzuların körpüsü olaraq bir millətin iki dövlətini birləşdirən Sədərək-Dilucu 

körpüsü bundan sonra da iki qardaş xalqın rifah halının yaxşılaşmasına, 

sarsılmaz birliyinə və bütövlüyünə xidmət edəcəkdir. 

      Sədərək-Dilucu körpüsünün istifadəyə verildiyi gün Naxçıvanda əsl bayram 

sevinci yaşanırdı. Naxçıvanlılar bu tarixi unutmur... Türkiyə-Azərbaycan-Naxçı-

van əlaqələrinin qurulması, inkişafı və dərinləşməsi istiqamətində görülmüş işlər 

daim ehtiramla xatırlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi: ―Bizim bütün əlaqələrimiz qardaşlığımızın 

və dostluğumuzun əbədi nişanəsi, böyük Atatürkün və ümummilli lider Heydər 

Əliyevin izləri olan Sədərək-Dilucu körpüsü vasitəsilə həyata keçirilir. Fəaliyyət 

göstərdiyi dövrlərdə Sədərək-Dilucu körpüsü bizi bir-birimizə daha sıx 

birləşdirmiş, hər iki tərəfdən insanların həyatının yaxşılaşmasına xidmət 

göstərmişdir‖. Beləliklə, muxtar respublikanın Türkiyə Respublikası ilə iqtisadi-

ticarət, humanitar əlaqələrin davamlı və yeni müstəvidə sürətli inkişafında bu 

körpünün rolu və əhəmiyyəti əvəzedilməzdir. 

      Bu gün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edərək 

durmadan genişlənir, müxtəlif sahələrlə baölı əməkdaşlıq və birgə fəaliyyət 

haqqında sazişlər imzalanır. Təkcə 2020-ci ildə iki dəfə-fevral və dekabr aylar-

ında keçirilən görüşlər və imzalanan sənədlər deyilənləri sübut edir. 

     Fevralın 25-də Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq 

Şurasının VIII iclası başa çatdıqdan sonra Prezident İlham Əliyevin və Prezident 

Rəcəb Təyyub Ərdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalan-

ması mərasimi oldu. 

   Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev və Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti Rəcəb Təyyub Ərdoğan ―Azərbaycan Respublikasıvə 

Türkiyə Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 

səkkizinci iclasının Protokolu‖nu imzaladılar. 

      2020-ci ilin dekabr ayı ərzində hər iki qardaş ölkənin Prezidentlərinin 

səmimi və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçirilən görüş və söhbətləri Türkiyə-

Azərbaycan əlaqələrinin genişləndirilməsinin əyani sübutudur. Dekabr ayının 

10-da təkbətək görüş başa çatandan sonra Prezident İlham Əliyevin və Türkiyə 

Rəcəb Təyyub Ərdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin 

imzalanması mərasimi keçirildi. 

      Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə ―BMC Otomativ Sənaye və Ticarət‖ şirkəti 

arasında Anlaşma Protokolunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin 

sədri Vüsal Kərimli və ―BMC Otomativ Sənaye və Ticarət‖ şirkətinin İdarə 

Heyətinin üzvü Taha Öztürk imzaladılar. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 

Agentliyi ilə ―BMC.AZ‖ şirkəti arasında Anlşma Protokulunu Azərbaycan 

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov 

və ―BMC Otomativ Sənaye və Ticarət‖ şirkətinin İdarə Heyətinin üzvü Taha 

Öztürk imzaladılar. 
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     Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti yanında İnvestisiya Ofisi arasında Anlaşma 

Memorandumunu Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 

Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Türkiyə Respublika-

sının Prezidenti yanında İnvestisiya Ofisinin sədri Burak Dağlıoğlu imzaladılar. 

      Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media 

sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunu Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Türkiyə Respublikası 

Prezidenti Adminstrasiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəhbəri Fəxrəd-

din Altun imzaladılar. 

       Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti 

arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azadetmə haqqında 2020-ci il fevralın 25-də 

Bakı şəhərində imşalanmış Sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında 1 saylı 

Protokolu Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və 

Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu imzaladılar. Hər 

iki ölkənin Energetika nazirlərinin enerji təhlükəsizlyi ilə bağlı imzaladıqları 

sənəd və razılaşmaları da bu siyahıya əlavə etsək, yaranmış mənzərəninin şərhə 

heç bir ehtiyacı qalmır. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır, əbədidir, 

daimidir! 
    

ƏDƏBĠYYAT 
 

1. Bir millətin iki dövlətini birləşdirən körpü-―Ümid körpüsü. AZƏRtacın Naxçıvan bürosu, 28 

may 2019-cu il. 

2. Bir millət iki dövləti birləşdirən ―Ümid körpüsü. ―Şərq qapısı‖ qəzeti, 28 may 2013-cü il. 

3. Kətanov R. Arzuların, ümidlərin körpüsü. Sədərək-Dilucu körpüsünün açılışından 19 il ötür. 

AZƏRtac, 29 may, 2011-ci il. 

4. Məmmədov M. Bir millət iki dövləti birləşdirən körpü. ―Azərbaycan‖ qəzeti, 28 may 2011-ci 

il, s.6. 

5. https://customs.gov.az/az/xeberler/77_naxcivanin-%C2%ABumid-korpusu%C2%BB/ 

6. http://naxcivantv.az/index.php/news/12622-%C3%BCmidl%C9%99ri-do%C4%9Fruldan-% 

E2%80%9C%C3%BCmid%E2%80%9D-k%C3%B6rp%C3%BCs%C3%BC.html, Babayeva 

F.Ümidləri doğruldan ―Ümid‖ körpüsü 

 

РЕЗЮМЕ 

ЯШАР РАГИМОВ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ТУРЦИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН: МОСТ 

ЮМИД-ДИЛУЖУ 

           Турция играет ключевую роль во внешнеторговом обороте Нахчывана. Быстрое 

социально-экономическое развитие этой древней земли, расположенной на перекрестке 

Востока и Запада, на Великом шелковом пути, из года в год увеличивает туристические и 

транзитные возможности региона. Все это дает основание говорить о том, что мост 

Садарак-Дилуджу, который на протяжении 28 лет объединял два государства одной нации 

как мост надежд и мечтаний, будет и дальше служить делу повышения благосостояния, 

незыблемого единства и целостности двух братских народов. 

     Сегодня турецко-азербайджанские отношения развиваются и расширяются, 

подписываются соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в различных 

сферах. Об этом свидетельствуют только прошедшие в 2020 году и в феврале-декабре 

встречи и подписанные документы. 

      Ключевые слова: Турция, Азербайджан, мост Садарак-Дилуджу, турецко-

азербайджанские отношения, социально-экономическое развития 
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SUMMARY 

YASHSAR RAHIMOV 

MODERN RELATIONS TURKEY-AZERBAIJAN: A BRIDGE OF HOPE (DILUJU) 

       Turkey plays a key role in Nakhchivan's foreign trade turnover. Located at the crossroads of 

East and West, on the Great Silk Road, the rapid socio-economic development of this ancient 

land increases the region's tourism and transit opportunities year by year. All this gives reason to 

say that the Sadarak-Diluju bridge, which has united the two states of the same nation as a bridge 

of hopes and dreams for 28 years, will continue to serve to improve the welfare, unshakable 

unity and integrity of the two brotherly peoples. 

      Today, Turkish-Azerbaijani relations are developing and expanding, agreements on 

cooperation and joint activities in various fields are being signed. Only the meetings held in 2020 

and in February and December and the documents signed prove this. 

        Key words: Turkey, Azerbaijan, Sadarak-Diluju bridge, Turkish-Azerbaijani relations, 

socio-economic development 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ARXEOLOJĠ MADDĠ-MƏDƏNĠYYƏT NÜMUNƏLƏRĠ ƏSASINDA 

AZƏRBAYCANIN QƏDĠM SĠLAHLARI VƏ DÖYÜġ LƏVAZĠMATLARI  

 

 Məqalədə Azərbaycan ərazisində qədim silahlar və döyüĢ ləvazimatları haqqında 

məlumat verilir. Məqalədə XX əsrin 50-ci illərindən baĢlayaraq aparılan arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində əldə olunan materiallar arasında qədim tayfalara aid silahlar və döyüĢ ləvazimatları 

haqqında tədqiqatçıların fikirləri bildirilir, hansı dövrə aid olduğu müəyyən edilir. Bu 

tədqiqatlar Naxçıvan və Albaniya ərazisində aparılmıĢdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Albaniya, silah, ox ucu, xəncər, nizə ucları, baltalar 

 

Azərbaycanda aparılan tədqiqatlar zamanı Naxçıvan MR və Albaniya 

ərazisində qədim silah nümunələri və döyüş ləvazimatları əldə olunmuşdur. 

Qədim Alban dövlətinin silahları və döyüş ləvazimatları haqqında yunan 

coğrafı Strabon bir qədər ətraflı məlumat verərək Qoma qoşunları sərkərdəsi 

Qney Pompeyi Albaniyaya hərbi yürüşdə müşayiət etmiş Mitilenli Feofana 

əsaslanaraq yazır ki, albanlar ox-yay, cida, xəncər və qılıncla vuruşurdular. 

Alban döyüşçüsünü Mitilenli Feofan şəxsən özü dördüyü üçün alban döyüşçüsü 

haqqında məlumatları çox düzgün hesab olunmalıdır (9, s. 91). 

Naxçıvan MR-ın orta tunc dövrü qala-şəhər tipli abidələrindən müxtəlif 

növ silahlar tapılmışdır.  

Mülki bərabərsizliyin durmadan artdığı, müharibələr, basqınlar qarətetmə 

yolu ilə varlanma meyllərinin gücləndiyi və siyasi münasibətlərin kəskinləşdiyi 

tunc dövründə yaxşı silahlanmağa böyük ehtiyac yaranmışdır. 

Qədim Naxçıvan tayfaları silahları daşdan və tuncdan hazırlamışlar. 

Buraya ox ucları, toppuzlar, xəncərlər, nizə ucları və baltalar daxildir. 

Obsidian (dəvəgözü), çaxmaq daşından və tuncdan hazırlanan ox ucları 

tunc dövründə bütövlükdə Cənubi Qafqaz əhalisinin ən çox istifadə etdiyi silah 

növü olmuşdur. 

Naxçıvanın dağ silsilələrində çaxmaqdaşı və obsidian yataqları vardır. 

Obsidian asanlıqla parçalanır və yaxşı dişənir. Odur ki, tuncun geniş istehsal 

olunduğu dövrlərdə də obsidiandan istifadə edilirdi. 

Obsidian daşından hazırlanmış ox ucları badam formalı və yarpaq 

şəkillidir. Badam formalı ox ucları qara, qəhvəyi, ağ, boz rəngli obsidiandan 

hazırlanmışdır. Bu ox ucları hər tərəfdən çox incə və məharətlə dişənmiş, tilləri, 

ucları şiş və itidir. Arxa tərəfində hər iki yandan ya düz, yaxud da qövsvari 

əyilən qanadları var. Qanadların içəriyə doğru əyilmiş ucları saplağa (oxa) 

möhkəm ilişərək, onu çıxmağa qoymurdu. 

Qanadlı ox ucları II Kültəpə, Qızılburundan, Şahtaxtıdan, Oğlanqaladan və 

b. orta tunc dövrü qala-şəhər tipli abidələrindən külli miqdarda tapılmışdır.  

Orta  tunc  dövründə tunc ox uclarından geniş şəkildə istifadə olunmuşdur.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 08.04.2021, qəbul edilib: 13.04.2021 
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Bu növ silah nümunələri Qızılburun, Govurqala, Oğlanqala, Qarabağlar, Qalacıq 

və b. abidələrdən əldə edilmişdir.  

Tunc ox ucları forma və ölçülərinə görə iki tipə bölünür. Birinci tip ox 

ucları qanadsızdır. Əksəriyyətinin saplağı dördtilli, bəzilərininki isə yastıdır. 

İkinci tip ox ucları qanadlı olub, ucları şişdir. Bu ox ucları döymə və 

tökmə üsulu ilə hazırlanmışdır. 

Naxçıvanın orta tunc dövrü ox uclarının yaxın oxşarları Gəncəçay (55, s. 

92), Şamxor, Çovdar və b. bölgələrin həmdövr abidələrindən məlumdur. 

Toppuz tipli silahlar daş və tuncdan hazırlanmışdır. 

II Kültəpədən, Qızılburundan və Naxçıvanın digər orta tunc dövrü yaşayış 

yerlərindən tapılmış toppuzlar bərk əhəng daşından, mərmərdən, qrafitdən 

hazırlanmış, forma etibarı ilə armudvari və şarşəkillidir. 

II Kültəpə, Qızılburun, I Kültəpədən əldə edilən armudvari toppuzların 

üzəri yaxşı cilalanmış, ortasında ikitərəfli deşik açılmışdır. 

Şarşəkilli daş toppuzlar orta tunc dövrü üçün çox səciyyəvidir. Bu 

toppuzlar ağ, qəhvəyi və boz rəngli mərmər və çaxmaqlaşmış bərk cinsli daşdan 

hazırlanmış, üzərləri çox yaxşı cilalanmış, ortalarından ikitərəfli deşik 

açılmışdır. Toppuzlar ip keçirilib istifadə olunmuşdur. Deşikdən keçiriləndən 

sonra çıxmamaq üçün ipin ucu düyünlənirdi. 

Daş toppuzlar Qarabağın qədim yaşayış məskənlərindən də məlumdur. 

Füzuli şəhəri yaxınlığındakı Kültəpə yaşayış yerindən tapılan şarşəkilli ağ 

mərmər toppuzun yuxarı hissəsi, slindrik formadadır. Üzərində qabarıq çıxıntılar 

var. 

Toppuzlar tuncdan da hazırlanmışdır. 

Şar formalı tunc toppuz Culfadan tapılmışdır. Analoci tunc toppuz Şamxor 

yaxınlığında 9 №-li kurqandan əldə edilmişdir. 

Toppuzlar döyüş və ov silahları  kimi istifadə edilmişdir. 

Tunc nizə ucluqlarının qədim nümunələri I Kültəpə, Telmankənd 

kurqanları və Xaçbulaqdan məlumdur. Bu nizə ucluqları formaca bir-birindən 

fərqlənir. Kültəpə nizələrinin bənzərləri Saçxeri və Kvaçxelebidən aşkar 

olunmuşdur. B.A.Kuftin bu nümunələri e.ə. 2400-cü ilə aid etmişdir. qeyd etmək 

lazımdır ki, I Kültəpə nümunəsi, kömür analizi ilə tarixi e.ə. 2920±90-cı ilə aid 

edilən təbəqədən altda aşkar olunmuşdur. Kültəpə nümunəsinin qədimliyi onun 

arxaik forması ilə də təsdiq olunur. 

Telmankənd kurqanlarından aşkar olunan nizə ucluqlarının yarpaq şəkilli 

tiyəsi və tiyəyə birləşən hissədə şarşəkilli çıxıntıya malik dördkünc formalı 

saplağı vardır. Cənubi Qafqazda aşkar olunan bu tip nizə ucluqlarının hamısı 

təsadüfi tapıntıdır. Bu baxımdan Telmankənd nümunələri olduqca 

əhəmiyyətlidir. Mis-mışak ərintisindən hazırlanan bu nizə ucluqlarının birinin 

tərkibində yüksək faizli nikel qarışığının qeydə alınması diqqəti cəlb edir (1, s. 

111-112). 

Üçbucaq tipli olan nizə ucluğu Göytəpənin K1 Təbəqəsindən aşkar 

edilmişdir. Bəzi tədqiqatçılar onu xəncər adlandırmışlar. Bu nizə ucluğunun 

dəyişilmiş formasına II Kültəpənin üçüncü mərhələyə aid üst təbəqəsində rast 

gəlinmişdir. 

Bıçaq tipli tunc alətlər I Kültəpə və II Kültəpədən aşkar olunmuşdur. II 

Kültəpənin XII tikinti qatından aşkar olunan bıçağın enli tiyəsi ucda bir qədər 
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arxaya doğru əyilmişdir. Dördkünc formalı saplağı qırılmışdır. Bu bıçaq İlk 

Tunc dövrünə aid əb qədim metal əşyalardan biridir. I Kültəpədən aşkar 

olunmuş bıçaqlar bu növ alətlərin daha təkmil nümunələridir. 

Xəncərlərin qədim nümunələri II Kültəpədən tapılmışdır. II Kültəpənin 

birinci mərhələyə aid XI tikinti qatında rast gəlinən xəncərin yalnız bir parçası 

qalmışdır. Onun tiyəsi yarpaqşəkilli, qısa və yastıdır. Xankəndi kurqanlarından 

tapılan xəncərlər arxaik formaları ilə fərqlənir və bu tip əşyaların qədim 

nümunələrindən hesab edilə bilər. xəncərlərin daha təkmil nümunələri 

Yanıqtəpədən əldə edilmişdir. Yanıqtəpə xəncəri üçbucaq formalı yastı tiyəsi və 

qısa saplağı ilə fərqlənir. Bu tip xəncərlər Tunc dövrünün sonrakı mərhələlərində 

geniş inkişaf etmişdir. 

Zaqafqaziyada aşkar olunan tunc nizə ucluqları B.A.Kuftindən başlayaraq 

e.ə. III minilliyə aid edilmişdir. Ur nekropolundan əldə edilən bu cür nizə 

ucluqları e.ə. III minilliyin birinci yarısına aid edilir. Həmin tarix Suriyanın 

Karxemiş və Amor abidələrindən aşkar olunan nümunələr üçün də qəbul 

edilmişdir. Telmankənd kurqanında nizə ucluqları yastı baltalarla birlikdə 

tapılmışdır. Bu tip baltalar Mesopotamiya və İranla e.ə. IV-III minilliklərdə 

geniş yayılmışdır. Xarakterik haldır ki, e.ə. IV-III minilliklərdə yastı baltalar 

nizə ucluqları ilə eyni kompleksdə aşkar olunmuşdur. Telmankənd kurqanından 

aşkar olunan nizə ucluğu və yastı baltalardan birinin tərkibində yüksək nikel 

qarışığının olması, onların Mesopotamiya ilə bağlılığına dəlalət etməkdədir. 

Buna görə də bu abidələrin qədim tarixi heç bir şübhə doğurmur (1, s. 115). 

Tədqiqatçılardan S.M.Qaziyev, Q.İ.İone və Ə.Ə.Əliyevin qədim alban 

silahları haqqında öz tədqiqatlarında məlumat vermişlər. Bəzi tədqiqatçılar 

arxeoloji maddi-mədəniyyət nümunələri ilə birlikdə əldə etdikləri döyüş 

ləvazimatları və silahlarının yalnız adlarını çəkir, dövr cə məhdud ərazi 

çərçivəsində bu və ya digər silah nü munələri və ləvazimatları haqqında bəzi 

mülahizələr söyləyirlər (9, s. 91-94). 

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə edilmiş döyüş ləvazimatlarının 

ümumiləşdirilmiş tədqiqinə Azərbaycanda bu gün çox böyük ehtiyac vardır.  

Arxeoloji tədqiqatlar baxımından Azərbaycan Respublikası ərazisində 

daha ətraflı surətdə öyrənilmiş və elmi ədəbiyyatda işıqlandırılmış qədim Alban 

silah növlərindən biri ox ucluqları, döyüş ləvazimatlarından isə bəzi spesifik 

xüsusiyyətlərə malik olan hərbçi kəmərləridir ki, məqalədə onları nəzərə 

çapdırmaq məqsədyönlü hesab edilir. Forma və hazırlanma texnikasına görə bir-

birindən çox da fərqlənməyən qədim alban ox uclarının əksəriyyəti əsasən uzaq 

vuran silah tiplərindən biridir.  

Tədqiqatçı Əsgər Əliyev dəmirdən, sümükdən və tuncdan ibarət olan bu 

ox uclarını əsasən dörd qrupa - sümük ox ucları; metal ox uclarının formalarına 

görə üç qrupa ikiqanadlı, üçqanadlı və gözvarini aid etmişdir. Tədqiqatçı alim 

Ə.Əliyev daha sonra bu ox ucluqlarını ətraflı surətdə təsvir edərək anoloji 

müqayisələrini verməklə funksional vəzifələrini də müəyyənləşdirmişdir. 

Tədqiqatçı alim əsərində yazır ki, birinci tipi təşkil edən enli qanadlı kəsiyi olan 

rombvari ox ucluqları mənşə etibarı ilə daha qədimdir və belə ox ucluqlarından  

təxminən e.ə. III əsrə qədər istifadə olunmuşdur. Mingəçevir qədim yaşayış 

yerindən kənarda hələlik belə ox ucluqları məlum deyildir (2, s. 34-41).  
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Torpaqqaladan tapılmış ox ucluğunu bizim eranın başlanğıcına, Xınıslı 

qədim yaşayış yerinin quyu qəbrindən tapılmışdır. Bu ox ucluqlarını e.ə. I 

minilliyin sonuncu rübünə, Qəbələnin antik dövrə aid topraq qəbrindən əldə 

edilmiş ox ucluqlarını e.ə. I və eramızın I əsrinə aid edilir. Arxeoloq 

Q.M.Aslanov bu haqda məlumat vermişdir (6, s. 91-94).  

Tədqiqatçı və alim Q.İ.İone Mingəçevirin küp qəbirlərindən əldə edilmiş 

və ikinci qrupa daxil olan ox uclarını e.ə. II və eramızın II əsrlərinə aid edir. 

İkinci qrupun ikinci tipinə daxil olan ox ucluqları içərisində nis nisbətən iriləri 

də vardır. İkinci qrupun ikinci tipinə daxil olan ox ucluqları içərisində nisbətən 

iriləri də vardır. Mingəçevir, Xımıslı və Təpkidən bu tip ox ucluqları və digər ox 

ucluqları da tapılmışdır. Tədqiqat zamanı tapılmış iri ox ucluqları göstərir ki, bu 

dövrdə yaylar iri, girişi  möhkəm olmuşdur. Oz ucluqları uzaq məsafəyə 

atılmasına, hədəfə düzgün dəyməsinə və təsir gücünə görə də müxtəlif 

formalarda düzəldilirdi (8, s. 54). 

Albanlara məxsus ox ucluqlarının üçüncü qrupu dəmirdən hazırlanmışdır. 

Bu ox ucluqları Qəbələ və Mingəçevir ərazisində tapılmışdır. Bir ədəd pazvari 

ox ucu Xınıslıdan tapılmışdır. Bu tipli ox ucluqlarından ya zirehli geyimləri 

deşib bədənə xəsarət yetirmək üçün, ya da bəzi heyvanları ovlamaq üçün istifadə 

etmişlər. 

Qədim Albaniya ərazilərindən aşkar edilmiş döyüş ləvazimatlarından daha 

dəqiq ünvanlı maddi-mədəniyyət nümunələrindən bir hissəsini də kəmərlər təşkil 

edir. Qazax arxeoloji ekspedisiyasının Ağstafa ərazisində apardığı arxeoloji 

tədqiqat nəticəsində döyüşçüyə məxsus torpaq qəbirdən bir ədəd dəmir xəncər 

və tunc dəstəkli dəmir tiyəli ılıncla bir yerdə bir kəmər də əldə edilmişdir. 

Arxeoloq, alimlər C.N.Rüstəmov və İ.H.Nərimanov xəncər və qılıncla birlikdə 

həmin kəmərin də təsvirinə və anoloji müqayisələrinə geniş yer verərək nəşr 

etdirdikləri məqalələrində kəmərin bilavasitə döyüşçüyə məxsus hərbi ləvazimat 

olma xarakterini elmi surətdə müəyyənləşdirmişlər (3, s. 19-32).  

Azərbaycan ərazisində, bu tip kəmərlərə son tunc və ilk dəmir dövrü 

abidələrində rast gəlinmişdir. Bu kəmərlərə Gədəbəy rayonunda, Xocalıda, 

Mingəçevirdə, Qazax rayonunda, Oğuzda, Xaçbulaqda, Abşeronda və başqa 

yerlərdə rast gəlinmişdir. Mütəxəssislərin hər biri ayrı-ayrılıqda onları müxtəlif 

cür izah edirlər. Məsələn, Zaqafqaziyadan tapılmış bu tip tunc kəmərlər 

üzərindəki təsvirləri professor B.B.Piotrovski təhlil edərkən onların yalnız geyim 

deyil, eyni zamanda dini əşya kimi işləndiyi fikrini söyləyir (6, s. 130).  

Tunc kəmərlə bərabər dəmir silahların tapılması Azərbaycanda dəmirdən 

hələ e.ə. IX-VIII əsrlərdə geniş surətdə istifadə olunduğunu göstərməklə bərabər, 

eyni zamanda Albaniyanın qədim dövrlərdə çox qüvvətli və nizami bir orduya 

malik olduğunu əyani surətdə təsdiq etmiş olur. Bütün bu deyilənlər, şübhəsiz, 

bir çox albanların silahdan çox bacarıqla istifadə etdiklərini göstərir (9, s. 91-

94). 
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РЕЗЮМЕ 

РАСУЛ БАГИРОВ 

НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА-КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ДРЕВНЕЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
В статье представлена информация о древнем оружии и боеприпасах в 

Азербайджане. В статье представлены взгляды исследователей на оружие и боеприпасы, 

принадлежащие древним племенам, среди материала, полученного в результате 

археологических раскопок, проводимых с 50-х годов ХХ века определяется, к какому 

периоду он принадлежит. Эти исследования проводились в Нахчыване и Албании. 

Ключевые слова: Нахчыван, Албания, оружие, наконечник стрел, кинжал, 

наконечники копий, топоры 

 

SUMMARY 

RASUL BAGIROV 

BASED ON ARCHAEOLOGICAL MATERIAL-CULTURAL SAMPLES 

ANCIENT WEAPONS AND AMMUNITION OF AZERBAIJAN 
The article provides information on ancient weapons and ammunition in Azerbaijan. The 

article presents the views of researchers on weapons and ammunition belonging to ancient tribes, 

among the material obtained as a result of archaeological excavations carried out since the 50s of 

the twentieth century, it is determined to which period it belongs. 

Key words: Nakhchivan, Albania, weapons, arrowhead, dagger, spearheads, axes 
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        XX  ƏSRDƏ NAXÇIVAN BÖLGƏSĠNDƏ  ERMƏNĠ VƏHġĠLĠYĠ:    

SƏNƏDLƏRĠN VƏ XATĠRƏLƏRĠN DĠLĠ ĠLƏ 

 

 Məqalədə ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı törətdiyi soyqırımı və faciələrdən bəhs 

olunmuĢ, 1905-1907-ci və 1918-1920-ci illərdəki faciələr tarixi sənədlər, arxiv materialları 

əsasında qiymətləndirilmiĢdir.  XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq istər Ġrəvan  quberniyasında, 

istərsə də Naxçıvan, ġərur-Dərələyəz, Ordubad, Zəngəzur  qəzalarında  və Azərbyacanın digər 

bölgələrində  daĢnaq ermənilərinin azərbaycanlılara qarĢı etdikləri vəhĢiliklər, qanlı qətliamlar, 

dağıntılar, soyqırımların sənədlərdə və xatirələrdə qalan izlərindən ətraflı bəhs olunmaqla 

yanaĢı xalqımıza qarĢı törədilən faciələrə ulu öndər Heydər Əliyevin verdiyi tarixi qiymət də 

xatırladılmıĢdır.  

 Açar sözləri: Naxçıvan, Çar Rusiyası, Ordubad qəzası, Zeynəddin kəndi, ġərur-

Dərələyəz, Cəfərqulu xan  Naxçıvanski, Mirzə Nəsrulla Əmirov, Kəlba Muxtar Cəfərzadə 

  

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra milli dövlətçilik 

tariximizin bir sıra səhifələri dərindən öyrənilməyə başlamışdır. Bu sırada 

mənfur qonşularımız, ―Böyük Ermənistan‖ xülyası ilə yaşayan ermənilərin 

xalqımıza qarşı zaman-zaman törətdiyi qanlı cinayətlər, soyqırım siyasətinin 

tarixi qaynaqlar, arxiv sənədləri, o dövrün canlı şahidlərinin xatirələri əsasında 

tədqiqi də tarixi həqiqətin ortaya çıxmasına zəmin yaratmışdır.  

Sənədlərdən aydın olur ki, Azərbaycan  torpaqlarından azərbaycanlıların 

çıxarılması və burada ermənilərin yerləşdirilməsi XX əsrin əvvəllərindən deyil, 

məhz XIX əsrin əvvəllərindən başlamışdır. Məsələn, 1813-1828-ci illərdə 

Gülüstan (12 oktyabr 1813-cü il)  və Türkmənçay (10 fevral 1828-ci il) 

müqavilələri arasında azərbaycanlıların xeyli hissəsi İrəvan xanlığından qovuldu 

və onların yerinə 10 min nəfər erməni yerləşdirilirdi. 1828-1830-cu illərdə isə 

Güney Qafqaza İrəvandan 40 min nəfər, Türkiyədən isə 84 min 600 nəfər erməni 

köçürülüb gətirilmişdir (1, s. 157). 

Köçürülüb gətirilən ermənilər üçün heç bir hazırlıq işi görülmədiyindən 

onlar rus kazakları vasitəsi ilə  zor gücünə yaylaqda olan azərbaycanlıların 

evində  yerləşdirilirdi. Digər  tərəfdən isə  arada qalan müsəlmanların evləri 

zorla alınıb ermənilərə verilirdi. Evsiz eşiksiz qalan azərbaycanlılarla ermənilər 

arasında  etnik ədavət belə yaradıldı. 

Ermənilərin Azərbaycanda və  Naxçıvan qəzasında yerləşdirilməsi rus 

imperiyası və eləcə də ermənipərəst qüvvələrin gələcək 1905-1907-ci və 1918- 

1920-ci illər  soyqırımına,  Azərbaycan  xalqının öz yurdlarından  qovulmasına  

və kəndlərimizin  yandırılıb dağıdılmasına  atılan ilk  siyasi addım idi. 

Ermənilərin Qafqazda məskunlaşması onların ―Böyük Ermənistan‖ 

imperiyası yaratmaq arzularını  daha da  artırdı. Bu məqsədlə də  azərbaycanlıla-

rı doğma Göyçə, Dərələyəz, Qəmərli, Zəngibasar  və s. mahallarından sıxışdırıb 
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çıxardılar. Ermənilərin çirkin əməllərindən istifadə edən Çar Rusiyası 1905-

1907-ci illər inqilabı dövründə imperiyanın bir sıra yerlərində olduğu kimi 

Zaqafqaziyada da milli qırğın törətməyə başladı. Ərazi iddiasında olan 

erməniləri qızışdırıb  azərbaycanlılara qarşı çevirdilər. 1905-1906-cı illərdəki 

erməni müsəlman qırğını zamanı ilk  erməni müsəlman toqquşması Bakıda baş 

vermişdir. Bakıdan sonra 1905-ci ilin may-iyun aylarında erməni müsəlman 

qırğını İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Cəbrayıl və Füzulini əhatə etdi. 

1905-ci ilin  may ayından başlayaraq Naxçıvan  qəzasında ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı qırğınları başladı. İlk toqquşma 19 may 1905-ci il tarixdə 

Ordubad qəzasının Tivi kəndində baş verdi. Tivi kəndində ermənilərlə 

müsəlmanlar arasında baş verən münaqişə ilə əlaqədar Ordubad rus  hərbi 

hissəsinin komandiri  kapitan  Prixnya 20 may 1905-ci il tarixdə Peterburq Ali 

Baş Ştabına göndərdiyi teleqramında yazırdı: ―Tivi kəndində xalqlar arasında 

baş verən hərc-mərcliklə əlaqədar kömək məqsədilə oraya 33 zabit göndərildi‖ 

(2, s. 416). Məlum oldu ki, bu  hərbi hissə sən demə ordakı müsəlmanları  

qırmaq  və öz  yurdlarından qovmaq üçün ermənilərə kömək məqsədilə 

göndərilmişdir. Bu sənəd isə 17 iyun 1905-ci ildə Naxçıvan qəzasının Zeynəddin 

kəndində ermənilərlə müsəlmanlar arasında  baş vermiş münaqişə ilə əlaqədar 

Naxçıvanda yerləşən Qafqaz atıcı batalyonunun komandiri 18 iyunda Baş 

Ştabına göndərdiyi raportunda yazır: ―Ermənilərlə müsəlmanlar arasında baş 

vermiş münaqişələrin aradan qaldırılmasında vətəndaş hakimiyyətinə kömək 

etmək məqsədilə, mənə  həvalə edilmiş Naxçıvan şəhərində yerləşən batalyon 17 

iyun tarixdə axşam 8-də  silah işlətməyə məcbur olub, nəticədə  Zeynəddin 

kəndinin 20-dən çox müsəlman sakini öldürülmüşdür‖ (3, s. 10). 

Həmçinin başqa bir raportda həmin ilin iyul ayının 5-də  Nurs kəndində 

ermənilərlə müsəlmanlar arasında olan münaqişədə rus kazaklarının ora 

göndərilməsi nəticəsində dağlarda  gizlənib ermənilərdən  özlərini müdafiə edən  

Nurs kənd sakinlərindən 4 nəfərinin öldürüldüyü və  11 nəfərin yaralandığı 

haqda məlumat verilirdi (3, s. 10). Çox maraqlıdır ki, göndərilən raportda bir 

nəfər də olsun ermənilərdən öldürüldüyü qeyd olunmur. Deməli rus kazakları 

ermənilərə kömək məqsədilə göndərilmiş, ermənilərlə birlikdə müsəlmanları 

qırmışlar. Sənədlərdən  aydın olur ki, ermənilərin 1905-1907-ci illərdə 

Naxçıvanda törətdikləri qırğınlar Ordubad, Cəhri, Şıxmahmud, Kültəpə, 

Əliabad, Çeşməbasar, Tivi, Tumbul və başqa  yaşayış yerlərini də əhatə etmişdir. 

Təxminən iki ilə qədər davam edən qanlı toqquşmalar nəticəsində 

Azərbaycanın şəhər və kəndlərinə böyük zərər dəymiş 300-dən çox müsəlman 

kəndi dağıdılmış və əhalisi qılıncdan keçirilmişdir. Araşdırılan arxiv sənədlərdən 

məlum olur ki, Naxçıvana ermənilərin təcavüzü XX əsrin  əvvəllərindən 

başlayaraq 90-cı illərin  əvvəllərinə kimi bir neçə dəfə təkrarlanmışdır. Xüsusilə 

1918-1920-ci illərdə ermənilərin Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordubad 

bölgələrinə təcavüzü və bu qəzalarda törətdikləri ağır  cinayətləri daha dəhşətli 

idi. 

Erməni daşnaqları ötən əsrin əvvəllərində özlərinin qanlı cinayətlərini 

həyata keçirərkən  dünyanın müxtəlif  yerlərindən muzdla tutulmuş könüllü ordu 

yaratmış və ondan istifadə etmişdir. 

1918-ci il yanvarın 17-də Naxçıvan qəzasının Əznəbürd  kəndində 

ermənilər  tərəfindən həmin  kənddə yaşayan 22 nəfər  müsəlman qadın və kişi 
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qətlə yetirilmişdir. Ümumiyyətlə 1918-ci ilin  əvvəllərindən başlayaraq Tiflis 

daşnak şurasından Naxçıvana göndərilmiş Xorazyan başda olmaqla  yerli daşnak 

erməniləri həm  şəhərdə, həm də Naxçıvan qəzasının bir çox  kəndlərində 

müsəlman əhalisinə basqınlar etmiş, neçə-neçə günahsız insanları  qətlə  

yetirmişdir. 

1918-ci il martın 18-dən 21-nə kimi ermənilər Əlincəboyu kəndlərinə: 

Bənəniyar, Qızılca, Saltax, Noraşen, Xoşkeşin və s. kəndlərə hücumlar edərək 

kəndləri qarət etmiş, əhalisini vəhşiliklə qətlə  yetirmiş, canlarını qurtaran isə öz 

ocaqlarını tərk edərək qonşu kəndlərə, Naxçıvan  şəhərinə  qaçmışlar (4, v. 753).  

Ermənilərlə azərbaycanlılar  arasında baş verən qanlı cinayətlərin aradan 

qaldırılması üçün 15 mart 1918-ci il tarixdə Maku sərdarı Murtuzaqulu xan  

azərbaycanlılar və ermənilər arasında sülh bağlanması üçün  erməni Milli 

Komitəsi adına  və Cəfərqulu  xan Naxçıvanski adına məktub göndərir. 

Məktubda göstərir ki, sülh bağlanmasa günahkar tərəf qoşun bölüyü tərəfindən 

atəşə tutulub məhv ediləcək. Lakin  erməni daşnakları başda Xoraziyan olmaqla 

(erməni  Milli Komitəsinin sədri-F.C.) bu məktubu heç də saya almayaraq 

Naxçıvan bölgəsinin bir çox kəndlərində yerli ermənilər azərbaycanlılara qarşı 

qanlı cinayətlər törədirlər. Buna misal olaraq Naxçıvan qəzasının  Qaraxanbəyli 

kənd  erməniləri 31 mart 1918-ci ildə  azərbaycanlılara atəş açmağa başlayırlar. 

Bu zaman azərbaycanlılardan 25 nəfər həlak olur və həlak olanların meyidlərini 

döyüş meydanından çıxarda bilmirlər. Aprelin 3-də (1918-ci il) Müsəlman Milli 

Komitəsinin sədri Mirzə  Nəsurulla  Əmirov  erməni Milli Komitəsinə müraciət 

edərək  meyidlərin verilməsini tələb edir və 6 meyit  ermənilərdən  alınır. 

Gətirilən meyidlər ermənilər tərəfindən tanınmaz hala salınmış, yandırılmış hətta 

Məşədi Rəhim  Babayevin başını  kəsmişlər. Şəhid olanlar: Hacı Məhəmməd, 

Abdulla Nehrəmli, Kərbəlai Əli  Sənəm oğlu, Muxtar Hacı Bəyzadə və başqaları 

idi (5, s. 23).  

Sənədlərdən aydın olur ki, 1918-ci ilin əvvəllərindən 1920-ci ilin iyul 

ayına kimi başda Andranik Ozanyanın, Nijdenin, Dronun, Kibbonun, 

Doluxanovun və başqalarının başçılıq etdiyi  quldur dəstələri tərəfindən təkcə 

İrəvan quberniyasına 200-dən artıq və Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Ordubad  

qəzalarında 50-dən  artıq  müsəlman  kəndlərinə  basqınlar etmiş,  dağıtmış, 

yandırmış, kənd  əhalisinin çoxu öldürülmüş, canlarını  qurtaranlar isə öz  

yurdlarından  didərgin düşmüşlər (4, v. 103-105). 

Xüsusilə Naxçıvan  qəzasına soxulan Andranik Ozanyanın başçılıq etdiyi 

erməni quldur dəstələri Naxçıvandan başlayaraq Zəngəzur və  Şuşayadək olan 

ərazini ələ keçirməyə çalışırdı. Andranikin ilk  təcavüzü Naxçıvan qəzasının 

Araz çayı kənarında yerləşən Yaycı və Aşağı Aza kəndləri olmuşdur. Ermənilər 

Yaycı kəndində 4000 nəfərdən çox (bəzi mənbələrdə bu rəqəm 2500 göstərilir)  

müsəlman əhalisini qırmışlar. Yaycı hadisələri ilə bağlı Nehrəm kənd  sakini 

Tağı Nağdəliyev 14 iyun 1918-ci ildə Naxçıvan Milli Komitəsinin sədri Mirzə  

Nəsurulla Əmirovun adına  göndərdiyi məktubunda  yazırdı: ―Məlum edirəm ki, 

Andranikin dəstəsi  İrandan Araz körpüsündən keçərək Yaycı kəndinə girmiş, 

həmin kəndin əhalisini qılıncdan keçirərək kəndi tar-mar etmişdir. Camaldın və 

Ərazin kövşəsinə isə erməni  qoşunları dolmuşdur. Lazımi sərəncam verməkdən 

ötəri xəbər edirəm ki, Nehrəm kəndi qorxu içərisindədir‖ (6, v. 49). Həmçinin 

Yaycı kənd sakini V.Hüseynov  xatirələrində yazır: ―Xalqımıza qarşı ermənilər 
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tərəfindən 1918-ci ildə  törədilən soyqırımı bizim  kəndimizdən, o cümlədən 

bizim  ailəmizdən də yan keçməmişdir. Həmin vaxt sübh tezdən kəndimizə  

hücum edən  erməni yaraqlıları gecənin qaralığında qarşılarına nə çıxırdısa 

vurub dağıdır, qocalar və uşaqları xəncərdən keçirir,  başlarını kəsirdilər. 

Həmin  gecə yüzlərlə ağbirçək anaların saçları qana bulandı, igid  oğulların 

başı diri-diri kəsildi, gözləri çıxarıldı, dilsiz körpələrin bədəni güllələrlə deşik-

deşik edildi. Gözləri qızmış insan qanı içməkdən doymayan erməni daşnaqları 

mənim anamı, dörd qardaşımı, iki bacımı  vəhşicəsinə  öldürərək Araz çayına 

tökdülər.. Bəli, ermənilərin törətdikləri belə vəhşilikləri saymaqla qurtarmaz‖ (7, 

s. 125-126). 

Nehrəm kənd sakini Tağı Nağdəliyev məktubunda göstərdiyi kimi bir neçə 

gündən sonra  Andranikin qoşunu Çeşməbasar kəndindən Naxçıvan qəzasının ən 

çox əhaliyə malik olan Nehrəm kəndini mühasirəyə alır. Lakin nehrəmlilər Hacı 

Mehdi və Kəlbəlai Muxtar Cəfərzadənin başçılığı ilə qanlı döyüşə girərək  

erməni qoşunlarını kəndə buraxmamışlar. Üç günlük döyüşdən sonra Andranikin  

qoşunu xeyli təlafat verərək geri  çəkilmiş və Naxçıvan şəhərinin şimalında  

hərbi düşərgə qurmuşlar.  

Andranikin Nehrəmə hücumu  haqqında  taborunun iştirakçısı və  qırmızı 

partizan Heydərqulu Həsənov öz xatirələrində yazırdı: ―Andranikin qoşunları ilə 

əsas döyüş İmamzada tərəfdə gedirdi. Andranik cəhd edirdi ki, Nehrəm kəndinin 

kənarından keçib Təzəkənddə toplaşan 300 nəfərlik daşnaq silahlı dəstəsi ilə 

birləşsin. Lakin nehrəmlilər buna imkan vermədi‖ (8, s. 125-126). 

