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ĠQTĠSADĠ OBYEKLƏRĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ ƏYANĠ TƏSVĠR  

VASĠTƏLƏRĠNDƏN ĠSTĠFADƏ OLUNMASI  

 

Məqalədə iqtisadi fənnlərin spesifik cəhətlərinə diqqət çəkilmiĢdir. Bu zaman iqtisadi infor-

masiyanın məqsədindən, onun istifadəçisi tərəfindən daha aydın Ģəkildə mənimsənilməsindən 

asılı olaraq tədqiqatın qurulması, həyata keçirilmə üzrə obyektləri və mərhələləri araĢdırılır, 

onlar üzrə ifadələnmə Ģəkli, uyğun vasitələrin seçilməsi mühüm məsələlərdən hesab 

olunmaqdadır. Deyilənlər əsasında həmçinin əyani təsvir vasitələrinin sahə, oriyentasiya, 

miqyas və digər əlaqəli elementləri nəzərdən keçirilmiĢdir. 

ĠĢdə iqtisadi informasiyanın təvsirində istifadə olunan cədvəllər və onların 

təsnifləĢdirilməsi, sütunlu, zolaqlı, xətti, dairəvi, fiqurlu və digər diaqramlardan, Varzar 

iĢarələri və uçot-tapĢırıq qrafiklərindən, təyinnamə, kartoqramlar və kartodiqaramlardan 

təcrübədə istifadənin qanunauyğunluqlarından geniĢ bəhs olunur, onların sahə-istehsal, 

təĢkilati-idarəetmə təyinatına, bu zaman istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilən araĢdırma 

komponentlərinin təmsilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.   

Açar sözlər: iqtisadi (statistik) obyektlər, araĢdırmaların aparılması, əyani təsvir vasitələri, 

statistika cədvəlləri, iqtisadi qrafiklər    
                  
 

Mövcud zaman ifadəsi informasiya kütləviliyi ilə seçilməkdədir. Bu sırada 

iqtisadi informasiya özünün əhatəsi və rəngarəngliyi ilə təzahür etməkdədir. 

Müasir dövrdə iqtisadi informasiyaya olan tələbat, ondan istifadənin zəruriliyi və 

digər bu kimi məsələlər birmənalı qiymətləndirilməməlidir. İqtisadi informasiya 

əmtəə əhəmiyyətini bir sıra ardıcıl fəaliyyətlərin təmin ediməsi ilə qazanmış və 

onu günü-gündən yüksəltməkdədir. Ümumiləşdirmələr aparmaqla düşüncələri-

mizi aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik: 
 

    

 

 

  
 

Sxemdə ifadə edilən məsələlərə sistemli baxış ilk növbədə aşağıdakı 

məqamlara diqqət yetirilməsilə nəticələnməlidir: iqtisadi informasiyanın nəzəri 

müstəvidə aid olduğu sistemin müəyyənləşdirilməsi və tərkibinin araşdırılması; 

iqtisadi informasiyanın müxtəlif əlaqəyə (birbaşa və ya dolayı) malik mənbələr-

dən yığılması, bu işlərin ümumi texnoloji əsaslarının, aparıcı üsul və 

vasitələrinin müəyyən edilməsi, onların təkmilləşdirilməsi üzərində mütəmadi 

işlərin aparılması (məsələn elektron informasiya vasitə və mənbələrinin cəlbinin 

daha da genişləndirilməsi və s.); xüsusi (fərdi) informasiya ticarəti şəbəkələrinin 

yaradılması və onların qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi; informasiya 

sektoru ilə istehsal, xidmət, sosial və digər sferalar arasındakı əlaqələrin 

genişləndirilməsi və iqtisadi müstəvidə yeni əlaqələrin qurulması; məlumatların 

Tələbat, növ və digər əla-
mətlər nəzərə alınmaqla       

iqtisadi (statistik) infor-

masiyanın  toplanması 

Əldə olunmuş informasiyaya əmtəə 
“görünüşünün” verilmə-si: onun həqiqiliyinin 

yoxlanılması, emalı, çeşidlənməsi, təhlili, 

istifadəçilərə təqdimat qaydalarının 

müəyyənləşdirilməsi və s. 

İqtisadi (statistik ) infor-    
masiyanın istifadəçilərə 

onların tələbatları nəzərə 

alınmaqla çatdırlması 
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müxtəlif əlamətlər və istiqamətlər əsasında təsnifləşdirilməsi və ümumiləşdiril-

məsinin həyata keçirilməsi, onun “istehsalının” növ və çeşıdlərinin artırılması; 

istifadəçilər kontingentinin müəyyən edilməsi, onların konkret tələbatlar 

əsasında qruplaşdırılması; informasiya tələbatlarının dəqiqliyinin, onun 

istiqamlətlər üzrə bölgüsünə olan ehtiyacın səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi; 

iqtisadi məlumatların keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi və bu sahədə 

mütəmadi nəzarət-araşdırma işlərinin həyata keçirilməsi; iqtisadi informasiya 

üzrə müstəqil, təsərrüfathesablı, sistemli marketinq xidmətlərinin göstərilməsinə 

keçidin təşkili; “İnformasiya – istifadəçi” müstəvisində ikincinin tələbatının 

mümkün qədər yüksək səviyyədə ödənilməsi sahəsində hərtərəfli işlərin 

aparılması, bu məqsədilə məlumatlandırmada müqayisəlilik, təhlil və digər 

metodların istifadəsinin genişləndirilməsi; informasiya təqdimatı prosesində 

mütəmadi kənar qiymətləndiricilərin xidmətlərindən istifadə olunması; iqtisadi 

informasiyaya ehtiyacı olan müştərilərin kontingentinin sayının artırılması, 

audtoriyasının təmayüllərinin genişləndirilməsi məqsədilə reklam və digər 

analoji vasitələrdən istifadə olunması və s.  (12, s. 56). 

Yuxarıdakı bəndlər iqtisadi sahədə formalaşan informasiyanın məzmununa 

diqqət çəkməklə mükəlləfdir. Digər tərəfdən, tədris zamanı müxtəlif yönlərdən 

yanaşma iqtisadi obyektlərin daha sistemli şəkildə öyrənilməsinə, onun spesifik 

cəhətlərinin tələblərə uyğun işıqlandırılmasına şərait yaratmalıdır. 

METODOLOGİYA   

Təsnifatdakı fəaliyyət istiqamətləri öz növbəsində iqtisadi informasiyanın 

toplanması, işlənməsi və istifadəçilərə təqdim olunması zamanı yaranacaq 

məqsəd və vəzifələri də nizama salaraq onların təsnifləşdirilməsinə səbəb olur. 

Bu sahədə aparılmış çoxsaylı müşahidə və araşdırmalar obyektlə əlaqədar məq-

səd və vəzifələrin kifayət qədər geniş areala malik olduğunu göstərir. Onlardan 

mühüm olanlarının sadalanması məqsəd və vəzifələrin əhəmiyyətlilik dərəcəsini 

xarakterizə etməklə yanaşı, onların sonrakı mərhələlərdə təməl nöqtələri kimi 

istifadə olunmasına da şərait yaradır: 1.Ölkədə baş verən iqtisadi xassələrə malik 

bütün fəaliyyət növlərinin informasiya tərəflərinin mövcudluğunun 

təsdiqlənməsi; 2.Mövcud iqtisadi informasiya əsasında respublikanın iqtisadi 

sisteminə qiymət verilməsi imkanlarının nəzər-dən keçirilməsi, onlar üzrə 

müvafiq seçim və tətbiq əməliyyatlarının aparılması; 3.İqtisadi informasiyanın 

quruluşunun və meylinin müəyyənləşdirilməsi, ehtiyac olan məlumatların növlər 

üzrə nisbətlərinin araşdırılması; 4.Alınan iqtisadi informasiyanın mənbəyinin 

müəyyənləşdirilməsi, onun dəqiqliyinə, dürüstlüyünə, tamamlığına zəmanət 

verilməsi; 5.Faktiki iqtisadi informasiyanın nəzəri təməllərə uyğunlu-ğunun 

yoxlanılması, mövcud ola biləcək fərq və kənarlaşmaların əsaslandırılması; 

6.İnformasiyanın alınması emalı və təqdimi üzrə yeni spesifik texnologiyaların 

işlənib hazırlanması, yaxud mövcud olanlarının uyğunlaşdırmaqla və 

təkmilləşdirməklə istifadə olunması; 7.İstifadəçilərə təqdim olunan informa-

siyanın onların idarəetmə sistemində yarada biləcək dəyişikliklərin 

proqnozlaşdırılması; 8.Hər bir əmtəə ilə bağlı tətbiqi mümkün olan marketinq 

“addımlarının” iqtisadi informasiya sahəsnə də aid olunması; 9.İqtisadi 

informasiyanın kəmiyyət həcminin artırılması məqsədilə məlumatların mümkün 

daxilolma mənbələri ilə sıx əlaqələrin yaradılması; 10.Məlumatların keyfiyyət 

səviyyəsinin ardıcıl artırılması yolunda məqsədyönlü işlərin həyata keçirilməsi; 
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11.Təqdim olunan informasiyaların istifadəçi kontingenti nəzərə alınmaqla 

qruplaşdırılması, çeşidlənməsi; 12.Tələbatdan asılı olaraq sadə ifadəyə malik 

yaxud kifayət qədər əhatəli, çoxamilli öyrənilmə və təhlilə məruz qalmış 

informasiyanın hazırlanması; 13. “İnformasiya – ona görə təyin olunan qiymət” 

tandemində optimal səviyyənin müəyyən edilməsi. (8, s. 44)   

Qeyd etmək yerinə düşər ki, qiymət amili mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu 

kateqoriya informasiyanın hərəkət yolunda mövcud olan xərclərin əsasında 

formalaşır.  

Qiymət bir tərəfdən optimal səviyyə ilə seçilsə də, digər tərəfdən onu təqdim 

edən üçün səmərəliliyi təcəssüm etməlidir. O, informasiyanın hərəkətinin 

aşağıda göstərilən bütün mərhələlərində müşayətedici rol oynaya bilər: 

a)İnformasiyanı onun ilkin sahibindən və ya təmsilçisindən əldə etdikdə; b) Xam 

şəkildə olan məlumatları emala, çeşidləməyə, müvafiq araşdırma və təhlil 

işlərinə məruz qoyduqda; c) İstifadəçi istəkləri əsasında hazırlanmış infor-

masiyanın onlara təqdim olunması zamanı. Həmçinin iqtisadi praktikada bir 

həqiqət də mövcuddur: informasiyanın keyfiyyətinin yüksəlməsi, onun qiymət 

səviyyəsinin artmasına da təsir göstərir.    

Qiymətin “qarşı tərəfi” kimi iştirak edən, onu müşayət edən tələbat isə 

ümumiləşdirilmiş şəkildə iki aspektdə xarakterizə oluna bilər: 1.Ġqtisadi 

aspektdə - tələbat informasiya istehlakçılarının faktiki qazanclarının səviyyəsi ilə 

əlaqəli şəkildə formalaşır, onların səviyyəsini artmasına şərait yaratmalıdır; 2. 

Sosial aspektdə - tələbat istifadəçilərin istək və arzularının  məcmusu formasında 

təzahür edir. Məqsəd və vəzifələrə nə dərəcədə əməl edilməsindən asılı olaraq 

iqtisadi informasiyanın sistemliyi və kompleksliliyi, onun kəmiyyət və keyfiyyət 

parametrləri haqda fikir söyləmək mümkündür. İqtisadi araşdırmalarda, 

məlumatın toplanaraq emal edilməsində və sonradan istehlakçılara 

çatdırılmasında bu komponentlərin qarşılıqlı əlaqələndirmə və asılılıq şəraitində 

nəzərdən keçirilməsi də zəruridir. Belə ki, məqsədlərə uyğun olaraq vəzifələrin 

icrası müvafiq yöndə təşkil olunan fəaliyyətin tamlığından xəbər verir. 

İqtisadi obyektlərin metodologiyası ilə bağlı ümumi məqamlara toxunulması 

tədrisdə təsnifləşdirmə məsələlərini diqqətdən kənar qoymur, onların əlamətləri 

üzrə aparılması məqsədəuyğun hesab edilən qruplaşdırılmaların zəruriliyini 

sərgiləmiş olur.   
      1.İQTISADİ İNFORMASİYANIN TƏSNİFLƏŞDİRİLMƏSİ, ƏLAMƏTLƏRİ VƏ 

OBYEKTLƏRİ 

İqtisadi informasiyanın araşdırma obyekti kimi seçilməsi digər şərtlərlə 

yanaşı onun daxili tərkibinə də nəzər salmağı zəruri edir. Belə ki, ümumi ifadə 

kimi qəbul edildikdə, “iqtisadi” ifadəsi kifayət qədər geniş əhatə dairəsinə 

malikdir. İqtisadi informasiyanın tədrisində qruplaşdırlması işlərinə ilk növbədə 

onun nümunəvi sxematik təsvirindən başlayaq. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İqtisadi informasiyanın təsnifləşdirilməsi göstərilmiş yuxarıdakı sxemdən də 

göründüyü kimi, qruplaşdırmanın aparılmasında ilk növbədə aşağıdakı 

əlamətdən istifadə olunur ki, bunlar da “üfuqi” və “şağuli” mənalarda biri 

digərini tamamlayır: 

1. Məlumatın hazırlanması və təqdim olunmasına görə (nə kimi xarakter və 

xassələri özündə əks etdirməli, hansı məqsədlərə cavab verməli və s.);  

Müvafiq əlamət informasiyanın ərsəyə gəlməsində birinci mərhələ hesab 

olunur. Belə ki, onun mahiyyətinin və məqsədinin nədən ibarət olması, nə kimi 

xarakter və xassələri ifadə etməsi, istifadəçilərin hansı ehtiyaclarının ödəyə 

bilməsi məhs bu əlamət üzrə işlər aparıldıqda ortaya çıxarılır.     

2. Məlumatın əldə olunma mənbəyinə görə:  a)Təsərrüfat uçotunun ayrı-

ayrı növlərindən əldə olunma; b) Müstəqil sürətdə əldə olunma (əyani 

sorğular, fərdi hesablamalar, siyahıyaalmalar, digər formalı müşahidələr 

və s.); 

Bu əlamət bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasında təsərrüfat uçotunun 

formalaşma qaydaları ilə birbaşa əlaqəlidir. Digər tərəfdən, uçot növləri üzrə 

mövcud olan vəhdət onların hər birində olan informasiyanın qarşılıqlı 

istifadəsinə də şərait yaradır. Uçot növləri arasındakı informasiyanın qarşılıqlı 

mübadiləsi ilə bağlı bildirilən fikirlər iqtisadi mənada özünü yüksək səviyyədə 

ifadə etsə də, sosial “məkanda” qənaətbəxş nəticələrin əldə olunmasına imkan 

yaratmır. Bu məqsədlə xüsusi təşkil edilmiş statistika müşahidələrindən, məsələn 

əhalinin dəqiq sayı haqda məlumatlandırılma məqsədilə onun siyahıya 

alınmasından, yaxud fərqli istiqamətlərdə yazılı qaydada sorğulardan, fərdi 

hesablamalardan, zərurət yarandıqda ümumi və qeyri-ümumi müşahidənin 

çoxsaylı formalarından istifadə oluna bilər.           