Dövrü mətbuat materialları təsdiq edir ki, həmin vaxt Andranik Gilançay 

və Əlincəçay vadisində çoxlu kəndi dağıdıb viran qoymuş, əhalinin əksəriyyətini 

vəhşicəsinə öldürmüşdür. Nehrəm kəndinə və Naxçıvan  şəhərinə uğursuz 

hücumdan sonra, bir tərəfdən də Türkiyənin IX-XI ordusunun  Naxçıvana gəlişi  

Andranik qoşunlarının  Naxçıvandan  qaçmağına səbəb olur. Naxçıvan şəhərini 

mühasirədə saxlayan Andranik şəhər əhalisinin təslim olmasını və  silahlarının 

yığılıb verilməsini tələb  etmiş  və  2 iyul 1918-ci ildə erməni Milli Komitəsinin 

sədri Yero Xorazyanla ultimatum məktubunu Naxçıvan Milli Komitəsinə 

göndərmiş,  24 saat möhlət vermişdir. Lakin  şəhər əhalisi başda komandan 

Kəlbalı Xan Naxçıvanski olmaqla ermənilərə təslim olmayacaqlarını və son 

nəfərə qədər vuruşacaqlarını bildirmişlər. 

Bunu eşidən Andranik 5 iyul 1918-ci il  tarixdə şəhərə hücum əmri verir. 

Döyüşlərin qızğın bir vaxtında  saat 14 radələrində Andraniki addımbaaddım iz-

ləyən Türkiyənin IX və XI hərbi ekspedisiyası Xoy və Maku yolu ilə Ərəblər 

kəndinə keçib oradan da Şahtaxtı ərazisindən Araz  çayını keçərək Naxçıvana is-

tiqamət alır,  Duzdağ təpələrindən Andranikin düşərgə  saldığı kazarmalarını 

toplarla atəşə tutur. Türkiyənin IX və XI ordusunun Naxçıvana gəlişi ilə əla-

qədar Andranik öz quldur dəstəsi ilə 1918-ci il iyulun 6-da Naxçıvan şəhərindən 

Sirab-Qahab yolu ilə Zəngəzur qəzasına çəkilir, Andranikin  qoşunları 

Naxçıvandan qaçarkən Sirab, Qahab və  Kərimqulu Dizə kəndinin əhalisini 

qırmış,  canlarını  qurtaranlar isə öz yurdlarından qaçaraq xilas olmuşdular. 

Bəlkə də tarix heç vaxt ermənilərin törətdiy belə bir vəhşiliyin şahidi 

olmamışdır. Bu ermənilərin  azərbaycanlılara qarşı sözün əsl mənasında 

soyqırımı idi. 20 gün ərzində Sirab kəndi içərisində və ―Yoldaşı‖ düzənliyində 

bir-birinin üstünə qalanmış meyitləri daşıyıb qurtarmaq mümkün olmurdu. Bu  
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mənzərəyə baxan hər bir kəs dəhşətə  gəlirdi. Həmin vaxt Naxçıvanın yaxın 

ərazisindən Sirab kəndinə pənah gətirmiş və kənddəki üç məsciddə gizlənmiş 

1000-dən artıq günahsız insanı od vurub  yandırmışdılar. 

Ermənilərin hücumları zamanı Naxçıvanın 80-dən artıq  yaşayış məskəni 

dağıdılmış, on minlərlə insanın həyatına son qoyulmuşdur. Həmin vaxt 

Naxçıvan bölgəsində 130 minə qədər əhali yaşayırdı. Andranikin vəhşilikləri 

zamanı və sonrakı iki il ərzində onlardan 73 min 727 nəfəri  qəddarcasına qətlə  

yetirmişdir. Bu günahsız insanların böyük bir hissəsi azyaşlı uşaqlar, qadınlar və 

qocalar olmuşdur. Ancaq Naxçıvanın özünümüdafiə dəstələri bu ərazinin 

ermənilər tərəfindən işğal  olunmasına imkan verməmişdir. Naxçıvanlılar öz 

gücü ilə erməni işğalının qarşısını almışdır.   

1919-cu il dekabrın 22-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumətinin 

rəhbəri Nəsib bəy Yusifbəyli parlamentdəki çıxışında naxçıvanlıların  bölgəni 

müdafiə  etmək üçün  göstərdiyi şücaəti belə  xarakterizə etmişdir: ―İgid 

naxçıvanlılar,  şərurlular və  vedibasarlılar bu məsələni özləri həll  ediblər, onlar 

həyatlarını, ailələrinin üzvlərini və var-dövlətlərini riskə qoyaraq doğma torpağa 

vətənə qovuşmaq üçün ayağa  qalxıb azad oldular və bununla da  hökumətin 

işini asanlaşdırdılar‖. 

1919-cu ilin axırlarından  başlayaraq  1920-ci ilin iyul ayına kimi 

ermənilər Naxçıvan, Ordubad və Şurur-Dərələyəz bölgələrinin demək olar ki, 

əksər kəndlərinə təcavüzkar hücum etmiş,  yandırmış,  Azərbaycan əhalisinin 

xeyli hissəsini qıraraq məhv etmiş,  əhalinin bir qismi isə ermənilərə qarşı 

vuruşmuş,  qüvvələr bərabər olmadığı üçün öz  yurdlarını, ocaqlarını tərk etməli 

olmuşdur. 

Sovet hakimiyyəti illərində  ermənilərin törətdikləri soyqırımlar xalqa  

unutdurulmağa çalışılmış, həmin  dövrdə baş verən faciələrin obyektiv  tədqiqinə 

yasaq  qoyulmuş,  faciələrin  əsl  mahiyyəti təhrif olunmuş,  xalqımızın tarixi 

saxtalaşdırılmışdır. Bu hadisələrin əsl mahiyyəti ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

―Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında‖ 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanında 

açılmış, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı əsrlər boyu apardığı soyqırım  

siyasətini dərindən təhlil etmiş və ona siyasi qiymət verilmişdir.  

Fərmanda deyilir: ―Azərbaycan XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün 

faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşahidə olunaraq ermənilərin azərbaycanlılara 

qarşı düşünülmüş, planlı sürətdə həyata keçirdiyi  soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı 

mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə, 1918-ci il mart 

soyqırımına siyasi qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikası bu gün onun axıra qədər 

həyata  keçirə bilmədiyi qərarların  məntiqi davamı olaraq, soyqırımı hədisələri-

nə siyasi  qiymət vermək borcunu tarixin  hökmü kimi qəbul edir‖. Azərbaycan 

tarixinə işıq salan bu mühüm tarixi sənəd heç zaman  öz  aktuallığını itirməyə-

cəkdir. Həmin fərmana  uyğun olaraq hər il ölkəmizdə 31 Mart Azərbaycan-

lıların Soyqırımı günü kimi yad edilir. 

 Azərbaycanın milli problemlərinin beynəlxalq səviyyədə qaldırılması, 

erməni vandalizminin  ifşası istiqamətindəki  əzmkar və qətiyyətli fəaliyyət bu  

gün  Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti,  Silahlı Qüvvələr Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev 

tərəfindən uğurla davam etdirilir.  
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XX əsrdə törədilən azərbaycanlıların soyqırımının təşkilatçıları olan 

ermənilər tarix qarşısında cavab verə bilmədi. Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri ilə desək, biz yalnız tarixi ədalətin bərpa 

edilməsini, işğal və soyqırım siyasəti yürüdənlərin beynəlxalq ictimaiyət 

qarşısında cavab verməsini istəyirik. 

Bu gün Azərbaycan vətən müharibəsində əldə etdiyi möhtəşəm 

qələbəsini böyük coşğu ilə qeyd edir. Həqiqətən də  Ali Baş Komandan Cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi parlaq 

qələbəsi ilə şanlı tariximizin ən gözəl səhifəsini yazdı. Otuz ilə yaxın müddətdə 

işğal altında olan torpaqlarımız azad edildi. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ДЖАФАРОВ 

АРМЯНСКОЕ ЗВУЧАНИЕ В НАХЧИВАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ХХ ВЕКЕ: 

НА ЯЗЫКЕ ДОКУМЕНТОВ И ПАМЯТИ 

  В статье рассматриваются геноцид и трагедии, совершенные армянами против 

азербайджанцев, трагедии 1905–1907 и 1918–1920 годов оценены на основе исторических 

документов и архивных материалов. Зверства, совершенные дашнакскими армянами 

против азербайджанцев в Иреванской области, Нахчыванском, Шарур-Даралайазском, 

Ордубадском, Зангезурском районах и других регионах Азербайджана с начала ХХ века, 

кровавые расправы, разрушения, геноцид и следы геноцида в наших документах. Также 

была упомянута оценка великого лидера Гейдара Алиева. 

  Ключевые слова: Нахчыван, Царская Россия, Ордубадский район, село Зейнаддин, 

Шарур-Даралайаз, Джафаргулу хан Нахчыванский, Мирза Насрулла Амиров, Калба 

Мухтар Джафарзаде 
 

SUMMARY 

FAKHRADDIN JAFAROV 

ARMENIAN BRUTALITY IN THE NAKHCHIVAN REGION IN THE XX CENTURY: 

IN THE LANGUAGE OF DOCUMENTS AND MEMORIES 

  The article discusses the genocide and tragedies committed by Armenians against 

Azerbaijanis, the tragedies of 1905-1907 and 1918-1920 were assessed on the basis of historical 

documents and archive materials. The atrocities committed by Dashnak Armenians against 

Azerbaijanis in Iravan province, Nakhchivan, Sharur-Daralayaz, Ordubad, Zangazur districts and 

other regions of Azerbaijan since the beginning of the XX century, bloody massacres, 

destructions, genocides and traces of genocide in our documents The historical assessment given 

by the great leader Heydar Aliyev was also mentioned. 

  Key words: Nakhchivan, Tsarist Russia, Ordubad district, Zeynaddin village, Sharur-

Daralayaz, Jafargulu khan Nakhchivanski, Mirza Nasrulla Amirov, Kalba Mukhtar Jafarzade 
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MUXTARĠYYƏTĠN BƏHRƏLƏRĠ: NAXÇIVANDA ELM VƏ TƏHSĠL 

 

Məqalədə Naxçıvanda muxtariyyətin elan olunmasından bəri əldə olunan 

nailiyyətlərdən, Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sahədə atdığı əməli addımlardan, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun əməyindən bəhs olunur. Elm və 

təhsilin inkiĢafı üçün atılan addımların Azərbaycan xalqının inkiĢafında həlledici rol oynadığı da 

qeyd olunur. 

Açar sözlər: Ümummilli lider, muxtariyyat, milii dəyərlər, elm, təhsil 

  

Hər bir xalqın, hər bir millətin tərəqqisi bilavasitə onun elmi mühiti, 

təhsilli insanları ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin də inkişafı məhz 

təhsillə, mədəniyyətlə, elmlə vəhdət təşkil edir. Tarixən ölkəmizin hər bir 

bölgəsində, o cümlədən Naxçıvanda təhsilə xüsusi önəm verilmiş, məktəblər və 

mədrəsələrdə gələcəyin tanınmış ziyalıları yetişmişdir.   

 Qeyd edildiyi kimi, bölgəmizdə maarif və təhsil hələ orta əsrlərdən 

inkişaf etmiş, məktəb və mədrəsə təhsili geniş yayılmışdı. Elxanilər dövrünə aid 

bir fərmandan məlum olur ki, hələ XII əsrin sonlarında Naxçıvanda iki mədrəsə 

mövcud olmuşdur. Orta əsr mənbələrinə görə, XIII əsrin sonlarında Naxçıvanda 

4 ali tipli mədrəsə, məscidlərin nəzdində mollaxana adlanan 60-a qədər ibtidai 

mədrəsə fəaliyyət göstərmişdir (4, s. 106). Orta əsrlərdə Naxçıvan bölgəsində 

məktəb və mədrəsələrlə bərabər sufi məskənləri olan xanəgahlar elm, təhsil 

müəssisəsi, mədəniyyət mərkəzləri kimi fəaliyyət göstərmiş və əhalinin geniş 

təbəqələrini cəlb etmişlər. Burada yaşayan şeyxlər, alimlər elmi əsrlər yazır, 

katiblər bir sıra əsərlərin üzünü köçürərək çoxaldır, gəzərgi dərvişlər vasitəsilə 

əhali arasında, müsəlman dünyasının müxtəlif ölkələrində yayırdılar (11, s. 11). 

Bu faktların Naxçıvanda elm və təhsil sahəsinə göstərilən diqqətin yalnız bir 

neçəsi olduğunu nəzərə aldıqda görürük ki, bu diyarada elmin inkişafı çox qədim 

çağlarla səsləşir. 

 Beynəlxalq müqavilələr əsasında 1924-cü ildə muxtariyyət hüququ almış 

Naxçıvan diyarında əsrlərdən bəri yaşadılaraq gələcək nəsillərin inkişaf 

etdirilməsinə xidmət edən elmi mühitin yaşadılması ənənəsi bu günümüzə qədər 

davam etdirilmişdir. Azərbaycanda sosializm quruculuğunda yol verilmiş kobud 

səhvlərə baxmayaraq təhsil sahəsində müəyyən uğurlar əldə edilmiş, 

savadsızlığın aradan qaldırılmasında mühüm işlər görülmüşdür. 1939-cu ildə 

cəmi iki fakultə ilə işə başlayan Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan 

MSSR-in məktəblərində pedaqoji kadrlara olan ehtiyacı müəyyən qədər təmin 

etmişdir  (10, s. 47). Müharibə illərində  Naxçıvan  Dövlət  Müəllimlər İnstitutun 
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da aparılan elmi-tədqiqat işləri, ali məktəblərə aspirantların hazırlanması ilə əla-

qədar görülən işlər, muxtar respublikada elmin inkişafından xəbər verir. 1944-cü 

ildə Naxçıvan MSSR-də Azərbayacan Elmlər Akademiyasının elmi bazasının 

yaradılması ilə əlaqədar çox mühüm bir qərar qəbul edilmişdir  (10, s. 49). 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında müharibədən sonrakı dövrdə də təhsil 

və elm xüsusi diqqətdə saxlanmışdır. 1950-1960-cı illərdə Naxçıvanda təhsilin 

inkişaf dinamikasına aid statistik göstəricilərə nəzər salanda görürük ki, 

ümumtəhsil məktəblərinin sayında, xüsusilə də orta məktəblərin sayında artım 

olmuş, ümumtəhsil məktəblərində dərs deyən ali təhsilli müəllimlərin sayı da 

artmışdır  (10, s. 119). 1965-ci ildə Naxçıvanda Müəllimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutunun və 1967-ci ildə Azərbayacan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan 

filialının açılması Naxçıvanın təhsil tarixində xüsusi bir mərhələnin əsasını 

qoymuşdur  (10, s. 120). 

Azərbaycan Rspublikasında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasın-

da təhsil və elmin inkişafı yolunda atılan addımlar XX əsrin 70-80-ci illərində 

daha geniş vüsət aldı. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-1982-

ci illərdə Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələrdə böyük müvəffəqiyyətlər qazanıldı, 

milli dəyərlərimiz ən yüksək zirvəyə qalxdı, dünya mədəniyyətinin inkişafına 

böyük töhfələr vermiş görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri yetişdi. Bəhs 

olunan dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil, elm, mədəniyyət 

özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatdı. Azərbaycan Elmlər Akademiyası 

Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin, Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun, 

Politexnik, Musiqi və Tibb texnikumlarının açılması Heydər Əliyevin Azərbay-

can təhslilinə göstərdiyi xidmətin yalnız bir hisəsi idi  (5, s.64). 

Bütün siyasi hakimiyyəti boyu Azərbaycan elminin himayəçisinə çevrilmiş 

Heydər Əliyevin gördüyü əsas işlərdən biri də 1975-ci ildə dünya səviyyəli kim-

yaçı alim, akademik Y. Məmmədəliyevin 70 illik yubiley tədbirlərinin keçiril-

məsi ilə bağlı qəbul etdiyi mühüm qərar olmuşdur. Dövlət başçısının qərarına 

əsasən respublika ərazisində görkəmli alimin elmi fəaliyyəti ilə bağlı seminarlar 

təşkil edilmiş, onun dünya əhəmiyyətli ixtiraları elmi ictimaiyyət arasında geniş 

təbliğ edilmişdir. 1975-ci ildə akademik Y.Məmmədəliyevin ev muzeyi açılmış-

dır. Muzeydə alimin həyat və fəliyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid 1160 eksponat, 

o cümlədən müxtəlif sənədlər, çap olunmuş əsərləri, fotoşəkillər, habelə xatirə 

əşyaları və s. materiallar nümayiş etdirilir. Bu illərdə alimin xatirəsinin əbədiləş-

dirilməsi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Pedaqoji İnstituna onun adı verilmişdir  

(8, s. 21-22).  

1970-1980-ci illərdə Naxçıvanda təhsilin yüksək inkişafı muxtar respubli-

ka qadınlarının daha geniş kütləsinin təhsillə əhatə olunmasına şərait yaratmış-

dır. 1970-ci ildə Naxçıvan MSSR-də hər 1000 nəfər qadından 10-u ali təhsilli 

idisə, 1979-cu ildə bu rəqəm 24 nəfərə çatmışdı (10, s. 173). 

XX yüzilliyin 70-80-ci illərində yüksək, peşəkar səviyyəli kadrların hazır-

lanmasında  mühüm işlər görülmüşdür. Bu məsələ milli kadrların hazırlığında 

özünü daha qabarıq şəkildə göstərirdi. AMEA-nın müxbir üzvü, t. e. d.  Hacı 

Qadir Qədirzadə Sovetlər dönəmində respublikanın inkişafı naminə Heydər 

Əliyevin həyata keçirdiyi kadr siyasəti ilə bağlı öz fikirlərini bu cür ifadə edirdi: 

―Milli kadrlara böyük önəm verən Heydər Əliyev respublikadan kənarda,  o 

dövrün tanınmış ali təhsil və elmi müəssisələrində təhsil almaq, elmi təcrübə 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

276 

keçmək üçün kadrlar göndərilməsinə böyük önəm verirdi. O dövrdə ixtisaslaş-

ma, təhsilini artırmaq məqsədilə gedənlərdən biri kimi (1976-1978, 1983) bunun 

nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti olduğunu əhatə olunduğum elmi mühitdə və şəxsi 

həyatımda ciddi şəkildə hiss etmişəm‖ (7, s. 23).  

1970-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq milli təhsilin formalaşdırılması 

istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər, apardığı islahatlar dahi rəhbərin 

Azərbaycana bağlılığından, Azərbaycançılıq ideologiyasına sədaqətindən irəli 

gəlmişdir. Belə ki, 1970-ci ildə Azərbaycanda 28300 şagird yerlik olan 90 

ümumtəhsil məktəbi binası tikilmişdisə, 1975-ci ildə 48200 nəfərlik 100 məktəb 

binası inşa olunmuşdur. Naxçıvan MSSR Maarif Nazirliyinin xətti ilə tikilən 

məktəb və uşaq bağçalarının tikintisinə 1974-cü ildə 2 milyon 621 min manat 

vəsait ayrılmışdı. Bu ildə İliç (Şərur) rayonunun Sədərək kəndində 1176  şagird 

yerlik, Naxçıvan rayonunun Cəhri kəndində 1176 şagird yerlik, Nehrəm 

kəndində isə 1000 şagird yerlik məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmişdi (9, v. 

91). Ümumiyyətlə, həmin illərdə Azərbaycanda 848 məktəb binası tikilib 

istifadəyə verilmişdir ki, bu da milli təhsilimizin irəli aparılmasında mühüm 

addımlardandır.  

Ölkədə 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev 

fəaliyyətinin bu mərhələsində də təhsilə və elmə xüsusi diqqət göstərmişdir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin, elminin inkişafına bütün həyatını sərf etmiş Heydər 

Əliyev Naxçıvanın 1990-1993-cü illərdə də dözülməz şəraitdə yaşamasına 

baxmayaraq naxçıvanlı gənclərin yüksək səviyyəli təhsil almalarına çalışmışdır. 

Ulu öndər elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafına mühüm milli strateji məsələ 

kimi baxaraq, o dövrün mürəkkəb və çətin şəraitində muxtar respublikanın təhsil 

və mədəniyyət sistemini, ziyalı potensialını qoruyub saxlamaqla, təhsilin 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin aşağı düşməsinin qarşısını almağa, təhsil 

müəssisələrini siyasi proseslərdən kənarda saxlamağa çalışırdı ( 2, s. 82).  

 Müstəqilliyin ilk illərindən Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan 

Respublikası arasında təhsil sahəsi ilə əlaqədar olaraq müqavilə bağlanmış, bu 

sahədə hüquqi baza yaradılmışdır. 1992-ci ildə iki respublika arasında ―Təhsil 

sahəsində əməkdaşlığa dair‖ saziş imzalanmış, bu sahədə konkret işlər 

görülməyə başlanmışdır (1, s. 54). O, 1992-ci ildə Türkiyə Respublikasına səfər 

etdiyi zaman naxçıvanlı gənclərin bu ölkədə ali təhsil alması məsələsini 

müzakirə etmiş, Türkiyə Yüksək Öyrətim Seçim Kurumunun səlahiyyətli 

nümayəndələri ilə bu işdə razılıq əldə olunmasına nail olmuşdur. Əldə edilmiş 

razılığa əsasən hər il 100 nəfər gəncin Türkiyədə təhsil alması bağlanmış 

işbirliyi protokolunda öz əksini tapmışdır ( 1, s. 53-54; 6, s. 338). 

Ümummilli liderin respublika rəhbərliyinə qayıdışı ictimai həyatın bütün 

sahələrində olduğu kimi elm və təhsil sahəsində də əhəmiyyətli dərəcədə 

inkişafa səbəb oldu. Mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın gözəl bilicisi və 

yaradıcısı olan Heydər Əliyevin ―Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik 

yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının tədbirlər planı haqqında‖1999-cu il 12 

fevral tarixli sərəncamına əsasən və AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 4 mart və 8 

sentyabr 1999-cu il tarixli qərarları ilə Rəyasət Heyəti nəzdində ―Naxçıvan 

ensiklopediyası‖ üçün redaksiya heyəti və Tarix İnstitutu nəzdində Naxçıvan 

tarixini və mədəniyyətini tədqiq edən elmi qurum yaradıldı. Qısa müddət ərzində 

ensiklopediyanın 2500-dən çox termini əhatə edən sözlüyü hazırlanıb nəşr 
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edilmiş, onun əsasında məqalələr yazılmış, şəkillər, xəritələr illüstrasiyalar 

müəyyənləşdirilmişdir (3, s. 10).  

Naxçıvanda milli mədəniyyəti, dəyərləri özündə yaşadan elm, təhsil 

müəssisələrinin yaradılması və inkişafı 1995-2019-cu illərdə geniş vüsət almış, 

dövlətin qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ümummilli lider Heydər Əliyevin təhsil 

sahəsindəki işlərini davam etdirmiş, fəaliyyəti boyunca bu sahənin inkişafını 

diqqət mərkəzində saxlamışdır. 1995-ci ildən sonra Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında başlayan intibah məhz yeni elm və təhsil müəssisələrinin 

yaradılmasında, mövcud olanların isə yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsində 

özünü göstərmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişaf etdirilməsində 

bilavasitə böyük rola malik olan bu müəssisələrin tikilməsi və yenilənməsi ilə 

bağlı statistik göstəricilərə nəzər salanda müəyyən olur ki, bu sahənin dövlət 

tərəfindən diqqətdə saxlanılması bir növ strateji əhəmiyyət daşımışdır. Çünki hər 

hansı bir insan kollektivini və yaxud da böyük cəmiyyətləri elmli insanların yox 

edilməsi, tədricən unutdurulması ilə məhv etmək olar. Bu baxımdan ölkəmizdə 

təhsil siyasəti xalqın inkişafına və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 

əbədi olmasına istiqamətlənmişdir. 1995-ci ildən bu günə qədər xüsusi diqqətdə 

saxlanılan milli təhsilimizin və mədəniyyətimizin inkişafında əsaslı irəliləyişlər 

olmuşdur. Bəhs edilən məslələrlə bağlı statistik məlumatlar əldə edilmiş 

uğurların əsas göstəricilərindəndir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmin inkişafı ilə əlaqədar olaraq çox 

əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci 

il 7 avqust tarixli Sərəncamı ilə AMEA Naxçıvan Bölməsi yaradılmışdır. 

Bölmənin yaradılmasında əsas məqsəd Naxçıvanın tarixini, arxeologiyasını, 

etnoqrafiyasını, təbii ehtiyatlarını, florasını, faunasını və s. öyrənməkdən 

ibarətdir olmuşdur (4, s. 121). Bəhs edilən dövrdən başalayraq muxtar 

respublikada elmin bütün sahələrini əhatə edən tədqiqat işlərinə start verilmiş, 

onlarla dissertasiyalar yazılmış, yüzlərlə monoqrafiyalar, kitablar elmi məqalələr 

nəşr etdirilmişdir.  

1995-ci ildən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil 

müəssisələrinin yaradılmasında, yeni-yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisində 

əhəmiyyətli dərəcədə artım olmuşdur. Belə ki, yeni yaradılan ümumtəhsil 

müəssisələri ən müasir texnologiyalarla, zəngin elmi kitabxanalarla təchiz 

edilmiş, gənc nəslin yüksək səviyyədə tərbiyə edilməsində uğurlara imza 

atılmışdır. Bu qayğını aydın ifadə etməyə imkan verən mühüm göstəricilər 

ondan ibarətdir ki, ötən illər ərzində muxtar respublikada 130 dan artıq yeni 

məktəb tikilmiş, 50-dən artıq ümumtəhsil məktəbi, məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri, uşaq musiqi və bədii sənətkarlıq məktəbləri və  orta ixtisas təhsil 

müəssisəsləri yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Elm və təhsil sahəsində 

həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər sayəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Azərbaycanın çox mühüm və yüksək səviyyədə inkişaf etmiş elm, təhsil və 

mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАДИР АКБАРОВ, НУРАЙ МАМЕДЛИ 

ДОСТИЖЕНИЯ АВТОНОМИИ: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В НАХЧЫВАНЕ 

В статье освещаются достижения, достигнутые после провозглашения автономии 

в Нахчыване, и практические шаги, предпринятые общенациональным лидером Гейдаром 

Алиевым в этой области, а также работа Председателя Верховного Меджлиса 

Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талибова. Также отмечается, что шаги, 

предпринимаемые для развития науки и образования, играют решающую роль в развитии 

азербайджанского народа. 

Ключевые слова: общенациональный лидер, автономия,национальные ценности, 

наука, образование 

 

SUMMARY 

GADIR AKBAROV, NURAY MAMMADLI 

THE YIELDS OF AUTONOMY: SCĠENCE AND EDUCATĠON ĠN NAKHCHĠVAN 

The article deals with the accomplishments which is got after the decleration of Autonomous 

status in Nakhchivan and the considerable measures which are done by our national leader 

Haydar Aliyev in this field and the issues that are implemented by chairman of the Nakhchivan 

Autonomous republic Supreme Majlic Vasif Talibov. However it is emphasized that the measurs 

which oir held  to carry science and education forward oir of grat importance in the development 

of Azerbaijani people. 

Key Words: The national leader, autonomy, national values, science, education 
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ĠLHAM ƏLĠYEVĠN HAKĠMĠYYƏT ĠLLƏRĠNDƏ GƏNCLƏRĠN SOSĠAL STATUSU VƏ 

FƏALLIĞININ FORMALAġMASINA DÖVLƏT QAYĞISI 

 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin formalaĢdırdığı siyasi kursun layiqli davamçısı kimi 

Prezident Ġlham Əliyev müasir gənclər siyasətinin yeni mərhələyə qədəm qoymasında mühüm rol 

oynayaraq bu siyasətin yaradıcısı hesab oluna bilər. Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə davamlı 

olaraq “Azərbaycan gəncliyi” dövlət proqramları müvəfəqiyyətlə yerinə yetirilir. Ġ.Əliyev 

gənclərə dövlət qayğısının təzahürü olaraq bir çox sahələrdə, xüsusən də təhsil sahəsində 

təqdirəlayiq addımlar atmıĢdır. 2021-ci ilin fevral ayının 2-də Prezident Ġ.Əliyev 2021-ci il 

Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında sərəncam imzalaması buna sübutdur.  

Bu kimi düĢünülmüĢ addımlar gənclərin sosial statusu və fəallığının artması, onların cəmiyyətə 

Ģüurlu formada inteqrasiya olunması və sosiallaĢmasında mühüm rol oynayır.  

Açar sözlər: sosial status, gənclərə dövlət qayğısı, gənclər siyasəti, gənclərin sosial status 

və fəallığının artması, asudə vaxtın təĢkili, dövlətin sosial siyasəti 

 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdiyi gündən başlayaraq gənc 

nəslin yetişməsinə, formalaşmasına, mənəvi və intellektual cəhətdən dövlətə 

layiqli şəxsiyyət kimi təkmilləşməsinə dövlət səviyyəsində xüsusi diqqət 

yetirilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərindən başlayaraq 

dövlətin gənclərə diqqəti, qayğısı dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi bir çox 

addımlarla sübut olunur. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Ulu 

Öndərin fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin 1994-cü ildə yaradılması 

dövlətin və dövlət başçısının gənc nəslə olan diqqətinin, qayğısının ən mühüm 

addımlarından biri hesab olunur. Gənclər və İdman Nazirliyinin fəaliyyətə 

başlaması ilə gənc nəslin nəinki əqli və intellektual, eyni zamanda fiziki 

tərbiyəsi, idman sahələrinə gənclərin cəlb olunması, müxtəlif beynəlxalq 

yarışlarda Respublikamızı layiqincə təmsil edib uğurlu nəticələr əldə etməsi bir 

daha göstərdi ki, Azərbaycan dövləti gənc nəslə diqqət və qayğısını əsirgəmir və 

bunun nəticəsi olaraq da gənclər bu diqqət və qayğıya uyğun olaraq həm təhsil, 

mədəniyyət, həm də idman sahəsində təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirlər. Heydər 

Əliyevin iştirakı ilə 1996-cı il fevralın 2-də ölkə gənclərinin I formu keçirildi və 

1997-ci ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2 fevral Azərbaycanda Gənclər 

Günü elan olundu. Hər il Gənclər Günü Azərbaycanda xüsusi olaraq qeyd 

olunur, müxtəlif tədbirlər təşkil olunur.  

Azərbaycan dövləti elm və təhsilə önəm verməsi baxımdan həm Qafqazda, 

həm də digər türk dövlətləri arasında ilk sıralarda gəlir. Buna  sübut olaraq 

göstərmək olar ki, Respublika üzrə 2003-2008-ci illər ərzində 15-24 yaşlı şəxslər 

arasında savadlılıq səviyyəsi 99.9%-dən 100%-ə yüksəlmişdir  (8, s. 180). Bu 

çox  yüksək  nəticədir  və  bir  daha təsdiq edir ki, həm Heydər Əliyevin, həm də 

İlham Əliyevin Azərbaycan gəncliyinə diqqət və qayğısı statistik olaraq da 

özünü göstərir. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 02.04.2021, qəbul edilib: 17.04.2021 
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Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoyub getdiyi siyasi kursun layiqli davamçısı 

kimi Prezident İlham Əliyev dövlətin müasir gənclər siyasətinin yeni mərhələyə 

qədəm qoymasında mühüm rol oynayaraq bu siyasətin yaradıcısı hesab oluna 

bilər.  

Hakimiyyətə gəldiyi dövrdən başlayaraq İ.Əliyev gənclərə dövlət 

qayğısının davamı olaraq bir çox sahələrdə, xüsusən də təhsil sahəsində 

təqdirəlayiq addımlar atmışdır. Təhsil sahəsində qəbul etdiyi bir çox dövlət 

proqramları gənclərin xaricdə təhsil almasını, müxtəlif peşə və ixtisaslara 

mükəmməl yiyələnməsini, bu sahədə əldə etdikləri bilik və təcrübələri 

Azərbaycan dövlətinin inkişaf və təkmilləşməsi üçün sərf etmələrinə gətirib 

çıxarmışdır. Bu proqramlara ―2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının 

ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı‖, ―Azərbaycan gəncliyi 

2011-2015-ci illərdə‖ Dövlət proqramı,  2015-2020-ci illər üçün gənclərin xarici 

ölkələrdə təhsil almasına dair yeni Dövlət Proqramı da daxildir. Proqramların 

əsas məqsədi gənclərin heç bir maddi narahatlıq keçirmədən sadəcə təhsil və 

kareyeralarına fokuslanmalarına nail olmaq və dövlət üçün lazımi kadr kimi 

formalaşmalarıdır.  

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bu əsasda ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı‖ 

qəbul edilib (8, s. 175). Bu fəaliyyət planı Respublikada təhsilin daha yüksək 

səviyyəyə çatdırılması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasını əsas 

götürür. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda dövlətin maliyyə-iqtisadi imkanları yüksək 

səviyyəyə qalxdıqca, dövlət digər sahələr kimi gənclərin inkişafına, təkmilləş-

məsinə, dünya standartlarına cavab verəbiləcək bir kadr kimi formalaşması üçün 

kapital qoyur və bu addımlar da əlbəttə ki, müsbət nəticələr verir. Hər il yüzlərlə 

Azərbaycanlı tələbə dövlət hesabına bir çox Avropa ölkələrində nüfuzlu 

universitetlərdə bakalavr, magistratura, doktorantura təhsili almağa davam edir. 

Dövlət büdcəsinin təhsil xərcləri ilə bağlı statistikaya əsasən, təhsil xərcləri 

2001-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə 8 dəfə artmışdır (6, s. 254).  Bu da həqiqə-

tən dövlətin gənclərin təhsil alması üçün bütün maliyyə vəsaitlərini 

dəyərləndirdiyinin sübutu hesab oluna bilər. 

―Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxış‖ inkişaf konsepsiyasında Azərbaycan-

da müasir təhsil sisteminin formalaşması istiqamətləri müəyyən edilmişdir (8, s. 

182). Bu konsepsiyaya uyğun olaraq müasir təhsil sistemin formalaşması 

məsələsi dövlətin əsas prioritetlərindən hesab olunur. Texnologiya inkişaf 

etdikcə təhsil sahəsində bir çox yeniliklər də meydana çıxır, xüsusən də tədrisin 

həyata keçirilməsi metodları, üsulları, onlayn təhsilin yaradılması, inkişaf 

etdirilməsi üçün ilkin addım kimi bu konsepsiyanı əsas götürmək olar. 

Respublikamızda son illərdə qəbul olunan ən təqdirəlayiq dövlət 

proqramlarından biri də 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında 

ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət 

Proqramı‖ hesab oluna bilər. Bu proqram Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin 2018-ci il 16 noyabr tarixli 711 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―2019–

2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq 
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rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı‖nın həyata keçirilməsi üzrə 

Tədbirlər Planıdır. Bu tədbirlər planına əsasən Azərbaycan Respublikası vətən-

daşlarının xaricdə doktorantura səviyyəsi üzrə təhsili üçün müəyyən sahələr üzrə 

bir çox  ixtisas istiqamətləri və əsas başlıca ixtisaslar daxil edilmişdir. Bu ixtisas-

lara Təbiət ixtisas istiqamətləri; Kənd təsərrüfatı ixtisasları; Səhiyyə və rifah 

ixtisasları; Texniki və texnoloji ixtisaslar; İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları; 

Təhsil ixtisasları istiqaməti; Humanitar və sosial ixtisaslar aiddir (13). Bu proq-

ram sayəsində Azərbaycan gəncliyi dövlət hesabına doktorantura səviyyəsinə 

qədər yüksək təhsil ala biləcək, təhsil sahəsində əldə etdiyi beynəlxalq bilik və 

təcrübələri dövlətin xeyrinə istifadə edərək dövlətin diqqət və qayğısına layiqli 

cavab verəcəkdir. 

Azərbaycan dövləti gənclərin sosial statusu və fəallığının artması, onların 

cəmiyyətə şüurlu formada inteqrasiya olunması və sosiallaşması naminə hər il 

dövlət hesabına bir çox ölkədaxili, regional və beynəlxalq layihələr həyata 

keçirir. Bu layihələr çərçivəsində gənclər asudə vaxtlarının düzgün və səmərəli 

istifadəsinə yiyələnirlər, bir çox dövlət xadimi ilə tanış olub maraqlı 

diskusiyyaların iştirakçısı olurlar. Bu layihələrdən sırasında bir neçə dəfə təşkil 

olunan "Yay məktəbi" və "Qış məktəbi" kimi layihələrini qeyd etmək olar. Bu 

layihələr gənclərimiz tərəfindən böyük maraqla qarşılanır və yüzlərlə gənc bu 

layihələrin iştirakçısı olurlar. Bu layihələr sayəsində gənclərin asudə vaxtları, 

istirahətləri səmərəli təşkil olunur, həmçinin ölkəmizin ictimai-siyasi xadimləri, 

bir çox millət vəkilləri, hökumət nümayəndələri ilə gənclər bir araya gətirilir və 

maraqlı müzakirələrin təşkil olunduğu layihələr həyata keçirilir (10). 

Respublikamızda bu kimi tədbirlərin keçirilməsi gənclərin asudə vaxtlarını ən 

uyğun şəkildə dəyərləndirmələrinə kömək edir və onları cəmiyyətin bir fərdi 

kimi ictimaiətə adaptasiya olmaqlarında yardımcı olur. Bu kimi tədbirlərdə 

gənclərimiz yaradılmış imkanlardan ən yüksək səviyyədə, səmərəli istifadə 

edərək öz üzərlərində həm əxlaqi, mənəvi, həm də intellektual baxımdan 

işləyirlər. Hər il Respublikamızda keçirilən layihələr nəticə olaraq, Azərbayca-

nın şüurlu, gələcəyə inamlı, uzaqgörən və intellektual gəncliyinin yetişməsində 

mühüm mərhələnin formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Əsası Ulu öndər tərəfindən qoyulan və bugün də İlham Əliyev tərəfindən 

lazımi səviyyədə davam etdirilən dövlət gənclər siyasəti ölkə gənclərinin daim 

rəğbətini qazanıb və dövlət rəhbərinə hər zamankından daha çox dəstək 

olmaqlarına gətirib çıxarmışdır. Cənab Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 

davamlı olaraq ―Azərbaycan gəncliyi‖ dövlət proqramları müvəfəqiyyətlə yerinə 

yetirilir və nəticəsi hər keçən gün bu siyasi istiqamətin nə qədər doğru və 

yerində qəbul edildiyini sübut edir. Bununla yanaşı, Gənclər Fondunun 

fəaliyyəti, bilikli, peşəkar, istedadlı gənclərin dəstəklənməsi üçün Prezident 

Mükafatının təsis edilməsi gənclərimizi bu sahədə daha da həvəsləndirir (11). Bu 

baxımdan 2021-ci ilin fevral ayının 2-də Prezident İlham Əliyev 2021-ci il 

Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında sərəncam imzaladı. 

Sərəncama əsasən, elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, 

ictimai və sosial yönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi 

fərqlənən şəxslərə 2021-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatı verilib (14).  

Həmçinin I Avropa Oyunları, Formula -1 Bakı Qran Prisi və 2017-ci il IV İslam 

Həmrəyliyi Oyunları kimi beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin ölkəmizdə 
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keçirilməsi gənclər arasında könüllülük hərəkatının da geniş vüsət almasına 

səbəb oldu. Bununla yanaşı, son dövrlərdə Bakıda və digər regionlarda 

istifadəyə verilən ―Gənclər ev‖ləri də xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu Gənclər evi 

regionlardakı gənclərinin də diqqətdən kənar qalmaması, onların sosial 

fəaliyyətlərə cəlb edilməsi, sosial həyatın tərkib hissəsinə çevrilməsi,asudə 

vaxtlarının səmərəli təşkil olunması nöqteyi nəzərdən mühüm dövlət dəstəyi 

hesab olunmalıdır. Gənclərin stimullaşdırılması və motivasiyası baxımından hal-

hazırda Respublika üzrə davam edən ―Yüksəliş‖ müsabiqəsini də qeyd etmək 

lazımdır. Bu müsabiqə cənab Prezident İlham Əliyevin 26 iyul 2019-cu ildə 

imzaladığı Sərəncamla intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək 

olan perspektivli rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, onların dövlət tərəfindən 

dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək 

məqsədilə təsis olunub. Hazırda müsabiqədə iştirakını davam etdirənlərin 

əksəriyyətini gənclərin payına düşür (11). Bu müsabiqənin keçirilməsi 

Respublikamızda gənclər siyasətinin bir davamı kimi  qeyd oluna bilər. 

Müsabiqə sayəsində gənclər özlərini idarəçilik sahəsində də isbat etmək üçün bir 

fürsət əldə edirlər. Keçirilən mərhələlərdə gənclərin sürətli düşünmə qabiliyyəti, 

iş prorsesində qarşılarına çıxacaq hər hansı bir məsələdə çevik və düzgün 

qərarvermə xüsusiyyətləri yoxlanılır. Yüksəliş müsabiqəsi gənclərin idarəçilik 

sahəsində özlərini birüzə verməsi üçün bir töhvə verəcəkdir.  

Bütün bunları nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, İlham Əliyevin 

prezident olduğu ildən başlayaraq 17 ildən çoxdur ki, Respublikamızda müxtəlif 

sahələrdə, həm mədəniyyət, idman, həm də elm və təhsil sahələrində gənclərə, 

gənc nəslə yaratdığı şərait və verdiyi dövlət dəstəyi Azərbaycan gəncliyinə 

yüksək səviyyədə motivasiya və stimul verir.  Və bu baxımdan, Azərbaycan 

dövləti  bir sıra qalibiyyətlərin nəticəsi olaraq beynəlxalq müsabiqə, festival, 

konfranslar və idman yarışlarının təşkil olunması və ən yüksək səviyyədə 

keçirilməsində öndərlik etmişdir. Bütün bunlar onu sübut edir ki, dövlət bütün 

maddi dəstəyi ilə daim ölkəmizi inkişaf etdirmək, əhalinin rifah halının 

yüksəldilməsində, xüsusən də gənc nəslin bu dəstəkdən tam şəkildə 

faydalanması üçün bütün lazımi tədbirləri görür. Və bu dəstəyin qarşılığı olaraq 

müasir gəncliyimiz Prezidentin uğurla və əminliklə həyata keçirdiyi siyasəti 

mütləq və birmənalı şəkildə dəstəkləyir, əsasən də ölkənin beynəlxalq sahədə 

nüfuzunun artması, son illərdə dövlətin ərazi bütövlüyünün təmin olunması 

sahəsində yerinə yetirdiyi mükəmməl siyasəti alqışlayır, eyni zamanda bir gənc 

kimi daim Prezidentin dövlətə rəhbərliyini mütləq şəkildə dəstəkləyir (12). 

Respublikamızda gənclərin sosial statusu və faəllığının artırılmasında nəinki 

dövlətin, həmçinin Prezidentin diqqət və qayğısı danılmaz faktdır. 
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РЕЗЮМЕ 

РУБАБА ШАФИБАЙЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАБОТА В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ИЛЬХАМА АЛИЕВА О 

ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ 

Как достойный последователь политического курса общенационального лидера 

Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева можно считать творцом этой политики, 

сыгравшего важную роль на новом этапе современной молодежной политики. По 

поручению Ильхама Алиева успешно реализуются государственные программы 

«Азербайджанская молодежь».  Как проявление заботы государства о молодежи, Ильхам 

Алиев предпринял похвальные шаги во многих сферах, особенно в области образования. 