3.Məlumatın əhatə arealına görə: a) Sahə və ya fəaliyyət növü (istiqaməti); 

b) İnzibati ərazi (və ya iqtisadi rayonlaşma) bölgüsü və  s.  

Bu əlamət əsasında aparılan qruplaşdırma mahiyyət etibarilə sahə-ərazi 

prinsipi haqda daha aydın təsəvvür yaratmağa, iqtisadi informasiyanın 

toplanması və istifadəsi prosesində müvafiq təsnifləşdirmənin oynadığı roldan 

bəhs etməyə imkan verir. Məntiq etibarı ilə iqtisadi informasiyanın əsas (ilkin) 

yaranma mənbəyi kimi məhz bu qruplaşdırma çıxış edir. Fərdi təsərrüfat 

subyektlərinin iqtisadi fəaliyyətlərindən toplanan bu məlumatlar səviyyələrin 

yüksəlməsi ilə təmərküzləşməyə məruz qalır. Bu birləşmə araşdırma obyektinin 

nədən ibarət olmasından, məlumatların əldə olunmasının görülən işlərin 

İqtisadi informasiyanın təsnifləşdirilməsi əlamətləri 

məlumatın hazırlanması və təqdim olunması üzrə məlumatın əldə olunma mənbəyinə görə 

məlumatın əhatə etdiyi areala görə 

hazırlanmış məlumatın xarakterinə görə informasiyanın hazırlanmasında istifadə olunan 
texnologiyaya görə 

informasiyanın yayılma formalarına görə və s. 

məlumatın miqyasına görə 

məlumatın əldə olunduğu xalq təsərrüfatı sahəsi üzrə 
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məqsədilə necə əlaqələndirilməsindən asılı olaraq ya iqtisadiyyatın hər hansı (və 

ya bir neçə) sahəsi, yaxud da inzibati ərazilərin (iqtisadi rayonların) sərhədlərilə 

çərçivələnən fəaliyyətlər üzrə həyata keçirilir. Miqyasın qabaqcadan təyin 

edilməsilə araşdırmanın “şaquli” (sahəvi), və ya “üfüqi” (inzibati ərazi və ya 

iqtisadi rayon) şəkildə aparılması və iqtisadi informasiyanın toplanılması 

mümkündür.    

4. Hazırlanmış məlumatın xarakterinə görə: a) Birbaşa təsdiqləyici və ya 

təsdiqinə ehtiyac duyulan; b) Araşdırılmış və ya sonrakı araşdırmaları 

şərtləndirən; c) Faktiki vəziyyəti xarakterizə edən və ya plan-proqnoz xarakterli; 

ç) Hər hansı fəaliyyət sahəsi və ya istiqamətinə aidiyyatı ilə seçilən (məsələn, 

idarəetmə, marketinq və digər təyinatlı) və s.     

Bu təsnifləşdirmə “modulu” da özünün spesifikliyi ilə fərqlənir və bəndlərə 

fərdi yanaşmanı zəruri edir. İlk növbədə  iqtisadi informasiyanın xarakterində 

“əminlik” xarakteri ortaya çıxır. Məsələn, eyni informasiyanın mənbədən, yaxud 

ondan yararlanmış “ikinci əldən” alınması iqtisadi məlumatların nə dərəcədə 

düzgün olduğu haqda fərqli fikirlər formalaşdırır. Digər tərəfdən iqtisadi 

informasiyanın birbaşa iqtisadi məlumatlandırma üzrə ixtisaslaşmış subyektdən, 

yaxud hər hansı informasiya agentliyindən alınması da fərqləri ortaya qoyur və 

ikinci mənbədən alınanların dəqiqləşdirilməsini tələb edir.  

Digər tərəfdən, təsdiqlənmə baxımından məlumatların təsnifləşdirilməsindən 

sonrakı araşdırma-təhlillər tələb edən  və birbaşa olduğu kimi qəbul edilən 

informasiya da fərqləndirilir. Məsələn, elə iqtisadi göstəricilər vardır ki (ÜDM, 

ÜMM və s.), onların həcmi birbaşa deyilə bilməz, yalnız uyğun vahidlər üzrə 

nəticələrin cəmlənməsi ilə meydana çıxır. Bir sonrakı addımda isə (neçə dəfə və 

ya % fərqləndiyini müəyyən etmək və s.) onların “cari il üzrə plan (proqnoz) - 

fakt”, “cari il – keçən il” və digər müqayisələri həyata keçirilir ki, bu da nəzəri, 

düşüncə və s. formada deyilmiş fikirlərin düzgünlüyünü təsdiqləyir və ya inkar 

edir. Dördüncü bölmənin növbəti bəndi faktiki və plan-proqnoz xarakterli 

informasiyanı fərqləndirməklə mükəlləfdir. İqtisadi sferanın istənilən sahə və ya 

istiqmətində hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi ən azı iki mərhələni əhatə 

edir: görüləcək işlər haqda zəruri istehsal, inşa və digər növ məlumatların 

toplanılması və müəyyən ardıcıllıq gözlənilməklə işlərin planlaşdırılması; 

mərhələlər üzrə plan (proqnoz) şərtləri nəzərə alınmaqla faktiki icra işlərinin 

həyat keçirilməsi. Bu bənd üzrə informasiyanın mahiyyəti və əhəmiyyəti 

aşağıdakı kimi bildirilə bilər: planlaşdırılan informasiya nə dərəcədə 

əsaslandırılmışdır; o, faktiki işlərlə nə dərəcədə biri-birini tamamladı; 

kənarlaşmaların (əgər  varsa) səbəbləri nəzəd ibarətdir? yerli şərait, istehsal 

(xidmət) xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla planda edilmiş dəyişikliklərin reallıqda 

effekti necə olmuşdur və s. (1, s. 86) 

Uyğun informasiyanın iqtisadi istiqamətlər üzrə təsnifləşdirilməsi də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bəhs edəcəyimiz yöndə araşdırma və müşahidələrin təşkili 

və həyata keçirilməsi ilk növbədə iqtisad elminin nəzəriyyəsində rastlaşdırığımız 

mühasibat uçotu, statistika, menecment, marketinq və onun tərkibini 

formalaşdıran digər bu kimi elmlərin, onların təcrübədə tətbiqinin zəruriliyini 

şərtləndirir. İnformasiya iqtisadiyyatının nəzəri baxımdan həyata keçirilməsində 

informasiya ehtiyatları əsas kateqoriyalardan biri kimi ortaya çıxır. İlk növbədə 

qeyd etmək yerinə düşər ki, alınan informasiyanın heç də hamısı cari dövrdə 
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qarşıya qolulan tələbləri tam ödəmir, yaxud “məlumat – istifadəçi ehtiyacı” 

təması üzrə istifadəsi zəruri olmayan (ikinci dərəcəli) informasiya həcmləri 

ortaya çıxır. Onlar çeşidlənir, bu məcmudan mühüm olanları birbaşa formada 

ləğv edilməyərək (passiv mövqedə saxlanılmaqla) ehtiyatda saxlanılır. Ümu-

milikdə isə, aktiv və passiv hissələrə ayrılan ehtiyatlar eyni zamanda elmi-

texniki informasiya, kommersiya, işgüzar, hüquqi və digər növlər əsasında 

təsnifləşdirilir. Əhatə etibarı ilə bu informasiya (o cümlədən, iqtisadi təmayüllü) 

makrosəviyyədə (ölkə, region, iqtisadi rayon və s.) hazırlanmalıdır.   

İnformasiya eyni zamanda özünün yayılma formalarına görə də qruplaşdırıla 

bilər: 1.İnformasiyanın bazar şəklində paylaşılması; 2.İnformasiyanın qeyri-

bazar şəklində paylaşılması. Öz növbəsində uzun illərdən bəri informasiyaların 

yayılmasında öz sözünü deməkdə olan bazarlar istifadə etdiyi informasiyanın 

xarakterindən asılı olaraq əlavə 2 qrup üzrə bölgüsü mümkündür: 1.İlkin 

(orijinal) informasiyanın paylaşılması həyata keçirilən bazarlar; 2.Tirajlaşdırıl-

mış informasiyanın mübadiləsi aparılan bazarlar. İlkin informasi bazarlarında 

məlumat “birinci əldən” alınaraq məlumatın mübadilə məkanına serviz edildiyi 

halda, tirajlaşdırılmış informasiya bazarlarında onun istifadəsinə kifayət qədər 

ehtiyacı olan subyektlərin qoşulması mümkün olur. Bir subyekt tərəfindən 

digərinə ötürülən informasiya özünün daşıyıcı və yayıcıları vasitəsilə son 

ünvanlara çatdırılır ki, bunların hər birinin daxili təsnifatları mövcuddur. 
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РЕЗЮМЕ 

MEХТИ БАГИРОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

В статье особое внимание обращено специфичным чертам экономических предметов. 

В этом случае в зависимости от целей экономической информации, от его более ясного 

усвоения потребителем проводится изучение построения и претворения в жизнь 

исследования по его объектам и стадиям, а также считается важным по ним форма 

выражения, выбор соответствуюших средств и т.д. На основе сказанного также 

рассматриваются площадь, ориентация, масштаб и другие взаимосвязанные элементы  

средств практического изображения.    
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В работе довольно широко повествуется о закономерностях используемых в 

изображениях экономической информации таблицах и их группировании,  столбцовых, 

полосатых, линейных, круговых, фигурных и других диаграммах, Варзаровских знаках и 

учетно-порученческих графиках, графиках назначения, картограммах и картодиаграммах, 

уделено особое внимание его отраслево-производственному, организационно-

управленческому назначению, а также представлению целесообразных компонентов 

исследования. 

Ключевые слова: экономические объекты, проведение исследований, практические 

средства изображения, статистические таблицы, экономические графики     

 

SUMMARY 

MEHDI BAGIROV 

IN THE STUDY OF ECONOMIC OBJECTS USE THE VISUAL 

DESCRIPTION OF TOOLS 

The article focuses on specific aspects of Economic Sciences. In this case, depending on 

the purpose of economic regulation and its more clearly mastered by the user, the objects and 

stages of the research are investigated, the form of expression on them, the selection of 

appropriate means are considered important issues.  On the basis of what has been said, the field, 

orientation, scale and other related elements of visual description tools have also been reviewed. 

In this study, the tables used in the description of economic climate and their classification, co-

lumn, lane, linear, circular, figured and other diagrams, Varzar signs and accounting charts, 

assignment, cartograms and cardodigarams are widely discussed in practice, their field-

production, organizational-management purpose, the use of which is considered expedient 

should be given special attention to the representation of research components. 

 Keywords: economic objects, research, visual aids, statistical kernels, economic graphs. 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ÖZÜNƏMƏġĞULLUQ, DĠGĠTALĠZASĠYA VƏ “PLATFORMA” ĠġĠ: SOSĠAL 

SIĞORTA SĠSTEMLƏRĠNĠN PERSPEKTĠVĠ ĠLƏ BAĞLI YENĠ QLOBAL 

ÇAĞIRIġLAR KĠMĠ 

 

Məqalədə cəmiyyət həyatında əmək münasibətlərində, əməyin təĢkili sahəsində baĢ 

verən dəyiĢikliklərlə bağlı yeni qlobal tendensiya istiqamətləri olaraq əhali məĢğulluğunda 

özünəməĢğulluğun payının artması, əməyin təĢkilində avtomatlaĢdırmanın (digitalizasiyanın) 

tətbiqi, digital platformalar vasitəsilə qurulan və geniĢlənən məĢğulluq formalarının sosial 

müdafiə sistemi arasındakı təsir əlaqələrinin mahiyyəti verilir. Nəzəri biliklər və ayrı-ayrı ölkə 

halları üzrə bununla bağlı mövcud vəziyyətin konkret informasiyalar əsasında qiymətləndirilməsi 

aparılmaqla, problemin sosial müdafiə tədbirləri çərçivəsində ölkələr səviyyəsində nəzərə 

alınması ilə bağlı əsas məqamların irəli çəkilməsinə çalıĢılır. Bu qəbildən baĢ verən qlobal 

xarakterli proseslər fonunda sosial müdafiənin təmin edilməsi baxımından beynəlxalq səviyyədə 

irəli sürülən yeni konsepsiyaların tətbiqi imkanlarından bəhs edilir. Eyni zamanda məqalədə 

qaldırılan məsələlərə Azərbaycan kontekstində tipoloji hesab edilə biləcək məsələlərə 

toxunulmaqla, Azərbaycanın sosial sığorta sistemi ilə bağlı yaxın perspektiv üçün nəzərə 

alınması məqsədəmüvafiq hesab edilən təklif mahiyyətli istiqamətlər qeyd olunur. 

Açar sözlər: əməyin digitalizasiyası (avtomatlaĢması), sosial müdafiə sistemləri, sosial 

müdafiə tədbirləri, özünəməĢğulluq, fərdi qaydada sahibkarlıq, platforma iĢi, sosial sığorta 

sistemi, universal baza gəliri, fərdi fəaliyyət hesabları 

 

 Sosial həyatın bütün sahələrində olduğu kimi əmək münasibətləri də daim 

dəyişən  tələblər istiqamətində təbii olaraq dəyişikliyə məruz qalır və buna 

uyğun olaraq daha fərqli əmək şərtlərini ehtiva edən əmək fəaliyyəti formaları, 

məşğuliyyət sahələri formalaşır.  

 Müasir dövrdə qlobal tendensiya olaraq istehlakçı davranışlarının 

dəyişilməsi, ayrı-ayrı fərdlərin həyata, o cümlədən əmək fəaliyyətinə 

münasibətdə baxışlarında baş verən bənzər dəyişmələr (o cümlədən gender 

baxımından) beynəlxalq əmək bazarının, nəticə etibarilə isə sosial müdafiə 

sistemlərinin problemlərlə qarşılaşmasını şərtləndirir. 

Məlumdur ki, hazırkı əmək dünyası dünənlə müqayisədə fərqli cəhətlərə 

malik olduğu kimi, yaxın gələcək üçün həmin fərqlər daha çox artır, daha müasir 

tipli iş yerlərinin - məşğulluq formalarının  formalaşması prosesi daha da 

intensivləşir. 

 Bu dəyişimələrin zaman aşımı ilə daha da intensivləşməsi əmək bazarının 

restrukturizasiyası prosesini sürətləndirməklə, həmçinin əmək münasibətlərinin 

gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi daha da artırır. Belə ki, əməyin 

digitalizasiyası hazırda bu sahədə ən aktual meyl olmaqla, əmək bazarlarına, 

eləcə də əhali məşğulluğuna əsaslanan milli sosial sığorta sistemlərinə bilavasitə 

təsir imkanlarına malikdir.  

 Cəmiyyətin ümumi inkişafı fonunda informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının (İKT) tətbiqi dairəsinin genişlənərək iqtisadiyyatın müxtəlif 

mailto:alirzayev@gmail.com
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sektorlarını əhatə etməsilə dərinləşməsi hazırkı dövrdə qaçılmaz bir proses 

olmaqla, cəmiyyət, iqtisadi fəaliyyət üçün bir sıra üstünlüklər, asanlıqlar gətirsə 

də, özü ilə eyni zamanda bəzi problematik məsələləri də aktuallaşdırır: 

İKT-nin tətbiqi milli iqtisadiyyatlar qarşısında eyni zamanda həll 

yollarının işlənilib hazırlanmasını tələb edən yeni istiqamətlər formalaşdırmışdır 

ki, həmin proseslər gündəlik dəyişmə meylinə malikdir. Belə ki, İKT-nin daha 

intensiv tətbiqi nəticəsində əmək bazarında əməyin digitalizasiyası səbəbindən 

müəyyən sahələrdə bir sıra vəzifələr üzrə işçi sayına tələb azalır və ya həmin 

vəzifə funksional olaraq öz əhəmiyyətini tamamilə itirir, bu sahələrdə işçilərin 

sayında kəskin dəyişmələr baş verir, buna parallel olaraq daha müasir 

intellektual bilik formaları və vərdişlər üzərində qurulan yeni iş yerlərinin 

eynizamanlı yaranması prosesi baş verir. Bu mənada qısamüdətli nəzərəçarpan 

effekt kimi məşğulluğun azalması sosial müdafiə sistemlərinə mənfi təsir 

göstərən amil kimi qiymətləndirilir. Beləliklə, əməyin getdikcə sürətlənən 

transformasiyası sosial müdafiə sistemləri qarşısında işçilərin əhatəli sosial 

müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bağlı yeni adekvat yanaşmaların işlənilib 

hazırlanması tələbini formalaşdırır.  

Hazırda əməyin digitalizasiyası qlobal səviyyədə sosial müdafiə 

sistemləri üçün ən əhəmiyyətli problemlərdən biri olaraq dünya ölkələrində 

sosial müdafiə siyasətinin vacib və yeni elementi olaraq diqqət mərkəzində 

saxlanılır.    

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, sosial mühitin transformasiyasının hazırkı 

məqamında digitalizasiyanın nəzəri cəhətdən iş yerlərinin sayının azalmasına 

gətirib çıxarması yönündə şərti stereotiplər formalaşsa da, digitalizasiyanın 

işsizliyi artırması ilə bağlı konkret rəy mövcud olmamaqla, hətta beynəlxalq 

səviyyədə perspektivdə digitalizasiyanın iş yerlərinin sayını artıracağı barədə də 

ehtimallar mümkün hal kimi nəzərdə saxlanılır. Bu problemlə əlaqədar 

formalaşmaqda davam edən son nəzəriyyələrdə digitalizasiya, işlə bağlı məkan 

və sərhəd anlayışlarının nisbiləşməsinə şərait yaradan qloballaşma, demoqrafik 

dəyişmələr, o cümlədən xüsusilə artan miqrasiya axınları, hazırda davam edən 

mədəni və sosial dəyişmələr, digitalizasiyanın gəlirlərin sektoral qütbləşməsinə 

təsiri kimi amillər qlobal əmək dünyasını yenidən formalaşdırmaqla milli  sosial 

müdafiə sistemlərinə təsir gücü olan proseslər kimi qiymətləndirilir. 

Sosial müdafiə sistemlərinin daim dəyişən çoxsaylı problemləri 

içərisində əməyin digitalizasiyasının bir problem  olaraq qəbul edilərək sosial 

sığorta sistemlərinin gələcəyi baxımından xüsusi strategiyaların işlənib 

hazırlanması zərurətini ortaya çıxaran əsas məqam isə sosial sığorta 

sistemlərinin maliyyə dayanıqlılığının sonrakı təminatı vəzifəsi ilə bağlıdır, 

çünki əməyin İKT-nin tətbiqi ilə xüsusilə 1980-ci illərdən başlayaraq getdikcə 

sürətlənən avtomatlaşdırılması prosesi hazırda özünün analoq texnologiyadan 

digital texnologiyaya transformasiyasını (mobil proqramlara (ing. “apps”) tələb 

çoxalmaqla)  tamamlamaqdadır və bu proses günbəgün sürətlənməkdədir.  

2013-cü ildə ABŞ-ın Oksord Universitetinin tədqiqatçıları ABŞ-da 

məşğulluğun təqribən 47 faizinin avtomatlaşdırılması riskinin yüksək olduğunu 

qiymətləndirmiş, McKinsey Qlobal İnstitutunun mütəxəssisləri isə bu yaxınlarda 

iş yerlərinin 60 faizində əmək bacarıqları və vərdişlərinin təqribən 30 faizinin 

mövcud texnologiyalarla avtomatlaşdırıla biləcəyini proqnozlaşdırmışdır (1). 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

18 

2017-ci il 14 may tarixində Mannhaym İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 

(ZEW) (AFR) tərəfindən açıqlanan “İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı 

(İİƏT) ölkələrində avtomatlaşdırma riski” adlı hesabata əsasən, Almaniyada iş 

yerlərinin avtomatlaşdırılma nəticəsində böyük xidmət sektoruna sahib olan 

İrlandiya, Fransa və Danimarka kimi Avropa ölkələrindən daha çox iş itkisinə 

qarşı daha həssas olduğu, 21 İİƏT ölkəsində iş yerlərinin orta hesabla 9 faizinin 

avtomatlaşdırma ilə uz-üzə olduğu aşkar edilmişdir (İlk sırada 13 faizlə 

Almaniya, ikinci sırada 12 faizlə Avstriya, Estoniya və Finlandiya isə son iki 

sıranı bölüşməklə müvafiq olaraq 6 və 7 faizlik göstəricilərlə) (2).  

Təbii ki, Almaniyada bu göstəricinin daha yuxarı olması onun 

iqtisadiyyatında istehsal və sənayenin payının daha yüksək olması ilə əlaqəlidir. 

Almaniya Avropadakı ən aşağı işsizlik səviyyəsinə malik ölkələrdən hesab 

edilsə də, hökumətin maliyyə böhranından sonra investisiyalara qənaət prioritet 

hesab edilməklə, bu, Almaniya üçün eyni zamanda ölkənin kənd yerlərindəki 

informasiya texnologiyası infrastrukturunun geridə qalması və şirkətlər texnoloji 

inkişafla ayaqlaşmaq üçün sərmayə qoymaması, artan avtomatlaşdırmanın 

həmçinin işçi qüvvəsinin yenidən ixtisaslaşmasını tələb etdiyindən yaşlı əhalisi 

olan və immiqrasiya prosesindən əziyyət çəkən bir ölkə kimi çətin və 

xərctutumlu məsələ hesab edilir. 

Eyni zamanda avtomatlaşdırma əsasında əmək məhsuldarlığının 

gözlənilən artımı hesabına iqtisadi artımda və məşğulluqda əhəmiyyətli müsbət 

nəticələr gözlənilə bilər.  Bu prosesin müəyyən sahələr üzrə iş yerlərinin 

itirilməsi ilə yanaşı (məs., pərakəndə satış, kağız və çap işləri, dövlət idarəetməsi 

və s.), müxtəlif sektorlarda (informasiya texnologiyaları sahəsində xidmətlər, 

tədqiqat və inkişafa dair fəaliyyət və s.) yeni iş yerlərinin yaradılması ilə 

müşayiət edilməsi də gözləniləndir ki, bu da məşğulluğun səviyyəsi ilə bağlı 

dəqiq proqnozların verilməsini çətinləşdirir.  

Qeyd edilən proseslərin əsas kənar nəticələlərindən biri kimi, 

avtomatlaşdırma ilə bağlı işsiz qalan və ya nəticədə yeni yaranan və dövlət sosial 

sığortası ilə əhatə edilməyən və ya əhatə edilməsi çətin hesab olunan qeyri-

ənənəvi məşğulluq formaları sığorta-pensiya sistemin maliyyə potensialını 

zəiflətməklə yanaşı, sosial sığorta hadisəsi xarakterli məsələlərə münasibətdə 

əhalinin sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunması problemini dərinləşdirir.   

Bu sahədə qlobal əmək bazarında xüsusilə Qərbi Avropa məkanı üzrə 

daha qabarıq nəzərəçarpan tendensiya - hal-hazırda əmək və istehsal prosesinin 

təşkilinin, mal və xidmətlərin bazara təklifinin, mal və xidmət təminatçısı ilə 

bütün bazar iştirakçıları arasında, o cümlədən həmin mal və xidmətlərin 

istifadəçisi (alıcısı) arasında münasibətlərin qurulmasının və bununla əlaqədar 

bir sıra sövdələşmələrin aparılmasının informasiya texnologiyalarının tətbiqinin 

bu münasibətlərin bütün tərəfləri barəsində etiraf edilən  fayda və üstünlükləri 

(fəaliyyətlə əlaqədar məcmu xərclərin daha az olması, daha çox sərbəstlik, 

asılılığın, qanunvericilik və sairlə bağlı məhdudiyyətlərin azlığı, iş vaxtı 

dəyişkənliyi imkanı, məkan-sərhəd məfhumunun nisbiləşməsi), bir sıra böyük 

iqtisadiyyatlarda özünəməşğulluq və xüsusilə əmək müqaviləsi əsasında 

göstərilən fəaliyyətlərlə müqayisədə qeyri-standart (əmək) müqaviləli işçilər 

(işlər) kimi qəbul edilən natamam iş vaxtlı məşğulluq formalarının (ing. “self-

employment” və “part-time work” ) məşğul əhalinin tərkibində artan pay 
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qazanması meyli və bununla bağlı müşahidə edilən artım tendensiyası, eyni 

zamanda fərdlərin əməyə münasibətdə baxışlarının, işdən gözləntilərinin 

getdikcə dəyişilməsi əsasında ənənəvi bazarlardan fərqli olaraq digital müstəviyə 

keçirilməklə yeni biznes modeli kimi qəbul edilən virtual məkanlarda -

“platformalarda” həyata keçirilməsinə tədricən daha çox rast gəlinməsidir: 

Məsələn, sosial-kommunikasiya xarakterli platformalar - Facebook, vasitəçi 

xarakterli platformalar – Uber (taksi xidmətləri üzrə), digital bazar məkanı 

olaraq - MyHammer, Etsy, adətən informasiya texnologiyaları üzrə iĢ bölgüsü 

ilə əlaqədar olan kütləyə istiqamətlənmiĢ xidmətlərlə bağlı olan UpWork və 

Amazon mechanical turk və s. 

Bütün bü sadalanan istiqamətlərin öyrənilməsinin sosial müdafiə sistemi 

üçün əhəmiyyəti ondadır ki, həmin transformasiya müddətində insan əməyinə 

ehtiyac azalır, dəyər yaradılması prosesində insanın iştirakı ilə sosial sığorta 

sistemlərinin maliyyə təminatı arasında bilavasitə bağlılıq mövcud olduğu üçün 

qlobal şəraitdə sosial sığorta sistemlərinin uzunmüddətli dövr üçün likvidliyi 

probleminin həlli sosial müdafiə sistemini idarə edən orqanlar (qurumlar) və 

digər sosial tərəfdaşlar üçün qarşıda duran prioritet məsələyə çevrilir və bununla 

əlaqədar olaraq mövcud sosial sığorta sistemlərinin istifadəsiz maliyyə 

imkanlarının aşkarlanaraq dövriyyəyyə cəlb edilməsi və ya maliyyə vəsaitlərinin 

daha optimal idarə olunmasına imkan verən həll yolları axtarılır. Eyni zamanda 

qeyd olunan tipli məşğulluq formaları ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə faktiki 

olaraq hökm sürən ümumi qeyri-müəyyən status həmin fəaliyyət növləri ilə 

məşğul olan əhali həlqəsi ilə münasibətdə bir sıra sosial müdafiə tədbirlərinin, o 

cümlədən sosial yardım, tibbi sığorta, uşaqla əlaqədar nəzərdə tutulan 

ödəmələrin, bəzən pensiyalar, xüsusilə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, 

işsizlik, istehsalat  zədəsi, peşə xəstəliyi,  əlilliyə və s. görə müavinətlərin, 

habelə ailə başçısının itirilməsinə və s. görə pensiya verilməsi ilə bağlı sosial 

müdafiə sistemlərinin öz funksiyalarının yerinə yetirilməsi və ya tam miqyasda 

təminatın həyata keçirilməsi üçün faktiki olaraq müxtəlif ölkələrdə səciyyəvi 

fərqlərlə müşahidə edilən məhdudiyyətlərin mövcudluğu, yaxud sistem üçün 

onun ümumi mahiyyətinə zidd potensial çətinliklər formalaşdırması ilə bağlıdır. 

 Bu mənada beynəlxalq səviyyədə sosial müdafiə sistemlərinin 

uzunmüddətli perspektivi üçün inkişaf etmiş sosial müdafiə sistemlərinə malik 

olan Almaniya Federativ Respublikası, ABŞ, Fransa kimi ölkələrdə bu sahədə 

daha çox araşdırmalar və təhlillər aparılır. 

 İqtisadi cəhətdən sənayeləşmiş ölkələrin əksəriyyətində əmək bazarında 

əmək fəaliyyətlərinin seçilməsi ilə bağlı yuxarıda sadalanan qlobal dəyişmələr 

fonunda oxşar meyllər müşahidə olunur. Ən çox müşahidə olunan tendensiya isə 

son illərdə böyük miqyaslı şirkətlərin yaradılmasından daha çox orta və kiçik 

miqyaslı müəssisələrin yaradılmasına və əlavə işçi qüvvəsindən istifadə etmədən 

fərdi qaydada sahibkarlıq və ya özünəməşğulluq formasında əmək fəaliyyəti  ilə 

məşğul olmağa üstünlük verilməsinin artmasıdır. Burada önə çıxan əsas məqam 

isə qeyd olunan fəaliyyətlərin daha çox daha sərbəst xarakterli vaxt və məkan 

baxımından uyğunlaşdırıla bilən iş şərtlərilə məhdudiyyətlərin az olduğu 

idarətmə üçün münasib yol olan digital platformlar vasitəsilə həyata keçirilməsi 

reallığıdır.  
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 Qeyd etmək lazımdır ki, bu formada təşkil olunan əmək fəaliyyəti 

formaları həmin fəaliyyət şəklinin ilk növbədə təbiətindən qaynaqlanmaqla 

indiyə qədər daha az gəlirli olduğu və bununla əlaqədar olaraq nəticədə dövlət 

sosial sığorta sistemi tərəfindən daha zəif maliyyə təminatlılığı səviyyəsinə 

malik olduğu, əmək müqaviləsi əsasında qurulan işlərlə müqayisədə platforma 

işinin işçilərin sosial sığorta hadisələrinə qarşı sosial sığortalanma ilə əhatə 

edilməsinə tam miqyasında imkan yaratmadığı,  eyni zamanda daha az dövlət 

nəzarəti mexanizmləri və qanunvericilik prosedurları ilə əhatə olunduğu üçün 

təkcə inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda deyil, nəticədə bütün dünya 

ölkələrində sosial cəhətdən az təminatlı və ya daha çətin əhatə edilə bilən iş 

yerləri kimi qəbul edilir (frilanser, taksi sürücüləri, kuryer, təmir xidmətləri, ev 

təsərrüfatında müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi və s., müxtəlif sektorlarda 

sifarişə əsaslanmaqla görülən iş müqabilində dəyişkən vaxt müddəti və şərtlərilə 

bəzən zaman və məkan məhdudiyyəti olmadan görülən işlər üzrə digər 

fəaliyyətlər). Çünki, bir çox hallarda həmin fəaliyyətlə məşğul olmaqla bağlı 

qərar fərd tərəfindən işin spesifik xarakteri və aşağı gəlirlilik səviyyəsi nəzərdə 

saxlanılmaqla öz iradəsilə şəxsi baxışları, məqsədi, zövq və əldə edəcəyi faydaya 

münasibət əsasında verilir. Bir çox hallarda xüsusilə Avropa ölkələrində bu tipli 

fəaliyyətlərlə məşğul olan əhali təbəqəsi eyni zamanda işin özünün təbiətindən 

irəli gələrək digər sığortaedən kateqoriyaları ilə müqayisədə gəlirlərin bəyan 

edilməsi və digər hallar üzrə daha zəif qeydiyyatlılığın xarakterik olması, 

həmçinin həmin fəaliyyət formalarının bəzən sonradan müxtəlif növ 

müavinətlərin alına bilməsi üçün zəruri staj müddəti və ya vəsait formaşdırmağa 

imkan verməməsi səbəbindən həmin növ müaviətlərin alınmasından kənarda 

qalır. Bu isə bu tipli məşğulluq formalarının ölkədə ümumi məşğulluq 

probleminin həll olunmasında yüngülləşdirici effektə malik olduğunu inkar 

etməyə imkan verməsə də, eyni zamanda sosial sığorta sistemlərinin perspektivi 

üçün həmin şəxslərin sığorta-pensiya təminatı zərurəti ilə bağlı dövlətin yükünü 

daha da artırır.  