Об этом свидетельствует тот факт, что 2 февраля 2021 года Президент Ильхам Алиев 

подписал указ о вручении Премий Президента молодежи 2021 года. Такие продуманные 

шаги играют важную роль в повышении социального статуса и активности молодых 

людей, их сознательной интеграции в общество и социализации. 

Ключевые слова: социальный статус, государственная забота о молодежи, 

молодежная политика, повышение социального статуса и активности молодежи, 

организация досуга, социальная политика государства. 

 

SUMMURY  

RUBABA SHAFIBAYLI 

STATE CARE FOR THE FORMATION OF THE SOCIAL STATUS AND ACTIVITY 

OF YOUTH DURING THE YEARS OF ILHAM ALIYEV'S POWER 

As a worthy follower of the political course left by National Leader Heydar Aliyev, President 

Ilham Aliyev can be considered the creator of this policy, playing an important role in the new 

stage of modern youth policy. By the order of Ilham Aliyev, the "Azerbaijani youth" state 

programs are being successfully implemented. As a manifestation of the state's care for the 

youth, Ilham Aliyev has taken commendable steps in many areas, especially in the field of 

education. This is evidenced by the fact that on February 2, 2021, President Ilham Aliyev signed 

a decree on the awarding of the Presidential Prizes for Youth 2021. Such well-thought-out steps 

play an important role in increasing the social status and activity of young people, their 

conscious integration into society and socialization.  

 Keywords: social status, state care for young people, youth policy, increasing the social 

status and activity of young people, organization of leisure time, social policy of the state. 
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ORTA ƏSR NAXÇIVAN ġƏHƏRĠ  

(Arxeoloji materiallar əsasında) 

 

Məqalə orta əsr Naxçıvan Ģəhərinin arxeoloji cəhətdən araĢdırılmasından bəhs edir. 

Ərazidə aĢkar olunan orta əsr istehkam kompleksləri, qalalar, türbələr, yaĢayıĢ yerləri, 

nekropollar, həmçinin yazılı qaynaqların verdiyi məlumatlar Orta əsrlər dövründə bu ərazidə 

intensiv yaĢayıĢ olduğunu sübut edir. Orta əsr Naxçıvan Ģəhərinin xarabalıqlarında aĢkar 

olunan zəngin maddi-mədəniyyət nümunələri  Qədim, Antik və Orta əsrlər dövrü Naxçıvan Ģəhəri 

ilə Yeni dövr Naxçıvan Ģəhəri arasında Naxçıvan Ģəhərinin tarixini, mədəniyyətini, memarlığını 

saxtalaĢdırmağa imkan verməyən bir körpü rolunu oynayır.  

Açar sözlər:  Naxçıvan,  orta əsr, Narınqala, Qoçüstü, keramika, Ģir  

   

 Qədim yaşayış yerləri (I və II Kültəpə, Govurqala, Oğlanqala, Çalxanqa-

la, Plovtəpə və s.),  mağaralar (Qazma, Ərməmməd, Kilit), bir sıra nekropollar 

Naxçıvan ərazisinin qədim və zəngin tarixi keçmişə və mədəniyyətə malik 

olduğunu göstərir.  Ərazidə həyat miladdan çox-çox əvvəllər başlayıb və sonrakı 

inkişaf mərhələlərində də maddi, mənəvi, mədəni, etnik, siyasi və iqtisadi 

baxımdan dərin izlər buraxmışdır.  Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında 

yerləşən və tipik dağlıq əraziyə malik olan Naxçıvanın relyefi həm düzənlik və 

həm də dağlıq hissədən ibarətdir. Təbii coğrafi şəraitin bu üstünlüyü  qədim 

zamanlardan insanların bu ərazidə yaşamasına şərait yaratmışdır. Lakin,  

Naxçıvanın  bir şəhər kimi təşəkkül tapması insanların bu ərazidə məskən 

salmasından xeyli sonra baş vermişdir.   

Haqqında ilk məlumatlar yəhudi tarixçisi İosif Flaviyə (e.ə. I əsr) və 

yunan coğrafiyaşunası Klavdi Ptolomeyə (e.ə. II əsr) məxsus olan Naxçıvan 

şəhəri Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindəndir (5, s. 20). Bu 

məlumatı şəhər ətrafında aparılan arxeoloji qazıntılar da sübut edir. Bəzi 

mənbələrdə şəhərin əsasının e.ə. 1539-cu ildə qoyulduğu qeyd edilir ( 5, s. 19).  

Naxçıvan şəhərinin  istər Qədim dövrü, istərsə də Orta əsrlər dövrünün 

dərindən öyrənilməsində arxeoloji materialların  böyük rolu  vardır. Yeraltı və 

yerüstü arxeoloji materillar qədim insanların həyat tərzini, təsərrüfatını, 

sənətkarlığını, ticarətini, məişətini, dinini, adət-ənənələrini dərindən izləməyə 

kömək edir. Naxçıvanın arxeoloji cəhətdən geniş tədqiq olunmasına ötən əsrdən 

başlanılmışdır.  Bu məqalədə Naxçıvan şəhərinin orta əsr tarixinə arxeoloji 

materiallar əsasında nəzər salınacaq. Çünki, Naxçıvan şəhərinin Orta əsrlər 

dövrünün öyrənilməsində  arxeoloji qazıntı nəticəsində aşkara çıxarılan 

materialların əhəmiyyəti böyükdür. Yalnız Naxçıvanda deyil, ümumən 

Azərbaycanda orta əsr şəhərlərinin araşdırılmasına 1920-1930-cu illərdən 

başlanmışdır. 

Strateji  cəhətdən  əlverişli  ərazidə  salınan  qədim  Naxçıvan  şəhərinin  
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qalıqlarının və onun nekropolunun Naxçıvan şəhərinin şimal hissəsində 

yerləşdiyi ehtimal olunur. Antik və orta əsr Naxçıvan şəhəri Qədim dövr 

Naxçıvan şəhərinin xarabalıqları üzərində, müasir Naxçıvan şəhəri isə antik və 

orta əsr Naxçıvan  şəhər xarabalıqları üzərində salınmışdır. Naxçıva şəhərinin 

Orta əsrlər dövrü arxeoloji cəhətdən zəif araşdırılsa da, yazılı qaynaqlar bu dövr 

haqqında zəngin məlumat verir. Bu dövrdə şəhərin siyasi həyatında baş verən 

dəyişiklik iqtisadi və mədəni  həyatına da təsir göstərirdi. Orta əsr Naxçıvan 

şəhərinin arxeoloji cəhətdən öyrənilməsi üçün Naxçıvanqalanın araşdırılması 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

 Orta əsr istehkam kompleksi olan, el arasında Köhnəqala adı ilə tanınan 

Naxçıvanqala Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində yerləşir.  Qalanın tikilmə tarixi 

dəqiq məlum deyil. Ancaq, tədqiqatçılar əldə olunan maddi-mədəniyyət 

nümunələrinə əsasən onu VII əsrə aid edirlər. 1827-ci ilin planına əsasən qala iki 

hissədən – Narınqala (kiçik qala)  və Böyükqaladan ibarət olmuşdur.  1957-59-

cu illərdə qalanın hər iki hissəsində tədqiqat işləri aparılmışdır (4, s. 223). 

 Qalanın düzbucaqlı formada olan böyükqala hissəsi (185x400 m) 7400 

m
2
 ərazini əhatə etmişdir. Qalanın divarları döyməgil və çınqıl qarışığından 

hazırlanmışdı. Divarlar kvardat formalı çəhrayı və sarı rəngli bişmiş kərpicdən 

tikilmişdir.  Böyükqala şimal-şərq və şimal-qərb tərəfdən düz, cənub tərəfdən isə 

ziqzaq şəklində inşa edilmişdir.  Ziqzaqların çöl tərəfə çıxan kəsişmələri 

konusvari bürclərlə tamamlanmışdır. Böyükqalanın Orta əsrlər dövrünə aid 

edilən və günümüzədək gəlib çatan 1-5 m hündürlükdə divarları aşkar edilmişdir 

(4, s. 224). Qalanın qərb küncündə  VIII-XII əsrlərə aid Nuh türbəsi və digər 

tikintilərin qalıqları qalmaqdadır.  

Qalanın kvadrat formada (150x150 m) olan Narınqala hissəsində hazırda 

binaların izləri qalmaqdadır. Şəhərin mərkəzində yerləşən və adətən şəhərin 

hakim təbəqələri yaşadığı Narınqala bəzən şəhristan (qədim və orta əsrlərdə 

şəhər topoqrafiyasında əsas hissə (2, s. 236),  bəzən də şəhərgah (ətraf yerlərdən 

qabarıq relyefi ilə fərqlənən ərazi) (2, s. 236)  adlanırdı.  Narınqala təbii 

baxımdan alınmaz bir məkanda, hündür dağın üzərində salınmış və qala divarları 

ilə əhatələnmişdir (bu müdafiə xəttinin uzunluğu 600 m təşkil edir). 

Narınqalanın mərkəzində iki böyük hovuz qalığı qeydə alınmışdır. Qalıqlar bu 

hovuzların vaxtilə günbəzvari örtüyə malik olduğunu söyləməyə əsas verir.  

Narınqalanın salamat qalmış divarlarının qalınlığı 3,5 m-dən 4 m-ə qədərdir.  

Divarlar çaydaşı əlavə etməklə döyməgildən hörülmüşdür.  Qüllələrə malik olan 

(diametri 10 m) Narınqalanın yalnız qərb hissəsini əhatə edən divarlar salamat 

qalmışdır. Narınqalanın cənub-qərbində yerləşən yeraltı mağaradan sığınacaq 

kimi, hərbi hücumları və mühasirəni yarmaq üçün  istifadə olunmuşdur. 

Mağaradan qalanın şərq tərəfinə doğru gizli yol salınmışdır (yol Naxçıvançayına 

çıxır). Qalanı su ilə təmin etmək üçün kiçikqalanın altında kəhrizlər 

düzəldilmişdir. Kəhrizlər qalanı həm dinc vaxtı, həm də müharibə vaxtı su ilə 

təmin edirdi (4, s. 223).  Qala haqqında Ö.Çələbi, J.Şarden və Frehanq geniş 

məlumat vermişdir. Türk səyyahı Ö.Çələbinin verdiyi məlumata görə, monqollar 

qalanı dağıtmışdır. Qala 18 əsrədək fəaliyyətdə olmuşdur (4, s. 224). Qalanın 

qərbində isə XI-XVIII əsrlərə aid nekropol vardır. Nekropolda tikinti işləri 

zamanı qəbirlərin bir hissəsi tamamilə dağıdılmış, bir hissəsinin yerüstü 

əlamətləri itmiş, bir hissəsi isə dövrümüzədək qalmaqdadır (1, s. 12). Hazırda bu 

https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van_nekropollar%C4%B1
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ərazidə XVII-XVIII əsrlərə aid İmamzadə memarlıq kompleksi fəaliyyət 

göstərir.  

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

diqqət və qayğısı ilə Naxçıvanqala 2010-cu ildə bərpa olunmuşdur. Bərpadan 

sonra Ali Məclisin sədri Naxçıvanın qədim tarixi-mədəni irsinin mühafisəsini 

təmin etmək məqsədilə 5 iyun 2013-cü ildə "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq 

Muzey Kompleksinin yaradılması barədə Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama 

əsasən yaradılan muzeyin ekspozisiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın ərazisində aşkar edilən tarixi əşyalar Neolit, Eneolit, Tunc, Dəmir dövrü, 

Antik dövr və orta əsrlərin ayrı-ayrı mərhələlərini əhatə edən xronoloji 

ardıcıllıqla düzülmüşdür.  Eramızdan əvvəl V minilliyə aid təsərrüfat küpü, 

eramızdan əvvəl V-III minilliyə aid müxtəlif məişət əşyaları, Son Tunc və Erkən 

Dəmir dövrünə aid keramika məmulatları, mis alətlər, qəbirüstü abidələr, 

silahlar, zirehli geyim hissələri muzeyin qiymətli eksponatlarındandır. Burada, 

həmçinin Naxçıvanın etnoqrafiyasını əks etdirən toxuculuq məmulatları və XIX 

əsrə aid milli geyimlər də nümayiş olunur. Qala bərpa olunarkən Kompleksdəki 

mağarada da bərpa işləri aparılmışdır.  

  Şərq memarlığının möhtəşəm abidəsi Möminə  xatın türbəsi 1186-cı ildə 

Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani 

tərəfindən inşa olunmuşdur.  Orta əsr Naxçıvan şəhərinin ərazisinə daxil olan 

Möminə xatın türbəsi ətrafında 1969-cı ildə arxeoloq Vəli Əliyev tərəfindən 

aparılan arxeoloji qazıntılar bu ərazidə həyatın IX-X əsrlərdən sonra daha surətlə 

inkişaf etdiyini sübut edir (3, s. 130). Türbə ətrafında kiçiksahəli qazıntı 

nəticəsində (cənubda) 4- 5 m qalınlığında aşkara çıxarılan mədəni təbəqə bir-

birinin üstündə yerləşən, IX-XI, XII-XIV və XV-XIX əsrlərə aid üç inşaat 

qatından ibarətdir. Tədqiqatlar nəticəsində çaydaşı və möhrədən tikilmiş (alt 

qatda),  çiy və bişmiş kərpicdən hörülmüş dördbucaq bina qalıqları, su və 

təsərrüfat quyuları, döşəmə və kəhriz fraqmentləri üzə çıxarılmışdır.  Çoxlu 

miqdarda şirsiz və şirli saxsı qab qırıqları, fayans (qeyri-şəffaf şirlə şirlənmiş sıx, 

xırda məsaməli keramika (2, s. 84), çini qab parçaları və müxtəlif kaşı 

nümunələri, metal əşyalar, kürədə şirli qab bişirilən zaman istifadə olunan gil 

üçayaqlar və s. əldə edilmişdir (3, s. 130).  

 Türbə ətrafında vaxtilə anbar da fəaliyyət göstərmişdir. Bundan əlavə türbə 

ətrafında aparılan tədqiqatlar zamanı orta əsrlərə aid bir neçə ictimai bina (XVII 

əsr) və memarlıq abidəsi  da aşkar olunmuşdur.  

Tədqiqatçılar orta əsr Naxçıvan şəhərinin müasir Naxçıvan şəhərinin 

şimal-şərq hissəsini əhatə etdiyini qeyd edir. Bu ərazi indiki Naxçıvan Dövlət 

Universiteti və onun ətraf ərazilərinə təsadüf edir. Orta əsr Naxçıvan şəhəri 

ərazisində arxeoloji qazıntılar 1983-91-ci illərdə Ə.İ.Novruzlu tərəfindən 

aparılmış və IX-XVII əsrləri əhatə edən 3 mədəni təbəqədən zəngin maddi-

mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. Bunlar əsas etibarı ilə istehsal ocaq-

ları, tikinti qalıqları, osteoloji, flora və fauna qalıqları, keramika məmulatları 

(şirli və şirsiz) və əsasən də e.ə II minilliyə aid şirsiz saxsı məmulatlarından 

ibarətdir (1, s. 10). Qala divarları Antik və Orta əsrlər dövründə dəfələrlə bərpa 

edildiyi üçün buradan bu dövrlərə aid materiallar da aşkar olunmuşdur.  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin yerləşdiyi ərazidə aparılmış tədqiqatlar göstər-

mişdir ki, həm qədim dövrdə, həm də orta əsrlərdə bu sahə şəhərin tərkibində 

https://az.wikipedia.org/wiki/5_iyun
https://az.wikipedia.org/wiki/2013
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van_Muxtar_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van_Muxtar_Respublikas%C4%B1
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olmuşdur. Ərazidə aşkar olunan divar qalıqlarında (Əliabad kəndi istiqamətində 

uzanıb gedən təpələrin zirvəsində qala divarları tikilmişdir.) tikinti materialı 

kimi möhrədən istifadə edilmişdir.  Şəhər ərazisindən tapılmış seladon (Çinin 

Luntsüan-yao keramikasının Avropa adı. Çində X-XVI əsrədək istehsal olunub 

(2, s. 220). İçinə zəhərli yemək qoyulanda qırmızı və ya narıncı rəng alan 

yaşımtıl qab)  qablara əsasən demək olar ki, Naxçıvan o dövrdə Zaqafqaziya, 

Orta Asiya və Yaxın Şərq ölkələri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələr saxlamışdır. 

Naxçıvan şəhərinin Kiçikqalasında üzərində çin dilində yazısı olan qabın aşkar 

edilməsi bu fikri təsdiq edən əhəmiyyətli faktlardandır (4, s. 26). 

 Naxçıvan şəhərinin şərq hissəsində Qoçüstü adlanan yerdə yaşayış yeri 

və nekropolu aşkar edilmişdir. Orta əsrlər dövrünə aid edilən bu yaşayış yeri 

Naxçıvançayın sağ sahilində yerləşir. Ərazi  müasir tikililər altında qalmışdır. 

1994-cü ildə burada tədqiqat işləri aparılıb və orta əsrlərə aid gil qablar aşkar 

olunmuşdur. Mədəni təbəqənin qalınlığı 0.5-1 m  dir. Aşkarlanan gil məmulatlar 

Son Orta əsrlər dövrünə aid edilir. Onlar əsasən küpə və kasa tipli qablardan 

ibarətdir. Qoçüstü yaşayış yeri XI-XVIII ərslərə aid edilir. Yaşayış yerinin 

yaxınlığında orta əsrlərə aid qəbiristanlıq da aşkar olunmuşdur. Qəbirüstü xatirə 

abidələri qoç fiqurlarından ibarət olmuşdur. Ancaq, onlar müəyyən zaman 

ərzində dağıdılmış və ermənilər tərəfindən daşınaraq Ermənistana aparılmışdır. 

1926-cı ildə V.M.Sısoyev ərazidən aşkarlanan daş qoç fiqurları haqqında 

məlumat vermişdir (4, s. 283). Arxeoloq Vəli Baxşəliyevin verdiyi şifahi 

məlumata əsasən, yaşayış yeri ―Yeni Naxçıvan‖ adlandırılan ərazidə müasir 

tikililər ilə örtülmüşdür. 

 Naxçıvanqala, Möminə xatın türbəsi ətrafında, həmçinin Naxçıvan 

nekropolu və Qoçüstü yaşayış yerində tədqiqatçılar tərəfindən aparılmış 

arxeoloji araşdırmalar Naxçıvan şəhərinin Orta əsrlər dövründə zəngin mədəni 

irsə malik olduğundan xəbər verir. Bu irsin böyük bir qismi həmin dövrün 

arxeoloji abidələrində qorunub saxlanılmaqdadır. Hələlik az bir qismi arxeoloji 

qazıntılarla öyrənilən bu abidələrdən aşkara çıxarılan maddi mədəniyyət 

nümunələri bəhs etdiyimiz dövrdə bu ərazilərdə konkret olaraq türk tayfalarının 

məskən saldığını təsdiq edir və onların yaşayış qaydaları, təsərüfatı, məişəti 

haqqında geniş təsəvvür yaradır.  Bu abidələrin böyük bir qismi isə hələ də öz 

tədqiqatçılarını gözləməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ ИСМАЙЫЛОВА 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД НАХЧЫВАН 

(Археологически) 

 Статья посвящена археологическому исследованию средневекового города 

Нахчыван. Комплексы средневековых укреплений, крепости, гробницы, поселения, 

некрополи, обнаруженные на территории, а также данные письменных источников 
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доказывают, что эти районы были заселены в средние века. Богатые материально-

культурные образцы, обнаруженные в руинах средневекового города, служат мостом 

между древним и античным городом и городом Нахчыван нового времени, не 

позволяющим фальсифицировать историю, культуру, архитектуру этого города. 

Ключевые слова: Нахчыван, средневековье, Нарынгала, Гочусту, керамика, 

глазурь 

 

SUMMARY 

AYSEL ISMAYILOVA 

THE MEDIEVAL NAKHICHIVAN CITY  

(From the archeological point of view) 

The article deals with the research of the medieval Nakhchivan city from the 

archeological point of view. The medieval fortification complexs, castles, tombs, living places, 

necropholis which were discovered in territory, information by written sources  proves that in the 

medieval times there was living  in this territories. Rich  material and cultural samples  

discovered from ruins of the medieval Nakhchivan city  plays a bridge role  between   ancient 

and antique period of Nakhchivan city  with new period of Nakhchivan city  which did not give a 

chance to falsify the history, cultural and architecture of Nakhichivan city. 

Key words: Nakhchivan, medieval, Narinqala, Qocustu, ceramic, glaze 
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NAXÇIVAN DÖVLƏT UNĠVERSĠTETĠNĠN ELMĠ KĠTABXANASININ FƏALĠYYƏTĠ 

(1991-2019 illər) 

 

            Məqalədə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının fəaliyyəti araĢdı-

rılmıĢdır. Müstəqillik illərində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının maddi-

texniki bazasının gücləndirilməsi sahəsində dövlət tərəfindən atılan addımlar diqqətə çatdırılmıĢ 

və burada 2013- cü ildə yaradılmıĢ elektron kitabxananın muxtar respublika üçün əhəmiyyəti 

xüsusi olaraq qeyd olunmuĢdur. Elektron kitabxanada  yaradılmıĢ geniĢ imkanlar nəticəsində  

oxucuların zaman və məkan asılılığına son qoyması qeyd olunmuĢ, həmçinin burada təĢkil 

olunmuĢ “Tibb kitabxanası” haqqında da məlumat verilmiĢdir. 

            Açar sözlər: Naxçıvan Dövlət Universiteti, kitabxana, elektron kitabxana, 

elektron kataloq, informasiya 

 

Mədəniyyətimizin ayrılmaz vacib sahələrindən biri də kitab və kitabxa-

nalardır. Cəmiyyətin inkişafının çox qədim dövrlərində yaranmış kitab və 

kitabxanalar bəşər mədəniyyətinin inkişafına, zənginləşməsinə çox böyük töhfə-

lər vermişdir. Mədəni sərvətlərin qorunub saxlanmasında və nəsildən-nəslə 

ötürülməsində, mədəniyyətin varislik funksiyasının təmin edilməsində kitabxa-

naların xüsusi yeri və mövqeyi vardır. Qədim tarixə malik Azərbaycan kitab-

xanaları  xalqımızın mənəvi sərvətlərinin keşiyində duran elm məbədidir.  

Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 

kitabxanaların fəaliyyəti müstəqillik əldə olunandan sonra genişlənmişdir. Məhz 

müstəqillik illərində muxtar respublikada  bir sıra yeni  kitabxanalar təşkil 

olunmuş və mövcud kitabxanaların maddi -texniki bazası gücləndirilmişdir. 

Maddi-texniki bazası gücləndirilmiş kitabxanalardan biri də Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Elmi Kitabxanasıdır. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kitabxanasının yaradılması 
  1960-cı illərdə Sovetlər birliyində ali təhsil ocağı olmayan yeganə 

muxtar respublika Naxçıvan MSSR idi. Bunun üçün də burada ali təhsil 

müəssisəsinin açılması zəruri idi. Sov.İKP və SSRİ Nazirlər Sovetinin 3 

sentyabr 1966-cı il tarixli 729 nömrəli qərarı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan KP 

MK və Nazirlər Sovetinin 11 oktyabr 1966-cı il tarixli 564 nömrəli  qərarı  ilə 

Azərbaycan SSR ali və orta ixtisas təhsil Nazirliyinin 5 noyabr 1965-cı il tarixli 

323 nömrəli (10, v. 10) əmrinin yerinə yetirmək məqsədilə Azərbaycan  

Pedaqoji  İnstitutunun 1967-1968-ci tədris ilində Naxçıvan şəhərində filialının 

açılması qərara alındı. 1967-ci ildə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Pedaqoji 

İnstitutunun Naxçıvan filialının  1967-ci il noyabr tarixli 21 saylı iclasında 

kitabxananın yaradılması haqqında  məsələ qaldırılmış, qərar qəbul edilmiş (əmr 

№ 16)  və kitabxana 1968-ci il aprel ayının 23-də (əmr № 50) fəaliyyətə 

başlamışdır (3, s. 4). 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 02.04.2021, qəbul edilib: 12.04.2021 
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1968-ci ildə fəaliyyətə başlamış kitabxananın maddi texniki bazası 

olduqca aşağı səviyyədə olmuşdur. Həmin dövrdə kitabxana cəmi 370 kitabla 

fəaliyyətə başlamışdı. Kitabxananın təşkil olunmasında Əli Əliyev, Yavuz 

Axundov, Şövqü Ağayev, Abbas Mehdiyev kimi ziyalılar yaxından köməklik 

göstərmişdir. Hələ o zaman kitabxana təşkil olunarkən kitabxanaya rəhbərlik 

etmək işi tədris işləri üzrə direktor müavini Yavuz Axundova həvalə olunmuşdu. 

Yavuz Axundovun təşəbbüsüsü ilə kitabxana fondlarının yaradılması üçün 

mühüm addımlar atılmışdı. 1971-ci ildə kitabxanada yalnız 1 şöbə və 1 oxu zalı 

fəaliyyət göstərirdi. Naxçıvan filialının direktoru Əli Əliyev və İbrahim 

Mollayev, Yavuz Axundov, İsrafil Məmmədov, Səfəralı Babayev kimi 

müəllimlər öz şəxsi kitabxanalarından filial kitabxanası üçün çoxlu sayda kitab 

gətirmiş, bunun nəticəsində  kitabxananın maddi bazasının müəyyən hissəsi 

təmin olunmuşdu.  Bunlardan əlavə Azərbaycan Dövlət Universitetinin və Az 

SSR Elmlər Akademiyasının kitabxanasından rus və Azərbaycan dillərində  

xeyli sayda kitab filial kitabxanasına göndərilmişdi (4, s. 22-23). 

 Həmin dövrdə  regionun ehtiyacı nəzərə alınaraq 12 iyun 1972-ci il 

tarixli Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 214 nömrəli  qərarı əsasında 

Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin 206 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutunun bazası əsasında Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Pedaqoji 

İnstitutunun təşkil edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Az sonra Azərbaycan 

KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin 9 yanvar 1973-cü il tarixli protokolunda 

Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna akademik Yusif Məmmədəliyevin adının 

verilməsi haqqında qərar qəbul olundu (7, v. 40). Bu zaman kitabxananın 

fəaliyyəti, xidmət sahələri genişləndirilmiş və fondların vacib olan 

ədəbiyyatlarla komplektləşdirilməsi məsələsi sürətlənmişdi. 

Kitabxanada ədəbiyyat mübadiləsini təşkil etmək məqsədi ilə hələ keçən 

əsrin səksəninci illərində xüsusi fond yaradılmış, kitabxana keçmiş Sovet 

İttifaqının və bir sıra xarici ölkələrin elmi qurumları, kitabxanaları ilə mübadilə 

aparmışdır. Həmin dövrdə kitabxananın fondu nisbətən zənginləşmişdir ki, 

bunlardan 2000-dən artıq kitab mübadilə yolu ilə əldə edilmişdir. 

Respublikamızda nəşr edilmiş çap məhsullarının pulsuz məcburi nüsxələri ilə 

fond daha da zənginləşdirilmiş, məlumat-biblioqrafiya işinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində də bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdi. Kitabxananın fondunu 

1985-ci ildə 60 min nüsxə Azərbaycan, rus və xarici dillərdə çap olunmuş nadir, 

müstəsna əhəmiyyətli nəsr əsərləri, elmi ədəbiyyatlar təşkil edirdi. 1987-ci ildən 

kitabxana respublikada nəşr edilən çap məhsullarının pulsuz məcburi nüsxələrini 

almışdır (4, s. 6). 

29 dekabr 1990-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə  

Yusif  Məmmədəliyev adına Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu müstəqil universitetə 

çevrilmişdir. Bundan sonra kitabxananın beynəlxalq əlaqələri daha da 

genişlənmişdir. İlk dəfə 1991 ci ilin oktyabr ayında kitabxanada  ―Elmi tədqiqat 

zalı‖ yaradılmışdır. 1992-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin kitabxanasının 

kitab fondunda 111.927 ədəd ədəbiyyat olmuşdur (5, s. 19).  

Müstəqillik əldə olunandan sonra muxtar respublikada kitabxanaların 

maddi-texniki bazalarının yenidən qurulması, gücləndirilməsi və yeni 

kitabxanların  yaradılaraq  oxucuların  istifadəsinə  verilməsi sahəsində bir sıra 

mühüm addımlar atılmışdır. 1998-ci ildə qəbul edilmiş ―Kitabxana işi haqqında‖ 
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Azərbaycan Respublikasının Qanunu (8) və onun  III fəslində qeyd olunmuş 

kitabxana fondlarının təşkili və tərkibinin formalaşdırılması məsələsini rəhbər 

tutan Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası da kitabxana 

fondlarının təkmilləşdirilməsi işində bir sıra tədbirlər görmüşdür. Məhz bu 

qanunun qəbulundan sonra kitabxana  fondunun tərkibinə kitab, jurnal, qəzet, 

digər çap məhsulları, audiovizual və texniki vasitələrlə oxunan materiallar, 

əlyazmalar və başqa informasiya daşıyıcılarının daxil edilməsi və  fondların 

universal, çoxsahəli, ixtisaslaşdırılmış olması sahəsində mühüm addımlar 

atılmışdır. 

2004-cü il may ayının 14-də Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi 

Kitabxanasının yüksək standartlara cavab verən 5 mərtəbəli  yeni binasının 

cənab prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə  açılışı olmuşdur. Kitabxanada 

görülən işlərlə tanış olduqdan sonra dövlət başçısı kitab fondlarının elektron 

nəşrlərlə zənginləşdirilməsi məsələsi və maddi texniki bazanın daha da 

möhkəmləndirilməsi haqda bir sıra dəyərli  tövsiyyələr vermişdir (4, s.27). 

Dövlət müstəqilliyimizin  başlıca rəmzlərindən biri sayılan ana dilinə 

dövlət qayğısının daha da artırılmasını təmin etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı, 

mədəniyyəti və elminin ən gözəl nümunələrini müasir dövrdə təbliğ e tmək və 

gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan dilində əvvəllər kiril 

qrafikasında çap olunmuş əsərlərin latın qrafikası ilə yenidən nəşrinin kütləvi 

şəkildə həyata keçirilməsi  haqqında Prezident  İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-

cü il Sərəncamına (1) əsasən 15 min nüsxədən artıq yeni kitab, dünya klassikləri 

və müasir ədəbiyyat nümunələri nəşr edilrərək Universitetin kitabxanasına 

pulsuz verilmişdir.  2008-ci ildə  NDU-nun Elmi Kitabxanasının  fəaliyyəti 

informasiyalaşdırılma prinsipləri ilə əlaqədar çoxşaxəli inkişaf etmişdir.1968-ci 

ildən Əsaslı Kitabxana kimi fəaliyyət göstərən  kitabxananın adı rektorluğun 28 

oktyabr 2008-ci il tarixli 2 №-li əmri ilə dəyişdirilərək Elmi Kitabxana 

adlandırılmış və kitabxananın Elmi şurası yaradılmışdır (4, s. 15).  Həmin 

şuranın 11 nəfərdən ibarət üzvləri var. 1971-ci ildə yalnız 1 şöbədən və 1 oxu 

zalından ibarət olan kitabxanaya o zaman institutun tarix-filologiya fakültəsində 

qiyabi təhsil alan Novruz Quliyev, 1972-ci ildə isə institutun «Pedaqogika» 

kafedrasında laborant işləyən, hazırda həmin kafedranın müəllimi Bəyim 

Vəkilova, sonra müxtəlif illərdə Şövkət Qasımova, Qafar Əliyev, Teyyubə 

Abdullayeva, Pərvin Əliyeva və Aypara Behbudova rəhbərlik etmişlər. Hazırda 

NDU-nun Elmi Kitabxanasının direktoru Fariz Əhmədovdur. 

Tibb Kitabxanasının təĢkili 

Bu kitabxana Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsinin 

binasında yerləşir və əsası 2000-ci ildə qoyulmuşdur. Kitabxana 183 kitabla 

fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq keçən 19 il ərzində fondu zənginləşmişdir. 

Kitabxana Fondunun zənginləşməsində Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə 

Nazirliyi  tərəfindən   və bunlardan əlavə Türkiyə respublikası ərazində fəaliyyət 

göstərən  Ankara, Van, Bəyazit, Fırat, Elazığ, Kocaeli və başqa universitetlərin 

rəhbərliyi  tərəfindən hədiyyə olunan kitabların rolu böyükdür. Kitabxana 

fondunda 3 minə yaxın kitab var ki, bunlardan 1500 ədədi Azərbaycan dilində, 

600 ədədi ingilis, 400 ədədi türk, 100 ədədi isə rus dilindədir. Kitabxanadan 

istifadə edən oxucuların sayı il ərzində 1500-ə  yaxın olur. Kitabxanadan yalnız 
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tibb fakultəsinin tələbələri deyil, həmçinin təbiətşunaslıq və kənd təsərrüfatı 

fakultəsinin tələbələri də istifadə edirlər (10). 

Kitabxananın Beynəlxalq əlaqələri  
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kitabxanası keçən illər ərzində öz inkişafını 

yüksələn xətlə davam etdirmişdir. Kitabxanın əməkdaşları kitabxana 

proseslərinin avtomatlaşdırılması, elektron resusların yaradılması, müasir 

informasiya texnologiyalarının tətbiq olunması və kitabxana işi ilə əlaqədar 

digər məsələlərlə  əlaqəli müxtəlif illərdə ABŞ-da, Rusiyada, Türkiyədə, Bakıda 

(10)  keçirilmiş bir sıra beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda iştirak 

etmişlər. Bundan başqa xarici qonaqların kitabxanaya gəlməsi beynəlxalq 

əlaqələrin inkişaf edib daha da möhkəmlənməsi prosesində mühüm rol 

oynamışdır.  

Hal-hazırda kitabxana Amerika, Avropa, Müstəqil Dövlətlər Birliyi 

ölkələrinin, Türkiyə, İran və digər ölkələrin universitetləri, kitabxana və 

informasiya təşkilatları, cəmiyyətləri və assosiasiyaları, nəşriyyatları, ayrı- ayrı 

elm və mədəniyyət xadimləri ilə əlaqələr yaradaraq ədəbiyyat və informasiya 

mübadiləsi aparır. Həmçinin Bakıda fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirlikləri 

Amerika, Fransa, İtaliya, Almaniya, Norveç, Türkiyə, İran, Misir və başqaları ilə 

əlaqələr yaratmışdır (10). NDU-nun Elmi Kitabxanası işgüzar münasibətlərini 

möhkəmləndirmək üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Belə ki, NDU-nun 

Elmi Kitabxanası ABŞ-ın Perdu Kalument Universiteti, Fransanın Strasburq, 

Mark Blok Universiteti, Misirin İsgəndəriyyə Universiteti, Pakistan İslam 

Respublikasının İslamabad Müasir Dillər Universiteti, Rusiya Elmlər 

Akademiyasının Sibir Bölməsi, Novosibirsk Dövlət Universiteti, Novosibirsk 

Texniki Universiteti, Ankara, İstanbul, Qars Qafqaz, Van 100- Yil, Kocaeli və 

başqa universitetlərlə işgüzar əlaqələr yaratmışdır. Dünyanın bir sıra ölkələrinin 

qabaqcıl ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq əlaqələri yaradan NDU-nun Elmi 

Kitabxanası Şərqin böyük elm və mədəniyyət mərkəzlərindən olan Misir Ərəb 

Respublikasının bir sıra elm ocaqları ilə əlaqələr qurmuşdur. NDU-nun 

tələbələrinə ərəb dilinin incəliklərini öyrədən misirli professorlar  Həmdi 

Məhruz və Həni Əssisi kitabxanaya ərəb dili və ədəbiyyatına, Misir tarixinə dair 

elmi nəşrlər,videokasetlər və dövri nəşrlər bağışlamışlar. 2006-cü ildə 

universitetdə «Emest Heminquey və dünya ədəbiyyatı» adlı elmi konfrans 

keçirilmişdir. NDU-da tələbələrə ingilis dilini tədris edən Ronie Makdonam 

kitabxanaya 300 adda kitab bağışlamışdır. Rusiya EA-nın Sibir Bölməsi, 

Novosibirsk Dövlət Universiteti, həmin vilayətdəki Azərbaycan diaspora 

təşkilatı kitabxanaya müxtəlif adda 270-dan artıq kitab və jurnal bağışlamışdır 

(3, s. 54-55). 

          Elektron Kitabxananın yaradılması 

İnformasiya inqilabları əsrində ənənəvi kitabxanaları əvəz edən elektron 

kitabxanalar həm də faktiki olaraq bəşəriyyətin yaratdığı intellektual irsin- 

kitabların nəsillərdən-nəsillərə daha rahat ötürülməsini təmin edən əsas 

vasitələrdir. Dünyada elektron kitabxanaların tarixi 1971-ci ildən başlayır. Məhz 

həmin ildə amerikalı professor Maykl Hart milyonlarla ABŞ dollarına başa gələn 

―Qutenberq‖ layihəsini həyata keçirməyə başlayıb. Beləliklə də, ―Qutenberq 

layihəsi‖ adlı ilk elektron kitabxana yaradıb. Ölkəmizdə isə ilk elektron 

kitabxana yaratmaq təşəbbüsləri ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycan 
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Milli Elmlər Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri laborato-

riyasının əməkdaşları tərəfindən irəli sürülmüşdür. Məhz bu laboratoriyada 

musiqi alətlərinin elektron kitabxanası yaradılmışdır (9). Hazırda isə qlobal 

internet məkanında Azərbaycandilli resursları cəmləşdirən onlarla elektron 

kitabxanalar mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-

2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı‖nın (2) Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən  təsdiq edilməsindən sonra kitabxanaların fəaliyyətinin təkmilləşdiril-

məsi bu sahədə əsaslı islahatların aparılması, fondların müasir informasiya 

daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsi, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya mü-

əssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsi, elektron məlumat banklarının 

yaradılması, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi sahə-

sində  muxtar respublikda da mühüm işlər görülmüşdür. Məhz bu sərəncamdan 

sonra muxtar respublika kitabxanalarında elektron kitabxanaların yaradılması 

sahəsində mühüm addımlar atılmışdır.  

9 iyul 2013-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

Vasif Talıbov və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, 

akademik İbrahim Quliyevin iştirakı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetində 

"Elektron Naxçıvan - 8" mövzusunda (11) elmi konfrans keçirilmişdir. 

Konfransdan əvvəl  isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elektron kitabxanasının 

açılış mərasimi olmuşdur. Qeyd olunmuşdur ki, yenidənqurma işləri zamanı 

kitabxanada müasir surətköçürmə aparatı, elektron informasiya köşkü, əsas və 

ehtiyat server quraşdırılmış, 20 oxucu yeri yaradılmışdır. İlkin mərhələdə 50 

kitabın elektron kataloqu və tam mətnli elektron versiyası hazırlanmışdır. Bura 

müraciət edən hər bir oxucu elektron köşkdə qeydiyyatdan keçdikdən sonra 

kitab sifariş verə bilər. Sistem oxuculara kitabxananın elektron kataloqu ilə tanış 

olmaq, sorğulara operativ cavab almaq və virtual sifariş vermək imkanı yaradır. 

Üç dildə hazırlanan www.e-kitab.ndu.nmr.az  yeni internet saytı dünyadakı 

istənilən kitabxana ilə informasiya mübadiləsi aparmağa imkan verəcəkdir. 

Saytın ―Kitabxana‖, ―Elektron kataloq‖, ―Bizimlə əlaqə‖ bölmələrində kitabxana 

ilə operativ əlaqə saxlamaq, elektron axtarış xidmətlərindən istifadə etmək, dövri 

mətbuatla tanış olmaq imkanı vardır. İnternet saytında kitablar haqqında biblio-

qrafik məlumat və kitabların elektron variantları, ―Media‖ bölməsində isə 

audiokitablar yerləşdirilmişdir (12). 

Elektron kitabxananın  hazırki saytı olan lib.ndu.edu.az saytında təbiət 

elmləri, texnika və texniki elmlər, kənd və meşə təsərrüfatı, səhiyyə və tibb 

elmləri, ictimai və humanitar elmlər, mədəniyyət-elm-maarif, filologiya və bədii 

ədəbiyyat, biblioqrafik vəsaitlər- məlumat nəşrlər- jurnallar  bölmələrin elektron 

kataloqları mövcuddur.  Bunlardan əlavə saytda qəzetlər, jurnallar, ən çox 

oxunan kitablar üzrə də bölmələr təşkil olunmuşdur. Kitabxanada əsas olaraq 

istifadə olunan ―Elektron kataloq‖ bölməsidir. Bu bölmədə  istənilən elm üzrə 

müəllifin və ya kitabın adını yazmaqla axtarış aparmaq və qısa zaman ərzində 

həmin kitabı tapmaq olar. İstənilən oxucu elektron kitabxanadan istifadə edərək 

qəzetlər bölməsində ―Şərq qapısı‖ qəzetinin 2013-cü ildən ,―Azərbaycan‖ və 

―Yeni Azərbaycan‖ qəzetlərinin isə 2014-cü ildən (14) bu günə kimi elektron 

versiyalarını online şəkildə oxuya və yükləyə bilərlər.  Hazırda kitabxana 

saytında yerləşdirilmiş ―Faydalı Linklər‖ bölməsinə daxil olan istənilən şəxs  
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ölkəmizin və dünyanın 30-dən çox kitabxanasının saytına rahatlıqla daxil ola 

bilir. Kitabxanada elektronlaşdırma işləri hər il müntəzəm olaraq davam etdirilir. 

Bu günə kimi  45 mindən çox elektron kataloklaşdırılmış və 4494 elektron 

variantı hazırlanmış kitablar oxucuların istifadəsindədir. NDU-nun Elmi 

Kitabxanası dünya elmindən, beynəlxalq kitabxana təcrübəsindən bəhrələnərək 

oxuculara yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Fond və oxu zallarının hər birinin 

konkret elm sahələri üzrə ixtisaslaşdırılması və hər zalın ayrıca mərtəbələrdə 

yerləşdirilməsi bu kitabxananın Avropa kitabxana sisteminə inteqrasiyasının 

bəhrəsidir. Hazırda kitabxanada ayrı-ayrı elm sahələri üzrə ixtisaslaşdırılmış 9 

fond və 9 oxu zalı və və 2 şöbə oxuculara yüksək səviyyədə xidmət göstərir. 

Kitabxananın 1-ci mərtəbəsində 20 ənənəvi və 20 nəfərlik isə elektron internet 

mərkəzi  var. Digər mərtəbələrdə isə 85 nəfərlik oxucu zalları fəaliyyət göstərir. 

Ümumi olaraq 1il ərzində 17 mindən artıq oxucular istər online şəkildə müraciət 

edərək,  istərsə də kitabxanaya gələrək buranın imkanlarından istifadə edirlər. 