Hazırda beynəlxalq səviyyədə ortaya çıxan bu kimi məsələlər, o 

cümlədən həmin kateqoriyadan olan şəxslərin məcburi dövlət sosial sığortasına 

cəlb edilməsinin və ya bununla bağlı mövcud qeydiyyatlılığının aparılmasının 

səmərəliliyi, hətta həmin şəxslərin gələcək sosial təminatı ilə bağlı dövlətin 

vəzifələrinin qismən aradan qaldırılması və ya onlara yenidən baxılması ilə 

həmin kateqoriyadan şəxslərin öz öhdəliklərinə buraxılması istiqamətində 

fikirlər də sosial sığorta sistemlərinin perspektivi ilə bağlı qlobal sosial müzakirə 

elementlərindən biridir, bu isə qeyd olunan kateqoriyadan olan məşğul şəxslərə 

istiqamətlənməklə sistemin ümumi fəaliyyət sxeminin bəzi parametrləri və ya 

mexanizmlərində dəyişikliklər edilməsini nəzərdə tutan yeni parametrik (məs., 

müavinətlərin hesablanması bazası, sığorta haqqı normativi və  qiymətləndirilən 

gəlir və s. kimi) və onların sosial müdafiə sisteminə ekstensiv inteqrasiyası 

məqsədini daşıyan paradiqmatik islahat mexanizmlərin hazırlanmasını (məs., 

müavinət sxemlərindən istifadə üçün qanunvericiliklə giriş imkanlarının 

verilməsi, həmin kateqoriyanın  statusunun hər kəsə şamil olunmaqla 

harmonizasiyası, həmin şəxslərin xeyrinə yeni sosial müavinət sxemlərinin 

yaradılması və s. kimi), həmin mexanizmlərin hansı istiqamətlər ətrafında 
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mərkəzləşdirilməsinin müəyyən olunmasını xüsusilə Avropa ölkələri qarşısında 

həlli vacib məsələyə çevirir. 

Qlobal sosial müdafiə sistemləri üçün “təhlükə” qismində qəbul edilən və 

miqyası günbəgün genişlənməkdə olan qeyd olunan məsələlər ən təkmil sosial 

müdafiə sistemlərinə malik dünya ölkələri üçün bu gün diqqət mərkəzində 

saxlanılmaqdadır və demək olar ki, qlobal səviyyədə beynəlxalq debatların 

növbəti yaxın dövr üçün prioritet mövzusunu formalaşdırır. Bununla bağlı irəli 

sürülən həll yolları isə hələ ki, əsasən konseptual müstəvidə formalaşmaqla, 

demək olar ki, ümumi miqyasda konkret işlək əhəmiyyətli addımlar atılmamış 

olması ilə özünü biruzə verir. 

Məhz həmin problemlərin müzakirəsi məqsədilə 2017-ci ilin 12 iyun 

tarixində Almaniya Əmək və Sosial İşlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf və 

Əməkdaşlıq Təşkilatının (İİƏT) və Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının 

(BSTA)  birgə təşkilatçılığı ilə Almaniya Federativ Respublikasının Berlin 

şəhərində əsasən qeyri-standart əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin, 

özünəməşğul şəxslərin, platforma işi, böyük istehsal müəssisələrinin bağlanması, 

biznes sferasındakı böhranlar, eləcə də istehsal texnologiyasının dəyişilməsi 

səbəblərindən əmək miqrasiyası etmiş işçilərin daha az gəlirli qeyri-standart və 

natamam vaxtlı əmək fəaliyyəti formalarına keçməsi və yenidən iş tapmaqda 

çətinlik meyllərinin mövcudluğu ilə bağlı sosial müdafiəsi problemləri, qeyri-

formal sektorda özünəməşğul şəxslərlə bağlı sosial müdafiənin genişləndirilməsi 

məsələləri, sosial müdafiə sahəsində “universal baza gəliri”  və “fərdi fəaliyyət 

hesabları” kateqoriyalarının ortaya qoyularaq tətbiqi üzrə perspektiv düşüncələr 

və həmin məsələlərlə bağlı aparıcı ölkələrdə aparılan son tədqiqat halları üzrə 

informasiyalar və sair problemlər əhatə olunmaqla 21-dən çox ölkə və əlaqədar 

beynəlxalq təşkilatlardan nümayəndələrin (ABŞ, Kanada, Almaniya, İngiltərə, 

Fransa, Belçika, İsveç, Avstriya, Avstraliya, Argentina, İndoneziya, Malayziya 

və s. olaraq qabaqcıl sosial müdafiə sistemlərinə malik ölkələr üzrə geniş areal 

əhatə edilməklə), o cümlədən Azərbaycanın dəvət olunması ilə qlobal səviyyədə 

sosial müdafiənin gələcək problemlərinə həsr olunan seminar təşkil edilmiş və 

perspektiv istiqamətlər üzrə ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Tədbir 

çərçivəsində baxılan problemlərdən irəli gələrək nəzərəçarpan məsələlər üzrə 

Azərbaycan reallığı baxımdan əhəmiyyətli hesab oluna biləcək aşağıdakı əsas 

məqamların çatdırılması məqəsədəuyğun hesab edilir (Qeyd olunan tədbirdə 

sosial müdafiə sistemi ilə bağlı irəli sürülən yeni anlayış əhəmiyyətində ola 

biləcək “universal baza gəliri”  və “fərdi fəaliyyət hesabları” məfhumları üzrə 

qısa məlumat verilməsi zəruri hesab olunur) (3): 

“Baza gəliri” və ya “şərtsiz baza gəliri” bütün vətəndaşların ayrı seçkiliyə 

yol vermədən, vəsaitlərinin (məşğulluğunun və ya gəlirliliyinin) yoxlanılması 

aparılmadan və qarşılığında hər hansı fəaliyyətin ortaya qoyulması tələb 

edilmədən dövlət transfert ödənişi məbləği şəklində vəsait məbləğlərinin 

müntəzəm əsasda ailəbaşına deyil,  hər bir fərdə ayrılıqda ödənilməsini nəzərdə 

tutan sosial-siyasi yanaşmadır. Belə bir sistemin işləyə bilməsinin spesifikası ilə 

bağlı milli və beynəlxalq səviyyədə çoxsaylı baxışlar mövcuddur. Finlandiya, 

İtaliya, Kanadada bir neçə bölgə çərçivəsində artıq pilot layihələri şəklində 

tətbiqinə başlanılması və ya yaxın perspektivin tədbirlər planı tərkibində 

olmasına baxmayaraq, gəlirlərin əhali təbəqələri arasında lazımi bölgüsü nisbəti 
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ilə bağlı ölkələr üzrə beynəlxalq statistik göstəricilərə əsaslanaraq ekspertlər 

tərəfindən bu məsələnin əmək qabiliyyətli yaşda aşağı və yuxarı gəlirli əhali 

qrupları arasında öz mütənasib tətbiqini tapacağı istiqamətində skeptik 

yanaşmalar mövcuddur və bununla bağlı narahatlıq çox vaxt məntiqi əsaslara 

söykənməkdədir (səmərəsiz qrup hədəflənməsi, yüksək büdcə xərcləri, şərtsiz 

verilən müavinətlərin antitsiklik olmaması ehtimalı, məşğulluğa mənfi təsir 

imkanları – işləmək stimulunun eroziyası və s., müavinətlər və aktiv iş axtarışı 

arasında əlaqənin qırılması təqdirində əmək bazarı siyasətinə cəlb edilmənin 

çətinliyi, əmək haqlarına sonrakı mənfi təzyiq – işəgötürənlərin “baza gəlirini” 

nəzərə alaraq əmək haqlarını azaltması ehtimalı və s. kimi potensial mənfi 

təsirlər göz önünə gətirilərək) (4, s. 5).  

Hazırda bu konsepsiya, demək olar ki, bütün avropa ölkələrində bir neçə 

illik (3 illik təxminən) sınaq müddətlərinə pilot layihələr çərçivəsində tətbiqi 

həyata keçirilməkdədir. Layihələr çərçivəsində müxtəlif sayda əhali qrupları 

seçilir, sərbəst ianələrdən formalaşmış maliyyələşmə bazası hesabına həmin 

əhali qruplarına təxminən yaşayış minimumu məbləğinə bərabər olan məbləğdə 

birdəfəlik aylıq müavinətlər verilməklə, həmin qrupların əmək fəaliyyətinə 

münasibətdə növbəti davranışları tədqiq olunur. 

Qeyd olunan məsələ ilə bağlı təklif 2016-cı ildə İsveçrədə səsvermə 

çoxluğu ilə rədd edilmişdir (6). Bu məsələ Avropa Birliyi hüdudlarında aparılan 

sorğularla bağlı ümumi nəticələrə əsasən düşüncə olaraq prinsipcə maraqlı qəbul 

edilsə də, əhaliyə ödənilməsi ehtimal edilən müavinət məbləğinin, yaxud onun 

maliyyələşdirilməsi və ya cüzi artırılması  üçün lazım olacaq vergi artımlarının 

təfərrüatlarının açıqlanması eyni zamanda sözügedən addımla bağlı qərarlılığın 

zəifləməsinə gətirib çıxarır. Baza gəliri yaşlı olmayan əhali üçün sosial 

müdafiənin əsas forması kimi qəbul edildikə, hipotetik ssenariyə əsasən bu 

mexanizm şərtsiz olaraq həmin vəsaitin verilməsinin qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş pensiya yaşından aşağı yaşda əhaliyə şamil edilməsi, əmək qabiliyyətli 

yaşda verilən müavinətlərin əksəriyyətinin bununla əvəz edilməsi (yaşayış yeri 

üçün verilən vəsait və əlillik üzrə müavinətdən başqa), fərdə əsaslanmaqla 

böyüklər və uşaqlar üçün fərqli məbləğlərdə təyin edilməsi kimi cəhətlər 

üzərində qurulmalıdır. Bütün bu və bunun kimi  səbəblərdən ümumilikdə həmin 

məbləğin müəyyən edilməsinə onun mümkün iqtisadi təsirləri nəzərə alınmaqla 

ehtiyatla yanaşılması, eləcə də digər xüsusi halların tətbiqinin təhlil edilməsi 

vacib hesab edilir.  

Xüsusən, “baza gəliri” konsepsiyasının tam mənasında əhalinin sosial 

müdafiəsi və təminatı aləti kimi tətbiqinin realizasiyası bir çox gözlənilməz 

sosial-iqtisadi nəticələrə, o cümlədən iqtisadi fəalllığın və ÜDM-in aşağı 

düşməsinə gətirib çıxarmaqla, nəticədə müxtəlif əhali qruplarının və ya fərdlərin 

sığorta-pensiya sistemləri ilə əhatə olunması ilə bağlı problemləri də 

kəskinləşdirə bilər ki, bu baxımdan bu və bunun kimi sosial müdafiə 

yanaşmalarının qlobalizasiya və digitalizasiyanın nəticəsi olaraq yaranan və 

sosial müdafiə ilə əhatə olunması çətin hesab edilən yeni məşğulluq formalarına 

münasibətdə istifadəsi məsələsi ətrafında düşüncələr gündəmdə qalmaqla, hələ 

də tətbiqi konkret model halını almamışdır.  

 “Fərdi fəaliyyət hesabları” nəzəri cəhətdən yenilik olaraq 2015-ci ildə 

Fransada hazırlanmaqla 2017-ci ilin 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minmişdir 
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(Almaniya və Fransada daha ciddi yanaşılır) -  əmək fəaliyyəti olmuş şəxsə 

açılaraq pensiyaya çıxanadək saxlanılan və fəaliyyət biqorafiyasını (məkan 

məhdudiyyəti olmadan miqrasiya və s. dəyişikliklər də eyni hesab daxilində 

qeydə alınaraq) əks etdirilməsi şərtilə ilkin olaraq dövlət tərəfindən (məşğulluq 

və ya pensiya təminatı sahəsini idarə edən qurum tərəfindən) standart bir şərti 

məbləğin bonus olaraq daxil edildiyi və bir qayda olaraq, işəgötürənlər 

tərəfindən verilən bəyannamələrdə göstərilmiş işlənilmiş saat miqdarına müvafiq 

bütün fəaliyyətinin ballarla qiymətləndirilərək qeydə alındığı və həmin ballar 

əsasında digər imtiyazlardan və güzəştlərdən (adətən müəssisə təsis edilməsi, 

təhsil və peşə hazırlığının yüksəldilməsi, könüllülük, xeyriyyə fəaliyyəti 

sahəsində) istifadə edilməsini nəzərdə tutan və akkumlyasiya edilən vəsaitlərin 

erkən pensiyaya çıxma və ya müavinətlərə və s. yönəldilməyən (konkret 

istiqamətlərə yönəldilən) şərti hesablardır (7, 8) (Lakin bu hesablar fərdi şəxsi 

hesablar deyil).  

Bunlarla yanaşı, qeyd olunan problemlərin həlli istiqamətində yuxarıda 

qeyd edilən iqtisadi səbəblərə görə kütləvi işdən azad olunmalar zamanı, habelə 

miqrasiyaya məruz qalan işçilərlə bağlı yenidən iş tapmaqda çətinlik və iş 

keyfiyyətinin pisləşməsi meylinə erkən müdaxilə tədbiri olaraq sosial tərəfdaşlar 

arasında kollektiv razılaşmalara əsasən yaradılan qeyri-kommersiya məqsədli 

təşkilatlar olmaqla, bilavasitə dövlət maliyyələşdirilməsi olmadan sosial 

tərəfdaşların ödədikləri haqlar vasitəsilə maliyyələşdirilən, dövlət məşğulluq 

xidmətləri ilə münasibətlərin qurulması mərhələsinə qədər əvvəl  iş axtarılması, 

karyera ilə bağlı məsləhət xidmətləri, psixoloji, eyni zamanda həmin vaxta qədər 

müəyyən müddətdə (məsələn, İsveçdə 8 ay) maddi yardım şəklində dəstək 

verilməsi mexanizminə əsaslanan “iş təhlükəsizliyi şuralarının” yaradılması 

ekspertlər tərəfindən müsbət addım kimi nəzərdə saxlanılır. Bu addım real tədbir 

olaraq İsveçdə tətbiqini tapmışdır – burada, bir növ, sığortaya bənzəməklə, 

müəssisənin əmək haqqı fonduna uyğun 0,3 faiz nisbətində haqq ödənilir və 

şəxsi səbəblərlə əlaqədar işdən çıxma halı istisna olmaqla, işçilərə göstərilən 

xidmətlərlə əlaqədar xərclər ƏDV-dən azad edilir. İsveçdə 1970-2012-ci illər 

üzrə iş təhlükəsizliyinə dair kollektiv razılaşmaların miqyası 3,5 milyon nəfəri 

əhatə etmişdir. Əksər sektorlar əhatə edilməklə həmin razılaşmalarla əhatə 

edilən hər bir şəxs zərurət halında fərdiləşdirilmiş xidmətlə təmin edilir, eyni 

zamanda işəgötürənlər və həmkarlar ittifaqlarına məsləhət xidmətləri göstərilir. 