2019-cu ildən bəri kitabxana rəhbərliyi tərəfindən ―gəzən kitabxana layihəsi‖ 

təşkil olunmuşdur. Bu layihə əsasən yay və qış semestrlərində olur. Universitet 

yataqxanasının oxu zallarında tələbələr üçün zəruri olan kitablar qoyulur 

bununla da tələbələrin kitabxanaya gəlmədən mütaliyə etmələri daha da 

asanlaşır. Bunlardan əlavə universitet rektorluğunun qərarı ilə imtahan  vaxtları 

kitabxananın iş saatı 2 saat uzadılaraq axşam saat 8-ə kimi olur (10). Gəzən 

kitabxananın bir digər fərqli forması da kitabxana əməkdaşlarının hər həftə 

universitetin bir fakultəsinə gedərək ―oxunması zəruri olan kitablar‖ın 

müzakirələrini təşkil etmələridir (13). Kitabxana rəhbərliyi tərəfindən atılan 

bütün bu addımların məqsədi oxucuların daha asan bir şəkildə kitabxana 

imkanlarından yararlanmasıdır. 

Qeyd etmək istərdik ki, görkəmli şəxslərin kitabxanaya kitab hədiyyə 

etməsi artıq ənənə halını almışdır. Belə ki, akademik İsa Həbibbəyli, AMEA-nın 

müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, mərhum Zöhrab Vəliyev, 

akademik Budaq Budaqov, akademik Məmməd Cəfər Cəfərov, pedaqogika üzrə 

fəlssəfə doktoru, dosent Gültac Əliyeva və başqaları öz şəxsi kitab fondlarından 

kitabxanaya xeyli sayda kitab hədiyyə etmişlər. Hətta NDU-nun keçmiş rektoru, 

akademik İsa Həbibbəyli şəxsi kitabxanasındakı 21 000 ədəd kitabdan 5000 

ədədini kitabxanaya hədiyyə etmişdir. Muxtar Respublikada elm sahələri üzrə ən 

iri elmi kitabxana sayılan NDU Elmi Kitabxanasının fondunda hazırda dünyanın 

200 000-dən artıq ədəbiyyat saxlanılır (10). 

           Nəticə  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanası 1968-ci ildə fəaliyyətə 

başlayarkən maddi-texniki bazası çox aşağı səviyyədə olmuşdur. Lakin  

kitabxana istər  filial, istərsə də institut dövründə yüksələn xətlə inkişaf edərək 

keçən zaman müddətində zənginləşmiş, dünyanın müxtəlif universitet 

kitabxanaları və elmi tədqiqat qurumları  ilə qarşılıqlı əlaqələr yaratmışdır. 

Naxçıvan Dövlət Universitetində 2013-cü ildə elektron kitabxananın istifadəyə 

verilməsi nəticəsində kitabxanadan istifadə edənlərin zaman və məkan asılığına 

son qoyulmuşdur. Bu gün çoxlu oxucu kütləsinə malik bu kitabxana muxtar 

respublikada olan digər kitabxanalar kimi savadlı, yüksək intellektə malik 

kadrların formalaşmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. 
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РЕЗЮМЕ 

НИЛЮФЕР АГАЕВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НАХЧЫВАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(1991-2019 ГОДЫ) 

В статье рассмотрена деятельность научной библиотеки Нахчыванского 

государственного университета за 19 лет. Были доведены до внимания шаги, предпринятые 

государством в годы независимости в области усиления материально-технической базы 

научной библиотеки Нахчыванского государственного университета, и особо отмечено 

значение для автономной республики, созданной в 2013 году электронной библиотеки. Было 

отмечено, что в результате широких возможностей, созданных в электронной библиотеке, 

читатели могут положить конец временной и пространственной зависимости. Читатели 

также были проинформированы о ―Медицинской библиотеке‖, организованной здесь. 

Ключевые слова: Нахчыванский государственный университет, библиотека, 

электронная библиотека, электронный каталог, информация 

 

SUMMARY 

NILUFAR AGHAYEVA 

THE ACTIVITY OF SCIENTIFIC LIBRARY OF NAKHCHIVAN STATE UNIVERSITY 

(1991-2019 YEARS) 

         The article looks at the 19-year activity of the Nakhchivan State University Scientific 

Library. The steps taken by the state to strengthen the material and technical base of the 

Nakhchivan State University's Scientific Library over the years of independence were 

highlighted, and specifically highlighted the importance of the e-library which set up in 2013 for 

the autonomous republic. It has been particularly noted that readers will end their time 

dependence as a result of the extensive opportunities created by the electronic library. It also 

provided extensive information about the Medical Library which organized here. 

             Keywords: Nakhchivan State University, library, electronic library, electronic catalog, 

information 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

http://serqqapisi.az/index.php/resmikhronika/1783-nakhdzh-van-doevlaet-universitetindae-elektron-nakhdzh-van-8-elmi-konfrans-kedzhirilmishdir.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/16487-zaman-n-taelaebi-mutaliae-zaeruraeti.html
http://www.lib.ndu.edu.az/
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1918-1920-ci ĠLLƏRDƏ NAXÇIVAN REGĠONUNUN ĠCTĠMAĠ-SĠYASĠ 

VƏZĠYYƏTĠ 
 

Məqalədə dünyanın ən qədim yaĢayıĢ məskəni olan Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisinin 1918-1920-ci illər ərzindəki ictimai siyasi vəziyyəti təhlil edilir. Qeyd edilir ki, 5.5 min 

kv. km. Sahəyə malik olan bu ərazi əlveriĢli coğrafi mövqeyə malikdir. 3 ölkənin qovuĢacağında 

yerləĢməklə Ģərq dünyasına açılan qapıdır. Böyük karvan yollarının buradan keçməsi, böyük duz 

yataqlarının, mineral bulaqların, münbit torpaqların, meyvələrin olması yadellilərin həmiĢə 

diqqətini cəlb etmiĢdir. 

 Qeyd edilir ki, iki dəfə Rus-Ġran müharibəsi, erməni faĢizminin törətdiyi faciələr Naxçıvan 

torpaqlarında yerli əhaliyə ciddi zərbə vurmuĢdur. QonĢu dövlətlərlə sərhəd zonalarında 

yerləĢən Zəgəzur, Göyçə, Dərələyəz mahallarından azərbaycanlılar tədricən sürgün edilmiĢ və 

V.Q.Qriqoryevin qeyd etdiyi kimi 74 kənd boĢalmıĢ və bu kəndlərdə ermənilər yerləĢdirilmiĢdir.  

 Ərazinin ictimai-siyasi vəziyyəti erməni vandalizmi nəticəsində 1918-ci idə daha da 

mürəkkəbləĢmiĢdi. Belə ki, Andronik öz erməni birləĢmələrindən ibarət qoĢunu ilə Naxçıvan 

ərazisinə daxil olur. Əraziyə ġərur bölgəsindən daxil olan Andronik keçdiyi yerlərdə ucdan 

tutma hamını məhv etmiĢ, kəndləri viran qoymuĢdur. 

 Türklərin köməyə gəlməsi Andronikin qaçmasına səbəb olur. Bundan sonra erməni 

daĢnakları Naxçıvanı ələ keçirmək üçün geniĢ miqyaslı fəaliyyətə baĢlayırlar. Onlar daim 

nəhəng dövlətlərdən kömək alıb öz niyyətlərini yerinə yetirməyə çalıĢırlar. Bunun üçün 

ingilislərdən daim həm maddi, həm də mənəvi dəstək almıĢlar. Onlar hətta ingilis qoĢunlarının 

köməyi ilə Naxçıvana qoĢun gətirmiĢlər.  

 Belə bir vəziyyətdə Naxçıvan Türkiyəni çıxmaqla heç bir dövlətdən kömək almamıĢ, 

ancaq öz daxili qüvvəsinə arxalanmıĢdır. Naxçıvanın qeyrətli oğlanları yerli əhalidən özünü 

müdafiə dəstələri yaradır və mənfur düĢməni susdururdu. Bu erməni daĢnakları 

azərbaycanlılara soyqırım etdikləri kimi öz yerli ermənilərə zülm vermiĢlər. 1920-ci illərdə 

Azərbaycanın Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəsinə yerli ermənilər müraciət edirlər. 

Naxçıvan hərbi birləĢmələri yerli erməniləri daĢnak zülmündən azad edir. 

 Sonrakı dövrlərdə SSRĠ hökuməti daxilində yüksək vəzifə tutan erməni daĢnaklarının 

təkidi ilə Qars müqaviləsini pozaraq Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən Naxçıvan ərazisinin 

625 km
2
-ni və 9 kəndini Ermənistana vermiĢdir 

Açar sözlər: Naxçıvan, ictimai -siyasi vəziyyət, erməni faĢizmi 
 

Tarixin sınaqlarından mətanətlə çıxıb özünü yaşadan Naxçıvan MR –in 

müasir coğrafi mövqeyi aşağıdakı kimidir. Ərazinin ümumi sahəsi 5,5 min km
2  

olub sərhədlərinin ümumi uzunluğu 400 km-dir. Sərhəd xəttinin13 kilometri 

Dəhnə yüksəkliyindən Arazçayı boyunca Arazdəyənə qədəri Türkiyə  
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olub sərhədlərinin ümumi uzunluğu 400 km-dir. Sərhəd xəttinin 13 kilometri 

Dəhnə yüksəkliyindən Arazçayı boyunca Arazdəyənə qədəri Türkiyə 

Respublikası ilə həyati əhəmiyyətə malik sərhəd xətti, 163 kilometri Zərəni 

(Zereni) dəmir yol stansiyasından Dəhnə yüksəkliyinə qədər İran İslam 

Respublikası ilədir. Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Zəngəzur, Göycə 

mahallarının Ermənistana verilməsi nəticəsində Zəngəzur–Dərələyəz silsilələri-

nin suayrıcısı boyunca Ermənistanla  224 km –lik qondarma sərhəd xəttinə 

malikdir. Ərazi şimaldan cənuba 75 km, sərqdən qərbə isə  158 km-lik bir 

məsafədə uzanır. Naxçıvan regionunun təbii sərvətlərlə zənginliyi, əhalisi kimi 

saf təbii mühitə malik olması, ən əsası isə ―Şərqin qapısı‖ olması onun ərazisini 

daim yadellilərin işğalına məruz qoymuşdur.  

Araz çayı ilə Zəngəzur-Dərələyəz sıra dağlarının suayrıcısı arasında 

yerləşən Naxçıvan MR ərazisi ən qədim yaşayış məskəni olan regiondur. Muxtar 

respublikanın mərkəzi olan Naxçıvan şəhərinin isə tarixi daha qədimdir. İ.P. 

Vavilov ―Пщеницы в Абиссинии‖ əsərində qeyd edir ki, bu şəhərin tarixi 5000 

ildən çoxdur. Burada olan maddi-mədəni abidələr, mədəniləşdirilmiş üzüm 

kolları və bitkilər bu şəhərin yaşının  minimum 5300 il olduğunu göstərir.  

O.Həbibullayevin müəyyən etdiyinə görə  Naxçıvan şəhərinin bir neçə 

kilometrliyində yerləşən  Kültəpə məntəqəsində  təqribən 5300 il bundan əvvəl 

yüksək sivilizasiyaya  malik olan yaşayış başlamış və  2500 il davam etmişdir. 

Bu tarixdə ölkə dünyanın aparıcı, əsrarəngiz ölkələrindən biri olmuşdur. Bir sıra 

səyyah və  tədqiqatçıların əsərlərindən məlum olur ki,  Yer kürəsində belə bir 

əzəmətli və əhalisi çox olan şəhər olmamışdır.  Ölkənin  tarixinin mürəkkəbliyi,  

ictimai –siyasi hadisələrlə zənginliyi də onun tarixinin nə qədər qədim olduğunu  

sübut edir.  

Naxçıvan 1800-cü illərdən əvvəl iki böyük dövlətin –Rusiya və İranın 

diqqət mərkəzində idi. Bu regionda hər iki dövlətin mənafeyi toqquşur, bu isə 

son mərhələdə ərazinin işğalına səbəb olurdu. 

1806-cı ildə Rusiya ilə İran arasında müharibə başlayır. Ancaq Fransa –

İngiltərə birliyinin qərbdən Rusiya ərazisinə hücüm etməsi Rusiyanın İranla 

müharibəni axıra çatdırmasına imkan vermədi və 1813-cü ilin 24  oktyabrında 

Gülüstan kəndində müqavilə bağlanmasına səbəb oldu. Müqavilənin şərtlərinə 

görə Şimali Azərbaycan xanlıqları Rusiyanın Cənubi Azərbaycan xanlıqları, 

xüsusən Naxçıvan, Təbriz, Mərənd, Urmiyə, Ərdəbil və s. Azərbaycan torpaqları 

isə  farsların işğalı altında saxlanıldı. 

Həmin dövrdə Naxçıvan xanı dərin diplomatiyaya malik Kalbalı xan 

ictimai-siyasi vəziyyəti yüksək qiymətləndirir. Naxçıvanı qurtarmaq üçün yollar 

axtarır, Rusiyanın hegemon dövlət kimi apardığı siyasəti dərindən qiymətləndirir 

və Rusiyaya üstünlük verir. Naxçıvan xanının Rusiyaya münasibətinin dəyişməsi 

haqqında xəbər tutan Ağa Məhəmməd şah Qacar Kalbalı xanı Şuşa xanlığına - 

Əsgərana çağırtdırır, onu həbs etdirir, gözlərini çıxartdırır və Tehrana sürgün 

edir. Kalbalı xan 6 il Tehranda sürgündə qalır. 

Rusiya-Fransa müharibəsindən sonra Rusiya və İran birinci Rus-İran  

müharibəsinin nəticələri ilə razılaşa bilmirlər və ikinci Rus-İran müharibəsi 

başlayır. Vəliəhd Abbas Mirzə özünə güclü qoşun toplayır. İtirilmiş torpaqların 

geri qaytarılması üçün rusların işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına hücüm edir. 

Beləliklə Azərbaycan ərazisində  ikinci Rus-İran müharibəsi (1826-1828-ci illər) 
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başlayır (9). Müharibənin ən qanlı vuruşması Əsədabad kəndi yaxınlığındakı 

Abbasabad qalası uğrundakı vuruşma olur. Bu vuruşmada Abbas Mirzənin 

başçılıq etdiyi 40 minlik qoşun məğlub olur (9). Bu məğlubiyyətin səbəblərini 

izah edən fərziyələrdən biri də budur ki, Rusların qələbəsinin səbəblərindən biri 

də onların hücumu günorta namazı ilə üst-üstə düşüb. İran qoşunları namaz 

qılarkən ruslar hücüm edir və üstünlüyü ələ alırlar. 1826-cı ilin 26 iyununda rus 

qoşunları Naxçıvan xanlığını işğal edirlər, 7 iyulda qala təslim olur. 1828-ci ilin 

10 fevralında bağlanan ―Türkmənçay‖ müqaviləsinə əsasən Naxçıvan Rusiyanın 

tərkibinə qatılır. Müqavilənin hüquq  müddəti 150 il qəbul edilir. 

Bu tarixdən başlayaraq Rusiya işğal etdiyi əraziləri tədqiq edir. Onlar 

haqqında statistik məlumatlar toplayır, bir növü özünün gəlir mənbələrini 

axtarırdı. Ona görə də həmin ərazilərin öyrənilməsi üçün mütəxəssislər göndərir. 

Naxçıvan ərazisinin tədqiq edilməsi üçün Qriqoryev və Şopen adlı mütəxəssislər 

Naxçıvana gəlirlər və tədqiqat işinə başlayırlar. 

Naxçıvan ərazisinin statistik təsvirini öyrənən  V.Qriqoryev 1833-cü ildə 

Sankt-Peterburq şəhərində nəşr etdirdiyi ―Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri‖ 

əsərində Naxçıvanın  sərhədlərinin aşağıdakı xətt üzrə keçdiyini qeyd edir. ―O, 

39-41 dərəcəli enliklər arasında yerləşir. Şimal-şərqdən Bambak silsiləsi ilə, 

cənub, cənub-qərbdən Azərbaycanın fars əyalətləri ilə Arazboyu, şimal-qərbdən 

İrəvan əyaləti ilə sərhəd olan Arazın sol sahili ilə Arpaçaydan 40 verst yuxarıda 

Dərələyəz mahalının Danzik kəndindən Acaduru, Eyvazxan, Damçerşan xətti ilə 

Göycə gölünə və oradan Yelizavetpol mahalına keçən sərhəddə malikdir, sahəsi 

4500 kvadrat verstdir‖ (4, s. 12). 

Naxçıvan xanlığının sərhəddi Qaranlıq kəndi yanından (sovet hakimiyyəti 

dövründə kəndin adı dəyişdirilərək Martuni yazılmışdır) Göycə gölünə daxil 

olmuş, gölün çox hissəsi Naxçıvan xanlığının tərkibində qalırdı. Mənbələrdə 

qeyd edilir ki, ―Türkmənçay‖ müqaviləsinə görə İrəvan, Naxçıvan xanlığı və 

Ordubad ərazisi Rusiya tərəfindən ilhaq edilmişdir. Bu müqaviləni  20 mart 

1828-ci il tarixdə çar I Nikolay təsdiq etmişdir. 21 mart 1828-ci il tarixdə isə 

Ermənistan vilayətinin təşkil olunması haqqında fərmana qol çəkmişdir (11). 

V.Qriqoryevin  statistik təsvirindən məlum olur ki, həmin dövrdə 

Naxçıvan ərazisində 238 kənd olmuşdur. Bu kəndlərdən 174-də yaşayış olmuş, 

64-də isə tarixin keşməkeşliyindən, qonşu dövlətlərin ərazini müharibə 

meydanına çevirməsi nəticəsində boşalmışdır (12). Naxçıvan əyaləti iki dairəyə 

və 9 mahala bölünmüşdür. Əyalətdə 7299 ailə yaşamışdır. Naxçıvan 

sərhədlərində  daha çox dəyişikliklər və ərazidə gərgin hadisələrin baş verdiyi 

dövr isə 1918-ci ildən başlayır. 

1918-ci ilin may ayının 26-da Zaqafqaziya seymi öz fəaliyyətinə son verdi. 

Bu zaman qonşu Gürcüstanda  menşevik, Ermənistanda daşnakların rəhbərlik 

etdiyi respublika, Azərbaycanda imüsavat partiyasının rəhbərliyi ilə şərqdə ilk 

demokratik respublika, Naxçıvan regionunda isə Araz-Türk Respublikası 

yaradılır (3). Bu respublikanın ərazisinə Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, 

Qəmərli, Şərur, Naxçıvan və Ordubad qəzaları daxil idi. Respublikanın paytaxtı 

Naxçıvan şəhəri idi (3). Bu vaxt türk hərbi birləşmələrinin əlindən canını 

qurtarıb qaçan  Andronik öz başı pozuq quldur dəstəsi ilə Naxçıvana basqın edir 

və Naxçıvanda qətl-qarətlər törədir. Xalqın müraciəti nəticəsində Türk xalqının 

düşməni olan Andronikin  məhv edilməsi üçün Türk komandanlığı 1918-ci ilin 
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iyul ayında Naxçıvan- Şərur qəzasına kiçik bir hərbi dəstə göndərir (3). Bundan 

xəbər tutan Andronik Naxçıvanı tərk edib Zəngəzura qaçır. 1918-ci ilin sonunda 

türk hərbi dəstəsi Naxçıvandan gedir. Türk hərbi dəstələrinin Naxçıvandan 

getməsindən istifadə edən erməni quldur dəstələri Ordubad qəzasının Gənzə, 

Şərur-Dərələyəz qəzasının Yaycı, Əmovu, İrəvan qəzasının Qaraağac kəndlərinə 

basqın edirlər və yerli əhalini tam qılıncdan kecirirlər (3, s. 6).  

1941-1945-ci il müharibəsində Belarusiya Respublikasında alman faşistləri 

Xatın kəndini iki saat müddətində yerlə yeksan etmişlər. Bütün insanlar 

öldürülüb, kəndin vur-tut iki sakini salamat qalıbdır. Həmin kənddə bu faciəni 

əks etdirən böyük kompleks-abidə yaradılıbdır. Oranı ziyarət edənlər faşizmə 

lənət oxuyurlar. Azərbaycan kəndlərində  ermənilər Xatın faciəsindən də 

dəhşətli faciə törətmələrinə baxmayaraq hələlik belə bir abidə yaradılmayıbdır. 

Bu gün belə bir abidənin yaradılmasına ehtiyac vardır. 

Dərələyəzin Güvə (bəzi mənbələrdə Cüvə verilir) və İrəvan qəzasının, Vəli 

kəndlərini mühasirəyə alıb Sürməli, Zəngibasar, Dərələyəzdən azərbaycanlıları 

yurd-yuvalarından qovurlar. Həmin dövrdə erməni daşnakları Zəngibasarda  48, 

Vedibasarda  118, Dərələyəzdə 74, Şərurda 7 kəndi odlayıb viran qoymuşlar (2 

və 3).  

Kəndlərin və əhalinin müdafiəsi üçün Naxçıvanda bir neçə özünü müdafiə 

dəstələri yaradılır. Cəhri dəstəsinə Kalba Kərim (sağ cinaha Şiralıbəy, sol cinaha 

isə İsmayil Təpəbaşı rəhbərlik edirdi), Nehrəm dəstəsinə Kalba Muxtar, Qulubəy 

Dizə dəstəsinə Məmmədrza bəy, Naxçıvan şəhər dəstəsinə Hüseyn Əliyev, 

Şərur-Sədərək dəstəsinə Həsən Şahverdi oğlu, Yengicə dəstəsinə Məşədi 

Ələsgər ağa, Kəngərli dəstəsinə Möhsün Camalov, Baş Noraşen-Zeyvə-Düdəngə 

dəstəsinə Fətulla Hüseynov və Kalba Həbib bəy, Ordubad dəstəsinə müəllim 

İbrahimxəlil Axundov və s. başçılıq edirdilər (3). 

1919-cu ilin yanvarında erməni daşnakları Sədərək, Dəmirçi və Şərurun 

digər kəndlərinə hücüm edirlər. Vedini isə tam mühasirəyə alırlar. Kalbalı xanın 

rəhbərlik etdiyi Naxçıvan dəstəsi köməyə gedir. Vəlidağ yaxınlığında böyük 

vuruşma olur. Erməni qoşunları məğlub olur və Sədərək azad olur. Bu 

məğlubiyyətdən erməni daşnakları uzun müddət özlərinə gələ bilmirlər. 

Naxçıvanda bir müddət sakitlik olur. 1919-cu ilin Novruz bayramı günü erməni 

daşnakları yenidən Naxçıvana basqın edirlər. Onlara ingilis-amerikan qoşun 

nümayəndələri köməklik edirdilər. İngilis polkovniki Tempemey İrəvana gəlir 

və daşnak hökumətinə vədlər verir. Bu vədlərdən daha da quduzlaşan daşnak 

liderləri aşağıdakı tələbləri irəli sürürlər. Bütün İrəvan quberniyası, Naxçıvan, 

Şərur- Dərələyəz qəzaları, bütöv Qars vilayəti, Tiflis quberniyasının Ağılkələk 

qəzasının (adı dəyişdirilərək Axalkalaki yazılır) iki hissəsi və Borçalı qəzasının 

bir hissəsi, Yelizavetpol quberniyası Ermənistana verilməlidir (3). 

Naxçıvanda güclü könüllü hərbi qüvvənin olmasını başa düşən ingilislər 

Naxçıvanı təkləmək üçün onu bitərəf zona elan edirlər və öz qoşunlarını Şərur- 

Dərələyəz, Şərur, Şahtaxtı, Naxçıvan, Culfa dəmiryolu stansiyasında yerləşdirir-

lər. 

ABŞ-ın nümayəndəsi polkovnik Haskel 1919-cu ilin sentyabr ayının 9-da 

Naxçıvan, Şərur və Ordubad nümayəndələri Əli Səbri Qasımovu və Əsgərovu 

qəbul edir. Onlara bildirir ki, ABŞ-ın ordu mühəndisi polkovnik Edmond Deli 

Naxçıvana qubernator təyin edilibdir, 23 sentyabrda o, öz vəzifəsinə başlayacaq-
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dır. Əli Səbri Haskelin, yəni ABŞ-ın qarşısına on maddədən ibarət tələb qoyur: 

Naxçıvanda erməni qoşunu yerləşdirilməyəcək, qoşunun tərkibində erməni 

əsillilər olmayacaq, Naxçıvan daşnaq hökumətinə tabe olmayacaq və s. 

Əks–təqdirdə, Naxçıvanlılar öz istiqlaliyyətini qorumağa qalxacaq və 

Naxçıvan buna qadirdir (3).  

Bu tələblərə baxmayaraq daşnaq nümayəndəsi Naxçıvan xanları ilə 

müqavilə bağlamağa gəlir. Bu sazişə görə Naxçıvan və Şərur qəzaları Ermənis-

tana tabe olmalı idi. Bundan xəbər tutan Naxçıvanın qeyrətli oğlanlarından 

Hambal Vəli, Kor (ləqəbidir) Nağı, Əliçil Quşun oğlu Həsən və başqaları Şorsu 

çayının üstündən keçən körpüdə daşnaq nümayəndəsini tutub möhkəm döyürlər. 

Məktubu onun əlindən alıb onun gözləri qarşısında yandırırlar (3). Bir sıra 

ehtimallara görə onun saçını-saqqalını qırxıb,  bir qoca dişi eşşəyin üzərinə 

sarıyıb Sədərəkdən yola salırlar və bildirirlər ki, get çatdır ki, sizin havadar-

larınızı bundan da biabırçı vəziyyət gözləyir. 

Bu hadisədən sonra ingilis generalı Tomson daşnak lideri Xatisovla və 

hərbi müşavirlərlə zirehli qatarda Naxçıvana gəlirlər. Onlar əvvəlcə Şahtaxtı 

kəndində mitinq keçirirlər. Mitinq iştirakçılarından kimsə naqanla daşnak 

nümayəndəsini vurur (3). Gələn nümayəndələr arasında çaxnaşma düşür, ölünü 

yerdə qoyan daşnaklar hərbi vaqonlara dolaraq Naxçıvana gəlirlər. Naxçıvanda 

mitinq keçirilir və qəti bildirirlər ki, daşnak hökumətinin qoşunları bu yaxınlarda 

Naxçıvana gələcək və onlara toxunmağa heç kimin haqqı yoxdur. Əks–təqdirdə 

həmin insanlar güllələnəcəklər. Şəhərin sözü keçən adamlarından Hacı Həsənalı, 

demokrat Məmməd, çoban Kərbalayı İnam, başmaqçı Məşəmmədəli və 

başqaları ingilis daşnaklara qəti etiraz edirlər və bildirirlər ki, lazım gələrsə bu 

müqəddəs torpağı öz qanları ilə qoruyacaq və bu məmləkətə daşnakların 

girməsinə imkan verməyəcəklər (3). 

Xalqın etirazına baxmayaraq ingilis-amerikanlara arxalanan daşnaklar öz 

qoşunlarını Şərur və Naxçıvanda yerləşdirirlər. İngilislər Araz-Türk Respub-

likasının Nazirlər Şurasının bütün üzvlərini həbs edir və fərziyəyə görə Malta 

adasına sürgün edirlər (3). 1919-cu ilin oktyabrında daşnaq Varşanyan quber-

nator təyin olunur. Bu zorakılığa qarşı regionun hər yerində xalq hərəkatı baş-

layır. Şərurun Yengicə və digər kəndlərində, xüsusən dəmiryol stansiyasındakı 

ingilis-erməni cəbbəxanaları dağıdılır. Əsl ölüm-dirim müharibəsi başlayır. 

Kalbalı xanın başçılığı ilə  Naxçıvan şəhərindəki daşnak qubernatorunun 

iqamətgahı xalq tərəfindən dağıdılır.  

Daşnak hərbi qarnizonu indiki texniki kollecin yerində yerləşirdi. Bunu öz 

qeyrətinə sığışdırmayan şəhərin bir qrup vətənpərvəri gizli yığıncaq keçirirlər. 

Şəhər sakini Hacı Cabbar təklif edir ki, Bəhram xanın evinin altından 

qarnizonun binasına lağım atılsın və bina partladılsın (Bəhram xanın evi indiki 

―Təbriz‖ hotelinin yaxınlığında indiki şosse yolunun kənarında yerləşirdi). 

Təklif  bəyənilir. Təcili işə başlanılır. Qarnizonun binasının altına çoxlu 

partladıcı yığılır və partladılır (3). 

1920-ci ilin iyul ayının əvvəllərində daşnaq qoşunları Güvə (Cüvə) 

kəndinə basqın edirlər. Kənd əhalisi müdafiəyə qalxır. Qocaları, qadınları, 

uşaqları məscidə toplayırlar ki, məscid ibadət yeri olduğundan belə yerlərin 

dağıdılması dini baxımdan qadağandır. Ancaq ermənilər məscidi topa tuturlar. 

Camaat Valo bəyin başçılığı ilə Güvə kəndini tərk edirlər (3). 
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Bu vaxtı Abasqulu bəy Şadlinski Vedi xalqını erməni qırğınından qorumaq 

üçün onlara rəhbərlik edir. Vuruşa-vuruşa Vedini tərk edib Şərura çəkilirlər. 

Şərur xalqı Abasqulu bəyə köməyə qalxır. Abasqulu bəy Mərənd ətrafına çəkilir 

(3). 

Qeyd etdiyimiz bu iki il müddətində Naxçıvana heç bir yerdən kömək 

edilmədən Naxçıvan özü-özünü qoruyub saxlamışdır. 

Azərbaycan ərazisini 1920-ci ilə qədər qonşu dövlətlərlə sərhəddi Rusiya 

XİN-nin tərtib etdiyi məlumat xəritəsində verildiyi kimi olmuşdur.  

 
1920-ci il iyul ayının 28-də Naxçıvanda  Sovet hakimiyyəti qurulur və 

Bahadur Vəlibəyov Azərbaycanın Naxçıvanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

olur. Bahadur Vəlibəyov Naxçıvan könüllü hərbi birləşməsini yaradır, erməni 

xalqının müraciətinə əsasən  erməni daşnaklarını öz beşiyindəcə məhv edir  

1920-ci ildən sonra Naxçıvan ərazisinin sərhədlərində yeni dəyişikliklər edildi. 

Bu dəyişikliklər 1921-ci ilin martın 16-da bir tərəfdən RSFSR, Azərbaycan, 

Gürcüstan Ermənistan respublikaları, digər tərəfdənTürkiyə dövlətinin iştirakı 

ilə Moskvada oktyabr ayının13-də isə həmin tərəflərin iştirakı ilə Türkiyənin 

Qars şəhərində bağlanmış müqavilələrə  görə Naxçıvan ərazisinin sərhədləri 

aşağıdakı kimi müəyyən edilir (10). 

―Urmiyə kəndi, oradan düz xətlə Arazdəyən stansiyası (O, Ermənistan 

SSR-də saxlanılır), sonra düz xətlə  qərbi Daşburun dağını (3142)-oradan şərqi 

Daşburun dağını(4108)- Cəhənnəm dərəsi çayını keçərək Bulağın (Rövnə) 

cənubuna çatır. Bağırsaq (Yaqırsaq) dağının (6607), yaxud 6587-ci yüksəkliyin 

suayrıcı xətti ilə davam edərək keçmiş İrəvan qəzasının inzibati sərhəddini, 

oradan Şərur-Dərələyəz sərhəd xəttini izləyir, 6629-cu yüksəklikdən Kömür-

lüdağa (6839, yaxud 6930) və oradan 3080-ci yüksəkliyə gəlir. Sayatdağ (7868)-

Qurtqulaq (Kurt kulak) kəndi- Həməsür dağı (8160)-8022-ci yüksəklik-Kükü 

dağı (10282) və keçmiş Naxçıvan qəzasının sərhədlərinin şərqi ‖ (7). 
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Müqavilədə Türkiyə tərəfdən Kazım Qarabəkir paşa, Vəli bəy, Muxtar 

bəy, Məmduh Şövkət bəy, ikinci tərəfdən isə Əskənaz Mravyan, Poqos 

Makinzyan, Behbud ağa Şahtaxtinski, Şalva Eliava, Aleksandr Svanidze 

imzalayıblar (7). 

Sərhədlər müəyyən edilərkən 1868-ci ildə Qafqaz hərbi dairəsi 

tərəfindən nəşr edilmiş İrəvan quberniyasının, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və 

Ordubad qəzalarının coğrafi-geoloji xəritəsi əsas götürülmüşdür. Bu sərhədlər 

daxilində Naxçıvanın ərazisi, sahəsi 5988 kvadrat kilometr təsdiq edilmişdir. 

Moskva müqaviləsinin III maddəsində yazılır: ―Razılığa gələn hər iki 

tərəf hazırkı müqavilənin I (B) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Naxçıvan 

vilayətinin Azərbaycan himayəsi altında muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar, 

o şərtlə ki, Azərbaycan bu himayə haqqını heç bir zaman üçüncü bir dövlətə 

güzəştə getməyəcəkdir‖ (7). 

1924-cü ildə Rıbakov familyalı kartoqraf tərəfindən Naxçıvan MSSR-in 

1:25000-ə miqyaslı təkmil və dəqiq xəritəsi işlənilir. Bu nüsxə xəritə Naxçıvan 

MR Aqrar Sənaye Birliyinin Yer Quruluşu şöbəsində saxlanılırdı. Ümumiy-

yətlə, 1942-ci ilə qədər tərtib olunmuş xəritələrdə Naxçıvan MR-in sərhədləri 

düzgün göstərilmişdir. Çünki ərazidə edilən dəyişikliklər naturada edilsədə 

xəritələr də göstərilmirdi. 1942-ci ildən sonra çəkilən xəritələrdə isə artıq 

edilən dəyişikliklər  saxtakarlıqla xəritələrdə də öz əksini tapırdı. 

1929-cu ildə fevralın 18-də Zaqafqaziya MİK-i Qars müqaviləsinin 

şərtlərini pozaraq Naxçıvan MSSR-in 625 kvadratkilometr sahəsini və 9 

kəndini - Şərur rayonunda Qurdqulaq, Xəcik, Horadiz, Şahbuzla sərhəddəki 

Ağbin, Sultanbəy, Ağxəc, Almalı, İtqıran, Ordubad  rayonunun Qarçevan 

kəndlərini  alıb Ermənistana vermişdir. Naxçıvandan qoparılan ümumi ərazi 

62500 hektardan çox olmuşdur (1, s. 191). 

5300 illik tarixdən çox tarixi olan dünyanın bu qədim yaşayışa malik 

olan regionunun təxminən 100 illik bir dövründə baş verən mürəkkəb hadisə və 

proseslərin çox az bir hissəsini işıqlandırmağa çalışdıq. Regionun tarixinin 

tədqiqata cəlb olunmasına böyük ehtiyac vardır. ―Şərqin Qapısı‖nda yerləşən 

bu region tarixin bütün sınaqlarından mətinliklə çıxmış və özünü qoruyub 

saxlamışdır. Müstəqillik yolunda inkişaf edən Muxtar Respublikamız tarix 

boyu malik olmadığı  bir inkişaf yolu tutubdur. Belə ki, bir neçə günlüyə 

ərazidən aralanan insan qayıtdıqda az qalır onu tanımasın. Bu gün Naxçıvan 

dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilib.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГАСАНОВ, ГАСАН ГАСАНОВ, ИСМАТ ГАСАНОВ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАХЧЫВАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1918-1920 ГГ. 

 В статье анализируется общественно-политическая ситуация на территории 

Нахчыванской Автономной Республики, старейшего в мире поселения, в 1918-1920 гг. 

Отмечено, что 5,5 тыс. kв. км. эта область имеет выгодное географическое положение. 

Расположенный на стыке 3 стран, это дверь в восточный мир. Прохождение крупных 

караванных путей, крупных соляных отложений, минеральных источников, плодородных 

почв и плодов всегда привлекало внимание иностранцев. 

Отмечается, что дважды российско-иранская война и трагедии, совершенные 

армянским фашизмом, наносили серьезный удар по местному населению Нахчывана. 

Местных азербайджанцев постепенно депортировали из районов Зангазур, Гойджя, 

Даралаяз, расположенных на приграничных территориях с соседними странами и как 

отметил В.Г. Григорьев, было эвакуировано 74 села, в которых поселились армянские 

поселенцы. 

Общественно-политическая ситуация в этом районе стала более сложной в 1918 

году в результате армянского вандализма. Таким образом, Андроник, погибший за 

предательство турецкого государства, вступил на территорию Нахчывана с армией своих 

армянских войск. Андроник, который вошел в область из области Шарур, уничтожил всех 

в местах, где он проходил, и разрушил деревни. 

Помощь турок заставляет Андроника бежать. После этого армянские дашнаки 

начали масштабную деятельность по захвату Нахчывана. Они постоянно пытаются 

достичь своих целей с помощью гигантских государств. За это они всегда получали как 

материальную, так и моральную поддержку от англичан. Они даже привели войска в 

Нахчыван с помощью британских войск. 

В такой ситуации Нахчыван не получал никакой помощи ни от одного 

государства, кроме Турции, но опирался на собственные внутренние силы. Ревностные 

мальчики Нахчывана сформировали группы самообороны из местного населения и 

заставили замолчать ненавистного врага. Эти армянские дашнаки преследовали своих 

местных армян, когда они совершали геноцид против азербайджанцев. В 1920-х годах 

местные армяне обратились к уполномоченному представителю Азербайджана в 

Нахчыване. Нахчыванские воинские части освобождают местных армян от дашнакского 

гнета. 

Позже, по настоянию высокопоставленных армянских дашнаков в правительстве 

СССР, он нарушил Карсское соглашение и уступил азербайджанские земли, в том числе 

625 км
2
 территории Нахчывана и 9 селений Армении. 

Ключевые слова: Нахчыван, общественно-политическая ситуация, армянский 

фашизм 

 

SUMMARY 

ALI HASANOV, HASAN HASANOV, ISMAT HASANOV 

THE SOCIO-POLITICAL SITUATION OF THE NAKHCHIVAN REGION IN 1918-1920 
 The article analyzes the socio-political situation in the Nakhchivan Autonomous 

Republic, the oldest settlement in the world, in 1918-1920. It is noted that 5.5 thousand square 

meters. km This area has a favorable geographical position. Located at the junction of 3 

countries, this is the door to the eastern world. The passage of large caravan routes, large salt 

deposits, mineral springs, fertile soils and fruits has always attracted the attention of foreigners. 
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It is noted that twice the Russian-Iranian war and the tragedies committed by Armenian 

fascism inflicted a serious blow on the local population of Nakhchivan. Local Azerbaijanis were 

gradually deported from the Zangazur, Goyja, Daralyaz districts located in the border areas with 

neighboring countries and as noted by V.G. Grigoryev, 74 villages were evacuated, in which 

Armenian settlers settled. 

The socio-political situation in this area became more complicated in 1918 as a result of 

Armenian vandalism. Thus, Andronic, who died for the betrayal of the Turkish state, entered the 

territory of Nakhchivan with the army of his Armenian troops. Andronicus, who entered the 

region from the Sharur region, destroyed everyone in the places where he passed and destroyed 

the villages. 

The help of the Turks forces Andronic to flee. After that, the Armenian Dashnaks began 

large-scale activities to capture Nakhchivan. They are constantly trying to achieve their goals 

with the help of giant states. For this, they always received both material and moral support from 

the British. They even brought troops to Nakhchivan with the help of British troops. 

In this situation, Nakhchivan did not receive any help from any state other than Turkey, 

but relied on its own internal forces. The zealous boys of Nakhchivan formed self-defense 

groups from the local population and silenced the hated enemy. These Armenian Dashnaks 

persecuted their local Armenians when they committed genocide against Azerbaijanis. In the 

1920 s, local Armenians turned to the authorized representative of Azerbaijan in Nakhchivan. 

Nakhchivan military units liberate local Armenians from Dashnak oppression. 

Later, at the insistence of senior Armenian dashnaks in the USSR government, he 

violated the Kars Agreement and ceded the Azerbaijani lands, including 625 km2 of Nakhchivan 

and 9 villages of Armenia. 

Keywords: Nakhchivan, socio-political situation, Armenian fascism 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANIN TALIġ DAĞLARININ MEġƏLƏRĠNDƏ YAYILAN  

POLYPORACEAE FƏSĠLƏSĠNƏ AĠD GÖBƏLƏKLƏRĠN NÖV MÜXTƏLĠFLĠYĠ 

   

Aparılan tədqiqatlar nətidcəsində Azərbaycanın TalıĢ dağlarının meĢə ekosistemlərində 

yayılan qov göbələkləri (Polyporaceae fəsiləsi) növ tərkibinə görə tədqiq edilmiĢdir. Müəyyən 

edilmiĢdir ki, tədqiq edilən meĢələrin mikobiotasının formalaĢmasında qov göbələklərinin 19 

növü iĢtirak edir. Tədqiq edilən ərazilərdə qeydə alınan 19 növün 1-i stenotroflara, 7-i Ģərti 

stenotroflara, 11-i isə evritroflara adi olması göstərilmiĢdir.  

Açar sözlər: meĢə ekosistemləri, qov göbələkləri, növ tərkibi, substratlar üzrə 

paylanması 
 

 Məlumdur ki, prokariot və eukariot orqanizmlərin hamısı bioresurslara 

aiddir (1). Bioresurslara aid olan canlılardan olan göbələklər həm növ 

müxtəlifliyinə, həm də təbiətdə yerinə yetirdikləri funksiyaların rəngarəngliyinə 

görə digər canlılardan fərqlənirlər və üzvi maddələrin olduğu hər bir yerdə 

yayılma qabiliyyətinə malikdirlər (3, s. 4; 7). Mikromisetlər və makromisetlər 

olmaqla iki böyük qrupa bölünən göbələklər müxtəlif biosenozların heterotrof 

blokunda və  ümumi resurs potensialında mühüm rol oynayırlar (11-12). Belə ki, 

onlar təbiətdə, o cümlədən meşələrdə üzvi maddələrin destruksiyasında və 

transformasiyasında aktiv iştirak etməklə onların davamlılığını təmin edir, qida, 

dərman və yem keyfiyyətlərinə görə təssərüfat əhəmiyyətinə malikdirlər (2; 10; 

12). Bu səbəbdən də hazırda müasir mikologiyanın piroritet istiqamətlərindən 

biri müxtəlif regionlara xas olan mikomüxtəlifliyin bu aspektlərdən qiymətlən-

dirilməsidir.  

 Makromisetlərin ən geniş yayılmış qruplarından biri də taksonomik 

aidiyyatına görə bazidili göbələklərin Polyporaseae fəsiləsinə aid olan 

nümayəndələridir ki, bunların da ən çox yayıldıqları yer meşələr hesab olunur. 

Bu fəsiləyə aid göbələklərin növ tərkibi və yayılması qanunauyğunluqları 

haqqında xeyli tədqiqat işləri aparılsa da, nəticələri  hələki qənaətbəxş hesab 

etmək olmaz.  Eyni zamanda bu göbələklərin müxtəlif bioloji aktiv maddələrin 

(2; 5), o cümlədən farmakoloji  aktivliyə malik olanların aktiv produsentləri 

olmasının da aydınlaşdırılması  onlara olan marağın daha da yüksəlməsini və 

onlardan istifadənin reallaşdırılmasına imkan verən informasiyaların əldə 

edilməsini şərtləndirən aspektlərdə tədqiqini  qaçılmaz edir. 

 Bu səbəbdən də təqdim olunan işin məqsədi Azərbaycanın Talış dağlarının 

meşə ekosistemlərində yayılan Polyporaceae fəsiləsinə aid göbələklərin növ 

tərkibinə, eləcə də məskunlaşdıqları substratlarda paylanmasına görə xarakterizə 

edilməsi olmuşdur. 
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Tədqiqat üçün nümunələr Talış dağlarında yerləşən meşələrindən götürülmüş-

dür.  Nümunələrin götürülməsi marşrut metodu (11) ilə həyata keçirilmişdir. Bu 

məqsədlə uzunluğu 3-10 km, eni isə 10 m olan marşrutlar seçilmişdir. Seçilən 

marşrutların hamısı tədqiq edilən meşələrin hüdudlarında və ona bitişik olan 

aqrofitosenozları əhatə etmişdir. Tədqiq olunan ərazilərdə göbələklərin həm 

kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə uçotu aparılmışıdır (8, s. 9). Göbələklərin say 

tərkibini müəyyənləşdirən zaman hər bir substratda (sağlam və ya qurumaqda 

olan ağac, qurumuş ağac, kötük və s.)  rast gəlinən eyni növə aid bir neçə meyvə 

cismindən yalnız biri qeydə alınmışdır. 

Göbələklərin identifikasiyası toplanmış meyvə cisimlərinin morfoloji 

təsvirinə, bazidiosporların ölçüsünə əsaslanan müxtəlif təyinedicilərdən (6; 13, s. 

15) istifadə edilməklə həyata keçirilmişdir. 

    Tədqiq edilən meşələrdə 2012-2015-ci illər ərzində aparılan tədqiqatlarda 

Polyporasea fəsiləsinə aid  19 göbələk növünün yayılması aşkar edilmişdir ki, 

onlar haqqında da  məlumatlar 1-ci  cədvəldə verilir. Göründüyü kimi, qeydə 

alınan 9 cinsin 6-ı tədqiq edilən meşələrin mikobiotaının formalaşmasında 1 

növlə,  1-i 2, 1-i isə 3 növlə təmsil olunur. Təkcə Trametes cinsi 8 növlə təmsil 

olunur, yəni bu cins Azərbaycan meşələrində ən geniş yayılmış cins kimi 

xarakterizə edilə bilər.  

 Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bu cins aparılan digər tədqiqatlarda da 

Azərbaycanda geniş yayılması müəyyən edilmiş və Azərbaycanın ksilomiko-

biotasında ümumiyyətlə 9 növlə təmsil olunması müəyyən edilmişdir. 

 Cədvəl 1. 

Polyporaceae fəsiləsnə aid göblək növlərinin taksonomik strukturu 
Şöbə Sinif Sıra  Fəsilə  Cins 

Bazidiomycota Bazidiomycetes Polyporales Polyporaceae   

 

Cerrena(1), 

Daedaleopsis(1)  

Fibroporia(1) , 

Fomes(1) 

Lenzites(2)  

Polyporus(3)  

Pseudotrametes(1), 

Pycnoporus(1)  

Trametes(8) 

  

 Qeyd edək ki, tədqiq edilən meşələrdə  yayılması qeydə alınan  göbələklə-

rin hamısının məskunlaşma yerləri meşəni formalşdıran ağaclardır və göbələklə-

rin həmin ağaclar üzrə paylanmasının xarakterinin müəyyənləşdirilməsi  də mü-

əyyən elmi və praktiki maraq kəsb etdiyindən tədqiqatların gedişində bu məsələ-

yə də aydınlıq gətirilmişdir.  Göbələklərin konkret substratlarda məskunlaşması 

xüsusiyyətlərinə görə  növlər üç kateqoriyaya bölünürlər (12):  

1. Sübstrat spesifikliyi yaxşı ifadə olunan növlər, yəni müəyyən bitki cinsinə 

aid ağaclarda məskunlaşan növlər (bəzən bunları stenotrof növlər  kimi 

xarakterizə edirlər) ; 

2. Bir qrup bitki cinslərinə aid ağaclarda məskunlaşan növlər (şərti stenotrof 

növlər); 

3. Xüsusi substrat ixtisaslaşması olmayan növlər (evritrof növlər). 
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Tədqiqatların gedişində yayılması qeydə alınan bu göbələklərin bu bölgüyə 

uyğun xarakterizə edilməsi zamanı aydın oldu ki,  onların arasında  substrat spe-

sifikliyi yaxşı ifadə olunan göbələklər cəmisi 1 növlə təmsil olunurlar (cəd. 2).  

 

Cədvəl   2 

Polyporaceae fəsiləsinə aid göbələk  növlərinin substratlar üzrə paylanmasının 

ümumi xarakteristikası 
Мəskunlaşdıqları substrata 

münasibəti    

Növlər 

Substrat spesifikliyi yaxçı ifadə 

olunan növlər   

Fibroporia  bombucena 

Bir qrup bitki cinslərinə aid ağaclarda 

məskunlaşan növlər 

Cerrena unicolor, Daedaleopsis confragossa,  

Lenzites reichardtii, Pycnoporus cinabarinus,  

Trametes heteromorpha,  T.hoehnelii, T.ochraseus 

Xüsusi substrat ixtisalaşması  

olmayan növlər 

 Fomes fomentarius,  Lenzites betulina,   

Polyporus agariceus, P.sqamosus, P.varius  

Pseudotrametes gibbosa,   Trametes cervinus, 

T.hirzuta, T.pubescens, T.versicolor, T.zonatus   

  

 Qeyd etmək lazımdır ki, ksilotrof makromisetlərin, o cümlədən 

Polyporaceae fəsiləsinə aid göbələklərin xarakteristikası zamanı bu bölgüdən 

onların xarakterik xüsusiyyətlərini özündə ifadə edən bir əlamət kimi istifadə 

edilməsi məqsədəuyğun deyil, belə ki, təmiz kulturaya çıxarılmış stenotrof və 

şərti stenotroflara aid makromisetlər vegetativ faza mərhələsində təbii şəraitdə 

məskunlaşmadığı ağaclardan ibarət qidalı mühitdə intensiv böyümə 

qabiliyyətinə malikdirlər. Bu öz təsdiqini həm bizim tədqiqatlarda, həm də 

aparılan digər tədqiqatlarda (1) öz təsdiqini tapıbdır. 

 Beləliklə aparılan tədqiqatlardan aydın oldu ki, Talış meşələrinin 

ekosistemlərində Polyporaceae fəailəsinə aid göbələklər geniş müxtəlifliyə 

malikdir ki, bunun da kəmiyyət göstəricisi  tədqiqatların gedişində qeydə alınan  

19 növlə ifadə olunur.  
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РЕЗЮМЕ 

АРЗУ ГАСАНОВА, ЛАЛА БУНЬЯТОВА 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  ГРИБОВ СЕМЕЙСТВО POLYPORACEAE, 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ЛЕСАХ ТАЛЫШСКИХ ГОР АЗЕРБАЙДЖАНА 

В результате проведенных исследований, были исследованы по видовому составу 

трутовые грибы (семейство Polyporaceae), распространенные в различных лесах 

Талышские горы Азербайджана. Установлено, что в формировании микобиоты 

исследованных лесов принимают участие 19 видов трутовых грибов. Показано, что из 19 

видов, обнаруженных на исследованных территориях, 1 вида, по распространению на 

субстратах, характеризуются как стенотрофы, 7 вида - как условные стенотрофы, а 11 

видов евритрофы.  

Ключевые слова: лесные экосистемы, трутовые грибы, видовой состав, 

распределение по субстратам 

 

SUMMARY 

ARZU HASANOVA, LALA BUNYATOVA 

SPECIES DIVERSITY  MUSHROOMS OF FAMILY POLYPORACEAE, 

DISTRIBUTED IN TALISH FORESTS OF AZERBAIJAN   

  The studies were investigated species composition of bracket fungi (family 

Polyporaceae), distributed in the various forests of Azerbaijan Republic. It was found that the 

formation of mycobiota studied forests are involved 19 species of bracket fungi. It is shown that 

from 19 species found in the investigated areas, 1 species by spread on the substrates, are 

characterized as stenotroph, 7 species - as convention stenotroph and 11 species evritroph.   

 Keywords: forest ecosystems, the bracket fungi, species composition, distribution of 

substrates 

  

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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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 

tələbatının 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 

genişlənir, ancaq bərpaedici qüvvələri hələlik ötə bilmir. 

3. Elmi-texniki inqilab dövrü (ETİ). Bu dövrdə dağıdıcı qüvvəlrin rolu 

yüksəlir, ―ölü zonalar yaranır‖, ―təbiət-insan‖ məfhumu ―insan-təbiət‖ məfhumu 

ilə əvəz olunur. Beləliklə, insanlar tərəfindən təbiətdə gedən proseslərin 

proqnozu verilməklə, təbiətin mühafizə olunması məsələləri araşdırılır və elmin 

yeni-yeni sahələri meydana gəlir ki, belə sahələrdən biri də ―Landşaftşünas-

lıq‖dır. 

Landşaft sözü mənşəcə alman sözü olub, ―land‖ torpaq, ―shaft‖ isə ev, 

məskən mənasında işlənir və yerin xarici görünüşü deməkdir. Məşhur 

landşaftşünas 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 

dəyişikliklər 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 

çevrilmişlər. 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 istiqa-

mətlərinin əsaslı  dəyişməsidir.  Bütün  bunlar  müasir  texnologiya  və  insanın  
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təsərrüfat fəaliyyəti   ilə bağlıdır. Məlumdur ki, insan yarandığı gündən bəri təbi-

ətdən istifadə etməklə öz tələbatının ödənilməsi üçün geniş əraziləri əkib-becər-

məyə başlamışdır. Bu, təxminən 40-50 min il bundan əvvəl baş vermişdir. ―6-8 

min il bundan əvvələdək ancaq kiçik sahələrdə əkinçiliklə məşğul olan insan-

ların 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, 

silahlanma, 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 

tükənməsinə, 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 uyğunlaş-

dırılmışdır. 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). 
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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 

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 torpaqla-

rın 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 
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antropogen faktorların təsiri sürətlə artmaqda davam edir və hazırki şəraitdə çox 

vaxt hakimlik edir. İndiki dövrdə Yerin canlı aləmi və orqanizmlərin bütün 

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 

komplekslərinin dəyişilməsinə təsir göstərir. Beləki, bu təsir bəzən torpaqların 

şoranlaşması, bataqlıqlaşma, antropogen eroziya vəs. fəsadlar törədir. ―Respubli-

ka ərazisində min illər ərzində baş verən eroziya prosesi nəticəsində torpağın 

münbit qatı aparılmış və məhsuldarlıq azalmışdır‖ (2, s. 33). 

Torpağın ilkin eroziyası – səthi eroziya suların iz və şumlarla azıb öz 

yerini 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, 

meşəqoruyucu zolaqların salınması fikrini irəli sürürlər. 

İnsanın kənd təsərrüfatı sahəsində torpaqdan istifadəsi əhəmiyyətli 

prosesdir. 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 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ДЕГРАДАЦИЮ 

ЛАНДШАФТОВ 

В статье говорится о ландшафтах. С этой целью на первый план выдвигаются 

ландшафта Нахчыванской Автономной Республики. Говорится об организации на данной 

территории сельского хозяйства и о его влиянии на деградации  ландшафтов. Системно 

изучаются причины, влияющие на ландшафты Нахчыванской Автономной Республики и 

раскрываются  их значения. Кроме этого в статье объясняются причины увеличения 

территории 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 LANDSCAPESIN 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 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA  QƏSƏBƏLƏR 

 
Dünyada hər yerdə olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da kəndlər böyüyə-

rək qəsəbələrə, qəsəbələr böyüyərək Ģəhər tipli qəsəbələr, Ģəhər tipli qəsəbələr isə böyüyərək Ģə-

hərlərə çevrilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan Ģəhərtipli qəsəbələr müxtəlif funksi-

yaları ilə seçilir, bunlara hasilat sənayesinin inkiĢafı nəticəsində yaranan sənaye istiqamətli 

qəsəbələr, əhatəsindəki inzibati əraziləri mövcud yeyinti məhsulları ilə təmin edən, yəni inzibati-

idarəetmə və təsərrüfat-təĢkilat funksiyası yerinə yetirən qəsəbələr, yaxud nəqliyyat-sənaye 

qovĢaqlarında yerləĢən, nəqliyyat inkiĢafı ilə əlaqədar yaranan qəsəbələr və s. Region qəsəbələ-

rinin əksəriyyətinin ən böyük problemi isə  əhali azlığıdır.  

Açar sözlər: qəsəbə, Ģəhər, funksiya, əhali 

 

 Yaşayış məntəqələri sosial-iqtisadi inkişaf dövrü gedişində, bəzən qısa 

müddət ərzində bir mərhələdən digərinə keçə bilir. Yaşayış məntəqələri haqqın-

dakı qanuna əsasən şəhər tipli qəsəbələrin əhalisinin sayı 2000 nəfərdən çox 

olmalı və əhalisinin əsas hissəsi qeyri-kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmalıdır. Bəzi 

şərtlər daxilində əhalisi 2000 nəfərdən çox olmayan məntəqələr də ştq kimi 

qəbul edilə bilir. Dünyanın çox yerində bu rəqəmlər fərqlidir. Məsələn Türkiyə 

Respublikasında əhali sayı 2000-dən çox 20000-dən az olmaqla. Almaniyada 

100000 nəfərə qədər əhalisi olan yaşayış məntəqələri balaca qəsəbə, yaxud 

Ameriakda bələdiyyəsi olan ən balaca yaşayış yeri qəsəbə adlanır. İngiltərədə isə 

kənddən böyük yaşayış məntəqəsi və ya şəhərin müəyyən bir qismini də qəsəbə 

adlandıra bilirlər. Məsələn, Greater London, ― London City‖ni(yəni London 

şəhərinin hamısı), yaxud ―London Town‖ ―City of London‖u (yəni Londonda 

olan city bölgəsi) ni təmsil edir (1). 

  Qəsəbələrin yaranmasında demoqrafik proseslər dominantlıq təşkil edir. 

Kənd yaşayış məntəqələrində iri müəssisələrin tikilməsi və əhali sayının sürətli 

artması nəticəsində iri qəsəbə və ya şəhər tipli qəsəbələr yarana bilir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da yeni qəsəbələrin yaranması 1950-ci illərə təsadüf 

edir və hələ də bu proses davam edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

qəsəbələrin yaranmasına əsas təsir edən amillər təbii sərvətlərin istismarı, sənaye 

müəssisələrinin tikilməsi və bunlarla əlqaədar əhali sayının həmin yerlərdə 

artması olmuşdur. Naxçıvan MR-də 1959-cu illərdə yaranan şəhərlərdən Culfa, 

1979-cu ildə yaranan Şərur şəhəri əvvəllər şəhər tipli qəsəbə olmuşdur (2). 

 Naxçıvan kimi iri şəhərlərin təsiri dairəsində olan Babək, Əliabad qəsəbə-

ləri ilə şəhər arasında sıx sosial, mədəni, əmək, istehsal əlqələri yaranmışdır. Hə-

min qəsəbələrlə Naxçıvan şəhəri arasında əhali kəfkirvari mirasiya yolu ilə  iş və 

təhsil üçün gəlir. 1920-1945 və 1946-1970-ci illərdə  Azərbaycan Respublikası 

üzrə ən az qəsəbə Naxçıvan iqtisadi rayonunda yaranmışdır. 
  

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 05.04.2021, qəbul edilib: 11.04.2021 
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Naxçıvan İqtisadi Rayonunda qəsəbələrin yaranma tarixi (3) 
 Qəsəbələlərin 

sayı 
1920-1945-ci 

illər 
1946-1970-ci 

illər 
1971-1991-ci 

illər 
1991-ci ildən 

sonra 

Naxçıvan 

iqtisadi rayonu 
8 1 1 - 6 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 8 qəsəbə vardır, ki bunların da hamısı şəhər 

tipli qəsəbə deyil (4). 12 iyun 2020-ci ildə milli Məclisin növbədənkənar 

sessiyasının növbəti iclasında Babək rayonunun inzibati ərazisində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsi  müzakirə edilmiş və Babək qəsəbə inzibati 

ərazi dairəsi tərkibindəki Babək qəsəbəsinə şəhər statusu, Cəhri kənd inzibati 

ərazi dairəsi tərkibindəki Cəhri kəndinə, Nehrəm  kənd inzibati ərazi dairəsinə 

nehrəm əsəbə inzibati statusu verilmişdir. 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən qəsəbələr bunlardır. 
Naxçıvan şəhər 

ərazi vahidi 
1 Əliabad  qəsəbə iəd Əliabad q. 

Babək rayonu 
1 

Cəhri qəsəbə iəd  

Nehrəm qəsəbə iəd  

Ordubad şəhəri 

2 

Parağaçay qəsəbə iəd 
Parağaçay q. 

Ağdərə q. 

Şəhriyar qəsəbə iəd 

 

Şəhriyar q. 

Kilit k. 

Kotam k. 

Sədərək rayonu 1 Heydərabad qəsəbə iəd Heydərabad q. 

Şahbuz rayonu 1 Badamlı qəsəbə iəd Badamlı q. 

Kəngərli rayonu 1 Qıvraq qəsəbə iəd Qıvraq q. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında İnzibati ərazi dairəsi olan qəsəbələrin sayı  7, 

ərazi vahidi olan qəsəbələrin sayı isə 8-dir.       

   

Qəsəbələrin status aldığı illər 
 Qəsəbələrin adı Status aldığı illər 

Qıvraq 2004 

Heydərabad 1982 

Badamlı 2005 

Parağaçay 1954 

Şəhriyar 2003 

Ağdərə 1950 

Əliabad 2002 

Nehrəm 2020 

Cəhri 2020 

   

 Bu qəsəbələrin bir çoxu şəhərlər sırasına daxil deyil. Çünki ehali sayı 

mövcud normalara uyğun gelmir. 2020-ci ilin iyun ayında Azərbaycan 

Respublikasında əhalisinin sayına görə ən iri kənd olan Nehrəm kəndinə, daha 

sonra isə Cəhri kəndinə qəsəbə statusu verilmişdir.Nehrəm kəndinin əhalisinin 

sayı 20000 nəfərdən çoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi fəhlə 

qəsəbələri şəhər tipli qəsəbə kimi götürülmüşdür. Fəhlə qəsəbələrində əhali sayı 

500 nəfərdən az ola bilər. 1954-cü ildə polimetal (mis-molibden) filizin istismarı 

ilə əlaqədar yaradılmış  Parağaçay qəsəbəsi buna nümunədir. Lakin şəhər tipli 
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qəsəbədə əhali sayı nümunəvi göstəricidən aşağıdır və 100 nəfərdən yuxarı 

qalxmır. Burada əhalinin artım tempi 1970-1979-cu illərdə 59,6%, 1979-1989-cu 

illərdə 445,2%, 1989-1999-cu illərdə 37,3% olmşdur (2). 1999-cu ildə Böyük 

Britaniya şirkətləri ilə bağlanmış müqviləyə əsasən  Ordubad rayonunun  

Parağaçay və Ağdərə  mədən yataqlarının kəşfi və istismarı  üzrə işlər 

sürətlənmiş və mədən sənayesinin bərpası işləri davam etmişdir. Qəsəbə  

mərkəzdən 54 km nəsafədə yerləşir (5)       

 Naxçıvan Muxtar respublikasında əhali sayına görə ən böyük şəhər tipli 

qəsəbəsi Babək qəsəbəsi idi ki, 2020-ci ilin iyun ayında şəhər statusu 

almışdır.Naxçıvan şəhərindən  6 km uzaqda yerləşən  Babək qəsəbəsində əhali 

sayı 2010-2017-ci illər ərzində 2300 nəfərdən çox artmışdır. Şəhərdə daş və 

üzüm emalı zavodları, tikinti və yeyinti müəssissələri fəıaliyyət gösrtərir. 

Naxçıvan çayının sahilində yerəşir.       

Naxçıvan İqtisadi rayonunun qəsəbələri 2010-cu ildə əhalisinin sayına 

görə yalnız Kəlbəcər-Laçın və Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonlarından irəlidə idi. 

Naxçıvan İqtisadi rayonunda qəsəbələrin böyüklünə görə təsnifatı (2010-cu il) 

 
 Qəsəbələrin 

sayı 

Qəsəbələrin 

əhalisinin sayı(min 

nəfər) 

İqtisadi rayonlar üzrə 

qəsəbələrin böyüklüyü (min 

nəfər) 

3 minə 

qədər 

3-10 

minə 

qədər 

10 

mindən 

çox 

Naxçıvan 

iqtisadi rayonu 
8 14,5 6 2 - 

  

 2010-cu ildə Naxçıvan İqtisadi rayonunun qəsəbələrinin əhalisinin ümu-

mi əhaliyə nisbəti  3,5%, şəhər əhalisinə olan nisbəti isə 12,1% təşkil edirdi (3). 

Ümumiyyətlə Naxçıvan iqtisadi rayonundakı qəsəbələri əksəriyyətinin sayı 3 

minə qədər olduğundan kiçik qəsəbələr üstünlük təşkil edir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı qəsəbələr sənaye-hasilat (Parağaçay, Ağdərə, Badamlı), 

İnzibati-idarəetmə (Heydərabad, Babək, Qıvraq), Nəqliyyat qovşağı (Əliabad, 

Parağaçay, Şəhriyar) mərkəzləri funksiyalarını yerinə yetirirlər. Naxçıvan 

şəhərində yerləşən Əliabad qəsəbəsi əvvəllər kənd olmuşdur. Bu qəsəbə 

Naxçıvanda Şərura gedən yolun üzərində yerləşir və nəqliyyat funksiyası vardır. 

1991-ci ildən Əliabad adı rəsmiləşdirilmişdir (6). Qəsəbə kimi 2002-ci ildə 

yaradılmışdır. Əliabad qəsəbəsi dağ ətəyində yerləşir. Burada infrastrulturun 

yaxşılaşdırlması və quruculuq işləri nəticəsində Naxçıvan şəhəri ilə birləşmişdir. 

Qəsəbənin əhalisinin əksəriyyəti Naxçıvan şəhərinin maddi və sosial 

infrastruktur obyektlərində çalışırlar.Naxçıvan şəhəri ilə Əliabad qəsəbəsi 

arasında sıx əlaqə mövcuddur. Hər ikisi arasında inteqrasiya mövcuddur. 2009-

cu ildə Əliabad qəsəbəsində qurulan ―Karel‖ DS-200 tipli elektron ATS 800 

nömrə tutumludur. Və bunların çox hissəsi istifadə olunur (7). Əliabad qəsəbə-

sində 2013-cü ildən yeni məktəb binası istifadəyə verilmişdir (8). 2018-ci ildə 

Əliabad qəsəbəsində 2,9 min nəfər əhali yaşayırdı (9). 2014-cü ildə isə Əliabad 

qəsəbəsində 1352 nəfər seçici olmuşdur. Badamlı qəsəbəsi 2005-ci il 29 mart 

tarixində Badamlı kənd inzibati ərazi dairəsinin tərkibindən ayrılaraq  inzibati 
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ərazi vahidi yaradılmışdır (10). Qəsəbənin yaradılmasına əsas təsir edən amil 

sənaye əhəmiyyətli, Rusiyanın Kislovodosk şəhərindəki ―Narzan‖ mineral suyu 

ilə eyni tərkibli olan, Badamlı mineral suyunun emalı, qablaşdırılması olmuşdur. 

―Badamlı‖ zavodu 1947-ci ildən fəaliyyət göstərir. 1970-1980-ci illərdə 

müasirləşdirildikdən sonra qablaşdırılaan suyun 90%-i xaricə göndərilirdi. 

Ərazidə bulaqların əsasında Qafqazın ən böyük mineral sudoldurma zavodların-

dan biri yerləşir.Mineral su ―Badamlı-5‖ adı altında qablaşdırılır. Mineral 

bulaqların gündəlik debiti 2,5 mln litrə çatır.    

 Qəsəbə dəniz səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdə və Naxçıvan 

şəhərindən 30 kilometr aralıda yerləşir. Əhalisi 2009-cu ildə 1226 nəfər 

olmuşdur (11). Adı meyvə ağaclarının daha çoxunu badamın təşkil etməsi ilə 

əlaqədardır. 2019-cu ildə Badamlı qəsəbə yolu  Muxtar Respublikada həyata 

keçirilən sosial-iqtisadfi islahatlara uyğun olaraq yenidən qurulmuş, yaşayış 

binaları əsaslı təmir olunmuş, xidmət mərkəzi yaradılmış və quruculuq işləri 

aparılmışdır. Xidmət mərkəzində 10 nəfər işlə təmin olunmuşdur (12).

 Heydərabad qəsəbəsi. Bu qəsəbə Sədərək rayonun tərkibinə daxildir. 

Sədərək rayonunun mərkəzi olan Heydərabad qəsəbəsi 1982-ci ildə  əsası 

qoyulmuş, 23 mart 2000-ci ildə qəsəbə statusu almışdır (9, s. 348). Lakin qəsəbə 

şəhərlər sırasına daxil deyil (2, s. 402). Bu qəsəbənin spesifik xüsusiyyəti  

çoxfunksiyalı olmasıdır.İnzibati, ticarət-paylayıcı, mədəni-məişət və təchizat 

funksiyalarını yerinə yetirir (3, s. 234). Qəsəbə həmçinin Sədərək rayonunun 

iqtisadi mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməklə, rayonun iqtisadi və sosial həyatında 

mühüm rol oynayır. Heydərabad qəsəbəsində sənaye çox zəif inkişaf etmişdir. 

Əhali xırda yeyinti və yüngül sənaye müəssisələri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı ilə 

də məşğul olur. Heydərabad qəsəbəsində Sədərək rayonu ərazisindəki üzüm 

bağları hesabına şərab zavodu fəaliyyət göstərmişdir. 1990-cı illərdə  ermənilər 

tərəfindən dağıdılmış qəsəbə 2010-cu ildə tamamilə yenidən qurulmuşdur. 

Qəsəbədə 84 yeni yaşayış məntəqəsi tikilmişdir. 2018-ci ildə 2,2 min nəfər 

əhalisi vardı. Heydərabad qəsəbəsinin yaranmasının əsas səbələri iqtisadi və 

nəqliyyat-coğrafi mövqe funksiyası olmuşdur. Qəsəbə Türkiyə və İranla 

həmsərhəddə yerləşərək, mühüm dəmiryolu və avtomobil yollarının üzərində 

yerləşmişdir. Ermənistanla  hava yolu ilə 500 metr məsafədə yerləşir (13). 

Heydərabad qəsəbəsi Dəhnə və Vəlidağ yüksəklikləri ilə əhatələnmiş, Sədərək 

düzənliiyndə əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqedə yerləşir.   

 Parağaçay qəsəbəsi: Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Paraçay qəsə-

bəsiParağaçay polimetal filizlərinin Hasilat-mədən sənayesi hesabına yaranıb 

inkişaf etmişdir (3, s. 233). 1954-cü ildə qəsəbə statusu almışdır (9, s. 124). 

Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamacında yerləşir. 2016-cı ildə qəsəbədə 87 

nəfər əhali yaşayırdı (14). 54km məsafədə Ordubad-Parağaçay avtomobil yolu, 

həmçinin  Şəhriyar, Parağaçay və Ağdərə qəsəbələri arsında II kateqoriyalı keçid 

yolları vardır ki, uzunluğu 248 km-dir (14).   

 Şəhriyar qəsəbəsi:Şəhriyar qəsəbəsi Ordubad rayonu ərazisində. Ordubad 

düzənliyində yerləşir. Əvvəlki adı Ordubad olmuş, 1 mart 2003-cü ildən adı 

dəyişdirilmişdir (14). Qəsəbənin əhalisi 2012-ci ildə 0,3 min, 2018-ci ildə 376 

nəfər olmuşdur (4). Əhalisi əsasən kənd təsərrüfatı, sosial infrastruktur  

sahələrdə və kiçik xidmət sahələrində çalışır. Kilit və Kotam kəndləri də 

qəsəbənin inzibati idarəçiliyindədir. Kilit kəndi Ordubad rayonunun mərkəzin-



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

318 

dən 16 km cənub-şərqdə, Naçıvan–Bakı dəmiryolunun sol tərəfində, Zəngəzur 

silsiləsinin ətəyində yerləşir.Kotam kəndi isə Ordubad rayonundan 5 km cənub-

şərqdə, Naxçıvan- Bakı dəmiryolunun şimal tərəfindədir.Əhalisi2009-cu ildə 

410 nəfər olmuşdur (15).        

 Ağdərə qəsəbəsi: Bu qəsəbə Ordubad rayonunun Parağaçay qəsəbə inzibati 

ərazi vahidində yerləşən qəsəbədir. Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamacında 

yerləşir. Ağdərə qəsəbəsi 1950-ci ildə  eyniadlı ərazidə filizsaflaşdırma  kom-

binatının yaradılması ilə əlaqədar salınmışdır. Qəsəbənin daimi əhalisi yoxdur. 

Babək qəsəbəsi (2020-ci ildən şəhər statusu almışdır): Naxçıvan iqtisadi 

rayonunda əhalisinin sayına görə ikinci qəsəbə Babək qəsəbəsidir. Babək rayonu 

ərazisində, Naxçıvançayın sahilində  yerləşir. Babək qəsəbə statusunu 1978-ci 

ildə almışdır. Babək qəsəbəsinin inzibati idarəçiliyinə  Babək qəsəbəsi, 35 kənd 

yaşayış məntəqəsi yerləşir (16). Babək qəsəbəsi Babək trayonu əraziində 

təsərrüfat-təşkilat, inzibati idarəetmə, sosial-mədəni mərkəz funksiyalarını 

yerinə yetirir. Qəsəbənin Naxçıvan şəhərinə yaxın yerləşməsi, əlverişli iqtisadi-

coğrafi və nəqliyyat coğrafi mövqeyi, onun inkişafına əsas təkan verən 

amillərdəndir. Bu inkişafın nəticəsində 2009-2016-cı illər ərzində qəsəbənin 

əhalisi 2 dəfəyə qədər artmışdır. 2016-cı ildə qəsəbənin əhalisi 5747 nəfər 

olmuşdur. Babək qəsəbəsində tikinti və yeyinti sənayesi müəssisələri  əsas yer 

tutur.‖Dizayn Beton Məmulatları Kompleksi‖ MMC şirkəti qəsəbənin ən böyük 

tikinti müəssisəsidir. Burada 81 nəfər işlə təmin olunmuşdur (9, s. 122.). ―Cahan 

Beton Məmulatları kompleksi‖ndə Babək qəsəbəsin  əmək ehtiyyatları işlə təmin 

olunmuşdur. Babək qəsəbəsinin əhalisinin bir qismi isə Qoşadizə kəndində 

yerləşən ―Bərəkət Ət Məhsulları kompleksi‖ndə işləyir. Babək qəsəbəsidə kiçik 

həcmli çörəkbişirmə, un məmulatları istehsalı kimi yeyinti müəssisələri vardır. 

Babək qəsəbəsi Naxçıvan şəhərinə yaxın olduğundan əmək qabiliyyətli 

əhalisinin əksəriyyəti  kəfkiri miqrasiya formasında, yaşayış yerini dəyişmədən  

Naxçıvan şəhərində işləyirlər.    

 Qıvraq qəsəbəsi: Kəngərli rayonunun inzibati idarəetmə mərkəzidir. 2004-

cü ildə qəsəbə statusu almışdır. Qıvraq qəsəbəsinin inzibatıi  idarəçiliyində  bir 

qəsəbə, 10 kənd məntəqəsi yerləşir. Şəruru-Ordubad düzənliyinin  Böyükdüz 

hissəsində dəniz səviyyəsindən 910 metr hündürlükdə yerləşir (14). Qəsəbənin 

yaranmasına təsir edən amillər onun təsərrüfat-təşkilat, sosial-mədəni funksiya-

ları yerinə yetirməsidir. Qıvraq qəsəbəsində əhali hələ monqollar dövründə 

məskunlaşmış, və adı Aurqan adından götürülmüşdür (17). 1 yanvar 2012-ci il 

tarixli Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 

əsasən Qıvraq qəsəbəsində 5,4 min nəfər əhali yaşayırdı (18).   

 Qəsəbədə kiçik yeyinti və yüngül sənaye müəssisələri fəaliyyət göstərir. 

Yeyinti sənayesi müəssisələridən çörəkbişirmə və müxtəlif un məmulatları 

müəssisələrini misal çəkmək olar. Əməkqabiliyyətli əhalisi əsasən tikinti və 

mədən sənayesində, kənd təsərrüfatında çalışır. əhalisinin xeyli xissəsi  coğrafi 

yaxınlıqla əlaqədar olaraq, Böyükdüz ―Duzdağ-mədən‖ ərazisində yerləşən 

―Naxçıvan Duz İstehsalı‖ MMC şirkətində işləyir. Naxçıvan İqtisadi rayonunda 

qəsəbələrin əhalisinin sayına görə qruplaşdırılması 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında qəsəbələrin əsas demoqrafik problemi 

əhali azlığıdır. Heydərabad və Əliabad qəsəbələrinin əhalisinin sayına görə orta 
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qəsəbələr sırasına yaxınlaşmışdır. Parağaçay qəsəbəsinin əhalisi 100 nəfərdən 

yuxarı qalxmır. 

 
Naxçıvan Ġqtisadi rayonu üzrə qəsəbələrin 

böyüklüyü(min nəfər) 

Daimi 

əhalisi 

olmayan 

3minə qədər 

3-10 

minə 

arası 

10 

mindən 

çox 

Ağdərə Əliabad Cəhri  

 Heydərabad Qıvraq  

 Badamlı Nehrəm  

 Parağaçay   

 Şəhriyar   

 

Ağdərə qəsəbəsində daimi əhali yaşamır. Əhalisinin sayına görə ən böyk 

qəsəbələri Babək (hazırda şəhər), və Qıvraq qəsəbəsidir. Naxçıvan MR-də 

yerləşən qəsəbələrin infrastrukturunda əsaslı dəyişikliklər edilmişdir.Su, işiq, 

qaz ilə təmin olunmuş və kanalizaiya şəbəkəsi yenilənmiş və asfalt yollar 

salınmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ТЮРКАНА АЛИЕВА 

ГОРОДА В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Как и в других частях света, в Нахчыванской Автономной Республике села 

превращаются в города, поселки - в поселки городского типа и поселки городского типа. 

Поселки городского типа в Нахчыванской Автономной Республике, промышленные 

поселения, образовавшиеся в результате развития горнодобывающей промышленности, 

поселения, обеспечивающие административное питание окружающих административных 

районов, то есть поселения, выполняющие административные и хозяйственно-

организационные функции, или транспортные- промышленные развязки. выделяются, 
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населенные пункты и др., созданные в связи с развитием транспорта. Самая большая 

проблема большинства населенных пунктов области - малонаселение. 

Ключевые слова: город, поселения , функция, население 

 

SUMMARY 

TURKANA ALIYEVA 

TOWNS IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

As in other parts of the world, in the Nakhchivan Autonomous Republic, villages are 

transforming into towns, towns into urban-type towns and urban-type towns cities. Urban-type 

settlements in Nakhchivan Autonomous Republic, industrial settlements formed as a result of the 

development of the mining industry, settlements that provide administrative food to the 

surrounding administrative regions, that is, settlements that have administrative and economic-

organizational functions, or transport-industrial intersections. are distinguished. , settlements etc. 

created in connection with the development of transport. The biggest problem of most of the 

settlements in the region is lack of population. 

Keywords: town, city, function, population 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ МАГМАТИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Территория Нахчыванской Автономной Республики очень богата памятниками 

природы, основную часть которых составляют геоморфологические памятники 

магматического происхождения. Благодаря полноте проявления магматизма здесь 

сформировался широкий спектр природных памятников интрузивного, экструзионного и 

отчасти эффузивного происхождения - объектов великолепного экотуризма, 

характерных для всех форм его деятельности. 
Ключевые слова: Нахчыван, геоморфология, састав, экотуризм, памятник, магма 
 

Известно, что для развития экологического туризма, необходимо 

наличие компонентов природной среды. Сложность и своеобразие условий 

эволюции недр и поверхности земной коры территории Азербайджана 

предопределили в совокупности значительное богатство и многообразие ее 

природных ресурсов, такие как рельеф, ландшафты, полезные ископаемые, 

почва, климат, внутренние воды, растительный и животный мир.  

В этом аспекте богатый потенциал имеет Нахчыванская Автономная 

Республика, которая является неотъемлемой частью Азербайджана. Особое 

географическое положение и сложность геотектонического развития 

территории Автономной Республики обуславливая сложность и 

многообразие физико–географических условий предопределили в 

совокупности богатства и уникальность природных ресурсов. Благодаря 

этому территория характеризуется наличием здесь почти всех известных 

типологических и генетических разновидностей живых и неживых 

памятников природы. С этой точки зрения всю совокупность природных 

памятников Автономной Республики можно подразделить на:  

- геолого – геоморфологические  

- гидрогеологические 

- гидрологические  

- биологические (ботанические, зоологические ) 

- природоохранные 

Среди перечисленных видов природных памятников на территории Нахчы-

ванской Автономной Республики наиболее выделяются геоморфологичес-

кие природные памятники. Геоморфологические памятники природы Авто-

номной Республики весьма разнообразны. К такому виду природных 

памятников относятся особые формы рельефа, интересные своим внешним 

видом, размерами или происхождением. Геоморфологические памятники 

природы  порой  трудно  отличить  от  геологических.  Примером того явля 
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ется то, что скалы можно рассматривать как геологический памятник, если 

они сложены редкими горными породами, и как объект геоморфологичес-

кий, если это интересные по внешнему виду и размерам обнажения горных 

пород. В результате этого нередко они бывают и теми и другими. Все 

геоморфологические памятники природы Нахчыванской АР поражают 

своими размерами и причудливостью очертаний. К данному типу природ-

ных памятников относятся: 

-экструзивные купола (Асхаби – Кахф, Иландаг, Нагаджир, Алинджа, 

Бердык, Элты и др. )  

- интрузивные массивы (Ордубадский батолит, Лякатах, Сакарсу и др.) 

- синклинальные плато (Дуздаг, Дарыдаг, Неграм и др.) 

- тектонические структуры (Мегридаг, Ардыч, Ахура и др.) 

- карстовые пещеры (Кетам, Килит,Дашгала, Армамед и др.) 

- месторождения различных полезных ископаемых (Дарыдаг, Дуздаг, 

Парагачай и др.) 

- экзотические скалы (Газангельдаг, Кюкюдаг, Дарыдаг, Папагдаш и др.) 

-стратиграфические разрезы (Кечалтапа, Герангала, Арсу и др.) 

- земляные пирамиды 

- ледниковые формы рельефа 

- оползни 

- следы землетрясений 

Также к геоморфологическим памятникам природы относятся специфичес-

кие формы рельефа, обладающие неповторимым своеобразием и прида-

ющие живописность ландшафтам. Обычно покрытые лесом, имеющим 

важное водоохранное почвозащитное и оздоровительное значение горы и 

перевалы, а также участки речных долин являются не только геоморфоло-

гическими , но и ботаническими памятниками природы.  

Среди геоморфологических природных памятников, особо выделяют-

ся геоморфологические памятники магматического происхождения. С 

геологической точки зрения территория Нахчыванской АР относится к 

складчатой системе южной части Малого Кавказа. Вследствие длительного 

и сложного взаимодействия эндогенных и экзогенных рельефообразующих 

геологических процессов, область имеет сложное геологическое и 

геоморфологическое строение. Таким образом благодаря разнообразию 

проявления на данной территории магматических процессов во всех 

формах его деятельности, здесь сформировался широкий спектр интрузив-

ных, экструзивных и частично эффузивных природных памятников, 

представляющих уникальные объекты экологического туризма. 

Интерес и целесообразность рассмотрения роли магматизма в 

формировании геоморфологических природных памятников на примере 

территории Нахчыванской Автономной Республики, обуславливается 

достаточной геоморфологической изученностью и предопределенная 

значительной сложностью геодинамического ее развития между Иранской 

и Транскавказской микроплитами в теле Малого Кавказа и полнотой 

магматической деятельности. 

Магматизм, помимо экзогенных и тектонически составляющих 

эндогенных процессов и явлений морфогенеза, представляя совокупность 
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тех геолого – геоморфологических событий, движущей силой которых 

являются магма и его производные, играет существенную роль в развитии 

разнообразных магматических и тектоно – магматических форм рельефа 

(4, с. 5). При этом последние часто являясь интересными и уникальными, 

адекватные магматизму типологическими разновидностями геоморфологи-

ческих природных памятников, представляют собой важнейшие объекты 

экотуризма (6). Следовательно, изучение данной проблемы на примере 

Нахчыванской Автономной Республики приобретает большое научное и 

прикладное значение.  

Таким образом, эволюция осложняющих территории структурно – 

геоморфологических ( или плито – тектонических) единиц (Зангезурское 

поднятие, Ордубадский синклинорий, Нахчыванская наложенная мульда, 

Шарур – Джульфинский антиклинорий) в последовательных геодинами-

ческих режимах (рифтинг- спрединг, субдукция, коллизия) сопровожда-

лась многократным и сложным проявлением магматизма (2). При этом в 

каждом геодинамическом режиме, помимо тектонических, образовались 

присущие им магматические морфоструктуры, которые впоследствии 

подвергаясь деформациям и деградациям трансформировались в 

современные и представляют различные природные памятники. (рис.1) 

 
Рис. 1. МОРФСТРУКТУРНАЯ КАРТА-СХЕМА 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Следовательно, благодаря принадлежности исследуемой территории 

к эвгеосинклинальным системам здесь формировались многочисленные 

магматические морфоструктуры почти всех типологических разновиднос-

тей. Однако, несмотря на многообразие и интенсивность магматической 

деятельности, проявленная здесь во всех формах извержения магмы 

(плутонической, вулканической), некоторые их разновидности не сохрани-

лись в современном рельефе. Так, продукты эффузивного вулканизма 

деформируясь принимают участие в строении постмагматических морфос-
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труктур, за исключением редких случаев (лавовые плато Биченек, Кюкю, 

Джамал и др.) не образуют собственно вулканические природные памят-

ники.  