Ümumilkdə qeyd olunan mexanizm məşğulluq bazarında dövlət məşğulluq 

xidməti kimi digər aktyorlara münasibətdə müqayisəli üstünlüyə malik sistem 

kimi qiymətləndirilir (9). 

NƏTĠCƏ 

Mövzu çərçivəsində müzakirə edilən məsələlər qlobal sosial müdafiə 

məkanının tərkib hissəsi kimi əksər hallarda eyni zamanda ölkəmiz timsalında 

da oxşar olmaqla bir çoxu daha aktual xarakter daşıyır. 

Azərbaycanda da əlavə işçi qüvvəsi cəlb edilməməsinə üstünlük 

verilməsilə fərdi qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulluq halı ilə bağlı daimi 

artım tendensiyası müşahidə edilir. Lakin formalaşmış mexanizmlər əsasında 

həmin şəxslərin, habelə pay torpağı mülkiyyətçilərinin sığorta-pensiya sisteminə 

ödədikləri vəsaitlər üçün qeyri-stabil ödənilmə tarixçəsi səciyyəvi olmaqla, 

sistemin ümumi maliyyə potensialının cüzi hissəsini təşkil edir. Bu isə sığorta 
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prinsiplərinə riayət edilməklə həmin sığortaolunanların qeyd olunan həlqəsinin 

digər sığortaolunanlarla müqayisədə sosial sığorta ilə həmin keyfiyyətdə əhatə 

olunmasına imkan vermir. Həmçinin qlobal meyl olaraq həmin fəaliyyət 

növlərinin əmək müqaviləsinə əsaslanan əmək münasibətləri şəklində 

qurulmasından daha çox qeyri-standart əmək fəaliyyəti formalarında olmaqla 

mülki hüquqi xarakterdə, eyni zamanda yuxarıda geniş toxunulan “platforma işi” 

müstəvisində təşkili qeyd olunan məsələni dövlət sosial sığorta sistemləri üçün 

yenidən baxılma obyektinə çevirir. Lakin bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır 

ki,  özünəməşğulluğun bir fenomen kimi Avropa məkanında daha irəli çıxması 

və demək olar ki, daha çox bilavasitə platforma işi şəklində digital müstəfidə 

qurulması meyli və intensivliyi Azərbaycan timsalında eyni dərəcədə müşahidə 

edilmir, həmçinin həmin kateqoriyadan şəxslərin vergi və sosial müdafiə 

orqanlarında qeydiyyatlılığı ilə bağlı Azərbaycanın daha yaxşı mövqelərdə 

dayandığını hesab etmək olar və s. 

Mövzuda qaldırılan bütün məsələlər, həmçinin hazırkı dövrdə sosial 

müdafiə sistemlərinin perpsektivinə dair önə çıxmaqla beynəlxalq müstəvidə 

müzakirə edilən problemlər, qeyd olunan kateqoriyadan şəxslərin sosial 

müdafiəsi ilə bağlı aparıcı avropa təcrübəsinə dair təqdim edilən informasiyalar, 

perspektiv istiqamətində irəli sürülən qısamüddətli islahat tədbirləri və ya 

mülahizə, baxış və rəylər ümumiləşdirilməklə nəzərə alınaraq, Azərbaycanın 

sosial sığorta sistemi ilə bağlı yaxın perspektiv üçün aşağıdakı məzmunda təklif 

əhəmiyyəti daşıyan məsələlərə baxılması məqsədəuyğun hesab olunur: 

- əlavə işçi qüvvəsin cəlb etmədən fəaliyyətini öz riski əsasında təşkil edən 

fərdi qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin məcburi dövlət 

sosial sığortasına cəlb edilməsinin  ölkə üzrə müəyyən edilmiş minimum 

əmək haqqına əsəsən deyil, əldə etdiyi aylıq gəlirə uyğun olaraq tətbiq 

edilən sığorta normativi şkalası əsasında aparılması (yuxarı gəlirin bəyan 

edilməsinin stimullaşıdırmasının təşkili məqsədilə)  

(Məsələn, digital platformalar vasitəsilə təĢkil edilməklə özünəməĢğulluğun 

böyük həcmdə inkiĢaf etdiyi Malayziyada taksi xidmətləri sahəsində (eyni 

zamandan digital platformalar vasitəsilə sifariĢlərə əsaslanan Grab, Uber 

sistemləri vasitəsilə) taksi sürücüləri tərəfindən ödənilməli sosial sığorta 

haqqı aylıq gəlirin 1,25 faizi məbləğində müəyyən edilmiĢdir) (10); 

- “Fərdi fəaliyyət hesabları”nın Azərbaycanın sosial sığorta sistemində 

tətbiqinə başlanılması və həmin hesablarda tətbiq edilən balla 

qiymətləndirilmə metodologiyasının (xüsusilə fərdi qaydada sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin, torpaq payı mülkiyyətçilərinə 

münasibətdə sığorta davamiyyətliliyi əsasında) perspektivdə konkret olaraq 

pensiya təminatı ilə bağlı müəyyən imtiyazlara imkan verməsinə şərait 

yaratması məsələlərinə baxılması (avropa təcrübəsində konseptual olaraq 

maliyyə xarakterli dəstək formaları məqsədilə nəzərdə tutulmasına 

baxmayaraq); 

- mülki hüquqi xarakterli məşğulluq və sosial sığorta sistemi arasında effektiv 

əlaqənin formalaşdırılması üçün ilk növbədə hüquqi bazanın mümkün 

zaman kəsiyində müvafiq istiqamətdə təkmilləşdirilməsi və sosial sığorta 

sisteminin fəaliyyəti üzrə zəruri bazanın tətbiq edilən dəyişikliklər 

istiqamətində uyğunlaşdırılması.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭМИН АЛИРЗАЕВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  И РАБОТА НА 

ПЛАТФОРМЕ: КАК НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

  В статье рассматривается растущая роль самозанятости в сфере занятости, 

применение дигитализации (цифровизации) в организации труда, влияние новых форм 

занятости, созданных и расширяемых с помощью цифровых платформ, как новых 

глобальных тенденций на систему социальной защиты. Оценивая текущую ситуацию на 

основе теоретических знаний и ситуацию в отдельных странах на основе конкретной 

информации, предпринимаются усилия по выделению основных моментов рассмотрения 

проблемы на страновом уровне в рамках мер социальной защиты. На фоне таких 

глобальных процессов обсуждается возможность применения новых концепций, 

выдвинутых на международном уровне в плане обеспечения социальной защиты. В то же 

время в статье рассматриваются  вопросы, которые можно считать типологическими в 

контексте Азербайджана, и излагаются основные направления предложения, которые 

следует рассмотреть в ближайшем будущем в связи с системой социального страхования 

Азербайджана.  

Ключевые слова: дигитализация  (автоматизация) труда, системы социальной 

защиты, меры социальной защиты, самозанятость, индивидуальное предпринимательство, 

платформенная работа, система социального страхования, универсальный базовый доход, 

счета индивидуальной деятельности 

SUMMARY 

EMIN ALIRZAYEV 

SELF-EMPLOYMENT, DIGITALIZATION AND PLATFORM WORK: AS A NEW 

GLOBAL CHALLENGE ON THE PERSPECTIVE OF SOCIAL INSURANCE 

SYSTEMS 

  The article examines the growing role of self-employment in employment, the 

application of automation (digitalization) in the organization of labor, the impact of new forms of 

employment established and expanded through digital platforms as new global tendencies on the 

social protection system. By assessing the current situation on the basis of theoretical knowledge 

and the situation in individual countries on the basis of concrete information, efforts are made to 

highlight the main points of consideration of the problem at the country level within the 

framework of social protection measures. Against the background of such global processes, the 

possibility of applying new concepts put forward at the international level in terms of ensuring 

social protection is discussed. At the same time, the article raises issues that can be considered 

typological in the context of Azerbaijan, and outlines the main directions of the proposal, which 
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should be considered in the near future in connection with the social insurance system of 

Azerbaijan.  

Key words: digitalization (automation) of labor, social protection systems, social 

protection measures, self-employment, individual entrepreneurship, platform work, social 

insurance system, universal base income, individual activity accounts 

 
 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 2 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 2 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 2 

 

  UOT 338                                                                                          BULQEYĠS NOVRUZOVA 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

bulqeyis@yahoo.com 

 
ĠġĞALDAN AZAD OLUNMUġ ƏRAZĠLƏRĠN ĠQTĠSADĠ POTENSĠALININ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Azərbaycan Ordusunun iĢğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsi postkonflikt 

dövründə bu ərazilərin iqtisadi inkiĢaf potensialının tədqiq edilməsi və bununla əlaqədar 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsi zərurətini yaradır. Bu 

ərazilərin tarixi-mədəni dəyəri ilə yanaĢı zəngin iqtisadi potensialı da mövcuddur. 

ĠĢğal olunmuĢ ərazilərin iqtisadi potensialının əsas parametrlərinin dəyərləndirilməsinə 

bu ərazilərdə gələcək bərpa iĢlərindən, yəni ümumi infrastrukturun və ilkin yaĢayıĢ Ģəraitin 

qurulmasından baĢlanılmalı və sonrakı mərhələdə iqtisadi inkiĢaf layihələrinə keçilməlidir. 

Həmin ərazilərin yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlarla zəngin olması, əlvan metal filizləri, qızıl, 

civə, xromit, perlit, əhəng, mərmər, əqiq, mineral sular və baĢqaları kimi çox yayılan faydalı 

qazıntılara, habelə geniĢ kurort-rekreasiya potensialına malik olması bu ərazilərin yüksək 

iqtisadi potensialını Ģərtləndirir. Ərazilərimizin iĢğaldan azad olunması qeyri-neft sektorunun 

daha sürətlə böyüməsinə təkan verməklə iqtisadi inkiĢafımıza çox böyük təsir göstərəcək, 

ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmininə ciddi töhfə verəcəkdir.  

Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsilə Azərbaycan ġərq-Qərb və ġimal-Cənub nəq-

liyyat dəhlizlərinin formalaĢmasında yaxından iĢtirak edəcək və bu, Naxçıvanın Azərbaycanın 

əsas ərazisi vasitəsilə həmin nəqliyyat dəhlizlərinə çıxıĢını təmin edəcək, həmçinin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Türkiyə ilə əlaqələrini gücləndirəcək. 

Bu məqalədə həmçinin, regionun sənaye potensialı zəngin su təchizatı, elektrik enerjisi, 

sənaye rekreasiya imkanları və zəngin faydalı qazıntılar aspektindən Ģərh olunmuĢdur. 

Açar sözlər: iĢğal olunmuĢ ərazilər, iĢğal olunmuĢ ərazilərin iqtisadi potensialı, iĢğal 

olunmuĢ ərazilərin sənaye potensialı, iĢğal olunmuĢ ərazilərinin kənd təsərrüfatı potensialı, iĢğal 

olunmuĢ ərazilərin turizm potensialı, iĢğal olunmuĢ ərazilərin təbii sərvətləri 

 

Ötən il sentyabrın 27-də Azərbaycan Ordusunun Qarabağda başladığı 

uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 

286 kənd işğaldan azad edilib. İndiyədək Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, 

Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, 

Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 

kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı 

rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və 

Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəkliyi, Zəngilanda isə Bartaz, 

Sığırt, Şükürataz yüksəkləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olunmuşdur. 

Noyabrın 10-da münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam 

dayandırılması barədə Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya 

Prezidenti tərəfindən imzalanmış bəyanata əsasən, noyabrın 20-də Ağdam 

rayonu Azərbaycana təhvil verilmiş, rayonun işğal edilmiş 73 faiz ərazisi, o 

cümlədən Ağdam şəhəri azad olunmuş, noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu 

Azərbaycana qaytarılmış, Kəlbəcər şəhəri də daxil olmaqla, 147 yaşayış 

məntəqəsi işğaldan azad edilmiş, dekabrın 1-də isə Laçın rayonu Azərbaycana 

təhvil verilmişdir. Bununla da üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam, Kəlbəcər 

və Laçın rayonlarının sülh yolu ilə qaytarılması prosesi yekunlaşmışdır. 
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Azərbaycan Ordusunun işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsi 

postkonflikt dövründə bu ərazilərin iqtisadi inkişaf potensialının tədqiq edilməsi 

və bununla əlaqədar Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivlərinin 

qiymətləndirilməsi zərurəti yaranır. Əlbəttə, bu ərazilərin azərbaycanlılar üçün 

tarixi-mədəni əhəmiyyəti hər hansı iqtisadi dəyərlərdən qat-qat 

yüksəkdir. Bununla belə, işğaldan azad olunan ərazilərin tarixi-mədəni dəyəri ilə 

yanaşı, zəngin iqtisadi potensialı da mövcuddur və bu ərazilərin ölkə 

iqtisadiyyatına inteqrasiyası ilə yaradılacaq yeni iqtisadi dəyər Azərbaycan 

dövlətinin çəkdiyi və bundan sonra da tərəddüdsüz və xüsusi fiskal gərginlik 

yaşamadan çəkəcəyi bütün maliyyə xərclərini dəfələrlə üstələyəcəkdir. 

Doğrudur, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və onun 

ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam (rayon 

mərkəzi və ərazisinin böyük hissəsi), Füzuli (rayon mərkəzi və ərazisinin böyük 

bir hissəsi) inzibati rayonları 1989-1993-cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal 

dövründə talançılıq, qeyri-səmərəli istismar nəticəsində regionun infrastrukturu 

yox səviyyəsinə gətirilmişdir. Belə ki, bu illərdə işğal olunmuş ərazilərdə erməni 

təcavüzkarları tərəfindən aparılan etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 

ümumilikdə 900 yaşayış məntəqəsi, 150 min yaşayış evi və mənzil, 6 minədək 

sənaye, kənd təsərrüfatı və digər müəssisələr tam şəkildə sıradan çıxarılıb və 

dağıdılıb, 7 min ictimai bina, 693 məktəb, 855 uşaq bağçası, 798 səhiyyə 

obyekti, 927 kitabxana, 44 məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə, saray və muzeylər, 

40 min muzey eksponatı, 160 körpü və digər infrastruktur obyektləri dağıdılıb, 

soyğunçuluğa məruz qalıb. Bundan əlavə, 280 min hektar meşə, 1 milyon 

hektara yaxın məhsuldar torpaqlar, o cümlədən 127 min 700 hektar suvarılan 

torpaq, 34 min 600 hektar üzüm və meyvə bağları sahəsi, 1200 kilometr 

irriqasiya sistemi işğalçıların əlinə keçib, işğal edilən ərazilərdən kənarda 

yerləşən 5 rayonda 120 min hektar əkinəyararlı torpaq sahəsi suvarılmamış qalıb 

və praktiki olaraq təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılıb. İşğalçılar tərəfindən 220 

min baş iribuynuzlu mal-qara aparılıb. 1989-1993-cü illərdə silahlı erməni 

təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı hər cür əmlakın, o cümlədən 

yeraltı-yerüstü sərvətlərin itkisinin dəyərinin hesablanması və onların 

qiymətləndirilməsi məqsədilə İşçi Qrupu yaradılıb. 2017-ci ilə olan məlumatlara 

əsasən, silahlı təcavüz nəticəsində itki və tələfatların ümumi dəyəri 820 milyard 

dollar səviyyəsində olub.  