Данное следует констатировать и в отношении вулканических 

построек центрального типа (шлаковые, стратовулканические конусы), 

которые впоследствии подвергаясь денудационному уничтожению не 

отражаются  в современном рельефе.  При этом памятники магматического 

происхождения приурочены, главным образом к плутонической (интрузив-

ной) и экструзивной формам проявлениям магматизма. Наиболее крупные 

из интрузивных природных памятников представлены Ордубадским 

батолитом (водораздельная часть Зангезурского хребта) и интрузивными 

массивами Льякатакского и Сакарсуинского штокообразных тел. Ряд 

малых интрузивных тел, несмотря на широкое их распространение, 

образуя криптоморфоструктуры, не отражаются в современном рельефе 

как природные памятники.  

 Тем не менее некоторые из малых интрузивных тел в определенных 

условиях отпрепарируясь резко выражаются в рельефе и формируют 

интрузивные природные памятники в виде куполовидных возвышенностей 

(Кюкю, Башкенд, Казанчи. Бердык, Асадкияф, Эльты и др.). При этом 

наиболее широким распространением пользуются магматические 

памятники, обусловленные экструзивным типом извержения (Иландаг, 

Алинджа, Нагаджир, Кутандаг и др.), самым крупным из которых является 

эффектно выраженный на  фоне предгорной наклонной равнины мощный 

экструзивный куполовидный массив Иландаг, который располагается на 

левом берегу р. Алинджачай в пределах Парадашского наложенного 

прогиба. Эта гора приурочена к восточному крылу Яйджи- Шарурской 

антиклинальной зоны и представляет собой изолированную куполо-

образную возвышенность. Эта гора с зазубренной вершиной хорошо видна 

почти со всех сторон участков территории НАР, а особенно из города 

Нахчыван. Прекрасное морфологическое выражение Иландаг в рельефе 

объясняется литологическим составом пород с одной стороны весьма 

устойчивых против денудационных процессов, а с другой стороны пород 

легко поддающихся размыву. Разрушаясь вдоль столбчатых отдельностей, 

породы слагающие экструзив образуют на склонах коллювиальные 

шлейфы. Относительная высота горы достигает приблизительно – 750 м , а 

площадь экструзива занимает – 3, 8 км
2
. Иландаг – представляет собой 

природную достопримечательность или природный памятник города 

Нахчыван, и является его визитной карточкой. Вокруг горы Иландаг, с 

самых дальних времен складывалось множество легенд и сказаний, 

которые с некоторыми изменениями переходили от поколения к 

поколению и дошли до наших дней. Согласно одной из легенд , слово 

«илан» с азербайджанского языка переводится как «змея», а слово «даг» 

означает «гора». Таким образом , вследствие того, что свод купола 

расчленен на 2 – западную и восточную вершины, он имеет вид раскрытой 

пасти змеи, с чем и связывают название горы Иландаг («Змеинная гора»). 

Согласно другой легенде, изначально это гора называлась Инандаг, что 

означает «Гора Веры». Гору так называл Ной, который долгое время плыл 
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на своем ковчеге и давал названия горам, о вершины которых ударялся его 

ковчег. В последствии название Инандаг менялось , и наконец приняло 

нынешнюю форму Иландаг. Эта же легенда объясняет и происхождение 

необычной формы горы- с раздвоенной вершиной. Согласно легенде от 

сильного удара о ковчег, вершина Иландаг раскололась на 2 части. Так 

появилось третье название горы – «Хачачдаг», что переводится как 

«Раздвоенная Гора». Одна из легенд свидетельствует о том, что территория 

и окрестности горы когда – то просто кишели змеями, за что местные 

жители и назвали гору Иландаг.  

Следует отметить , что уникальный Иландагский геолго – геоморфо-

логический природный памятник по генетическими особенностям , мор-

фологической контрастности, изолированной выраженности в рельефе, а 

также изварожительной таинственности , причудливости , эстетической 

привлекательности, уникальности и другим достопримечательностям, при-

обретает огромное экотуристическое значение, согласно которым его 

можно отнести к природным памятникам Всемирного значения и включить 

в список природного наследия ЮНЭСКО. Таким образом куполовидный 

массив Иландаг, является неоценимым наследием страны, и ответствен-

ность за их сохранность необходимо как эстафету передавать от поколения 

к поколению. Данный геолого – геоморфологический природный памятник 

, является важнейшим объектом экологического туризма на территории 

Нахчыванской Автономной Республики, и играет немаловажную роль в его 

развитии. 

 Одним из наиболее интересных куполовидных возвышенностей 

интрузивного генезиса а также одним из наиболее интересных геолого – 

геоморфологических памятников природы. исследуемой территории 

является Асхаби–Кахфская интрузивная морфоструктура, которая образо-

валась происходящем в раннеплиоценовом веке неогенового периода 

магматизмом, и представляет собой пластовое малое интрузивное тело 

дацитового состава. Морфологически Асхаби – Кахф имеет моноклиналь-

ное строение. В рельефе возвышенность образует петроскульптурную 

экзотическую скалу относительной высотой от основания более 260 м, а от 

окружающей равнины 650 м. Южная часть горы по сравнению с северной 

менее обрывистая. Вершинная часть ее на севере обнажена, и по склонам 

наблюдается мощная осадочная толща эоцена. Одной из основных 

достопримечательностей куполовидной возвышенности является наличие в 

ее теле псевдокарстовой (кластокарстовой ) пещеры, которая по преданию 

была убежищем преследуемых людей в античное время (название скалы от 

арабского «асхаби-кахф» означает люди живущие в пещере). Расположена 

пещера вблизи города Нахчыван и пользуется известностью на всем 

Ближнем Востоке. Название пещеры упоминается в священной книге 

«Коран», и считается святыней всего исламского мира. Эта пещера 

полностью отвечает следующему описанию в том же Коране: «И ты 

видишь , как солнце, когда восходило отклоняясь от пещеры их направо, а 

когда заходило миновало их налево». Пещера Асхаби – Кахф служит 

местом поклонения. Окрестные жители считают Асхаби – Кахф священ-

ным местом и называют ее «оджаг». 
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Пещера Асхаби – Кахф – это целый клад, скрывающий неведомый до 

сих пор сведения о далеком прошлом. Необходимо отметить, что все 

вышеуказанные особенности , возвышают данный памятник в ранг 

международных природных памятников. Таким образом отметим также и 

то, что данный памятник имеет огромное экотуристическое значение , и 

играет значительную роль в его развитии.  

Также можно выделить экструзивный купол Алинджа,  расположен-

ный на правом берегу р. Алинджачай, у селения Ханага, в юго – восточной 

части Зангезурского хребта, в 5, 5 км к северо – западу от Иландагаи в 3,5 

км к северо – северо – востоку от Шарура. Приурочен к сводной части 

Ханагинской антиклинали и имеет куполообразную форму. В плане имеет 

форму эллипса, большая ось которого ориентирована в северо – западном 

направлении. Абсолютная высота экструзива 1820 м, относительная – 570 

м (над руслом р. Алинджачай). Общая площадь экструзива 1,3 км
2
. 

Морфологически купол представлен тремя вершинами. На склонах 

наблюдаются шлейфы коллювиальных образований. Гора сложена 

лакколитами , на ней практически отсутствует всяческая растительность, 

кроме травы, а с вершины открывается великолепный пейзаж на соседние 

горы. Данный памятник природы также своей привлекательностью играет 

большую и значимую роль для развития здесь экологического туризма. 

Следовательно, анализ геолого – геоморфологических данных, 

посвященных территории Нахчыванской Автономной Республики, 

свидетельствует о значительной роли магматизма в формировании ее 

рельефа.  Таким образом, изучение магматических природных 

памятников Нахчыванской Автономной Республики имеет важное 

значение в развитии экологического туризма в данном регионе.  
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XÜLASƏ 

NĠGAR SADIXOVA, HÜSEYN XƏLĠLOV  

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASINDA GEOMORFOLOJI TƏBIƏT 

ABIDƏLƏRININ INKIġAFINDA MAQMATIZMIN ROLU 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi əsas hissəsini maqmatik mənşəli geomorfoloji 

abidələrin təşkil etdiyi təbiət abidələri ilə xeyli zəngindir. Maqmatizmin təzahürlünün tam 

dolgunluğu ilə əlaqədər olaraq burada onun fəaliyyətinin bütün formalarına xas olan intruiv, 

ekstruziv və qismən də effuziv mənşəli təbiət abidələrinin – möhtəşəm ekoturizm obyektlərinin – 

geniş spektri formalaşmışdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, geomorfoloji qurulş, ekoturizm, abidə maqma  
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SUMMARY 

NIGAR SADIKHOVA, HUSEYN KHALILOV   
THE VALUE OF MAGMATISM IN THE DEVELOPMENT OF 

GEOMORPHOLOGICAL NATURAL MONUMENTS OF NAKHICHEVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC 

The territory of Nakhichevan Autonomous Republic is rich in different natural 

monuments, most of whom are geomorphological natural monuments of magmatic origin. At the 

same time because of the completeness of the processes of magmatism manifestations of all 

forms of its activity, there is formeda wide range of intrusive, extrusive volcanic and partly of 

natural monuments of unique objects of ecotourism. 

Keywords: Nakhchyvan, geomorfologiya, geomorphology, sastav, ecotorism, monument, 

magma 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

328 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 1 

 

PEDAQOGĠKA VƏ PSĠXOLOGĠYA 
                      

  UOT 371                                                                                                    FATMA HACIYEVA  

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

haciyevaf@gmail.com 

 

ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNDƏ MƏKTƏBDAXĠLĠ QĠYMƏTLƏNDĠRMƏ 

 

Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində Ģagirdlərin bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələn-

mələri, yüksək səviyyəli standartları mənimsəməsi, bu səbəbdən Ģagird nailiyyətlərinin düzgün 

qiymətləndirilməsi, müəllim tərəfindən düzgün həyta keçirilmiĢ qiymətləndirmənin nəticələri, 

qiymətləndirmə və təlim prosesində təhsil prosesi zamanı qarĢılıqlı əlaqələr, təhsil prosesində 

tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək üçün müəllim-Ģagird-valideyin münasibətlərinin düzgün 

qurulmasından bəhs edilmiĢdir. 

Məqalədə I sinifdə toplama və çıxma, II sinifdə əlavə olaraq yazılı vurma və bölmə, III 

sinifdə ədəd anlayıĢı, hissə kəsr, IV sinifdə milyon dairəsindən 4 (dörd) hesab əməlindən ətraflı 

izah edilmiĢdir. Məqalədə idrak (koqnitik) fəaliyyəti, Emosional (affektiv) fəaliyyət, Hərəki 

(psixomotor) fəliyyət, bu fəaliyyətlərin zəruriliyi nəzərə alınmaqla orta məktəbin riyaziyyat 

kursunun 5 məznun xətti olmasından bəhs edilmiĢdir.  

Açar sözlər:  nailiyyət, təhsil sistemi, qiymətləndirmə, keyfiyyət, nəticə, təfəkkür, səviyyə 

həndəsə elementləri, məzmun xətti, rasional ədədlər, cəbr elementləri, funksiyalar 

 

Orta ümumitəhsil məktəblərində hər bir fənn üzrə məzmun standartlarının 

müəyyən olunmasında əsas məqsəd həmin standartların hər bir şagird tərəfindən 

mənimsənilməsi istiqamətində hədəflərin təyin edilməsidir. Şagirdlərin qəbul 

edilmiş standartlara uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olmaq üçün onların 

fəaliyyəti fasiləsiz olaraq stimullaşdırılmalı, məktəblilərin daha yüksək səviyyəli 

stndartları mənimsəməsi üçün zəruri şərait yaradılmalıdır. Qeyd olunmalıdır ki, 

tədris ili ərzində optimal variantda heç bir şagirdin geri qalmasına imkan 

verilməməli, əksinə hər bir şagirdin irəliləməsi daim diqqət mərkəzində 

olmalıdır. Bu baxımdan şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi davamlı, 

dinamik, müntəzəm olaraq aparılmalıdır. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndiril-

məsi prosesində ibtidai sinif müəllimlərinin öz şagirdləri üzərində müşahidəsi, 

şagirdlərin sinif işləri və ev tapşırıqlarını yerinə yetirmələri, yazılı və şifahi ca-

vabları, şifahi hesablama üsullarını düzgün bilmələri, əhəmiyyətlilik baxımından 

eyni dərəcədə vacibdir. 

Müəllim tərəfindən düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələ-

ri, müəllimin fəaliyyəti, bu fəaliyyətin şagirdlərin tələbatına nə dərəcədə cavab 

verməsi kuriklumun tətbiqində, planlaşdırmada və dərsliklərdə müvafiq dəyişik-

liklərin aparılması zərurəti haqqında qərar qəbul etməyə imkan verir. 

Yeni təhsil sisteminin yaranmasında əsas istiqamətlədən biri təhsilin 

məzmununun müəyyən edilməsi və təqdim olunmasıdır. Bu məqsədin reallaş-

ması, sözsüz ki, təhsilin məzmununa dair sulların dəqiq tənzimlənməsini tələb 

edir. Bunlar isə ancaq təhsilin keyfiyyəti uğrunda mübarizə və rəqabət şəraitində 

baş tuta bilər. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 01.04.2021, qəbul edilib: 06.04.2021 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

329 

Respublikanın hər bir vətəndaşının keyfiyyətli təhsil alması imkanının 

təmin edilməsi və keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması dövlətin 

təhsil siyasətinin prioritet sahələrindəndir. Təsadüfi deyil ki, son onilliklərdə 

Respublika prezidentinin diqqət və qayğısı, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi 

sayəsində təhsil sahəsində köklü islahatlar aparılır, müxtəlif layihələr həyata 

keçirilir, məktəblərin tədrisi, maddi bazası möhkəmləndirilir. Məktəb yeniləşən 

Azərbaycanın simvoluna çevrilir. Hazırda təhsil sahəsində aparılan islahatların 

ən mühüm mərhələsinə qədəm qoyulmuşdur. Təhsilin məzmunu və təlimin 

təşkilinə verilən tələblərdə ciddi yeniləşmə və müasirləşmə prosesləri gedir. 

Təhsildə yüksək keyfiyyət əldə etmək qloballaşan dünya təhsil sisteminə 

inteqrasiya etməyi bacaran, ümumbəşəri və milli dəyərləri  yüksək səviyyədə 

mənimsəyən, formalaşdıran, daim yeniləşən texnologiyaların mənimsənilməsini 

öyrənən bilikli, bacarıqlı təhsilverənlərin yetişdirilməsi ilə şərtlənir. 

Təhsilin keyfiyyətlə idarə olunmasında cəmiyyətdə hər kəsin öz payı 

vardır. 

İslahat proqramına görə, şagirdin nailiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi 

təhsilin keyfiyyət göstəricisidir. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında şagirdlərin 

inkişaf dinamikasını yoxlamaq məqsədilə hər ay fənlər üzrə monitorinqlər 

aparmaq zəruriyəti yaranmışdır. Keçirilən monitorinqlərin nəticələrinin metod-

birləşmə iclaslarında müəllimlər, valideyn-müəllim Assosasiyasının idarə 

heyətinin üzvləri tərəfindən müzakirə olunması zərurəti də yaranmışdır. Təcrübə 

göstərir ki, məktəb elmi əsaslarla idarə olunarsa, təhsil sahəsində yüksək 

keyfiyyətə nail olmaq olar. Təhsilin keyfiyyətlə idarə olunması isə yalnız məktəb 

qarşısında deyil, ölkə qarşısında duran mühüm məsələlərdən biridir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin və təlimin məzmununun düzgün 

idarə edilməsi keyfiyyətin yüksəldilməsi ilə nəticələnir. Təsadüfü deyildir ki, 

təhsilin və təlimin keyfiyyətinin müəyyən edilməsində əsas komponentlərdən 

biri nəticələrin keyfiyyətidir.  

Kurikulum islahatının struktur xətti olan standart, strategiya, qiymətləndir-

mə hər bir tədris pilləsində əldə olunacaq nəticədən xəbər verir. Nəticələrin 

keyfiyyəti qarşıya qoyulan məqsədlərə çatma ölçüsüdür. Keyfiyyətli təhsil və 

təlim prosesi üçün mövcud olan şəraitin olması ilə bərabər öyrədənin öz 

üzərində mütəmadi olaraq işləməsi, innovativ təlim metodlarını, yeni təlim 

texnologiyalarını daha mükəmməl öyrənməsi, onların tədris prosesində səmərəli 

istifadə etməsidir. Öyrədən üçün şəraitin keyfiyyəti daxili motivasiyanın, 

stimullaşdırma üsullarının və metodiki işlərin aparılması üçün imkanların olması 

ilə təyin edilir. Öyrənən üçün şəraitin keyfiyyəti əlverişli təhsil mühitinin, 

motivasiyanın, təhsilalma imkanının və sosial qayğının olması ilə müəyyən 

edilir. Digər tərəfdən nəticələrin keyfiyyəti təlim prosesinin keyfiyyəti ilə təyin 

olunur. Öyrədən üçün prosesin keyfiyyəti onun peşəkarlıq səviyyəsinin 

inkişafına imkan verən fasiləsiz təhsil proqramları, öyrənən üçün prosesin 

keyfiyyəti fərdi təhsil proqramları vasitəsilə əldə edilir. 

Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması sistemi keyfiyyət, fəaliyyətin 

səmərəliliyi və monitorinq kimi üç anlayışın vəhdətini təşkil edir. Keyfiyyət ona 

görə əsas komponent sayılır ki, o, fəaliyyətin xarakteristikasıdır, səmərəliliyin 

qiymətləndirilməsidir. Təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amillərdən biri də yeni 

innovativ metodlardan, İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalrından (İKT) 
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səmərəli istifadə olunan yaradıcı dərsdir. Bu da ilk növbədə təhsilverənin 

səriştəli və bacarıqlı olması ilə bağlıdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətin təmin edilməsi üçün yaxşı 

müəllimlərin, yüksək mənəvi dəyərlərin, əla imtahan nəticələrinin, valideyinlərin 

və ictimaiyyətin dəstəyinin, geniş resursların, müasir texnologiyaların tətbiqinin, 

güclü və məqsədyönlü liderliyin, şagirdlərin qayğısına qalan məktəbin 

balanslaşdırılması və yaxşı tərtib olunmuş kurikulumun olması etibarlı əsasdır. 

Bu baxımdan təhsil prosesində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək üçün 

müəllim-şagird-valideyin münasibətlərinin düzgün qurulması da az əhəmiyyətli 

məsələ deyildir. Bəzi hallarda təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması müəllimlərdə 

yeni təfəkkürün formalaşması, onların keçmiş təhsil sistemindən uzaqlaşmaq 

istəməmələri, valideyinlə məktəb arasında sıx əlaqə yarada bilməmələri ilə izah 

edilir. Hazırda təhsilin və təlimin məzmunu və ona verilən tələblər müasir 

kurikulumlarla ifadə olunur. Ona görə təhsilin və təlimin məzmununun idarə 

edilməsi eyni zamanda kurikulumun qiymətləndirilməsini tələb edir. Çünki 

qiymətləndirmə təlimin səmərə və keyfiyyətini yüksəltməyə, əks əlaqəni təmin 

etməyə, müəllim və şagirdlərdə məsuliyyət hissini artırmağa, təlimi stimullaş-

dırmağa imkan verir. Keyfiyyətin səviyyəsi də məhz bu zaman müəyyən olunur. 

Qiymətləndirmə prosesinin müxtəlif fəzalarının və növlərinin reallaşdırıl-

ması təhsil sistemində daxili və xarici prosedurlar vasitəsi ilə və kəmiyyət 

yanaşmalarının icrasını tələb edir. 

Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai siniflərdə şagirdlərin 

nailiyyətləri düzgün qiymətləndirilərsə, təhsilin və təlimin məzmununun səmərə-

li idarə edilməsi və keyfiyyət baxımından yüksəldilməsi bir sıra tədbirlərin kom-

pleks şəkildə aparılması yüksək keyfiyyətdə keçirilə bilər. 

Məktəb təcrübəsinə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, şagirdlərin 

nailiyyətləri düzgün qiymətləndirilərsə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 

idarə olunması daha da asanlaşar. 

Azərbaycan təhsilində şagirdlərin nailiyyətlərinin düzgün qiymətləndiril-

məsi ən prioritet sahə kimi keyfiyyətin idarə olunmasında müsbət nəticələr əldə 

olunar. 

Qeyd olunmalıdır ki, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şagirdin 

biliklərə yiyələnmək, bu biliklərdən istifadə etmək, nəticə çıxarmaq bacarıqları 

haqqında məlumatların  toplanması və ümumiləşdirilməsi prosesi kimi qəbul 

edilir və aşağıda qeyd olunan məqsədlərə xidmət edir. 

- Şagirdin irəliləyişlərinin izlənilməsi və monitorinq aparılması; 

- Təlim prosesində qərarların qəbulu; 

- Təlim prosesi zamanı şagirdin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi; 

- Kurikulumun qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirmə və təlim proseslərinə təhsil prosesi zamanı qarşlıqlı 

əlaqədə olan iki tərəf kimi baxılır. Qiymətləndirmə təlim nəticələri ilə prosesdə 

iştirak edən müəllim və şagird arasında səmərəli əks-əlaqə vasitəsi kimi 

aşağıdakı komponentləri əhatə etməklə qurulur.  

Qiymətləndirmə məlumatları. Buraya şagirdlərin nailiyyətlərini və təlimə 

münasibətlərini, müəllimin hazırlıq səviyyəsini, fənn kurikulumlarının xarakte-

rik cəhətlərini, təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliy-

yətlərin icra mexanizmləri daxildir. 
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Məlumatların toplanması. Bu prosesdə testlərin keçirilməsi, şagird tap-

şırıqlarının yoxlanılması, şagird və müəllimlərin fəaliyyətinin müşahidəsi, qiy-

mət cədvəlləri və digər məktəb sənədlərinin təhlil edilməsi kimi üsullarla həyata 

keçirilir.  

Qiymətləndirmə nəticələri. Bu nəticələrdən tədris prosesinin planlaşdırıl-

ması və istiqamətləndirilməsi, qiymət ballarının hesablanması, təhsil siyasətinin 

qurulması və onun təsirliliyi monitorinqinin aparılması, kurikulumun və tədrisin 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində istifadə olunur. 

Qiymətləndirmə standartları. Bu standartlar təhsilin keyfiyyətini qiymət-

ləndirmək  üçün əsas meyarları təyin edir.  

Bütün növ qiymətləndirmələrin aparılmasında aşağıdakı prinsiplərərə 

riayət olunur. 

1. Məqsədəuyğunluq; 

2. Müəllimlərin və şagirdlərin qazandıqları nailiyyətlərin və onların təhsil 

imkanlarının qarşılıqlı şəkildə dəyərləndirilməsi; 

3. Tədris prosesi zamanı qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, əməkdaş-

lıq, qarşılıqlı razılaşma və münasibətlərin dəyərləndirilməsi; 

İbtidai siniflərdə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı qeyd 

etdiyimiz kimi müəllim və şagird arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın yaradılması 

tədris prosesinə öz tövhəsini verir. 

Şagirdlərdə diaqnostik qiymətləndirmə ilə yanaşı elə qiymətləndirmə 

sisteminə ehtiyac duyulur ki, təlimdə neqativ halların aradan qaldırılması ilə 

şagirdlərin nailiyyəti onlarda təlim motivasiyasını və sərbəstliyi yüksəltməyə 

səbəb olsun. Belə qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir ki, onu təlim 

səviyyəsini, keyfiyyətini yüksəldən qiymətləndirmə də adlandıra bilərik. 

Ümumiyətlə, orta məktəblərdə düzgün qiymətləndirmə və məzmun 

xətlərinin düzgün, variasiyalı şəkildə aparılması şagirdlərin gələcək inkişaf 

perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsinin əsasını qoyur. 

Təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə konsepsiyasının qəbul olunması ilə 

əlaqədar müəllimlər qiymətləndirmənin yeni anlayışları və formaları ilə tanış 

olurlar.  

Qiymətləndirməni praktik şəkildə reallaşdırmaq üçün Azərbaycan Respub-

likasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə konsepsiyası ilə, o cümlədən 

qiymətləndirmənin növləri haqqında qəbul olunmuş fikirlərlə yaxından tanış 

olmaq lazımdır. Məzmun standartlarının mənimsənilməsi istiqamətində əsasən 

aşağıdakı qiymətləndirmə növlərindən istifadə olunur və onların hər biri qeyd 

edilən müvafiq məsələlərə aydınlıq gətirmək məqsədi daşıyır: 

1. İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) – 

Şagirdlər əsas bilik və bacarıqlara müəyyən dərəcədə malikdirlərmi? 

2. İrəliləyişlərin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) – Standartların 

mənimsənilməsinə doğru şagirdlər kifayət qədər irəliləyə bilirlərmi? 

3. Yekun (summativ) qiymətləndirmə - Şagirdlər verilmiş standart və ya 

standartlar qrupunda müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olublarmı? 

Qiymətləndirmənin bu növləri şagirdləri hər bir fənnin məzmun standart-

larında göstərilən əsas bilik və bacarıqların əldə edilməsinə yönəlmiş fəaliyyət 

istiqamətləri ilə təmin edirlər. İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik 

qiymətləndirmə) şagirdin biliyini müəyyən edir və təlimin düzgün qurulmasında 
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müəllimə köməklik göstərir. Təlim prosesində düzgün istiqamətləndirilmiş şa-

gird öyrənilmiş materialın təkrarına vaxt itirmir, həmçinin, onun üçün başa dü-

şülməyən və ya tanış olmayan material qalmır. İlkin səviyyə qiymətləndirməsi-

nin sualları bir-biri ilə elə əlaqələndirilib tənzimlənməlidir ki, onların bəziləri 

şagirdin hansı biliklərə malik olduğunu, digərləri isə yeni materialı mənimsəmiş 

şagirdləri müəyyən etsin. Əgər ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi şagirdlərin 

sinifdəki fəaliyyətini müqayisə etmək və ya sonrakı inkişafını qiymətləndirmək 

üçün ilkin məlumat bazasını yaratmaq məqsədilə istifadə olunursa, onda bu 

suallar əsas psixometrik tələblərə cavab verməlidir. Bununla yanaşı, obyektiv və 

ya qeyri- obyektiv qiymətləndirmənin şagirdə psixoloji təsirinin mövcudluğu və 

nəzərə alınması üçün Z.Veysovanın ―Fəal (interaktiv) təlim: müəllimlər üçün 

vəsait‖ kitabında verilmiş fikirlər diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir. 

Qiymətin tədris prosesinin real tənzimləyicisi ola bilməsi üçün şagird qiy-

mətin obyektivliyinə əmin olmalıdır və onun nəyə görə verildiyini dəqiq 

təsəvvür etməlidir. Obyektivliyin təmin edilməsi yollarından biri qiymətlən-

dirmə prosesində şəffaflıq, aşkarlıq prinsipinin aşağıdakı kimi gözlənilməsidir: 

- şagirdlərin müəllimin istifadə etdiyi qiymətləndirmə meyarları ilə tanışlığı; 

- qiymətləndirmə prosesinin aşkarlığı: bu zaman müəllim qiymət verərkən 

onu əsaslandırır; 

- qarşılıqlı qiymətləndirmə və özünüqiymətləndirmə prosedurlarından istifadə 

edilməsi. 

Qiymət ilk növbədə şagird üçün özünüqiymətləndirmə vasitəsi kimi çıxış 

etməlidir. Özünüqiymətləndirmə vərdişlərini yaratmaq üçün bütün sinif və 

müəllimin iştirakı ilə qiymətin şagirdin özü tərəfindən qoyulmasını və eləcə də 

şagirdlərin bir-birinin işinə qiymət verilməsini tətbiq emək lazımdır. Yaddan 

çıxarmaq olmaz ki, qiymətləndirmənin ən mühüm üsullarından biri sözdür. 

Qiymətləndirmə prosesinin ən yaxşı göstəricisi verbal (sözlə) qiymətləndirmənin 

üstün rolu və qiymətin əhəmiyyətdən düşməsi ola bilər. İbtidai məktəbdə ən 

səmərəli qiymətləndirmə mexanizmi ―portfolio‖ sistemidir. ―Portfolio‖ sistemi 

hər şagirdin xüsusi məlumat toplusudur (dosyesidir) ki, burada şagirdə aid olan 

bütün məlumat və sənədlər qeydə alınır.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАТМА ГАДЖИЕВА 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются вопросы приобретения знаний, навыков и привычек 

учащимися в общеобразовательных школах, приобретения высоких стандартов, а значит, 

правильной оценки успеваемости учащихся, результатов оценивания, проводимого 

учителем, взаимодействия в процессе оценивания и обучения ,  для повышения качества 
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преподавания обсуждается   правильное установление отношений  учитель-школьник - 

родитель. 

В статье подробно разъясняется сложение и вычитание в 1 классе, дополнительно 

написано умножение и деление во 2 классе, понятие чисел в 3 классе, дробная дробь, 4 

(четыре) арифметических действия в миллионном классе в 4 классе. В статье 

рассматривается тот факт, что курс математики общеобразовательной школы насчитывает 

5 выпускников, с учетом познавательной активности, эмоциональной (аффективной) 

активности, двигательной (психомоторной) активности, необходимости этих занятий. 

Ключевые слова: достижения, система образования, оценка, качество, результат, 

мышление, геометрические элементы уровня, линия содержания, рациональные числа, 

алгебраические элементы, функции. 

 

SUMMARY 

FATMA HAJIYEVA 

INTERNAL ASSESSMENT IN SECONDARY SCHOOL 

The article discusses the acquisition of knowledge, skills and habits by students in general 

education schools, the acquisition of high standards, and therefore the correct assessment of 

student performance, the results of assessment conducted by the teacher, interaction in the 

process of assessment and learning, to improve the quality of teaching, the correct establishment 

of teacher- student-parent relationships is discussed. 

The article explains in detail addition and subtraction in grade 1, additionally written 

multiplication and division in grade 2, the concept of numbers in grade 3, fractional fraction, 4 

(four) arithmetic operations in the millionth grade in grade 4. The article examines the fact that 

the mathematics course of a general education school has 5 graduates, taking into account 

cognitive activity, emotional (affective) activity, motor (psychomotor) activity, the need for 

these classes. 

Key words: achievements, education system, assessment, quality, result, thinking, 

geometric elements of the level, content line, rational numbers, algebraic elements, functions. 
 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MƏNLĠK, ESTETĠKA, DĠN, ƏXLAQ VƏ ĠCTĠMAĠ BAXIġLAR SĠSTEMĠNĠN 

FORMALAġMASINDA ġÜURUN ROLU 

 

 Ġlk insanın yaranması ilə din və dini inanc mövcud olmuĢdur. Sonrakı dövrlərdə Ģüurun 

inkiĢafı din, əxlaq, mənlik, estetika və ictimai düĢüncə tərzini formalaĢdırmıĢ və 

istiqamətləndirmiĢdir. ġüur yalnız fərd mövqeyindən çıxıĢ etməyərək, ailə, birlik, kollektiv, 

cəmiyyət kimi məfhumlara da öz təsirini hiss etdirmiĢdir. Bununla da ictimai Ģüur 

formalaĢmıĢdır. 

Açar sözlər: din, Ģüur, dərk etmə, əxlaq, estetik zövq 

 

Ġctimai baxıĢlar sistemi: İctimai baxışlar sistemi ictimai varlığı müəy-

yən sinfi mənafe mövqeyindən əks etdirən ideyalar, baxışlar və nəzəriyyələrin 

məcmusudur. O, hər hansı sinfin siyasi, fəlsəfi, dini və.s xüsusiyyətləri özündə 

əks etdirən baxışlar sistemidir, gerçəkliyin nəzəri dərk edilib ümumiləşdirilməsi-

dir. Cəmiyyətdə sinfin əsaslı mənafeyi məhz ictimai baxışlar sistemi vasitəsilə 

daha dəqiq və dolğun ifadə olunur, bu da onun həmişə sinifi xarakter daşıdığını 

göstərir. Məhz dərin sinifi xarakter daşıdığına görə bir sıra müəlliflər ictimai 

baxışlar sisteminə ―şüurun sinfi tərəfi‖, ―nəzəri sinfi özünüidarəetmə‖ və.s kimi 

təriflər verirlər. Mütərəqqi inqilabçı siniflərin ictimai baxışlar sistemi də 

mütərəqqi, elmi olur, irticaçı siniflər isə həmişə köhnə, mürtəce ideyaları təbliğ 

edir, öz istismarçı təbiətlərinə haqq qazandırmağa çalışırlar. Ona görə də onların 

ictimai baxışlar sistemi mürtəcedir (10, s. 64). 

İctimai baxışlar sistemi müəyyən bir ideyanın yaxud, ideyalar toplusunun 

sistemləşdirilməsi, ideologiya formasına salınmasıdır. O, əvvəlcə ayrı-ayrı 

adamlar tərəfindən ideya şəklində yaradılır, sonra sinfin üzvlərinə, xalqa, 

millətə, kütləyə aşılanır. İdeologiya təklikdə quru sözdən başqa bir şey deyil, 

lakin o, insanların şüuruna, baxışlarına çevriləndə qarşısıalınmaz bir maddi 

qüvvəyə çevrilir. Vaxtilə fəlsəfəni, digər sosial elmləri ideologiyalaşdırırdılar, 

fəlsəfəyə dünyagörüşü kimi baxırdılar. Məsələn, K.Marks deyirdi ki, fəlsəfə 

proletaritada öz maddi qüvvəsini, proletariat da fəlsəfədə öz mənəvi ideyasını 

tapmış olur. İctimai baxışlar sistemi ictimai şüur hadisəsidir (3, s. 283). 

İctimai baxışlar sistemi cəmiyyətin dünyanı (bütövlükdə) və onun ayrı-

ayrı tərəflərini dərk etmək səviyyəsini əkst etdirən nəzəri baxışlar sistemidir. 

İctimai baxışlar sistemi ictimai şüurun nisbətən daha yüksək səviyyələrindən biri 

olaraq dünyanı nəzəri cəhətdən əks etdirir. 

İctimai baxışlar sisteminin mahiyyəti müəyyə sosial qrupların mənafeyini 

əks etdirməkdir. Bu qrup sinif, etnik qrup, hakim elita və ya müxalifət ola bilər. 

İctimai baxışlar sistemi formasına görə obyektivdir, məzmununa görə subyektiv-

dir. İctimai baxışlar sistemi ictimai inkişafın tələblərinə sosial qrupların baxışını 

nəzəri-sistemləşdirilmiş şəkildə ifadə edir. Eyni zamanda bu qrupların sosial- 
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siyasi hərəkatlarını əsaslandırır və onlara bəraət qazandırır. 

İctimai baxışlar sistemində mühüm cəhət onun hansısa müəyyən bir 

mənafeyi əks etdirməsidir və onun həyata keçirilməsi üçün mənəvi vasitə 

olmasıdır. Deməli, nə qədər ki, qrupların, birliklərin, bəşəriyyətin hansısa bir 

mənafeyi mövcuddur və onların ödənilməsində zəruri ehtiyac vardır, ictimai 

baxışlar sistemi də mövcud olacaqdır (8, s. 369, 370). 

Ġctimai Ģüur: İctimai şüur ictimai varlığın inikasıdır, cəmiyyətin mənəvi 

həyatının başlıca hissəsidir. İctimai şüur insanların əməli fəaliyyətlərində istinad 

etdikləri və rəhbər tutduqları ictimai ideya və nəzəriyyələrin, siyasi, elmi hüquqi, 

fəlsəfi, dini, əxlaqi, bədii baxışların, ictimai hiss, psixologiya, vərdiş və mənəvi 

keyfiyyətlərin məcmusudur (10, s. 60).  

İctimai şüur ictimai-tarixi prosesin zəruri tərəfi və bütövlükdə cəmiyyətin 

funksiyasıdır. İctimai həyat prosesini ictimai şüursuz təsəvvür etmək mümkün 

deyildir. İctimai şüursuz tarix əslində mənəvi-ruhi bir xaosa çevrilərdi (8, s. 

366). Çünki, şüur olmadan insan cəmiyyəti, sosial münasibətlər formalaşa 

bilməz, cəmiyyətdə kəskin bir durğunluq formalaşardı. Belə olan halda insan hər 

hansı bir əşyadan qəti surətdə fərqlənəməzdi. 

 Şüur mürəkkəb ideal informasiya prosesi kimi müəyyənləşdirilir. Şüur 

insanın baş beyninin fəaliyyəti ilə bağlıdır. İnsanın beynində 100 milyarddan 

artıq sinir hüceyrəsi fasiləsiz işləyir və onların hər biri öz növbəsində daha 10 

min digər hüceyrə ilə informasiya və siqnallar mübadiləsi aparır (12, s. 276).  

Bir çox mütəfəkkirlərin fikirlərinə görə, insan öz şüurunun sirri üzərində 

hələ ən qədim zamanlardan düşünməyə başlamışdır. Bəşərin ən gözəl zəkaları 

bir çox əsrlər ərzində şüurun təbiətini aşkar etməyə çalışmışlar. Onlar belə 

suallara cavab axtarırdılar ki, cansız materiya öz inkişafının müəyyən 

səviyyəsində canlı materiyanı, canlı materiya isə şüuru necə doğurmuşdur, onun 

strukturu və funksiyaları nədən ibarətdir, duyğulardan və qavrayışlardan fikrə, 

hissi-konkretdən mücərrəd-nəzəriyyəyə keçməyin mexanizmi necədir, necə olur 

ki, şüur baş beyin qabığında cərəyan edən maddifizioloji proseslərlə əlaqələnir? 

Bunlar və bir çox başqa problemlər uzun müddət ərzində ciddi obyektiv elmi 

tədqiqat üçün əlçatmaz bir şey kimi qalır (6, s. 68)  

İctimai şüur ayrıca bir fərdin deyil, toplumun, kollektivin və.s ümumi 

olan baxışlar toplusudur, bir münasibətidir. K.Marks və F.Engeles elmə zidd 

olan idealist baxışları tənqid edərək göstərmişlər ki, ictimai şüurun meydana 

gəlməsi səbəblərini insanların beynində deyil, maddi nemətlərin istehsal 

üsulunda axtarmaq lazımdır. İctimai şüur maddi istehsal münasibətləri ilə 

bağlıdır, insanların ictimai əməli fəaliyyəti prosesində meydana gəlir. Bu isə o 

deməkdir ki, ictimai varlıq birinci, ictimai şüur isə ikincidir. ―İnsanların şüuru 

onların varlığını müəyyən etmir, əksinə, insanların ictimai varlığı onların 

şüurunu müəyyən edir‖ (9, s. 7).  

İctimai şüur ictimai varlığın inkişafından irəlidə də gedə bilər. Bu o 

hallarda baş verir ki, alimlər, görkəmli siyasi xadimlər cəmiyyət inkişafının dərk 

olunmuş qanunlarına arxalanaraq, bu inkişafın perspektivlərini elmi surətdə 

irəlicədən görürlər. 

İctimai şüur ictimai varlığı əks etdirir. Cəmiyyətin maddi həyatı, onun 

istehsal üsulu, istehsal münasibətləri necədirsə, insanların ideyaları və baxışları 

da elədir. Belə ki kapitalizmdə bir cür, sosializmdə isə başqa cür ictimai ideyalar 
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və nəzəriyyələr, baxışlar və əhvali-ruhiyyə mövcuddur. Məsələn, istehsal 

münasibətlərinin istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətə arxalandığı 

kapitalizm cəmiyyətində hakim siniflərin əxlaqının əsasını fərdiyyətçilik prinsipi 

təşkil edir. İstehsal münasibətlərinin ictimaai sosialist mülkiyyətinə əsaslandığı 

sosializmdə əxlaq kollektivçilik əxlaqdır. Deməli, ictimai varlıq dəyişildikdə, 

ictimai şüur da dəyişilir, həm də ictimai varlığın dəyişilməsi ictimai şüurun 

dəyişilməsinə səbəb olur. 

İctimai şüur formaları bir-birindən fərqlənsə də, onların arasında sıx 

qarşılıqlı əlaqə və mürəkkəb qarşılıqlı təsir vardır. Məsələn, ictimai şüurun siyasi 

forması əxlaqa, dinə, fəlsəfəyə və incəsənətə çox güclü təsir göstərir, incəsənət 

əxlaqa təsir göstərir və s. 

F.Engels ―Lüdviq Feyerbax və klassik alman fəlsəfəsinin sonu‖ adlı əsə-

rində qeyd edirdi ki, ictimai şüur formaları insanların ideoloji münasibətlərinin 

formalaşmasında müxtəlif rol oynayır. Burada ictimai şüurun siyasi forması, 

siyasi ideologiya öz əhəmiyyətinə görə birinci sıraya keçir. 

İctimai şüur formaları bir-birindən cəmiyyət həyatına göstərdiyi təsirə 

görə fərqlənir. Cəmiyyətin iqtisadiyyatına ən yaxın olan siyasi ideologiya ictimai 

həyata ən güclü təsir göstərir. Bununla bərabər nəzərdə tutmaq lazımdır ki, 

konkret tarixi şəraitdən asılı olaraq müxtəlif tarixi dövrlərdə ictimai şüurun 

başqa formaları da birinci sıraya keçə bilər. Məsələn, orta əsrlərdə ictimai həyata 

din ən güclü təsir göstərirdi. Bu dövrdə, siyasi ideyalar da, mənəviyyat da, 

incəsənət də dini rəng alırdı (2, s. 283, 292). 

Bəşərəriyyət var olmağa başladığı andan etibarən ictimai şüurun əsasən 

bütün formaları mövcud olmamışdır. İctimai quruluş və obyektiv aləm 

mürəkkəbləşdikcə, həmçinin insan idrakı, zehni qabiliyyəti, təfəkkürü inkişaf 

etdikcə ictimai şüurun müxtəlif formaları təşəkkül etmişdir. Bu forma müxtəlifli-

yinin əsasında idark obyektinin fərqli olması daynır. İctimai şüur ətraf mühitdəki 

müxtəlifliyi onun yalnız məzmununa görə deyil, həmçinin dərk edilmə məsələsi-

nə görə fəqrləndirir. İctimai şüurun formaları hər bir reallığı özünə məxsus 

formada əks etdirir 

Əxlaqi Ģüur: Əxlaqi şüurda fərdlərin, sosial qrup və birliklərin, bütöv-

lükdə cəmiyyətin davranış normalarını və onların qiymətləndirilməsini ifadə 

edən baxışlar və təsəvvürlər əks olunur. Əxlaq da hüquq və vəzifələr kimi 

insanların davranışını tənzim edir, lakin bir çox cəhətdən onlardan fərqlənir. 

Əxlaq cəmiyyətin hər bir  ictimai-iqtisadi formasiya və svilizasiyasının 

hər bir mərhələsi üçün zəruridir; əxlaqi normalar ictimai rəy tərəfindən yaradılır 

və bu rəy də onu qoruyur. Əxlaqın normaları ideal-ruhi sanksiyalara malikdir, 

yəni hər bir şəxs öz davranışını ictimai rəy baxımından qiymətləndirib, qərar 

qəbul etməlidir; əxlaqın onun haqqında elmin – etikanın kateqoriyaları ―xeyir‖, 

―şər‖, ―ədalət‖, ―vicdan‖, ―ləyaqət‖, ―xoşbəxtlik‖, ―həyatın mənası‖dırlar, əxlaq 

normaları dövlət tərəfindən tənzim olunmayan sahələrə də qoşulur. Məsəələn, 

dostluq, yoldaşlıq, sevgi və.s (8, s. 369, 375). 

İctimai münasibətlərdə bir sıra özünütənzim mexanizmləri fəaliyyət 

göstərir ki, bunlar həmin münasibətlərin bərpasını və inkişafını təmin edir. 

Bunlar həm iqtisadi mexanizmlərdir, həm də dövlət, hüquq, əxlaq kimi sosial 

institutlardır. Burada əxlaqi sərvətlər, fərdi şüurun, onun bütün psixi vəziyyətini 
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cəmiyyətdə yaranmış sosial qarşılıqlı münasibətlərə uyğunlaşdıraraq, əxlaqın 

parlaq oriyentirləri kimi xüsusi rol oynayır.  

Əxlaq ictimai inkişafın gedişini ya surətləndirmək, ya da ləngitmək 

qabiliyyətinə malikdir. Qabaqcıl mənəviyyat insanların həyatında yaxınlaşan 

inqilabi dəyişikliklərin carçısı olaraq, cəmiyyəti irəli aparan sosial qüvvələrin 

əhvali-ruhiyyələrinin və dünyaya münasibətlərinin dəyişməsini sanki özünə 

toplayır. 

Müxtəlif tarixi dövrlərdə əxlaqi şüurun müxtəlif sturukturları mövcud 

olur. Xüsusi həyat tərzi insanda əxalqi şüurun xüsusi üsuluna səbəb olur. Bu 

şüurda onun sosial mühitə, onun özünə, bütün dünyaya münasibəti ifadə olunur. 

Şəxsiyyətin öz dövrünün özünəməxsus sosial münasibətlərini ifadə edən 

müxtəlif tiplərinə öz normaları, qadağaları, spesifik əxlaqi məzmunlu ideaları 

xasdır. Əxlaqi şüurun məzmunundakı fərqlər onun quruluşunda, adamların dav-

ranışının tənzim olunması üsullarında da fərqlərə səbəb olur. Buna baxmayaraq, 

əxlaqi şüurun suturukturunun bəzən ümumi əlamətlərindən (davranış, hərəkət) 

danışmaq mümkündür. Bu əlamətlər onu şüurun başqa növlərindən (elmi, bədii 

və.s) ayırır. Bunlar əxlaqın ən geniş mücərrəd xarakteristikalarıdır, onun elə 

sosial-psixoloji mexanizmləridir ki, bunlar formaca müxtəlif dövrlərin adamla-

rında oxşar olub, çox vaxt müxtəlif normativ məzmunu bərqərar edirdi. 

Əxlaqi şüurun müxtəlif dövrlərin və cəmiyyətlərin adamları üçün ümumi 

olan strukturunun ayrılması ciddi metodoloji çətinliklər və mübahisəli məsələlər 

sırasına aiddir. Lakin, əxlaqi çüurun ümumi strukturunun mücərrədləşməsi 

olmadan keçinmək olmaz: əks təqdirdə əxlaq bir-biri ilə əlaqəsi olmayan 

mərhələlərə bölünmüş olardır, keyfiyyətcə özünəməxsus formaların əvəz 

olunmasında öz varisliyinə malik olan birtipli hadisə kimi əxlaqın inkişafını başa 

düşmək olmazdı. Lakin bu bu ümumi strukturu əxlaqın bir kateqoriyasını 

mücərrədlik yoli ilə digərindən çıxarmaq yolu ilə deyil, əxlaqın yalnız tarixən 

məzmunlu sistemlərinin təhlilinə əsaslanmaqıa ayırmaq olar (1, s. 29, 33, 103).  

Əxlaqı eyni zamanda ruhun xarakteri kimi xarakterizə edə bilərik. İstər 

sosial mühitdə, istərsə də qeyri-sosial mühitdə insan ruhunu istiqamətləndirən 

əxlaq kodeksidir. Əxlaq eyni zamanda davranışları çərçivəyə salar. Vicdan 

anlayışı müəyyən qədər üstün olan insanlarda əxlaq bir növ azadlığın 

məhdudlaşdırılması kimi başa düşülə bilər. Daha irəli getsək görərik ki, azadlı-

ğın məhdudlaşdırılması, yəni əxlaq olmasa ictimai mühit özbaşınalıq, dələduz-

luq, qeyri-etik davranışlar, nəfsin mənfi istəklərinə meyllilik çərçivəsindən çıxa 

bilməz. Əxlaq bu çərçivəni məhv edən funkasiyasını icra edir. Bütün dinlərin və 

filosfoların konkret olaraq dərk edə bilmədikləri ruh – nəfs əxlaqla daima 

mübarizə şəraitindədir. Bir çox hallarda yüksək əxlaq qalib gəlsədə, çox vaxt 

əksi olur. 

İnsan ruhunda bir neçə məziyyət mövcuddur. Məsələn, hiss, sevgi, ehtiras, 

qabiliyyət, əxlaqi əsaslar, həssaslıq və.s. Əxlaqi əsaslar (yaxud ruhun xarakteri) 

odur ki, onların sayəsində biz yaxşı ya pis ehtiraslarımızı idarə edirik, məsələn, 

qəzəbi. Əgər biz coşqun şəkildə qəzəbləniriksə, onda pis idarə edirik. Orta hədd 

tuturuqsa, yaxşı və.s. Bütün qalan ehtiraslar da eynilə bunun kimidir (5, s. 148).  

Müəyyən sosial məziyyətlər fonunda əxlaq normalarını ümumiləşmiş 

formada belə təsvir edə bilərik: Sosial-İnsan, Din-İnanc, Təbiət-Varlıq, Vicdan, 
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Sosial-Ġnsan: Kainatda baş ver verən demək olar bütün sosial proseslərin 

bir və ya hər iki tərəfini insan təşkil edir. Sosial mühitin formalaşmasında insan 

faktorunun rolu danılmazdır. Burada insanın müxtəlif insanlarla – valideyn, 

övlad, dost, ailə, qonşu, qohum və.s münasibətləri əsas rol oynayır. Əlbəttə ki bu 

münasibətləri formalaşdıran və nizama salan əxlaq və ya əxlaqi dəyərlərdi. 

İctimai şüurun və sosial amilin formalaşmasında əxlaqın insan üzərində təsiri 

əsas şərtlərdəndir. Cəmiyyət həyatına nəzər salsaq əxlaqdan kasad cəmiyyətlərdə 

neqativ halların höküm sürdüyünü, əxlaqi dəyərlərin əsas götürüldüyü 

cəmiyyətlərdə isə hər tərəfli tərəqqinin baş verdiyinin şahidi olarıq. 

Din-Ġnanc: İctimai şüuru inancsız təsəvvür etmək mümkünsüzdür. İnsan, 

zehindəki möcud şüur nəticəsində tarixin hər dövründə təbiət üstü bir qüvvə 

axtarışında olmuşdur. Dinlər tarixinə nəzər salsaq dini inancdan kənar cəmiyyətə 

rast gələ bilmərik. Müxtəlif cəmiyyətlər və ya fərdlər ayrı-ayrı tanrılara sitayiş 

etsələr də, bunların hamsı eyni inanc, hiss və duyğu nəticəsində baş vermişdir. 

Günümüzdə üç ilahi qaynaqlı və müxtəlif millətlərə məxsus olan milli 

dinlər mövcuddur. Əxlaqi normalar bütün bu dinlər və dinin nümayəndələri 

arasında münasibətləri tənzimləyən əsas ünsürdür. Dinlər arsında əxlaqi 

normalara riayət etmək öz-özlüyündə tolerant dəyərlərə yiyələnmək və onun 

prinsiplərini tətbiq etmək deməkdir. Dinlər arasında qarşılıqlı hörmət, 

dözümlülük (tolerantlıq) olarsa bu gün qlobal problem olan dini qarşıdurmanın 

heç bir formasına rast gəlinməz. 

Təbiət-Varlıq: Mahiyyətindən aılı olmayaraq kainatda mövcud olan 

bütün cismlər müəyyən funksiyanı həyata keçirmək üçün yaradılımışdır. Şüur və 

təbiət-varlıq aləminin qarşılaşdırılması fonunda varlığın üzərinə düşən 

funksiyanın düzgün şəkildə icra edilməsi məsuliyyəti əxlaqi ölçülərin üzərinə 

düşür. Məsələn, stol əyləşmək üçün yaradılıb. Biz onun üzərində əyləşərkən o 

yaradılış funksiyasını icra edir. Biz onun üzərinə çıxsaq stola əziyyət vermiş 

olarıq. Bu öz növbəsində əxlaq prinsiplərinin düzgün şəkildə icra olunmaması-

dır. Başqa misalla izah edək, qoyunun funksiyası insanları süd, yun və.s ilə 

təmin etməkdir. Bunu edərkən qoyun yaradılış funksiyasını icra etmiş olur. 

Əxlaqi normalar tələb edir ki, qoyun saxlayan şəxs onun suyunu, yemini 

zamanında versin. Əxlaqi normalara riayət etməyib qoyunun yemini, suyunu 

verməmək və ya qoyundan minik vasitəsi kimi istifadə etmək şüurun təbiət-

varlıq aləminə yanlış əxlaqi yanaşmasıdır. 

Misallardan da aydın olduğu kimi ictimai şüur ilə təbiət-varlıq aləmini 

nizama salan ünsür əxlaqdır, əxlaqın tətbiq edilməsidir. 

Vicdan: İctimai şüurun, ictimai davranışın mənfi və müsbət olduğunu 

təyin edən birinci ünsür vicdandır. Fiziki və metafiziki varlığa olan münasibətin 

yanlış və ya doğruluğunu o müəyyən edir. Vicdan cəmiyyətdə əxlaq normalarına 

riayət edilməsinin ilkin səbəbidir. Vicdan olmasa əxlaq da olmaz. Məsələn, 

yalan danışmaq əxlaq normalarına ziddir. Bunun düzgün davranış olmadığını isə 

vicdanımız müəyyən edir 

Dini Ģüur: Din elmləri arasında aparılan araşdırmalar nəticəsində bu 

qənaətə gəlinmişdir ki, din duyğusu firtidir. Din insanla bərabər mövcud olmuş, 

insanla bərabər varlığını davam etdirmiş və insan var olduğu müddətcə din öz 

varlığını davam etdirəcəkdir. Tarixin hansı dövrünə baxsaq, görərik ki, dinsiz 

insana rast gəslinsə də dinsiz bir cəmiyyətə rast gəlinməmişdir. Harda bir insan 
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cəmiyyəti varsa, orda mütləq din mövcud olmuşdur. İnsanlıq tarixində insanın 

əsas sayıla biləcək bir çox xüsusiyyətləri mövcud olsa da, din bunların ən öndə 

gələni olmuşdur. Bəşər yarandığı gündən din öz varlığını qorumuş və insan 

həyatının ayrılmaz hissəsi olmuşdur. İnsan həmişə təbiət üstü bir varlığa 

ehtiyyac duymuşdur. Çünki, insan mələklə, heyvan arası bir yaradılışa malikdir. 

Bu iki tip varlığın təbiət xətləri insanda sənətkaranə şəkildə birləşdirilmişdir. 

Dini şüur təbiət üstü varlığa inancdan formalaşmışdır və şüurun ən qədim 

formalarından biridir. Demək olar ki, ilk insanin mövcudluğu ilə din və dini şüur 

da mövcud olmuşdur. Tarixin heç bir mərhələsində insan həyatını dini şüursuz 

təsəvvür etmək olmaz. 

Bəzi filosoflara görə ilk dini şüurun yaranmasına insanın təbiət qüvvələri 

qarşısında acizliyi, onlara təsir etmək imkanının məhdudluğu, təbiət və digər 

elmlərin inkişaf etməməməsi, yazının olmaması və.s amillər səbəb olmuşdur. 

Dinin ilk formaları insanlar tərəfindən müxtəlif təbiət hadisələri və heyvanların 

tanrılaşdırlıması ilə əlaqəli olmuşdur. Dinin bu ibtidai formaları (animizm, 

totemizm) ilk dövrlərdə formalaşmağa başlasada sonrakı dövrlərdə yaranmış 

dinlərə də sirayət etmişdir. 

Bəzi filosoflar ilk dini duyğunu politeizm olduğunu iddia edirlər. İslam 

filosofları isə bunun əksini iddia edərək ilk dini duyğunun monoteizm 

olduğunun tərəfindədilər. Onlar İslamın müqəddəs kitabı sayılan Qurani-Kərimə 

istinad edərək yer üzündə yaradılan ilk insanın Adəm olduğunu və onun uca, 

əzəmətli, qüsursuz Allaha sitayiş etdiyini iddia edirlər (Bəqərə, 2/30, 31). Onlara 

görə sonradan politeizmin formalaşması əsrlər sora monetizmin yanlış 

anlaşılması və yanlış şəkildə tətbiq edilməsinin nəticəsində baş vermişdir. 

Bütün dinlərdə tanrı, kainat, insan, təbiət və.s ilə bağlı dini təsəvvürlərlə 

yanaşı, özünə xas dini ayin və mərasimlər mövcud olmuşdur. İlk dinlərdə bu 

ayin və mərasimlər tanrılaşdırdıqları ―qüvvələrdən‖ qorxma, hər hansı metafizik 

qüvvələri (şeytan, cin, mələk) insan iradəsinə tabe etmə, şərq qüvvələrdən 

qorunma, mədət umma (məsələn, qurqlıq anında yağışın yağmasını istəmək) və.s 

məqsədlə həyata keçirilirdi. İlahi qaynaqlı dinlərdə isə müasir dindarlar aid 

olduğu dinlərin hökmlərinə uyğun olaraq dini ayin və mərasimlər saxlayıb 

Allahdan kömək, xeyir-bərəkət diləyirlər. 

Dünya dinlərinin meydana gəlməsi müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında 

siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin uzunmüddətli inkişafının nəticəsidir. Bütün 

dinlərdə elmin və texnikanın inkişafı və cəmiyyət həyatındakı dərin inqilabi 

proseslərlə əlaqədar olaraq yeni şəraitə uyğunlaşma, inkişaf və yeniləşmə prosesi 

gedir. Lakin, müasir dünyada dini şüurun yanlış istiqamətləndirilməsi nəticəsin-

də dinlərdən yeniləşmə, inkişaf, uyğunlaşma kimi yox, adət-ənənə, mərasim və.s 

kimi istifadə edilir. 

Mənlik Ģüuru: Şürun digər bir növü mənlik şüurudur. Bu dünya münasi-

bətində insanın fəal mövqe tutması, subyektin öz-özündən ayrılması, öz 

―mən‖inin imkanlarını düzgün qiymətləndirmək qabiliyyəti, daha konkret ifadə 

ilə desək özünə kənardan baxıb, fəaliyyətini qiymətləndirmək şüurudur. Mənlik 

şüuru müəyyən tarixi şəraitdə dəyişən, zənginləşən, öz müxtəlif forma və 

səciyyələri olan şüurdur (11, s. 149). 

Kainat insandan ətraf-aləmlə birgə özünü kəşf etməyi də tələb edir. Bu 

şüur növu insanın özünü dərk etməsi və kəşf etməsidir. İnsanın hansı iş 
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bacarığının olması, nəyə qadir olması, ən böyük çətinliklərə tab gətirə bilməsi və 

ya əksinə olaraq tab gətirə bilməməsini anlaması mənlik şüurunun əsas 

predimetləridir. 

İnsanın özünü şəxsiyyət kimi dərk etməsi məhz mənlik şüuru deməkdir.  

Mənlik şüuru sosial həyat tərzinin təsiri altında formalaşır ki, bu da insandan öz 

hərəkətlərinə nəzarət etməyi, öz əməlləri üçün məsuliyyət daşımağı tələb edir (6, 

s. 75).  

İnsan ―mən‖inin kəşfi şəxsiyyətin uzunmüddətli inkişafı nəticəsində baş 

vermişdir. Uşaqlıq dövründən başlayaraq insan özünü dərk etməyə başlayır. 

Bununlada özünüdərkin ilkin ibtidai forması başlayır. Daha sonrakı yaşlarda 

bunun sahəsi genişlənir. Məktəb illərində oğlan və qızlarda şəxsiyyətin dərkinin 

yeni bir mərhələsi başlayır. Artıq bu dövrdə, ələxsus, yetkinlik dövründə 

yeniyetmələr xarici görkəmlərinə, gözəl və nöqsanlı tərəflərinə diqqət yetirməyə 

başlayır. Daha yuxari yaşlarda, insan özünün hansı ixtisas və ya peşəyə daha 

uyğun olduğu dərk edir və özünü o formada istiqamətləndirir. Beləliklə özünü 

dərkin daha geniş forması başlayır. 

İnsanın digər insanlara münasibətinin həddini müəyyən dərəcə mənlik 

şüuru müəyyən edir. Belə ki özünə bələd olan şəxs hansı xüsusiyyət sahibi ilə 

hansı tərzdə rəftar ediləcəyini bilir. Kimə hansı formada güzəş edilməli, kimə 

hansı fomrada davranılmalı və.s əvvəlcədən dərk edir. 

Bu öz-özlüyündə onu göstərir ki ictimai şüur növü olan mənlik şüuru 

sosial münasibətlərin şəkilləndirilməsində müəyyən dərəcədə rol oynayır. Belə 

ki şəxsiyyət olaraq formalaşmayan, başqa ifadə ilə desək özünü dərk etməyən 

sosial münasibətlərdə fəal iştirak edə bilməz və yaxud nöqsanlı iştirak edər. 

Estetik Ģüur: İctimai şüurun ən rəngarən və zövq oxşayan forması 

estetik (bədii) şüurdur. Estetik sözü yunancadan tərcüməddə ―hiss edən‖, ―hiss 

olunan‖ mənalarına gəlir (8, s. 366). İstehsalat sahəsində insan yalnız maddi 

nemətlər istehsal etməklə yetinmir, mənəvi və zövqü oxşayan, insana hüzur və 

rahatlıq verən nemətlər də istehsal edir. İnsanın zehni inkişaf etdikcə bir-

birindən gözəl və faydalı nemətlər istehsal etməyə və onları bir-birindən 

fərqləndirməyə həmçinin yeni-yeni zövqlər əldə etməyə çalışır.  

Əmək bölgüsünün təkmilləşməsi ilə öz əsərlərində insan ruhunu oxşayan 

sənətkarlar – rəssamlar, heykəltaraşlar, arxitektorlar, şairlər, yazıçılar, 

bəstəkarlar və başqaları meydana gəlir. Bu yolla xüsusi peşə sahəsi – incəsənət 

yaranır, yaradıcı bədii sənət əsərləri dünya mədəniyyətini zənginləşdirir. Həmin 

incəsənət sahəsi varlığı bəzən bədii boyalar və obrazlar vasitəsilə, real-fantastik 

formada əks etdirir. 

Hər bir əmək fəaliyyəti fəhlə, kəndli, sənətkar əməyi olmasından asılı 

olmayaraq yaradıcı proses olduğuna görə, özündə həm də bədii keyfiyyətləri əks 

etdirir. Əməkdə insan nə qədər azad və yaradıcı olursa, onun əməyinin 

məhsulları bir o qədər incəsənətə yaxınlaşır, bədii sənət nümunələrinə çevrilir. 

Bu yolla da musiqi əsərləri, rəsmlər, heykəllər, memarlıq nümunələri, və.s 

meydana gəlir. Bu bədii sənət əsərlərində, bədii obraz və təsəvvürlərdə 

gerçəkliyin maddiləşmiş təcəssümü əks olunur, onlar da bizim hiss üzvlərimizə 

təsir edərək, müəyyən emosional reaksiya doğurur. Bu onu göstərir ki, bədii 

şüurda əyani hissi obrazlar mərkəzi yer tutur. Onların vasitəsilə insan nəinki 

müəyyən hissi vəziyyət əldə edir (sevinir, kədərlənir), həm də hadisələrdən bədii 
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zövq alır, gerçəklik hadisələrinin mahiyyətinin emosional-idraki dərk 

edilməsində geniş imkanlar qazanır. Məhz bu yolla elmlə incəsənətin sıx əlaqəsi 

özünü göstərir (10, s.76, 77). 
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РЕЗЮМЕ 

БАХРУЗ ГЮЛЬМАЛИЕВ 

РОЛЬ СОЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ САМОСОЗНАНИЯ, ЭСТЕТИКИ 

РЕЛИГИИ, МОРАЛИ И СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЗГЛЯДА 

С появлением первого человека существовали религии и религиозные убеждения. 

В последующие периоды религия сформировала и направила образы этики, 

cамоуважения, эстетики и общественного мышления для развития сознания. Cознание 

выступало не только с позиции индивидуума, оно так же давало чувствовать свое влияние 

над такими понятиями как семья, единство, коллектив, общество. Таким образом 

сформировалось общественное сознание. 

Ключевые слова: религия, Сознание, Прозрение, Этика, Эстетическое 

удовольствие 

 

SUMMARY 

BAHRUZ GULMALIYEV 

THE ROLE OF THE CONSCIOUSNESS  IN THE FORMATION OF THE SYSTEM OF 

SELF-CONSCIOUSNESS, AESTHETICS, RELIGION, MORALS AND 

SOCIAL  IDEOLOGY 

Religion and religious belief appeared with the birth of the first man.  In the later 

periods, the development of consciousness has formed  and guided religious morality, self-

esteem,  aesthetics and social ideology. Consciousness represents not only  individual position, 

but   also has great  impact on  such concepts as family,  unity, collective  and society. Thus, 

social ideology has  been formed. 

Key words: Religion, Consciousness, Self-knowledge, Morality, Aesthetic  pleasure 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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                                       MÜƏLLĠM PEġƏKARLIĞI VƏ SƏRĠġTƏLĠLĠYĠ 

 

Məqalədə müəllim peĢəkarlığından, səriĢtəliliyindən, buna nece nail olmaqdan bəhs 

olunur. Müəllimlik dünyada ən ali peĢədir. Müəllimlik əbədi və müqəddəs peĢədir. Həyat sübut 

edir ki, o cəmiyyət o zaman güclü olur ki, onun müəllimi və təhsili güclü olsun. Müəllim 

cəmiyyətin həyatında müstəsna rol oynayır. Son illər müəllimlərin peĢəkarlığı və səriĢtəliliyi tez-

tez gündəmə gətirilir. PeĢəkarlıqla səriĢtəliliyin müəllimdə cəmləĢməsi onun pedaqoji ustalığının 

və müəllim novatorluğunun əsas əlamətləri kimi qeyd olunur. PeĢəkarlıq və səriĢtəlilik müəllimin 

fəaliyyət strukturunun əsasını təĢkil edir. Müəllimlərin peĢəkarlıq və səriĢtəlilik səviyyəsinin 

artırılması günümüzün prioritet vəzifələrindən biridir. Müəllimin peĢəkarlıq və səriĢtəlilik 

səviyyəsinin artması onun pedaqoji fəaliyyəti ilə birbaĢa bağlı olan bir prosesdir. PeĢəkarlıq və 

səriĢtəliliyin müəllim üçün əhəmiyyətindən,yerində və düzgün istifadəsindən bəhs olunur. 

Açar sözlər:müəllim, peĢəkarlıq, səriĢtəlilik, innovasiya, prioritet, pedaqoji ustalıq, 

pedaqoji fəaliyyət 
 

―Müəllim nə qədər ki, oxuyur, öyrənir, o yaşayır, o, oxumağı dayandırdıq-

da ondakı müəllimlik ölür‖ (K.D.Uşinski). 

Məktəbə, təhsilə, tərbiyəyə aid bütün çıxışlarında müəllim əməyini yüksək 

qiymətləndirən, onun işinə və şəxsiyyətinə xüsusi önəm verən Ulu Öndər, xalqı-

mızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev müəllim haqqında demişdir: ―Müəllim 

adı dünyada ən yüksək addır. Şəxsən mən yer üzərində müəllimdən yüksək ad 

tanımıram. Çünki hər birimizə təhsil, bilik verən, bu səviyyəyə çatdıran 

məktəbdir, məktəbdə təhsil verən müəllimdir‖ (4, s. 301). 

Müəllimlik əbədi və müqəddəs peşədir. Nə qədər ki, cəmiyyət var, 

öyrətmək var müəllimlik də vardır. Müəllim cəmiyyətin memarıdır. Gələcək 

cəmiyyət məhz onun əli ilə qurulur. Hazırda təhsilimizin qarşısında duran ən 

başlıca vəzifələrdən biri və birincisi müəllim hazırlığına diqqətin artırılması, 

həqiqətən də yüksək ixtisaslı müəllim hazırlığına nail olmaqdan ibarətdir. Həyat 

sübut edir ki, o cəmiyyət o zaman güclü olur ki, onun müəllimi və təhsili güclü 

olsun. Müəllim savadlı, öz işini dərindən bilən, peşəsini və uşaqları sevən, 

öyrənmək və öyrətmək həvəsinə malik, işindən, peşəsindən yüksək zövq alan 

şəxs olarsa onun təhsil verdiyi, tərbiyə etdiyi yeni nəsil də yüksək səviyyəli, 

hərtərəfli təhsilli və vətənpərvər şəxslər olar. Müəllim cəmiyyətin həyatında 

müstəsna rol oynayır. Ulu öndər H.Əliyevin dediyi kimi: ―Əgər müəllim olmasa 

heç birimiz cəmiyyətdə tutduğumuz yeri tuta bilməz və fəaliyyət göstərə 

bilmərik.‖ Buna görə də―...hər bir müəllim bilməlidir ki, onun üzərinə düşən 

vəzifə, onun dövlət üçün, millət üçün, Azərbaycan xalqı üçün gördüyü iş bütün 

başqa sahələrdə fəaliyyət göstərən insanların hamısının işindən ən gərəklisidir, 

ən lazımlısıdır‖ (4). 

         Son illər müəllimlərin peşəkarlığı və səriştəliliyi tez-tez gündəmə gətirilir. 

Peşəkarlıqla  səriştəliliyin  müəllimdə  cəmləşməsi  onun pedaqoji  ustalığının və  
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müəllim novatorluğunun əsas əlamətləri kimi qeyd olunur. Təsadüfi deyil ki, 

2013-cü ildə qəbul edilən, 2020-ci ilədək uzun bir dövrü nəzərdə tutan Azərbay-

can Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında da bu məsələ 

dönə-dönə vurğulanır və buna böyük əhəmiyyət verilir.Strategiyada deyilir: 

―Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimin təsiri 

müəllimin akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq 

səviyyəsindən xeyli asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların 

nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya mövcuddur‖ (1). 

          Peşəkarlıq və səriştəlilik müəllimin fəaliyyət strukturunun əsasını təşkil 

edir. Respublikamızın təhsil siyasətində əsas yerlərdən birini tutan bu problem 

müəllim hazırlığında və müəllimin peşəkar fəaliyyətində diqqət yetirilən məsələ-

lərdən biridir. Bu keyfiyyətlərin tərbiyə olunması pedaqoji fəaliyyətin səmərəlili-

yini, şəxsiyyətyönümlülüyünü və nəticə-yönümlülüyünü təmin edən amillərdən 

biri və birincisi kimi aktuallıq kəsb edir. Müəllimin peşəkar olması, səriştəliliyi 

müəllim peşəsini daha nüfuzlu, müəllim əməyini daha maraqlı, daha məzmunlu 

və daha səmərəli edir. Müəllimin peşəkarlığı, peşəsində səriştəli olması təhsil-

alanların daha yaxşı oxumalarına, təhsil prosesində daha dərin və hərtərəfli bilik, 

bacarıq və vərdişlər qazanmalarına, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə daha mükəmməl 

yiyələnmələrinə, rəqabətqabiliyyətli mütəxəssislər kimi formalaşmalarına, hər 

bir vətəndaşın cəmiyyətin layiqli üzvü kimi tərbiyə olunmalarına, milli və 

ümumbəşəri dəyərləri mənimsəmələrinə əlverişli zəmin yaradır. 

          Son illər respublikamızda təhsilin inkişafı, onun maddi, texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, yeni informasiya-kommunikasiya və təlim texnologiyaları-

nın tətbiqi,müəllimlərin ixtisas və peşəkarlıq səviyyələrinin artırılması sahəsində 

bir sıra uğurlu işlər görülmüş və görülməkdədir. Bunlarla yanaşı,―sürətlə 

modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan kapitalının 

inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılmasına və 

ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılma-

sına ehtiyac vardır‖(1). Azərbaycan təhsilində səriştəli və peşəkar müəllimlərə, 

yeni texnologiyaları dərindən mənimsəyən, onlardan tədrisdə müvəffəqiyyətlə 

istifadə edən, innovasiyaları, özünün fəaliyyətinə tətbiq edən, məktəbə, öz 

peşəsinə bağlı olan, müəllimliyi özünün həyat prinsipi hesab edən, sözün əsl 

mənasında onunla nəfəs alan müəllimlərə tələbat çoxdur. Respublikamızda 

aparılan təhsil islahatları pedaqoji innovasiyalara geniş yol açmaqla yanaşı, 

Avropa təhsil standartlarına uyğun gələn yeniliklər aparmağı, innovasiyaları 

tətbiq etməyi zəruri edir. Müəllimlərin peşəkarlıq və səriştəlilik səviyyəsinin 

artırılması bu zəruriyyətdən irəli gələrək günümüzün prioritet vəzifələrindən 

birinə çevrilir. Dünyada baş verən pedaqoji yenilikləri mənimsəmək, onlardan 

istifadə etmək və yeniliklər yaratmaqla pedaqoji fəaliyyətin məzmununu 

dərinləşdirmək aktual problem olaraq təhsilimizin qarşısında durur. 

        Müəllimlərin peşə və ixtisas hazırlığının təkmilləşdirilməsi, onların özləri-

nin yeniliyə maraq göstərməsi, daim öz peşə və ixtisas bilik, bacarıq və vərdişlə-

rini artırması, özünütəhsil, özünütərbiyə və pedaqoji yaradıcılıqla məşğul olması 

onun peşəkar və səriştəli pedaqoq kimi formalaşmasının əsasını təşkil edir. 

Müəllim ali məktəbdə aldığı biliklərlə, yiyələndiyi metodika ilə kifayətlənmə-

yərək və daim öz üzərində işləməklə peşəkar müəllim kimi formalaşa bilər. 
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      Müəllimin peşəkarlıq və səriştəlilik səviyyəsinin artması onun pedaqoji 

fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olan bir prosesdir. Bu, hər şeydən əvvəl pedaqoji 

fəaliyyətin özünün daim yeniliklərə tələbatının olması ilə bağlıdır. Pedaqoji 

fəaliyyət yenilik, innovasiya tələb edən bir işdir. Cəmiyyətin inkişaf sürəti, 

şagirdlərin daha çox yeniliklərə meyl etməsi, məktəbdə aparılan təlim və tərbiyə 

işlərinincəmiyyətin artan tələbləri ilə uzlaşdırılmasını tələb edir. Məktəb, dərs, 

müəllim şagirdləri özünə cəlb etməlidir. Şagirdlər hər gün bir yeniliklərlə 

qarşılaşacaqlarını, yeni biliklər əldə edəcəklərini səbrsizliklə gözləməli, məktəbə 

getməyə, müəllimlərlə ünsiyyətdə olmağa maraqlı olmalıdırlar. Bunu yaradan 

isə müəllimlərdir. O müəllimlər ki, onlar pedaqoji prosesin bütün incəliklərinə 

bələddirlər, şagirdlərlə işləməkdən nəinki yorulurmurlar, həm də bu işdən zövq 

alırlar, məktəblə, dərslə, öyrətməklə yaşayırlar,bununla nəfəs alırlar.Yüksək 

peşəkarlığa və səriştəliliyə malik olan belə müəllimlərin işi də, dərsləri də ma-

raqlıdır, məzmunludur. Şagirdlər onları sevirlər, onlara hörmətlə yanaşır və dərs-

lərinə həvəs göstərirlər. Bütün bunlar müəllimdən daim öz üzərində işləməyi, 

peşəkarlığını təkmilləşdirməyi tələb etməklə yanaşı, yaradıcılıq imkanlarını 

genişləndirməyi, yeniliklər axtarmağı da tələb edir. 

      Müasir informasiya və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi cəmiyyətdə pedaqoji 

fəaliyyətə, təhsil prosesinə peşəkarcasına və səriştəli yanaşma tələb olunur. Bu 

gün pedaqoji səriştəlilik o deyildir ki, müəllim ixtisasını yaxşı bilir. O deməkdir 

ki, müəllim qazanılmış biliyin real həyatda tətbiqinə nail ola bilir, yetişdirmələri 

arasında nüfuz qazanaraq onlarla fəal, xoş ünsiyyət və münasibət qurur, 

münaqişə prosesində onun qarşısında durub haqlı olduğunu sübut etmək deyil, 

münaqişəni sülhlə həll edərək razılığa gələ bilir(10). 

      Peşəkar və səriştəli müəllim adını qazanmaq həm şərəfli, həm də çətin bir 

işdir. Buna nail olmaq təkcə ―bu peşə üçün doğulanlar‖, müəllimliyə müəyyən 

mənada fitri qabiliyyəti, istedadı olanlara nəsib olmur. Daha çox öz peşəsinin 

zirvəsinə yüksəlmək üçün inadla çalışan, daim axtarışda olan, yeniliklər axtara-

axtara özü də yenilikçi olan, yeni pedaqoji təfəkkürə yiyələnən müəllimlər belə 

bir adın sahibi ola bilirlər. Bu ad onları ucaltdığı kimi, onlar da müəllim adını 

müqəddəs tutur, onun nüfuzunu yüksəldir və ona maraq və məhəbbəti artırır. 

      Peşəkarlıq və səriştəlilik müəllim üçün vacib olan ən mühüm keyfiyyətlər 

sırasında ilk yerlərdən birini tutur. Bu iki keyfiyyət pedaqoji fəaliyyətin elə 

mühüm tərəflərini özündə birləşdirir ki,bunlar pedaqoji prosesin tamlığını, 

şəxsiyyətyönümlülüyünü, nəticəyönümlülüyünü təmin etməklə təhsilalanların 

təfəkkürünün və şəxsiyyətinin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir və 

gənc nəslin zəngin biliyə, mütərəqqi dünyagörüşə malik bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasına səbəb olur. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 

Dövlət Strategiyasında birinci strateji istiqamət olan ―Səriştəyə əsaslanan 

şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması‖nın əsas hədəflərindən biri kimi 

təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəlməsini təmin edən yeni 

sistemin yaradılmasıbu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

       Müəllimin peşəkarlığı və səriştəliliyi müəllimin əslində bir müstəvidə – 

pedaqoji prosesdə öz fəaliyyətini peşəkarcasına yerinə yetirə bilməsi və bu 

prosesə səriştəli yanaşmasıdır. Başqa sözlə, yiyələndiyi peşənin bütün 

incəliklərini dərindən bilməsi, müəllimlik fəaliyyətini ustalıqla yerinə yetirməsi, 

həll edəcəyi problemi elmi şəkildə, optimal metodlarla reallaşdıra bilməsidir. 
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Peşəkarlıqla səriştəlilik bir – biri ilə elə sıx əlaqəlidir ki, bunların birinə malik 

olub, digərinə yiyələnməmək mümkün deyildir. Lakin buradakı keçid və 

ardıcıllığı da nəzərə almaq vacibdir 

       Pedaqoji prosesə səriştəli yanaşma müəllimdən dərin bilik və bacarıq tələb 

edir Lakin müəllimin peşəkar fəaliyyətinin səmərəliliyi təkcə bilik və bacarıqla-

rın çoxluğundan asılı deyildir. Əsas məsələ əldə olunmuş bacarıqlardan müəy-

yən pedaqoji situasiyalarda düzgün və səmərəli istifadə etmək, məlumat və bilik-

ləri müxtəlif və optimal üsullarla, çevik şəkildə şagirdlərə çatdırmaqdan ibarətdir 

        Pedaqoji səriştəlilik müəllimdən yaradıcı düşüncə, innovativlik, tələbatlar, 

pedaqoji fəaliyyət üçün xüsusi bacarıqlar, müstəqillik, həvəs, məsuliyyət və 

peşəsinə sevgi tələb edir. 

      Pedaqoji bilik və bacarıqlara malik olmaq müəllimin pedaqoji ustalığında 

əsas amil olduğu halda, müxtəlif pedaqoji situasiyalarda onlardan vaxtında, 

yerində və yaradıcı şəkildə istifadə edə bilmək pedaqoji peşəkarlığın əlaməti 

kimi özünü göstərir. Pedaqoji fəaliyyətə hazırlıq (ixtisas təhsili zamanı) və 

pedaqoji fəaliyyət dövründə mənimsənilmiş bacarıqlardan istifadə edə bilmək bu 

baxımdan olduqca vacib məsələlərdəndir. Bunlar müəllimdən təşəbbüskarlıq, 

müstəqillik, yaradıcılıq, məsuliyyət, özünüfəallaşdırma, özünütəkmilləşdirmə 

kimi peşəkar keyfiyyətlərin yaranması ilə müşayiət olunur. Bunlar isə müəllimin 

peşəkar pedaqoji mədəniyyətinin əsas komponentləri kimi müəllim yaradıcılı-

ğında əsas yer tutur. Müəllimin öz işinə peşəkar münasibəti onun işindən, uşaq-

larla işləməkdən zövq almasına, böyük həvəslə fəaliyyət göstərməsinə və məh-

suldar işləməsinə stimul verir, yeni – yeni nailiyyətlərə ruhlandırır. Belə müəl-

limlər dərsdən, işdən, şagirdlərdən heç vaxt şikayət etmirlər. Əksinə, dərsdə, 

şagirdlərlə ünsiyyətdə böyük emosional əhval-ruhiyyədə olurlar. Maraqlıdır ki, 

şagirdlər də belə müəllimlərin dərslərində böyük həvəslə iştirak edir, gərginlik-

dən uzaq olmaqla yanaşı,öyrənməyə, yeni biliklər almağa maraqlı olurlar. Müəl-

lim peşəsi sosial hadisə və incəsənət kimi olduqca mürəkkəb struktura malikdir. 

Bu strukturda əməyin predmeti, əmək vasitələri, əmək şəraiti, müəyyən qanuna-

uyğunluqlar, prinsiplər, qaydalar, normalar, metodlar, tələblər, dəyərlər və s. 

özünü göstərir. Bunların hər biri haqqında gələcək müəllimlər hələ tələbəlik 

illərində müəyyən məlumat və biliklərlə tanış olsalar da, pedaqoji fəaliyyət 

prosesində bunlar daha da dərinləşir, önəmli xarakter alır. 

      Müəllimin peşəkarlıq fəaliyyəti cəmiyyətin məqsədləri və tələbatları ilə sıx 

əlaqəli prosesdir. Buna görə də pedaqoji fəaliyyətin məzmunu, forma və 

metodları cəmiyyətin bu sahədəki tələbatlarını əsas götürməklə reallaşdırılmalı-

dır. Müəllimin peşəkar fəaliyyəti mürəkkəb, çoxcəhətli, problemlərlə zəngin, 

onların həlli isə zehni gərginlik, qüvvə, bacarıq, axtarış və daim yeniləşmə tələb 

edən fəaliyyətdir.Peşəkarlıq pedaqoji fəaliyyətdəki problemlərin və vəzifələrin 

yaradıcı, həm də yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsidir 

     Pedaqoji səriştəlilik müəllimlərin öz üzərlərində müntəzəm işləmələri ilə 

yaranır və cilalanır. Dərin müşahidəçi və yaradıcı təfəkkürə malik olmaq, inno-

vasiyaya meyllik, tətbiq etdiyi yeniliklərin səmərəliliyini diaqnozlaşdıra bilmək 

və təhlil etmək, nəticə çıxarmaq kimi məsələlər bu prosesdə mühüm rol oynayır. 

Müəllimin peşəkar səriştəsi onun müəyyən qrup peşəkar tapşırıqları həll etmə 

qabiliyyətləridir(6). 
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       Peşəkarlıq və səriştəlilik müəllim üçün xas olan və müəllimi müəllim kimi 

xarakterizə edən keyfiyyətlər içərisində xüsusi yer tutur. Bu keyfiyyətlərin yük-

sək olması onu peşəkar, öz işinin ustası kimi tanıtdırır və belə müəllimlərdə ya-

radıcı pedaqoji təfəkkür, novatorluq, öyrətmək qabiliyyəti və həvəsi güclü olur. 

Müəllimlik elə bir sənət, elə bir vəzifədir ki, onun adını sadəcə diplom alıb bu 

sahədə fəaliyyət göstərməklə yüksəltmək olmaz. Yalnız bu sənəti, peşəni sev-

məklə, ona bağlanmaqla, peşəsi və ixtisası üzrə bilik,bacarıq, vərdişlərini artır-

maq və dərinləşdirməklə, öz üzərində daimi çalışmaqla yüksəltmək olar. Bu 

yüksəlişlə eyni vaxtda müəllim özü də yüksəlir, sevilir və peşəkar müəllim kimi 

tanınır. Müəllimin peşəkarlığı və səriştəliliyi onun üçün zəruri olan bir çox key-

fiyyətlərin sintezindən yaranaraq formalaşır. Bu keyfiyyətlərə yiyələnməyin yol 

xəritəsi isə pedaqoji peşənin düzgün seçimindən, ona yiyələnmə prosesinin sə-

mərəli təşkilindən başlayır. Peşəkarlıq və səriştəliliyin əsas göstəricisi müəllimin 

peşə fəaliyyəti və onun əsas komponentləri- dərs prosesi, onun səmərəlilik göstə-

riciləri, müəllim-şagird münasibətlərinin səviyyəsi, şagirdlərin dərsə münasibəti, 

müəllimin öyrətmə bacarıqları, müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri, pedaqoji tex-

nika və texnologiyanın rəngarəngliyi, müəllimin işə yaradıcı münasibəti, peda-

qoji prosesə innovativ yanaşma, şagirdlərlə münasibətdə yüksək ünsiyyət mədə-

niyyətinə malik olmasıvə s. – dən ibarətdir. Bunlar pedaqoji peşəkarlığın və sə-

riştəliliyin əsas meyarları kimi müəllim fəaliyyətində mühüm yer tutur. Müəllim 

öz üzərində daim işləməklə öz bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirə bilər. 