Bu səbəbdən, işğal olunmuş ərazilərin iqtisadi potensialının əsas 

parametrlərinin dəyərləndirilməsinə bu ərazilərdə gələcək bərpa işlərindən, yəni 

ümumi infrastrukturun (yollar, qaz, su, elektrik enerjisi, rabitə) və ilkin yaşayış 

şəraitin qurulmasından başlanılmalı və sonrakı mərhələdə iqtisadi inkişaf 

layihələrinə keçilməlidir. 

İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası məqsədilə ölkəmizdə Ərazilərini 

Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentlik yaradılıb ki, onun da missiyası 

aparılan bərpa işlərinin koordinasiyasını və məcburi köçkünlərin doğma 

torpaqlarına qaytarılması üçün şəraitin yaradılmasını təmin etməkdir. Bunun 

üçün ilk növbədə azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və digər 

zərərsizləşdirmə tədbirləri görülür, daha sonra kommunikasiyalar qurulur və 

nəhayət yaşayış və istehsal təmin edilir. Beləliklə, “Böyük qayıdış” davam edir. 
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Artıq 29 il ərzində Azərbaycandan ayrı düşmüş, adları hər bir 

azərbaycanlının yaddaşında hifz olunan bu ərazilərin iqtisadi potensialı barədə 

düşünmək zamanıdır. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızın iqtisadi potensialı 

çox yüksəkdir. Həmin ərazilərin yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlarla zəngin 

olması, əlvan metal filizləri, qızıl, civə, xromit, perlit, əhəng, mərmər, əqiq, 

mineral sular və başqaları kimi çox yayılan faydalı qazıntılara, habelə geniş 

kurort-rekreasiya potensialına malik olması bu ərazilərin yüksək iqtisadi 

potensialını şərtləndirir. Bu ehtiyatların hasilatı və emalını həyata keçirə biləcək 

təcrübə, ixtisaslı kadr, ixrac və investisiya imkanlarına sahib olan respublikamız 

yeni təbii resursları dövriyyəyə cəlb etməklə qərb bölgəsinin inkişafı, dağ-mədən 

sənayesinin, eləcə də metallurgiya kompleksinin yüksəlişini təmin etmək poten-

sialına malikdir. Metallurgiyanın inkişafı isə Azərbaycanda bir sıra sənaye 

sahələri ilə yanaşı, həm də hərbi-sənayenin inkişafını sürətləndirəcək. Ölkəmizin 

işğaldan azad olunan ərazilərində mövcud olan meşə, su və torpaq resursları 

aqrar sahə, emal sənayesi və turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır, bu 

ərazilərin iqtisadiyyatının yenidən qurulması və yeni texnologiyaların tətbiq 

olunması iqtisadiyyatı daha da məhsuldar edəcəkdir. Məsələn, işğaldan azad 

edilmiş Cəbrayılın yenidən tikilməsi üçün əksər tikinti materiallarının ehtiyatları 

- mişar daşı istehsalına yararlı tulus tuf, çaxmaqçay, tikinti qumu, kərpic 

istehsalına yararlı Qaracallı gil, sement istehsalına yararlı vulkan külü, gəc, 

əhəngdaşı, qum-çınqıl, yəşəm, xalsedon və meşə ehtiyatları elə bu rayonun 

özündə vardır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə “tikinti bumu” gözlənilir.  

Ərazilərimizin azad edilməsi nəticəsində qarşıdakı illər üzrə qeyri-neft 

sektorunun inkişafı ilə bağlı verilmiş proqnozlara yenidən baxılması lazımdır. 

Çünki ərazilərin işğaldan azad olunması qeyri-neft sektorunun daha sürətlə 

böyüməsinə təkan verməklə iqtisadi inkişafımıza çox böyük təsir göstərəcək. 

İlkin hesablamara görə qarşıdakı illərdə Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın 

iqtisadi rayonlarında əsas sahələr üzrə məhsulun ümumi buraxılışı 2 milyard 

manatdan çox arta bilər. 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi üçün də böyük 

perspektivlər vardır. Belə ki, təkcə Qarabağ ərazisində 250 min hektardan çox 

məhsuldar torpaqlar mövcuddur, bu torpaqlar üzümçülük, tütünçülük, 

pambıqçılıq, baramaçılıq, meyvə-tərəvəz, bostançılıq və heyvandarlığın inkişafı 

üçün böyük potensiala sahibdir. Eyni zamanda, burada emal və ərzaq 

sənayesinin inkişafı potensialı vardır. Bu ərazilər işğaldan əvvəl Azərbaycanda 

istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının 35-40 faizə qədərini təmin edirdi. 

Əkin sahələrində məhsuldarlıq yüksək səviyyədə olub və hər hektardan 21-25 

sentner taxıl götürülüb.  

Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi həm də ölkəmizdə ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmininə ciddi töhfə verəcək. Xüsusən də heyvandarlıq 

məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi yaxşılaşacaq. Hazırda ölkəmizdə 

özünütəminetmə səviyyəsi ət və ət məhsulları üzrə 82,5 faiz, süd və süd 

məhsulları üzrə 86,2 faizdir. Proqnozlara görə, işğaldan azad edilən ərazilərdə 

təsərrüfat fəaliyyəti bərpa ediləndən sonra bu məhsullarla respublikamız özünü 

təmin edə biləcək, Həmçinin Azərbaycanda dənli (çəltik daxil edilmir) bitkilər 

üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi 70 faizə çatır, torpaqların işğaldan azad 

olunması bu sahədə də vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına imkan verəcək. 
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İşğaldan azad olunan ərazilərimiz həm də su ehtiyatları ilə zəngindir.  Su 

ehtiyatlarının 72,7 faizi ölkə xaricində formalaşan Azərbaycanın işğal altında 

olan su resurslarına çıxışı əhəmiyyətlidir. Bu ehtiyatlardan həm içməli su, həm 

meliorasiya, həm də elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə ediləcək. Xüsusən də 

Kəlbəcər və Laçın rayonları şirin su ehtiyatları ilə zəngindir, hətta Ermənistanın 

şirin su mənbəyi olan Göyçə gölünü qidalandıran Arpa və Bərgüşad çaylarının 

da mənbəyi bu rayonlardadır. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın hündürlüyünə görə (125 metr) ən yüksək, 

ümumi su tutumu 560 milyon kubmetr olan su anbarı - Sərsəng su anbarı da 

işğal altından azad olunan ərazilərdəndir. Keçmişdə Sərsəng su anbarı Tərtər, 

Ağdərə, Bərdə, Goranboy, Yevlax və Ağcabədi rayonlarını suvarma suyu ilə 

təmin edirdi.  

Azərbaycanın mineral su ehtiyatlarının 40 faizinə qədəri işğaldan azad 

olunan torpaqlardadı. Bu suların həm qablaşdırılaraq satılması, həm də 

bulaqların üzərində kurort-rekreasiya zonalarının yaradılması mümkündür. 

İşğaldan azad olunan 2 qoruq, 4 yasaqlıq və tarixi abidələrin əsasında turizmin 

inkişafı üçün böyük potensial var. Dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən 

olan Azıx mağarasının turizm imkanları çox genişdir. 

Bu ərazilərdə işğal dövründə istifadəyə verilmiş 16 su elektrik stansiyası 

(SES), həmçinin 1976-ci ildə istifadəyə verilmiş gücü 50 meqavat olan 

“Sərsəng” SES-i, Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad olunan 

Suqovuşan və həmin ərazidə olan “Madagiz 1” və “Madagiz 2” SES-ləri 

dövriyyəyə qaytarılarsa istehsal olunan güc ümumi tələbatın 30-40 faizini təmin 

etmək qabiliyyətindədir. Sərsəng-Tərtər hidroelektrik kompleksinin bərpası və 

istifadəyə verilməsi Tərtər, Bərdə, Yevlax, Ağcabədi, Ağdam və Goranboy 

rayonlarının təxminən 60 min hektar ərazini su ilə təmin edəcək, yanğına qarşı 

mübarizəni asanlaşdıracaq. Son illər ərzində ölkəmizin meliorasiya sahəsində 

mühüm layihələr həyata keçirilmiş, o cümlədən Şəmkirçay və Taxtakörpü su 

anbarlarının tikilmiş, rayonlarda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatı 

sahəsində işlər görülür. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası üçün Azərbaycan 

lazımi təcrübəyə və iqtisadi potensiala malikdir. Azərbaycan torpaqlarının 

işğaldan azad edilməsi bu kimi problemlərin də aradan qalxmasına, 

iqtisadiyyatın inkişafına, regional əməkdaşlığın genişlənməsinə təkan verəcək. 

Habelə bölgənin ekoloji vəziyyətinə nəzarət etmək asanlaşacaq. 

Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliklə Araz çayı üzərində Xudafərin 

və Qız qalası bəndləri və elektrik stansiyalarının inşası və istismarı haqqında 

İranla gəldiyi razılaşma bu gün öz sözünü deyir. "Xudafərin" hidroqovşağı 

Azərbaycana ildə 368 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal etməyə imkan 

verəcək. Burada həm də suvarma imkanları mövcuddur. 

Regionun təbii landşaftı çox maraqlı və turizm potensialı yüksəkdir. Bu 

regionda müxtəlif təbiət abidələri, nadir bitki və heyvan növləri yayılmışdır. 

Kiçik Qafqazın dağlıq zonası Azərbaycanın iri meşə rayonudur. Regionun 

ümumi meşə sahəsi təxminən 246,7 min hektardır ki, bunun da 13197 hektarı 

qiymətli meşə sahələridir. Ölkəmizdə xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin 

sahəsi hazırda 890 min hektara çatdırılıb ki, bunun da 42997 hektarı yaxın 

keçmişə qədər erməni işğalı altında idi. 
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Təbii landşaftı, nadir bitki və heyvanlar aləmini mühafizə etmək məqsədi 

ilə Kiçik Qafqazın işğaldan azad olunan ərazilərində vaxtilə bir sıra qoruq və 

yasaqlıqlar təşkil olunmuşdur. Bunlardan 1974-cü ildə Zəngilan ərazilərində 

Bəsitçayın dərəsində yaradılmış 107 hektar sahəsi olan Bəsitçay Qoruğunu və 

Laçın yasaqlığını göstərmək olar. Qoruqda 12 km məsafədə çay boyu çinar 

meşəliyi uzanır və burada bitən yaşı 500 ilə çatan şərq çinarı "Qırmızı Kitab"a 

daxil edilib. 1961-ci ildə təşkil edilmiş sahəsi 21,4 min hektar olan Laçın 

yasaqlığında dağ keçisi, cüyür, çöl donuzu, turac, kəklik mühafizə olunurdu. 

Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda yerləşən Şuşa şəhərinin füsunkar təbiəti də 

turizm baxımından əlverişlidir. Azərbaycanda yeganə olaraq Şuşa rayonu 

ərazisində bitən xarı bülbül Qarabağın rəmzi hesab olunur. 

İşğaldan azad olunan ərazilərimizin sənaye potensialı Dağlıq Qarabağın 

düzən Qarabağla və Azərbaycanın digər iqtisadi rayonları ilə sıx iqtisadi əlaqədə 

inkişafı ilə əlaqədardır. Xankəndi vaxtilə birbaşa Azərbaycan dəmir və şosse 

yollarına və bütövlükdə respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya sisteminə sıx 

bağlanmışdır. Xankəndindən dəmir yolu ilə Bakıya qədər olan məsafə 392 km-

dir. Regionun gələcək inkişafında bu çox vacib amildir və infrastruktur layihə-

lərdə sovet vaxtı mövcud olan nəqliyyat loqistikasının xəritələrindən istifadə 

edilə bilər.  

Son aylara qədər düşmənlərimiz tərəfindən zəbt olunmuş ərazilərdə 

sənaye rekreasiya imkanlarının olmasını Azərbaycanın mineral sularının ümumi 

geoloji ehtiyatlarının 39,6%-nin bu rayonların payına düşməsi şərtləndirir. Bu 

regionda böyük müalicə əhəmiyyəti olan 120-dək müxtəlif tərkibli mineral su 

yataqları vardır, bu, 7805 m
3
/gün mineral su təchizatı deməkdir. Bunların 

içərisində Kəlbəcər rayonunda Yuxarı və Aşağı İstisu, Bağırsaq, Keşdək, Laçın 

rayonunda İlıqsu, Minkənd, Şuşa rayonunda Turşsu, Sırlan və başqa mineral 

sular xüsusilə əhəmiyyətlidirlər. Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən İstisu 

mineral suları özlərinin əlverişli qaz və kimyəvi tərkibinə, yüksək 

temperaturuna, böyük təbii ehtiyatlarına görə fərqlənir. İstisu bulağı üstündə 

keçən əsrin 80-ci illərində iri kurort və mineral sudoldurma zavodu tikilmişdir. 

Həmin zavod sutkada 800 min litr su istehsal edirdi. Turşsu mineral bulağı 

Azərbaycanın Şuşa şəhərinin 17 km-lik məsafəsində yerləşir. Turşsu vasitəsi ilə 

müxtəlif daxili xəstəliklər müalicə olunur, kəmər vasitəsi ilə Şuşa şəhərinə su 

verilirdi. Beləliklə, regionun mineral su ehtiyatı içki sənayesinin mövcud emal 

gücünün artırılmasına şərait yarada bilər. 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 

ümumilikdə 1,7 milyon hektar ərazisi işğal olunmuşdur. Bu torpaqların 

əksəriyyəti müxtəlif növ kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün 

yararlıdır. Həmin məhsulların emalı yeyinti sənayesində yeni güclərin 

yaranmasına, etibarlı təchizat bazasının formalaşdırılmasına imkan verəcəkdir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 155 müxtəlif növ faydalı qazıntı 

yataqlarının, o cümlədən: 5 qızıl, 6 civə, 2 mis, 1 qurğuşun və sink, 19 üzlük 

daşı, 10 mişar daşı, 4 sement xammalı, 13 müxtəlif növ tikinti daşları, 1 soda 

istehsalı üçün xammal, 21 pemza və vulkan külü, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 tikinti 

qumu, 9 gips, anhidrid və gəc, 1 perlit, 1 obsidian, 3 vermikulit, 14 əlvan və 

bəzək daşları (əqiq, yəşəm, oniks, cad, pefritoid və s.) yataqları yerləşməsi 

regionun faydalı qazıntı-xammal potensialının yüksək olduğunu bir daha təsdiq 
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edir. Yuxarıda sadalanan faydalı qazıntı növləri Qızılbulaq, Mehmana, Dəmirli, 

Canyataq-gülyataq, Ağdərə, Şorbulaq, Şuşa, Şirlan, Turşsu, Xocalı, Zərinbax, 

Ağçay, Xankəndi, Ediş, Xocavənd, Söyüdlü, Ağduzdağ, Tutxun, Ağyataq, 

Levçay, Kilsəli, Keşdək, Keçəldağ, Çəlli, Yuxarı İstisu, Aşağı İstusu, Mozçay, 

Qoturlu, Çilkəz, Narzanlı, Əhmədli, Hoçaz, Laçın, Novruzlu, Yuxarı Əkərəçay, 

Quşçu, Minkənd, Hacılı, Xanlıq, Qubadlı, Vejnəli, Bartaz, Oxçuçay, Zəngilan, 

Şərifan, Tuluz, Qaracalı, Soltanlı, Çaxmaxçay, Göyərçin-Veysəlli, Minbaşılı, 

Ağtəpə, Cəfərabad, Şahverdilər, Çaxmaxqaya, Dövlətyarlı, Diləgərdi, 

Kürdmahmudlu, Quruçay, Şahbulaq, Gülablı, Çobandağ, Boyəhmədli, Şahbulaq, 

Ağdam, Qarqarçay, Xaçınçay və s. yataqlarda aşkar edilmişdir. Bu yataqlarda 

sənaye ehtiyatları təsdiq edilmiş 132,6 ton qızıl, 37,3 min ton qurğuşun, 189 

milyon m
3
 mişar daşı, 1 milyon 526 min ton gəc, 18 milyon 432 min m

3
 üzlük 

daşı, 23 milyon 243 min m
3
 gil, 57 milyon 965 min ton tikinti daşı, 96 milyon 

987 min ton qum-çınqıl, 1898,4 ton civə, 4 milyon 473 min m
3
 perlit, 2 milyon 

144 min m
3
 pemza, 129 milyon 833 min m

3
 soda istehsalı üçün əhəngdaşı, 147 

milyon 108 min ton sement xammalı və s. iqtisadiyyatın inkişafında vacib 

əhəmiyyət daşıyan faydalı qazıntılar aşkar edilmişdir. Regionda nadir və 

qiymətli faydalı qazıntı yataqları yayılmışdır. Əhəmiyyətli mis-sink filizlərinin 

ehtiyatları Kiçik Qafqazın şərqində yerləşən Mehmana yataqlarında 

cəmlənmişdir. Burada istismara hazır olan filiz ehtiyatları vaxtilə öyrənilmişdir. 

Sənaye əhəmiyyəti olan civə ehtiyatları Kəlbəcər rayonundakı Şorbulaq və 

Ağyataqda yerləşir.  

İşğal olunmuş ərazilər Azərbaycanın sənayesi və tikintisində böyük 

əhəmiyyəti olan müxtəlif növ tikinti materialları ilə çox zəngindir. Belə 

materialların böyük ehtiyatları Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Çobandağ 

(əhəngin ehtiyatları 140 milyon ton və gillər 20 milyon ton), Şahbulaq (25 

milyon ton gil), Boyəhmədli (45 milyon ton gil) və digər yataqlardadır. 

Həmçinin, iri tikinti daş yataqları Xankəndində, mərmər isə Harovda yerləşir. 

Bu faydalı qazıntıların gələcək istismarı 3 blokda aparıla bilər: əlvan 

metallar və onların metallurgiyası, tikinti materialları və nadir metallar. Əlvan 

metallar və tikinti materialları ənənəvi iqtisadiyyat üçün xas olan sahələrdir və 

mövcud ehtiyatlar bu sahələrdə yeni güclərin yaranmasına imkan verəcəkdir.  

Bu məqalədə regionun sənaye potensialı zəngin su təchizatı, elektrik 

enerjisi, sənaye rekreasiya imkanları və zəngin faydalı qazıntılar aspektindən 

şərh olundu, gələcəkdə azad olunan ərazilərin sənaye potensialının digər inkişaf 

aspektləri də tədqiq olunacaqdır. 

Bunlarla yanaşı, qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur artıq türk 

dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Zəngəzur dəhlizi yalnız Qafqaz üçün 

deyil, daha geniş anlamda region üçün strateji əhəmiyyətə malik olacaq. Bu 

dəhliz 1,1 trilyon dollardan çox nominal ümumi daxili məhsulu olan Türkdilli 

ölkələri strateji və iqtisadi baxımdan birləşdirəcək. Belə ki, Türkiyə 761,4 

milyard dollar, Qazaxıstan 181,7 milyard dollar, Özbəkistan 57,9 milyard dollar, 

Azərbaycan 48 milyard dollar, Türkmənistan 48 milyard dollar və Qırğızıstan 

8,5 milyard dollar nominal ÜDM-ə malikdirlər. Deməli, Zəngəzur dəhlizi 

kifayət qədər böyük iqtisadi potensiala və təbii resurslara malik olan regionu 

birləşdirəcək. Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsilə Azərbaycan Şərq-Qərb 

və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşmasında yaxından iştirak 
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edəcək və bu, Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi vasitəsilə həmin nəqliyyat 

dəhlizlərinə çıxışını təmin edəcək, xüsusilə də Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinə 

naxçıvanlı iş adamlarının çıxışının təmini baxımından əhəmiyyətli olacaq. 

Dəhliz Azərbaycanın öz eksklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası və 

Türkiyə ilə əlaqələri də gücləndirəcək, ölkəmizin geoiqtisadi əhəmiyyətini daha 

da artıracaq və türk dünyası uzun illərdən sonra yenidən Zəngəzur dəhlizi 

vasitəsilə birləşəcək. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət 

büdcəsi haqqında Qanuna əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük 

qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, 

həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması (elektrik enerjisi, təbii 

qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər 

zəruri infrastrukturların və mədəni-tarixi abidələrin bərpası və yenidən 

qurulması, yaşayış evlərinin tikintisi və s.) məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət 

büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Həmçinin 

ordunun təchizatı, respublikamızın sərhədlərinin bərpa edilməsi üzrə işlərin 

maliyyələşdirilməsi də nəzərə alınmaqla, ümumilikdə bu tədbirlərə 4,6 milyard 

manat maliyyə təminatı ayrılıb.  

Gözəl təbiəti, yeraltı və yerüstü resursları olan Qarabağ torpaqlarının 

iqtisadiyyatımıza böyük dividentlər gətirəcəyi şübhəsizdir. Təbii ki, quruculuq 

işləri həyata keçiriləndən, insanlar o torpaqlara qayıtdıqdan, torpaqların əkilib-

becərilməsindən, sosial-iqtisadi infrastrukturun yaradılmasından sonra biz həmin 

bölgələrin inkişafımıza nə qədər böyük təkan verəcəyinin, müsbət təsir 

göstərəcəyinin şahidi olacağıq. Geri qaytarılan ərazilərin bərpası və inkişafı 

istiqamətində dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək tədbirlər və həmin rayonların 

iqtisadi potensialı ölkəyə, xüsusilə də qeyri-neft sektoruna yeni yerli və xarici 

investisiyaların cəlb olunmasına zəmin yaradacaq. 

Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması Azərbaycan iqtisadiyyatının 

növbəti dövr üçün daha dayanıqlı inkişafına stimul verəcək. Bu torpaqlar, 

oradakı faydalı qazıntılar, su və meşə resursları Azərbaycanın iqtisadi gücünü 

artıracaq, ölkə iqtisadiyyatının genişlənməsinə və diversifikasiyasına töhfə 

olacaq. Bir sözlə, Qarabağ Ermənistan üçün iqtisadi yük, Azərbaycan üçün isə 

iqtisadi potensialdır. 
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РЕЗЮМЕ 

БУЛГЕИС НОВРУЗОВА 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Освобождение наших оккупированных земель азербайджанской армией требует 

изучения потенциала экономического развития этих территорий в постконфликтный 

период и в этой связи оценки перспектив развития экономики Азербайджана. Наряду с 

исторической и культурной ценностью эти районы обладают богатым экономическим 

потенциалом.  

Оценка основных параметров экономического потенциала оккупированных 

территорий должна начинаться с будущих восстановительных работ на этих территориях, 

то есть создания общей инфраструктуры и основных условий жизни, а затем переходить к 

проектам экономического развития. Эти районы богаты подземными и поверхностными 

природными ресурсами, имеют общие полезные ископаемые, такие как руды цветных 

металлов, золото, ртуть, хромит, перлит, известь, мрамор, агат, минеральные воды и т. д.  

Также широкий курортно-рекреационный потенциал определяет высокий экономический 

потенциал этих территорий.  

Освобождение наших территорий от оккупации окажет большое влияние на наше 

экономическое развитие, придав импульс более быстрому росту ненефтяного сектора и 

внесет значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в нашей 

стране. С вводом в эксплуатацию Зангезурского коридора Азербайджан будет активно 

участвовать в формировании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые 

обеспечат Нахичеван доступ к этим транспортным коридорам через основную 

территорию Азербайджана и укрепят связи Нахичеванской Автономной Республики с 

Турцией.  

В этой статье также обсуждается промышленный потенциал региона с точки 

зрения богатого водоснабжения, электричества, возможностей промышленного отдыха и 

богатых полезных ископаемых. 

Ключевые слова: оккупированные территории, экономический потенциал 

оккупированных территорий, промышленный потенциал оккупированных территорий, 

сельскохозяйственный потенциал оккупированных территорий, туристический потенциал 

оккупированных территорий, природные ресурсы оккупированных территорий. 

 

SUMMARY 

BULGEYIS NOVRUZOVA 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE LIBERATED 

TERRITORIES 

The liberation of our occupied lands by the Azerbaijani Army makes it necessary to 

study the economic development potential of these territories in the post-conflict period and, in 

this connection, to assess the prospects for the development of the Azerbaijani economy. Along 

with the historical and cultural value of these areas, they also have a rich economic potential.  

The assessment of the main parameters of the economic potential of the occupied 

territories should begin with future rehabilitation work in these areas, the construction of 

https://sesqazeti.az/news/politics/849406.html
http://www.azerbaijan-news.az/view-202021/ilham-eliyev-qarabagi-azerbaycanin-en-inkisaf-etmis-mekanina-cevirecek
http://www.azerbaijan-news.az/view-202021/ilham-eliyev-qarabagi-azerbaycanin-en-inkisaf-etmis-mekanina-cevirecek
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common infrastructure and basic living conditions, and then move on to economic development 

projects. These areas are rich in underground and surface natural resources, have common 

minerals such as non-ferrous metal ores, gold, mercury, chromite, perlite, lime, marble, agate, 

mineral waters, etc., as well as a wide range of resorts, conditioning its potential. The liberation 

of our territories from occupation will have a great impact on our economic development by 

stimulating the fastest growth of the non-oil sector, and will make a significant contribution to 

ensuring food security in our country.  

With the commissioning of the Zangazur corridor, Azerbaijan will be closely involved 

in the formation of the East-West and North-South transport corridors, which will provide 

Nakhchivan with access to these transport corridors through the main territory of Azerbaijan and 

strengthen the Nakhchivan Autonomous Republic's relations with Turkey. 

 This article also discusses the region's industrial potential in terms of rich water supply, 

electricity, industrial recreation opportunities and rich minerals. 

Key words: occupied territories, economic potential of occupied territories, industrial 

potential of occupied territories, agricultural potential of occupied territories, tourism potential of 

occupied territories, natural resources of occupied territories. 
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ĠNNOVASĠYALARIN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠNDƏ ĠNKĠġAF ETMĠġ ÖLKƏLƏRĠN 

TƏCRÜBƏSĠNĠN TƏDQĠQ EDĠLMƏSĠ 

 

XX-ci əsrin sonunda innovasiyalar sosial-iqtisadi inkiĢafın əsas fakstoruna çevrildi. 

Ġqtisadiyyatda və sosial münasibətlərdə mütərəqqi dəyiĢikliklərə təkan verən innovasiyalar  

yüksək keyfiyyətli mal və xidmətlərin köməyi ilə əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsini yaxĢılaĢdıraraq 

sosial ehtiyacların ödənilməsinə yardımçı olur. Demək olar ki, bütün müasir iqtisadi proseslər 

innovasiyalarla müĢayiət olunur. Ġnnovasiya sferası maddi istehsal və xidmət sektorlarını əhatə 

edir. Ġnnovativ fəaliyyətin aktiv inkiĢafı əsasən iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə 

müĢahidə olunur, ona görə də bu ölkələrin təcrübəsini öyrənmək zəruri hesab edilir. 

Açar sözlər: innovasiya fəaliyyəti, inkiĢaf etmiĢ ölkələr, innovasiya siyasəti, elmi-texniki 

tərəqqi, elmi tədqiqatlar, indikator 

 

XX əsrin sonlarından başlayaraq  inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal və 

xidmət sektorlarında ETT nailiyyətlərinin tədbiqi sürətlənmişdir, innovasiya 

sistemi mükəmməl vəziyyətə gətirilmişdir və nəticədə bu ölkələrdə milli 

iqtisadiyyatın davamlı inkişafına nail olunmuşdur. 

İnkişaf etmiş ölkələrin elmi sistemlərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, 

innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsində onların baxışları üst-üstə düşür. Belə 

ki,  

1. İnnovasiya sferasında dövlətin tənzimləmə tədbirləri genişlənməlidir; 

2. Elektronika, telekomunikasiya və biotexnologiya sahələrini  inkişaf etdirmək 

üçün, həmçinin ətraf mühitin mühavizəsi məqsədilə innovasiyalar geniş 

şəkildə tətbiq edilməlidir; 

3. İnnovasiyaların inkişafında milli, sahələr arası  və qlobal elmi-texniki 

proqramlardan istifadə edilməlidir; 

4. Şirkətlər innovasiya tədqiqatlarına dair uzunmüddətli proqramlara (10 il və 

daha çox) malik olmalıdılar və s.(1, s. 91). 

İnnovasiya proseslərinin maliyələşməsində dövlətin iştirakının məhdudlaşdı-

rılması inkişaf etmiş ölkələrdə yeni ideyalardan biridir. Bu ölkələrdə  müəssisə, 

sahə tipli üfuqi əlaqələr sistemi  çox geniş yayılıbdır və texnologiyaların 

ötürülməsində əsas köprü hesab edilir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə istinad 

etsək məlum olur ki, elm və istehsalat arasında ”üçüncü iştirakçının”, konsultasi-

ya firmalarının, innovasiyaların tədbiqində ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin yara-

dılması istənilən sferada elmi-texniki mübadiləni asanlaşdırır və innovasiyaların 

tədbiqinə yardımçı olur. Deməli belə nəticəyə gəlmək olar ki, inkişaf etmiş 

ölkələrdə milli və qlobal elmi-texniki innovasiya strategiyası oxşardır. 

İnnovasiya siyasəti sahəsində dövlətin ən başlıca hədəfi innovasiyaları  

həyata keçirmək üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Dünya ölkələrinin 

innovasiya siyasətləri müxtəlifdir, lakin bütün ölkələrdə məqsəd eynidir, yəni 
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innovasiaya fəaliyyətini stimullaşdırmaq və elmi-texniki potensialı inkişaf etdir-

məkdir. İnnovasiya fəaliyyətini tənzimləmək üçün dövlətlər aşağıda göstərilən 

iki  üsuldan geniş şəkildə istifadə edirlər: 

1. Birbaşa dövlət tənzimlənməsi üsulu; 

2. Dolayısı dövlət  tənzimlənməsi üsulu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, birbaşa dövlət tənzimlənməsi üsulu iki formada 

reallaşdırılır: 

 Dövlət tənzimlənməsinin inzibati idarə etmə forması-innovasiyaları maliyə-

ləşdirmək üçün  müvafiq qanunlar qəbul edilir və onların əsasında  dotasi-

yaların ayrılması nəzərdə tutulur; 

 Dövlət tənzimlənməsinin məqsədli proqram forması-dövlətin məqsədli 

proqramları vasitəsilə innovasiyaların maliyələşməsinı nəzərdə tutur. 