Məktəb özünün yüksək səviyyəli, səriştəli, peşəkar, öz işinin ustası olan 

müəllimlərlə məktəbdir, elm ocağıdır, bilik məbədidir. Bu,yoxdursa və ya 

zəifdirsə, başqa hər şey olsa da yüksək nəticə gözləmək əbəsdir. ―Tərbiyəçinin 

şəxsiyyətinin cavan ruha olan təsiri elə bir tərbiyə qüvvəsidir ki, onu nə dərs 

kitabları ilə, nə əxlaqi nəsihətlərlə və nə də cəza, mükafat sistemi ilə əvəz etmək 

olar‖ (K.D.Uşinski). 
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РЕЗЮМЕ 

ЕГАНА БАБАСОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 В статье рассказывается о профессионализме, компетентности учителя и о том, как 

этого добиться. Преподавание - высшая профессия в мире. Преподавание - вечная и 

священная профессия. Жизнь доказывает, что общество сильное, когда сильны его 

учителя и образование. Учитель играет исключительную роль в жизни общества.  

В последнее время часто повышается уровень профессионализма и компетентности 
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учителей. Концентрация профессионализма и компетентности учителя отмечена как 

основные черты его педагогических навыков и новаторства учителя. Профессионализм и 

компетентность составляют основу структуры деятельности учителя.  

Повышение профессионализма и компетентности учителей - один из приоритетов 

сегодняшнего дня. Повышение уровня профессионализма и компетентности учителя - 

процесс, напрямую связанный с его педагогической деятельностью. Обсуждается 

важность профессионализма и компетентности для учителя и своевременное  

использование этих качеств в нужном месте. 

 Ключевые слова: педагог, профессионализм, компетентность, новаторство, 

приоритет, педагогическое мастерство, педагогическая деятельность 

 

SUMMARY 

YEGANE BABASOY  

TEACHER PROFESSIONALITY AND COMPETENCE CONTEXT 

 

 The article deals with  the teacher's professionalism, competence and how to achieve this. 

Teaching is the highest profession in the world. Teaching is an eternal and sacred profession. 

Life proves that a society is strong when its teachers and education are strong. The teacher plays 

an exceptional role in the life of society. In recent years, the professionalism and competence of 

teachers is often brought up on the agenda. The concentration of professionalism and 

competence on a teacher is noted as the main features of his pedagogical skills and teacher 

innovation. Professionalism and competence form the basis of the teachers' activity structure. 

Improving the professionalism and competence of teachers is one of today's priorities. Increasing 

the level of professionalism and competence of a teacher is directly a process related to his 

pedagogical activity.  The article also discusses the importance of professionalism and 

competence for the teacher, its proper and appropriate use. 

 Key words: teacher, professionalism, competence, innovation, priority, pedagogical 

skills, pedagogical activity 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ALĠ PEDAQOJĠ TƏHSĠLDƏ AKTUAL OLAN PEġƏ SƏRĠġTƏLƏRĠNĠN QURULUġU 

VƏ TƏSNĠFATI 

 
 PeĢəkar bacarıqlara yiyələnmək üçün müəllim əvvəlcə iĢ axını ilə əlaqəli məlumatları 

tapmaq, seçmək və tətbiq etmək üçün gnostik bacarıqlara sahib olmalıdır. Bunun ardınca 

fəaliyyətinizi təĢkil etmək, hədəflər qoymaq və planlaĢdırmaq üçün dizayn bacarıqları gəlir. 

Fəaliyyət vasitələrini, texnikanı seçməyə kömək edən konstruktiv bacarıqlar psixoloqun iĢi üçün 

də vacibdir. TəĢkilatçılıq bacarıqları diaqnoz, məsləhət və düzəliĢ üçün Ģərait yaratmaq, 

stimullaĢdırmaq və həyata keçirmək baxımından vacibdir. Ġstifadəçinin hərəkətlərini təhlil etmək, 

anlamaq və qiymətləndirmək üçün qiymətləndirmə qabiliyyətindən istifadə edir. ġəxsiyyətini, 

ünsiyyətini və fəaliyyətini təhlil etmək lazım olduqda refleksivlikdən istifadə edir. Bu bacarıqlar 

bir-biri ilə əlaqəlidir və psixoloji xidmətlərin keyfiyyətində vacib amillərdir. 

         Açar sözlər: peĢəkar səriĢtə, aktuallıq, taksonomiya, bacarıq, peĢə potensialı, təlim 

 

         Azərbaycanın davamlı sosial-mədəni inkişafının ən optimal yolu yüksək və 

keyfiyyətli təhsildə, bu təhsili həyata keçirən pedaqoji kadr hazırlığındadır. 

Çünki təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində aparılan işlərdə ən böyük 

məsuliyyət pedaqoji işçilərin üzərinə düşür. Müəllim tələbəyə bilikləri 

öyrətməklə kifayətlənmir, həmçinin onlarda öz gələcəyinə, karyerasına, peşə 

fəaliyyətinə məsuliyyət hissi aşılayır, peşə bacarıqlarına yiyələnmələri üçün 

motivləşdirir. Özünün şəxsi nümunəsi ilə bilik və bacarıqlarını transformasiya 

edir. Ancaq təəssüf ki, müasir müəllim tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlər 

qazandırılmasında üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən heç də həmişə layiqincə 

gələ bilmir. Xüsusilə, onlarda peşə səriştələrinin formalaşdırılmasında özü belə 

bir sıra çətinliklərlə üzləşir. Çünki təhsildə gedən dəyişmələrlə ayaqlaşmaq, 

verilən proqnozların gerçəkləşməsində öz üzərinə düşənləri optimal qaydada, çevik 

həll etmək onun özündən də özünütəhlil, özünütəhsil, özünüinkişaf tələb edir.  

Z.İ.Qaralov, S.Ə.Husеynоv, Sеyidbəyоvа (5), M.İ.İlyasov (6), M.M.Əmirоv, 

А.M. Şirinоvа (1), R.Məmmədzadə (8) və b. araşdırmaları göstərir ki, peşə 

təhsilində ilk növbədə fəaliyyətdə əsas rol oynayan sosial və həyati bacarıqlarla, 

motivasiya ilə bağlı olan səriştələrin formalaşdırılması məsələsi həll edilməlidir. 

Əvvəlcə səriştəliliyin məzmunundа ümumi və fərdi хüsusiyyətlər аçıqlаnmаlı, 

―səriştə‖ və ―səriştəlilik‖ аnlаyışlаrı izаh оlunmаlıdır. Çünki ədəbiyyatlarda bu 

anlayışla bağlı qarışıq mənalar işlədilir.  Ona görə də bu anlayışlarının pedaqoji 

baxımdan dəqiqləşdirilməsinə, əvvəllər işlədilən ―bilik‖, ―bacarıq‖, ―vərdiş‖, 

―potensial‖, ―peşəkarlıq‖, ―pedaqoji savadlılıq‖, ―pedaqoji ustalıq‖, ―pedaqoji 

mədəniyyət‖ və d. bu kimi anlayışlarla əlaqələrin aydınlaşdıırlmasına ehtiyac 

yaranır. ―Səriştə (lat. - competentia-insana yaxşi məlum olan, mükəmməl bildiyi 

sahə, kompetensiya. ―Competence‖ sözü ―to compete‖ felindən əmələ gəlmiş, 

―yaşamaq‖ mənasını verir, daha dəqiq ―yarışmaq bacarığı‖ kimi tərcümə oluna 

bilər) müəyyən bir sahədə keyfiyyətli və məhsuldar fəaliyyət göstərmək üçün 

müəllimin təhsil hazırlığına əvvəlcədən qoyulan sosial tələbdir. Müəyyən 
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fəаliyyətlərin, prоsеslərin yüksək səviyyədə həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək 

üçün şəхsiyyətin bir-birilə əlаqəli kеyfiyyətlərinin (biliklər, bаcаrıqlаr, vərdişlər 

və fəаliyyət üsullаrı) iş prоsеsinə tətbiqi dеməkdir‖ (1) . 

Peşə səriştələrinin quruluşu mürəkkəbdir. Bu quruluşda insanın həm təbii, 

həm də sosial keyfiyyətləri durur. Onlardan ən əsası, səriştələrin yaranmasında 

baza funksiyasını yerinə yetirən - bacarıqdır. Ədəbiyyаtlаrdа bаcаrıqlаrdаn bəhs 

еdilərkən-subyеktdə mövcud оlаn bilik və vərdişlərlə fəаliyyətin məqsədəuyğun 

şəkildə tənzim еdilməsi üçün zəruri оlаn mürəkkəb psiхi və prаktik işlər 

sistеminə yiyələnmə nəzərdə tutulur. Bu bахımdаn bаcаrıqlаr tələbələrin 

səritəliliyinin formalaşması işində zəruri аmillərdən biri hеsаb еdilir (9, s. 79). 

Milli kurikulum islahatı proqramlarında hazırda istər təhsilverənlər, istərsə də 

təhsilalanların malik olmalı olduqları bir sıra bacarıqlar və səriştələr göstərilmiş-

dir. Onlar bizə əsasən ―Blum taksonomiyası‖ kimi tanışdır. Ə.Ə.Əlizadə və 

H.Ə.Əlizadə onun mahiyyətini belə izah edirlər. ―Müəllimin pedaqoji ustalığı 

təlim məqsədlərinin müəyyən edilməsindən başlayır. Onun düzgün müəyyənləş-

dirilməsi müəllimin pedaqoji səriştəsini göstərən başlıca göstəricilərdən biridir. 

Müəllimin bir çoxu dərsi, əslində ümumi təhsil məq-sədləri əsasında qurur, onun 

inkişafetdirici və tərbiyəedici məqsədlərini psixoloji-pedaqoji səriştə ilə 

müəyyənləşdirə bilmir‖ (10, s. 72).  

 

Bacarıqlar taksonomiyası 

Cədvəl 1.2. 

Dərketmənin  

Mərhələləri 

 Bacarıqlar 

Öyrənmək  qazandığı təcrübədən istifadə etmək; 

biliklərini əlaqələndirmək, nizama salmaq, təskil etmək; 

özünün fərdi öyrənmə üslubunu müəyyənləşdirmək; 

özünütəhsillə müstəqil məsğul olmaq  

Axtarmaq müxtəlif informasiya mənbələrindən məlumat almaq; 

ətrafdakılara suallar vermək; 

mütəxəssislərlə məsləhətləsmək; 

 sənədlərlə işləmək, onları sistemləşdirmək 

Düşünmək keçmiş və indiki hadisələr arasında qarşilıqlı əlaqə 

yaratmaq; 

cəmiyyətin inkişafının bu və ya d. aspektinə tənqidi 

münasibət; 

diskussiyalarda mövqe nümayiş etdirmək,öz fikirlərini 

müdafiə etmək;        

siyasi və iqtisadi amillərin əhəmiyyətini 

qiymətləndirmək; 

sağlamlıq, tələbat və ictimai hadisələri qiymətləndirmək;  

ədəbiyyat və incəsənət əsərlərini qiymətləndirmək. 

Əməkdaşlıq 

      

etmək 

qruplarda işləmək, əməkdaşlıq etmək; 

qərar qəbul etmək, narazılıqları, münaqişələri yoluna 

qoymaq; 
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danışıqlar aparmaq; 

saziş tərtib etmək və onu yerinə yetirmək 

İşə qoşulmaq layihələrə qoşulmaq; 

məsuliyyət daşımaq; 

kollektiv və qurplara daxil olmaq, onların fəaliyyətinə 

töhfə vermək; 

həmrəyliyini sübut etmək; 

öz işini təskil etmək; 

 hesablama və modelləsdirmə cihazlarından istifadə 

etmək 

Uyğunlaşmaq yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadə etmək; 

sürətlə baş verən dəyişikliklərə qarşı çeviklik nümayiş 

etdirmək;  

çətinlik qarşısında dəyanət göstərmək; 

 yeni həll yollarını axtarıb tapmaq 

 

B.N.Vvedenski hesab edir ki, geniş istifadə olunan ―peşəkarlıq―, ―bacarıq―, 

―professional tutumu― və s. kimi anlayışları birləşdirən ―peşə səriştəliliyi‖ 

anlayışı məzmununun genişliyinə, inteqrativliyinə görə tətbiq edilməsi məqsə-

dəuyğundur, lakin o, təhlil olunan səriştə və səriştəlilik anlayışlarının tez-tez 

eyniləşdirməsi, oxşadılması hallarının olmasını vurğulayır. Onun fikrincə, səriştə 

şəxsiyyətin şəxsi xüsusiyyəti, səriştəlilik isə şəxsiyyətin konkret professional və 

funksional xüsusiyyətlərinin cəmi kimi xarakterizə olunmalıdır  (3, s.  51). 

M.İ.Lukyanova pedaqoqun  pedaqoji - psixoloji səriştəliliyini müəyyən 

keyfiyyətlərin cəmi, şəxsiyyətin pedaqoji fəaliyyətinin yüksək səviyyəliliyi, 

professional hazırlığı və tədris prosesində tələbələrə qarşılıqlı  təsir göstərməsi 

kimi başa düşür. O, psixoloji - pedaqoji blokların oriyentasiyasını (fəaliyyətin  

müəyyən istiqamətə yönəlməsi) səriştəliliyin komponentləri kimi izah edir (4, s. 

56-57). 

Pedaqoji ədəbiyyatlarda pedaqoqun peşə səriştəliliyinin strukturu barədə 

bir çox  müəlliflər fikir və mülahizələrini bildirmişlər. Ən sadə yanaşma 

Q.M.Hocaspirovanındır. Bu yanaşmada pedaqoqun peşə səriştəliliyi  müəllimin 

bir sıra pedaqoji bacarıqları mənimsəməsi ilə izah edilir. Q.M.Hocaspirova 

bacarıqları on qrupa ayırır (11, s. 428-429). 

Birinci qrup: pedaqoji vəziyyətdə, hadisələrin gedişində problemi görmək 

və təlim-tərbiyə prosesində pedaqoji məsələləri həll etmək üçün fəal iştirakçı kimi 

tələbəyə əsaslanmaq; pedaqoji vəzifələrdə məsələləri konkretləşdirmək, hər bir 

şəraitdə optimal qərarlar qəbul etmək, bu cür problemlərin həllinin yaxın və uzaq 

nəticələrini qabaqcadan görmək. 

İkinci qrup: tədris materialının məzmunu ilə işləmək; informasiyalar 

pedaqoji şərh etmək; tələbələrin psixi vəziyyətini öyrənmək, onların təhsil 

imkanlarını nəzərə almaq, qabaqcadan onların tipik çətinliklərini müəyyən 

etmək; təlim və tərbiyə formalarının əlaqələndirilməsindən istifadə etmək; 

tələbələrin sərf etdikləri gücü və vaxtı hesablamaq. 
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Üçüncü qrup: tələbələrin çətinliklərini öz işlərindəki qüsurları ilə əlaqələn-

dirmək; pedaqoji fəaliyуətin inkişafı üçün planlar qurmaq.  

Dördüncü qrup: müxtəlif kommunikativ məsələlər qoymaq, onların ən mü-

hümü - ünsiyyətdə  psixoloji təhlükəsizlik və ünsiyyətdə partnyorun daxili 

ehtiyatının həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq.  

Beşinci qrup: ünsiyyətdə başqasının mövqeyini anlamaq, onun şəxsiy-

yətinə maraq göstərmək, tələbələrin şəxsiyyət kimi inkişafına cəhd etmək; onun 

davranışının incə fərqi, çaları əsasında daxili aləmini oxumaq, dərk etmək,  

ünsiyyətin mimikasını  mənimsəmək; tələbənin tərəfini tutmaq, başqa şəxslə 

etimadlı ünsiyyət üçün şərait yaratmaq (tələbə özünü mükəmməl, dəyərli 

şəxsiyyət kimi hiss etsin); ritorikanın (bəlağət) üsullarını mənimsəmək; təşkilati 

fəaliyyətdən istifadə etmək; müqayisə, qiymətləndirmə aparmaq,  xüsusilə 

intizama, qayda-qanuna alışdırmağı öyrətmək; tədris prosesində demokratik 

metoda yiyələnmək, pedaqoji hadisələrə fərqli  nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq.  

Altıncı qrup: pedaqoqun sabit peşəkar mövqe tutmaq, öz peşəsinin 

əhəmiyyətini anlamaq, həmçinin bacarığını inkişaf etdirmək və həyata keçirmək; 

özünün emosional halını, vəziyyətıni idarə etmək, ona konstruktivlik vermək; 

özünün və tələbələrin müsbət imkanlarını dərk etmək, Mən- konsepsiyasını (hər 

hansı bir hadisə haqqında baxışını-görüşünü, əsas fikirini)  möhkəmləndirməyə 

kömək etmək. 

Yeddinci qrup: öz peşəkar inkişafında perspektivlərin dərk edilməsi, fərdi 

üslubunu müəyyənləşdirə bilmək, təbii, zehni  məlumatlardan maksimum istifa-

də etmək. 

Səkkizinci qrup: tələbələrin tədris müddətində qazandıqları bilikləri 

müəyyən etmək; təlim zamanı ilin əvvəlində və sonunda özünüyoxlama və 

özünüqiymətləndirmənin növlərini, təcrübəni və fəaliyyətin vəziyyətini müəyyən 

etmək; bir qisim təhsil göstəricilərini üzə çıxartmaq; öz-özünə və davamlı təhsilə 

hazır olmağı stimullaşdırmaq.  

Doqquzuncu qrup: müəllimin tələbələrin davranışını və şəxsiyyətin 

tərbiyələndirə biləcəyini qiymətləndirmək; tələbələrin mənəvi normalara 

uyğunluğunu və əqidəsini tanımaq; müəllimin tələbənin fikir və rəftarında 

əlaqəni, şəxsiyyətini bütövlükdə görmək; şəxsiyyətinin zəif inkişaf etmiş 

cizgilərini stimullaşdırmağa şərait yaratmaq. 

Onuncu qrup: müəllimin öz işini bütövlükdə qiymətləndirmək; müəllimin nə-

ticə, məqsəd, vəzifə, vasitə, imkan arasında əlaqənin, səbəbini görmək bacarığı. 

Göründüyü kimi, səriştələrin əsasında duran ən mühüm komponent - 

bacarıqdır. Tələbə şəхsiyyətinin strukturundа əsаs yеrlərdən birini bаcаrıqlаr və 

qаbiliyyətlər tutur.  Psiхоlоji ədəbiyyаtlаrdа bаcаrıqlаrdаn bəhs еdilərkən 

göstərilir ki, ―bаcаrıq‖ dеdikdə subyеktdə mövcud оlаn bilik və vərdişlərlə 

fəаliyyətin məqsədəuyğun şəkildə tənzim еdilməsi üçün zəruri оlаn hərəkətlər 

sistеminə yiyələnmə nəzərdə tutulur (7, s.185). Bu bахımdаn, bаcаrıqlаr 

tələbələrdə səritəliliyin formalaşmasında zəruri аmillərdən biri olur. 

L.Ş.Əmrahlı səriştələrin əsasında duran bacarıqlara belə aydınlıq gətirir: 

―Bacarıq‖ pedaqoji elmlər sistemində ən geniş yayılmış anlayışlardandır. Onun 

quruluşu çoxcəhətli məzmun kəsb etməklə özündə bir sıra poseslərin nəticələrini 

birləşdirir. Bacarıq dedikdə, ilk növbədə insanın (subyektin, şagirdin, müəllimin) 

hərəki və ya əqli imkanlara yiyələnməsi üçün icra etdiyi hərəkətləri müvafiq 
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qaydada yerinə yetirməsi başa düşülür. Bu zaman yeni bacarıqlarla yanaşı yeni 

bilik və vərdişlər də yaranır. Bacarıqlar təlim prosesində yerinə yetirilən 

mümarisələr: çalışma, tapşırıq, oyun, təmrin, test və d. vasitəsilə formalaşdırılır‖ 

(12, s. 7). L.Ş.Əmrahlı bacarıqların özlərinin də bir sıra komponentlərlə formalaş-

dığını göstərir: idrak proseslərinin qanunauyğun əlaqələri əsasında formalaşmış 

koqnitiv sahə; mənimsənilmiş bilik; mənimsənilmiş vərdiş; avtomatlaşmış 

hərəkət (12, s. 27). 
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РЕЗЮМЕ  

МЕХБАНУ ВЕРДИЕВА  

СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 Чтобы приобрести профессиональные навыки, учитель должен сначала обладать 

гностическими навыками для поиска, выбора и применения информации, важной для 

рабочего процесса. Далее следуют навыки проектирования для организации, постановки 

целей и планирования своей деятельности. Конструктивные навыки, помогающие выбрать 

средства действия, техника также важны для работы психолога. Организационные навыки 

важны с точки зрения создания, стимулирования и реализации условий для диагностики, 

консультирования и коррекции. Он использует способность оценивать, чтобы 

анализировать, понимать и оценивать действия пользователя. Использует рефлексивность, 

когда необходимо проанализировать свою личность, общение и деятельность. Эти навыки 

взаимосвязаны и являются важными факторами качества психологических услуг. 

         Ключевые слова: профессиональная компетентность, актуальность, таксономия,   

навыки, профессиональный потенциал, обучение 

 

SUMMARY  

MEHBANU VERDIYEVA  

STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF PROFESSIONAL SKILLS RELEVANT TO 

HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION 

 In order to acquire professional skills, a teacher must first acquire Gnostic skills for 

searching, selecting and applying information that is important for the work process. Further 

follow the skills of designing for the organization, setting goals and planning their activities. 

Constructive skills that help to choose the means of action, techniques are also important for the 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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work of a psychologist. Organizational skills are important from the point of view of creation, 

stimulation and implementation of conditions for diagnosis, consultation and correction. It uses 

the ability to evaluate, analyze, understand and evaluate the actions of the user. Uses reflexivity, 

when it is necessary to analyze your personality, communication and activity. These skills are 

interrelated and are important factors in the quality of psychological services. 

 Keywords: professional competence, relevance, taxonomy, skills, professional capacity, 

staff training 
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MƏKTƏBLƏ AĠLƏNĠN TƏLĠM TƏRBĠYƏ PROSESĠNƏ TƏSĠRĠ 
 

Məqalədə təlim-tərbiyə prosesindən, məktəblə ailənin təlim-tərbiyə prosesinə necə təsir 

etməsindən, həmçinin məktəbdə müəllim və Ģagirdlər arasında, ailədə valideynlər və uĢaqlar  

arasında olan qarĢılıqlı münasibətlərdən bəhs olunmuĢdur.  

Açar sözlər: sosial proseslər, valideyn-müəllim assosiasiyası, təlim–tərbiyə prosesi, təhsil 

islahatı, təlim-tərbiyə metodları 
 

Məlumdur ki, cəmiyyətin inkişafına təkan verən sosial proseslər şəxsiyyətin 

inkişafına da xüsusi təsir göstərir və mühüm tələblər irəli sürür. Cəmiyyətin 

inkişafının istiqamətverici qüvvəsinə çevriləcək şagirdlərdə müasir düşüncə 

tərzinin formalaşdırılması üçün isə milli maraqlara cavab verə biləcək təhsil və 

tərbiyə sisteminin yaranması da problem kimi günümüzün aktuallığını özündə 

əks etdirir. Dəyişən dünyanın reallıqlarından kənarda qalmamaq prinsipinə 

əsaslanmaqla müasir tələblərə cavab verən yeni təlim və tərbiyə metodlarının 

tətbiqi də öz aktuallığını daim qoruyub saxlayır. Deməli təlim və tərbiyə müasir 

şagirdi dövrünün həyatına hazırlamalıdır. 

Valideynlər təhsil islahatının qarşıya qoyduğu tələblərin mahiyyətini 

dərinliyi ilə bilmədiyi üçün ötən dövr ərzində məktəblə ailə arasında bəzi 

anlaşılmazlıqlar da meydana gəlmişdir. Lakin zaman keçdikcə həm müəllimlər, 

həm də valideynlər bu anlaşılmazlıqları aradan qaldırmağa çalışmış və qismən 

də olsa, buna nail olmuşlar. Hər ailənin uşağa yanaşma tərzi, məktəb haqqında 

verdiyi məlumat, valideynin məktəb və cəmiyyət haqqında baxışları müxtəlif 

olur. Bunun üçün uşağı məktəbə getməyə hazırlaşan valideynlərlə (uşağını 

məktəbə qoymaq üçün ərizə verən valideynlər nəzərdə tutulur) ilkin 

maarifləndirici görüşlərin keçirilməsi məqsədəuyğundur, daha doğrusu vacibdir. 

Məktəb haqqında, uşağın gələcək davranış qaydaları haqqında maarifləndirici 

söhbətlər həm məktəb rəhbərliyi, həm fənn müəllimləri, həm də məktəb 

psixoloqunun iştirakı ilə aparılmalıdır. 

Bəzi hallarda valideynlər ilk gündən məktəbə gəlməyə laqeyd yanaşırlar. 

Hətta keçirilən tədbirlərə gəlməmək üçün cürbəcür bahanələr uydururlar. Belə 

olan halda müəllimin və məktəb psixoloqunun o ailəyə göndərilməsi zərurəti 

yaranır. Məktəblə ailənin arasında əlaqənin yaranmasını zəruri edən bir sıra 

səbəblər vardır. Təcrübə göstərir ki, övladının təhsili ilə maraqlanmayan ailə 

üzvlərinin məktəb haqqında, müəllimin haqqında öz düşüncələri, öz baxışları  

var. Bu baxışlar heç də həmişə müsbət yönümlü olmur. Bu baxışları müsbətə 

doğru yönəltmək üçün məktəb tərəfindən o ailə ilə daha tez-tez əlaqə 

saxlanılmalı, onlarla məktəb, müəllim, şagird və ailə münasibətləri ilə bağlı 

söhbətlər aparılmalıdır. 
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Eyni zamanda müəllim ailə nəzarətindən kənarda qalan şagirdlərlə daha 

məsuliyyətlə məşğul olmalı və nazarətdə saxlamalıdır. Bu işə məktəb psixoloqu 

cəlb edilməli və onun apardığı söhbətlərin effektivliyi izlənilməlidir. Tərbiyə işi 

uzunmüddətli prosesdir. Son nəticəni əldə etmək üçün səbirlə, təmkinlə hərəkət 

etmək lazımdır. Hətta burada valideynlərlə işləmək varsa, daha səbirli, təmkinli 

olmaq gərəkdir. 

Məktəb psixoloqunun və müəllimin valideynlərlə birlikdə həyata keçirdiyi 

görüş öz effektivliyi ilə seçilir. Çünki psixoloq tərəfindən açıq söhbətə sövq 

edilən valideyn uşağının necə tərbiyə olunduğunu, məktəb haqqında uşağına 

hansı fikirləri aşıladığını açıq deyə bilir və bir çox hallarda öz nöqsanlarını etiraf 

edir (1). 

Hər bir ailə məktəbdə həyata keçirilən yeni təhsil islahatının məzmunu və 

yenilikləri ilə tanış edilməli, gələcək vətəndaşın təhsilli, tərbiyəli, daha doğrusu 

cəmiyyət üçün gərəkli vətəndaş kimi formalaşdırılmasına çalışmalıdır. 

Tədqiqatlara əsasən, valideynləri tədris prosesində fəal olaraq iştirak edən 

şagirdlər daha yaxşı nəticələr əldə edirlər. Onlar, daha yaxşı qiymətlər alır, daha 

yüksək akademik nailiyyətlərə sahibdirlər, ev tapşırıqları daha keyfiyyətli 

şəkildə yerinə yetirilmiş olur. Onların  davamiyyət göstəriciləri daha yüksəkdir 

və onlar pozitiv hərəkətləri ilə fərqlənirlər. Məktəbə qarşı daim xoş əhval 

ruhiyyədə olurlar. Özlərinə və imkanlarına inamları var. Valideynlərin cəlb 

edilməsi tədris müəssisələri tərəfindən də müsbət qiymətləndirilir. Tədris 

prosesində valideynlərin fəallığı məktəb mədəniyyətini zənginləşdirir və onun 

inkişafına kömək edir. Belə ki, daha yaxşı nəticələrə çatmaq üçün məktəb və 

müəllim valideynlərlə fəal əməkdaşlıqda maraqlı tərəf olmalıdır. Valideynlərin 

fəal olaraq tədris prosesinə cəlb edilməsi məktəb icması, müəllimlər, valideynlər 

və şagirdlər tərəfindən də müsbət qarşılanır. 

Valideynlər uşağın təhsil prosesinə cəlb olunan zaman, ailənin sosial-

iqtisadi vəziyyətinin,  etnik  mənsubiyyətinin,  valideynlərin  təhsil səviyyəsinin 

necə olmasından asılı olmayaraq şagirdlər daha böyük nailiyyətlər əldə edirlər. 

Belə ki, valideyni  təhsil prosesinə cəlb edilmiş şagird, məktəbi daha uğurla 

bitirir, onun təhsilini davam etdirməsi üçün daha yaxşı imkanları və şərtləri olur; 

statistik məlumatlara əsasən, əgər valideynin müəllimlərlə əlaqəsi  yoxdursa və 

o, məktəbdə baş verən hadisələrlə maraqlanmırsa,  onun  uşağının  akademik 

göstəriciləri  başqa  uşaqların  akademik  göstəricilərindən daha aşağı olur; 

valideynlərin məktəb həyatına cəlb olunduqları zaman, şagirdlər məktəbə qarşı 

daha xoş münasibət bəsləyirlər və onların özlərinə və imkanlarına olan inancları 

daha yüksəkdir; valideynləri məktəb həyatına fəal olaraq cəlb olunmuş şagirdlər 

nümunəvi hərəkətləri ilə seçilir və onlara qarşı tətbiq edilmiş intizam 

sanksiyalarının orta göstəricisi də digər şagirdlərlə müqayisədə daha aşağıdır; 

məktəb həyatında fəal olaraq iştirak edən valideynlərin uşaqlarının müəllimlərlə 

və ailə üzvləri ilə daha yaxşı münasibəti olur. 

Valideyn – övlad, şagird-müəllim  münasibətləri əsasən fərdi miqyaslı 

proseslərdir. Bu proseslər cəmiyyət miqyasında təşkilatlandıqda, müvafiq sosial 

struktur, infrastruktur və mühitlə tamamlandıqda fərqli bir mahiyyət kəsb edir. 

Amma miqyasından asılı olmayaraq təhsil prosesinin mərkəzində həmişə 

konkret təlim və tərbiyə prosedurları dayanmalıdır. 
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Valideyn və müəllimlərin sıx əməkdaşlığı vasitəsilə şagirdlərimizin təlim və 

tərbiyəsinin faydalılığını artırmaq, onların təhsilə marağını ictimai stimullaşdır-

maq, evlə məktəb arasında səmərəli əlaqə -ünsiyyəti yaratmaq mümkündür. 

Uşaqların təlim–tərbiyə prosesində, qərarların qəbulunda, ailədaxili və məktəbin 

ictimai həyatında valideynlərin fəal iştirakını təmin etmək, onların tövsiyyələ-

rindən yararlanmaq olduqca zəruridir. 

Valideynlər üçün uşaqların təhsil səviyyəsinin artırılmasına və dərsə 

davamiyyətinə ictimai nəzarət etmə imkanlarını yaratmaq, uşaqların hərtərəfli 

inkişafında valideynlərin potensialından faydalanmaq, habelə valideynlərin 

pedaqoji maariflənməsinə yardım etmək müasir təhsil prioriteti sayıla bilər. 

Bunun üçün ilk növbədə məktəbdaxili problemlərin həlli, təlim–tərbiyə 

prosesinin idarə olunmasında valideyn, müəllim, dövlət və ictimaiyyətin 

səylərini birləşdirmək məqsədəuyğundur. 

Valideyn, müəllim, şagird və ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında 

inteqrasiyaya nail olmaq, müxtəlif sahələr üzrə maarifləndirmə işi aparmaq, bu 

istiqamətdə xüsusi tədris proqramları, layihələr, maarifləndirici əyani vəsaitlər 

hazırlamaq və həyata keçirmək pedaqoji işin xüsusiyyətlərindən hesab olunur. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУЛТАДЖ АЛИЕВА, ЗУЛЬФИЯ НОВРУЗОВА  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ И 

РОДИТЕЛЯМИ 

В статье рассматривается образовательный процесс, влияние школы и семьи на 

образовательный процесс, а также взаимоотношения учителей и учеников в школе, 

родителей и детей в семье. 

Ключевые слова: школа, педагогические идеи, методы обучения, современность, 

общение 
 

SUMMARY 

GULTAJ ALĠYEVA, ZULFĠYA NOVRUZOVA  

SOME ASPECTS OF PEDAGOGICAL WORK WITH STUDENTS AND PARENTS 

The article discusses the educational process, how the school and the family affect the 

educational process, as well as the relationship between teachers and students at school, parents 

and children in the family. 

Key words: school, pedagogical ideas, teaching methods, modern times, communication 
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MODUL ĠġARƏSĠ DAXĠL OLAN FUNKSĠYALARIN QRAFĠKLƏRĠNĠN QURULMASI 
 

Modul  iĢarəsi daxil olan funksiyaların qrafikinin qurulmasında bir çox çətinliklər var . 

Bu çətinlikləri  aradan qaldırmaq  üçün  əvvəl kəmiyyətlərin moduluna  verilmiĢ tərifdən,  düz 

xəttə  nəzərən  simmetriya  və  cüt  funksiya anlayıĢından, həmçinin  funksiyanın  qrafikinin   

qurulmasındakı ümumi üsullardan  istifadə    etmək  lazımdır. 

Açar sözlər: funksiya, modul iĢarəsi, absis  və ordinat oxları, qrafik, simmetriya 
 

    Modul işarəsi daxil olan funksiyaların qrafikinin qurulmasında bir çox 

çətinliklər yaranır. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün əvvəl kəmiyyətlərin    

moduluna verilmiş tərifdən, düz xəttə nəzərən simmetriya və cüt funksiya         

anlayışından, həmçinin funksiyanın qrafikinin qurulmasındakı ümumi üsullardan  

istifadə    etmək  lazımdır. 

Aşağıdakı  dörd    halı   nəzərdən   keçirək.  

I hal.      

y=f(x)  funksiyasının  qrafikinə əsasən y= | ( )|   funksiyasının qrafikinin 

qurulması (f(x) | ( )|). 
    Ədədin və funksiyanın moduluna  verilən təriflərdən istifadə etsək , verilmiş 

şərtlər daxilində 

| |   {
                
      

  | ( )|  {
 ( )              ( )   

  ( )                  ( )   
 

     Fərz edək ki,   (        )    nöqtəsi y=f(x)  funksiyasının qrafikinin 

nöqtəsidir. Onda        (  ).    
Burada iki hala baxaq: 

1.            Onda |  |            | (  )|   (  )     

Deməli,      | (  )|     Bu münasibətin ödənilməsi onu göstərir ki,   (     )  
nöqtəsi eyni zamanda y=| ( )|   funksiyasının qrafikinin də nöqtəsidir. 

2.        .   Onda 

|  |        | (   )|    (  )           
Deməli, -      | (  )|. Bu,   (      ) nöqtəsinin də y=| ( )| funksiyasının  

qrafikinə  aid  olduğunu   göstərir. 

Bunları ümumüləşdirib  belə  nəticəyə  gəlirik  ki,  y = f (x)  funksiyasının  

qrafikinin köməyi ilə  y=| ( )|  funksiyasının  qrafikini  qurmaq  üçün  y=f(x)     
 

Məqalə tarixçəsi:  

Göndərilib: 06.04.2021, qəbul edilib: 16.04.2021 
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    funksiyasının  qrafikini qurmaq,  y= f(x) funksiyası qrafikinin OX oxu üzərin-

də və ondan yuxarıda qalan hissəsini eyni ilə saxlamaq, y=f(x) funksiyası qrafi-

kinin OX oxundan aşağıda yerləşən hissəsini OX oxuna simmetrik olaraq həmin 

oxdan yuxarıya əks etdirmək  lazımdır. Buradan aydındır ki, y= | ( )| funksiya-

sının  OX  oxundan  aşağıda  heç bir  nöqtəsi ola bilməz. Nümunələr göstərək. 

Misal 1.y=|    | funksiyasının qrafikini qurun. Əvvəlcə y=     funksiyasının  

qrafikini quraq. Sonra funksiyanın qiymətlərinin mənfi olmadığı [      
    ](n  )Intervalı və funksiyanın qiymətlərinin mənfi olduğu]         
   [  (n  ) Intervalı götürək.        olduğundan qrafikin [          ] 
parçalarında yerləşən hissələrini dəyişmədən saxlayaq. ]            
 [intervalında        olduğundan qrafikin həmin hissələrini OX oxuna sim-

metrik olaraq yuxarıya əks etdirərək şəkildə yaşıl xətlərlə göstərilmiş əyrini   

alarıq. 

 
Misal 2. y= |         |    funksiyasının qrafikini qurun. 

Əvvəl  y= -2           funksiyasının qrafikini quraq. D        olduğun-

dan  kvadrat üçhədlinin                kökləri vardır, a= -2      olduğunu 

nəzərə alsaq, y=-2         funksiyasının qrafikinin qolları aşağıya yönəlmiş 

və OX oxunu (-1)  və  2,5  nöqtələrində kəsən parabola olduğunu  görürük. Bu 

funksiya [      ]  parçasında mənfi deyildir. Lakin  ]     [  və ]      [    
intervalında mənfidir . Əyrinin bu intervallarında yerləşən  hissələrinin  OX 

oxuna  simmetrik olaraq  yuxarıya əks  etdirsək, y=  |        
 |                    
 

 
qrafikini (şəkildə göy xətlərlə göstərilib) alarıq. 

II  hal. 

y=f(x) funksiyasının qrafikinə əsasən y =   (| |) funksiyasının qrafikini   

quraq (f(x) f( | |)). 
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Əgər |  |  | | oldugunu nəzərə alsaq, onda y=f(| |) funksiyası cüt funksiya   

olacaq. Doğrudan da x, y = f(| |) funksiyasının təyin oblastına daxildirsə, onda    

(-x) də bu funksiyanın təyin oblastına daxildir. Yəni  y=f( | |)funksiyasının   

təyin oblastı koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir.  

x   olduqda | |    olduğundan f(| |)   ( )  Deməli, [    [   inter-

valında y = f(x) və  y=f(| |) funksiyalarının  qrafikləri üst-üstə düşür.y=  f(| |)   
funksiyasının qrafikinin  ]    [  intervalına düşən hissəsini almaq üçün bu  

funksiyanın qrafikininin [    [ intervalında yerləşən hissəsini OY oxuna  sim-

metrik olaraq  əks  etdirmək  lazımdır. 

Beləliklə  də y =  f(| |) funksiyasının  qrafikini  qurmaq  üçün  y =  f(x)  

funksiyasının qrafikini qurmaq, y =  f(x)  funksiyası qrafikinin  OY  oxundan   

solda  yerləşən  hissəsini  silib (şəkildə  fərqli rənglə   verilir), qrafikin  OY   oxu  

üzərində  və  ondan  sağ  tərəfdə  yerləşən  bütün   nöqtələrini  olduğu  kimi 

saxlamaq,  y = f(x) funksiyası  qrafikininin  OY oxundan  sağ  tərəfdə yerləşən  

hissəsini  bu oxa   simmetrik  olaraq  sol  tərəfə əks etdirmək  lazımdır. 

Misal 1.  y=-2| |    funksiyasının qrafikini quraq. Əvvəlcə y= -2x+3 xətti      

funksiyasının  qrafikini qururuq,  sonra  OY   oxundan  solda   yerləşən  hissəsini    

silirik.  Qqrafikin OY  oxu üzərində  və  ondan  sağ tərəfdə  yerləşən  bütün  

nöqtələrini  olduğu kimi saxlayıb,  qrafikin  OY oxundan sağ tərəfdə yerləşən  

hissəsini  bu oxa  simmetrik   olaraq  sol tərəfə əks  etdirmək  lazımdır. 

 

 
 

Beləliklə  y=-2| |+3 funksiyasının qrafikini qurmuş oluruq (qrafik şəkildə  göy 

xətlə göstərilib). 

Misal 2. y=   | | funksiyasının qrafikini quraq. y=     (
 

 
) üstlü  funksiyanın   

qrafikini qurub, sonra yuxarıdakı  şərtləri  nəzərə  alsaq 

 
y=  | | funksiyasının  qrafikini alarıq  (qrafik  göy xətlə göstərilib). 
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III hal. y=| (| |)| funksiyasının qrafikini y=f(x) funksiyasının qrafikinə əsasən 

quraq. Bunun üçün I və II halların şərtlərini nəzərə almaq lazımddır. Bu halı   

daha aydın izah etmək üçün y=|| |   |  misalını həll edək. Biz əvvəl y=     

funksiyasının  qrafikini quraq: 

 
Sonra  qrafikin [    [  intervalında yerləşən hissəsini  OY oxuna simmetrik 

olaraq  əks etdirib, y =  | |       funksiyasının qrafikini   , sonra bu qrafiki  OX  

oxuna  simmetrik olaraq  əks  etdirib   

 
y = | (| |)|   funksiyasınin     qrafikini    qurmuş   olduq. 

IV  hal. Bəzən funksiyanın  analtik  ifadəsinə  arqument həm modul  işarəsi  ilə 

həm də modulsuz daxil olur.Bu halda  verilmiş funksiyanın  qrafikini  qurmaq 

üçün  əvvəlcə  modul işarəsini  açmaq  (yəni modul işarəsindən  azad etmək)  və 

sonra  ayrı-ayrı  intervallarda  funksiyanın  qrafikini   qurmaq lazımdır. Fikrimizi   

y=3| |         misalı üzərində  daha aydın izah edək. Funksiyanın  modulunun 

tərifinə görə | |   {
           

                    
funksiya y={

     
       

 şəklində olar.  

y=x funksiyasının qrafikinin I və III rübün tənböləni olduğunu bilirik, yəni  

qrafiki aşağıdakı  şəkildədir: 

 
y= -5x   funksiyasının qrafiki  koordinat başlanğıcından keçib ,II   və   IV   

rüblərdə yerləşir,qrafiki quraq 
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Bu iki qrafiki birləşdirib  (absis oxundan aşağı hissələri silərək)   y=3| |       

funksiyasının qrafikini qurmuş oluruq. 
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РЕЗЮМЕ 

МАДИНА БАЙРАМОВА, НАЗИМ МАХМУДОВ, НУРАНА АЛИЕВА 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ,СОДЕРЖАЩИХ ЗНАК МОДУЛЯ 

При построении графиков функций, содержащих символ модуля, возникает 

множество трудностей.Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо использовать 

определение модуля величин, концепцию симметрии и двойных функций на прямой, а 

также общие методы построения графиков функции. 

Ключевые слова: функция, модуль, оси абсцисс и ординат, графика, симметрия 

 

SUMMARY 

MADINA BAYRAMOVA, NAZIM MAHMUDOV, NURANA ALIYEVA 

PLOT A GRAPH FOR MODULUS FUNCTION 

Plotting functions containing the modulus symbol presents many difficulties; to 

overcome these difficulties, it is necessary to use the definition of the modulus of quantities, the 

concept of symmetry and double functions on a line, and general methods of plotting a function. 

Key words: function, modulus, abscissa and ordinate axes, graphics, symmetry 
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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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