Vergi qanunvericiliyinin liberallaşması dövlət tənzimlənməsinin dolayısı 

üsulu hesab edilir. İnkişaf etmiş ölklərədə innovasiya proseslərini  stimullaş-

dırmaq üçün, vergi güzəştləri tədbiq  edilir. Belə ki: 

1. İnnovasiya xərcləri  artdıqca vergilər azaldılır; 

2. İnnovassiya layihəsi realizə edildikdən sonra əldə edilən gəlirə dair bir neçə 

il ərzində “vergi təhlilləri” tədbiq edilir; 

3. Patent, lisenziya və digər qeyri maddi aktivlərin istifadəsindən əldə olunan 

gəlirlərə dair güzəştli vergi qoyuluşu həyata keçirilir;  

4. Fəaliyyəti innovsiyaların maliyələşməsilə bağlı olan fondlara ödənilmiş 

iaənələr vergi qoyma gəlirindən çıxılır və s.(1, s. 93) 

Qanunvericilik aktlarıda dövlət tənzimlənməsinin dolayısı üsulu hesab 

edilir. 200 il bundan əvvəl ABŞ-da patent hüququ haqqında qanun qəbul 

edilmişdir. Bu qanun əqli mülkiyyətə dair ixtiraçının hüquqlarını təsdiqliyir, eyni 

zamanda elmi  tədqiqatlarının sürtələndirilməsində  belə qanunların əhəmiyyəti 

misilsizdir. 

ABŞ-da və Yaponiyada innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi mexanizim-

lərini qısa olaraq təhlil edək. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ölkələrdə  çox pilləli 

idarə etmə mexanizmləri mövcuddur. 

ABŞ. 

Bu ölkədə innovasiya prosesləri üç səviyyədə idarə olunur: 

1. Ali dövlət səviyyəsi; 

2. Orta dövlət səviyyəsi və ya sektorial səviyyə; 

3. Aşağı dövlət səviyyəsi və ya institusional səviyyə. 

Ali dövlət səviyyəsinin əsas vəzifələri  aşağıdakılardır : 

 Elmi-texniki inkişaf strategiyası qəbul edilir; 

 Milli prioritetlərin seçilməsi və formalaşdırılması üçün qərarlar verilir; 

 Maliyələşmə və innovasiya tədqiqatlarına nəzarət həyata keçirilir; 

 İnnovasiya proseslərini stimullaşdırılmaq üçün  normativ-hüquqi aktlar qəbul 

edilir və s.  

 Orta dövlət və ya sektorial səviyyədə sahələr və tədqiqat növləri üzrə 

innovasiya proseslərinə rəhbərlik həyata keçirilir, uzun müddətli innovasiya 

proqramları formalaşdırılır, müsabiqə əsasında icraaçılar seçilir, dövlət adından 

müqavilələr bağlanır və s. 
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ABŞ-da orta dövlət səviyyəsində innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən dövlət  

orqanları aşağıdakılardır: 

1. Müdafiə, energetika, səhiyyə və  kənd təsərüfatı nazirlikləri; 

2. Milli kosmik agentliyi (NASA); 

3. Ətraf mühitin mühavizəsi üzrə agentlik; 

4. Fundamental tədqiqatlara nəzarət edən milli elim fondu. 

Fundamental tədqiqatlarının stimullaşdırılması, iri elmi tədqiqat proqramla-

rının maliyələşməsi və kadrların hazırlanması Milli elm fondunun üzərinə düşən 

əsas funksiyalardır 

Aşağı dövlət və ya institusional səviyyədə elmi tədqiqatlar aparılır və cari, 

operativ proqramlar yerinə yetirilir. Əsas elmi müəssisələri isə bunlardırr: 

 Universitet və koleclər; 

 Dövlətin ETİ-rı və labaratoriyaları; 

 Şəxsi elmi tədqiqat institutları; 

 Elmi mərkəzlər; 

 ETİ-nın sənaye labaratoriyaları; 

 Elmi-istehsalat kompleksləri və s.  

Yaponiya 

Yaponiyada elmi-texniki siyasəti idarə etmək üçün təşkilati struktura 

aşğıdakı təsisatlar daxildir: 

 Xarici ticarət və sənaye nazirliyi; 

 Elm və texnika  idarəsi; 

 Milli müdafiə idarəsi; 

 Təhsil nazirliyi; 

 Maliyyə nazirliyi; 

 Elm işləri üzrə şura. 

Xarici ticarət və sənaye nazirliyi geniş səlahiyyətlərə malik olan dövlət 

institutudur. Nazirliyin işində tanınmış tədqiqatçı alimlər, sənaye müəssisələrinin 

və istehlak asosiyasiyalarının nümayəndələri iştirak edirlər. Dövlətə aid olan elm 

müəssisələrində və özəl firmalarda aparılan tədqiqat işlərinin  əlaqələndirilməsi, 

Yaponiya  sənayesinin inkişafının  gələcək perspektivlərinin müəyyən edilməsi 

nazirliyin əsas vəzifələridir.  Nazirliyin üzərinə digər vəzifələrdə düşür. Belə ki: 

 İlkin mərhələlə də sənaye innovassiyaların maliyələşdirilməsi; 

 Elmi-texniki sferada meydana gələn yeni ixtiralar haqqında, ETİ-da və milli 

universitetlərdə aparılan tədqiqatların nəticələri haqqında məlumatların 

toplanması, emalı və sənaye sektoruna ötürülməsi. 

Elm və texnika idarəsi innovasiyaların yerinə yetirilməsinə dair nəzarəti 

həyata keçirir. Xarici ticarət və sənaye nazirliyinin himayəsi altında fəaliyyət 

göstərən sənaye texnologiyaları asosasiyası lisenziyaların ixracı və idxalı ilə 

məşğul olur. Dövlət innovasiya siyasətinin əsas vəzifəsi  Yaponiyanı lisenziya 

ixracatçısına çevirməkdir. 

ABŞ, Yaponiya, Almaniya və digər inkişaf etmiş ölkələrin təcribəsindən 

istifadə etmək məqsədə uyuğun olar, çünki adı çəkilən ölkələrdə dövlət 

innovasiya proseslərinin  aktiv iştirakçısıdır, həmçinin  birbaşa və ya dolayısı 

yollarla innovasiyalara maliyyə dəstəyi verir. 
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Elmi-texniki tədqiqatlara maliyyə dəstəyi vermək üçün dövlət əsas maliyyə 

alətindən, yəni dövlət büdcəsindən istifadə edir.  İnkişaf etmiş ölkələrdə elm və 

innovasiya xərclərinin 20-50%  dövlətin  payına düşür. Tədqiqat və innovasiya-

lar üçün xərclərin payı ümumi dövlət xərclərində azdır, lakin son illərin təhlili 

göstərir ki, dövlət xərcləri kifayət qədər sabitdir (1, s. 93-96) 

2016-cı ildə RF “Ali İqtisad Məktəbi” tərəfindən  elmə ən çox pul 

xərcləyən ölkələrin reytinqi hazırlanmışdır. Reytinqə daxil olan ilk beş ölkənin 

elm xərclərini qısa olaraq təhlil edək.(dioqram 1). 

1.ABŞ-da elmə ümumi xərclənən vəsait 511,1 mlrd. dollardır. ÜDM-a nisbətən 

elim xərcləri 2,74% təşkil edir, bu göstəriciyə görə ABŞ dünyada 11 yeri 

tutur.Tədqiqat xərclərinin ümumi həcminə görə hər bir tədqiqatçının payına  

359,9 min dolar düşür və bu sahədə ABŞ dünyada ikincidir. 2016-cı ildə 

tədqiqatçıların sayı 1mln. 360 min nəfər təşkil etmişdir. 

2.Çində elmə xərclənən ümumi vəsait 451,2 mlrd. dollardır. ÜDM nisbətən elm 

xərcləri 2,12% təşkil edir. Bu göstəriciyə görə Çin  dünyada  15 yeri tutur. 

Tədqiqat xərclərinin ümumi həcminə görə hər bir tədqiqatçının payına 266,6 min 

dolar düşür və bu sahədə Çin dünyada səkkizincidir. 2016-cı ildə tədqiqatçıların 

sayı 1 mln. 692,2 min nəfər təşkil etmişdir. 

3.Yaponiyada elmə ümumi xərclənən vəsait 168,6 mlrd. dollardır.2016-cı ildə 

tədqiqatçıların sayı 665,6 min nəfər təşkil etmişdir. Tədqiqat xərclərinin ümumi 

həcminə görə hər bir tədqiqatçının payına 253,4 min dolar düşür. Yaponiya 

dünya elminin lideridir, həmçinin maşınqayırma, robototexnika, yüksək 

texnologiyalar, tibb, kosmos tədqiqatları,enerji qənaəti sahələrində  ölkə ön 

mövqeydədir 

4.Almaniyada elmə xərclənən ümumi vəsait 118,5 mlrd. dollardır. Elmi- tədqiqat 

sferasında əsas təşkilatlar Alman tədqiqat cəmiyyətləri hesab  edilit: Maks  Plank 

adına cəmiyyət (21 institut), Fraunqofer adına cəmiyyət (19 institut və filiallar 

və s.) Bu cəmiyyətlər maliyyə vəsaitlərini həm federal büdcədən, həmdə yerli 

mənbələrdən alırlar. Digər Qərbi Avropa ölkələrində olduğu kimi Almaniyada 

da elmi tədqiqatlar üçün əsas maliyyə mənbəyi şəxsi biznes hesab edilir. 

Tədqiqat xərclərinin ümumi həcminə görə hər bir tədqiqatçının payına 295,6 min 

dolar düşür   

5.Koreya Respublikasında elmə ümumi xərclənən vəsait 79,4 mlrd. dollardır. 

ÜDM nisbətən elim xərcləri 4,24% təşkil edir, bu göstəriciyə görə Koreya 

dünyada ikinci yeri tutur. Tədqiqat xərclərinin ümumi həcminə görə hər bir 

tədqiqatçının payına 219,6 min dolar düşür Elektronika sahəsində Koreya 

iqtisadiyyatının flaqmanı Samsung şirkətidir. Həmçinin şirkət elektronika 

industriyasında qlobal liderdir Avtomobil istehsalında Hyundai-Kia şirkəti  

dünyada beşinci yerin sahibidir, LG şirkəti kimya, telekomunikasiya sahələrində, 

hərbi texnika istehsalında dünya liderlərindəndir  (2). 
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Dioqram 2. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə ETTKİ dair xərclərin strukturu müxtəlifdir. Bu 

dövlət innovasiya siyasətinin prioritetlərindən  və innovasiya prosesinə özəl 

sektorun cəlb edilməsi dərəcəsindən aslıdır. İnnovasiya tədqiqatlarının 

maliyələşməsi mənbəyi dövlət və özəl sektordur. İnkişaf etmiş ölkələrdə ETTKİ 

maliyələşdirilməsində özəl sektor əsas mənbə hesab edilir. Baxmayaraq ki,  

dövlət sektoru vacib mənbədir, lakin maliyələşmədə və innovasiya 

tədqiqatlarının aparılmasında ikinci dərəcəli hesab olunur. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə innovasiya fəaliyyətinin maliyələşməsində xırda 

biznesə xüsusi diqqət yetirilir. Misal üçün ABŞ-da kiçik firmaların ETTKİ-nin 

dövlət tərəfindən maliyələşməsinə dair xüsusi qanun vardır. Bu qanuna uyğun 

olaraq federal nazirlik və idarələr öz büdcələrindən  ETTKİ-nin aparılması üçün 

kiçik firmalara hər il vəsait köçürməlidirlər. ABŞ-da 1982-ci ildə xırda 

innovasiya firmalarının inkişafı haqqında qanun qüvvəyə minmişdir. Bu qanun 

imkan verir ki, xırda sahibkarlar federal tədqiqat layihələrinə və sifariş əsasında 

yeni növ məhsul istehsalına dair müxtəlif federal idarələrinin büdcəsindən, o 

cümlədən  Milli elim fondundan subsidiyalar alsınlar. Almaniyada bu işləri 

İqtisadiyyat nazirliyi, Elmi tədqiqatlar və texnologiyalar nazirliyi, sənaye 

tədqiqatları asosasiyası Federasiyası, Yaponiyada isə xırda biznesin 

maliyələşməsi korporasiyası, Milli maliyyə korporasiyası, riskli sahibkarlıq 

mərkjəzi həyata keçirir. Bu təşkilatların hamısı mərkəzi və kommersiya bankları 

ilə, sığorta fondları ilə  birgə xırda innoavasiya biznesinin dəstəkləınməsində 

milli proqramların effektiv realizə edilməsi üçün təıməl yaradırlar (1. s. 97).           

Məlumdur ki, milli iqtisadiyyatın innovativ inkişaf vəziyyətini təhlil 

etmək üçün 6 indikatordan istifadə edilir: 

1. İnnovasiyaların təkrar istehsal prosesinin effektivliyi indikatoru; 

2. İnnovasiya fəaliyyətinin sıxlığı indikatoru; 

3. Milli bazarın innovativ cəlb ediciliyi indikatoru; 

4. İnnovasiya sferasında müəssisələrin aktivliyi indikatoru; 

5. İnnovasiya fəaliyyətinin resurs təminatı indikatoru; 

6. Milli innovasiya sferasının dünya bazarlarında mövqeyi indfikatoru (3. s. 30-

34). 
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İnnovasiya fəaliyyətinin sıxlığı indikatorunun köməyilə ölkədə fəaliyyət 

göstərən innovasiya müəssisələrinin həcmi müəyyən edilir. 2020-ci ildə 

Derwent Publications Ltd şirkətimim ekspertləri innovasiya şirkətlərinin reytin-

qini  dərc etmişdir  (Top 100 Global Innovators 2020). Bu reytinqi tərtib etmək 

üçün ekspertlər dünya üzrə 14000 şirkəti təhlil etmişdilər. Tədqiqatlar 

çərçivəsində ekspertlər, innovasiyaların həcmi və təsirləri, əldə edilən uğurlar, 

qloballaşma kimi göstəricilərə üstünlük vermişdilər. Top-100 daxil olan 

şirkətlərin ölkə mənsubiyyətləri haqqında  məlumatlar diaqramda əks olunubdur 

(4). 

 
Dioqram 2. 

 

Dioqramdan göründüyü kimi innovasiya şirkətlərinin sayına görə ABŞ-rı 

lider-ölkədir, çünki Top-100 bu ölkənin 39 innovasiya şirkəti daxildir. 

Aəzrbaycan dövlətinin əsas məqsədi innovasiya əsaslı milli iqtisadiyyata 

keçməkdir. İnnovasiyalı milli iqtisadiyyata keçmək üçün respublikamızda tələb 

olunan kadır, inzibati, iqtisadi, hüquqi və s. resurslar mövcuddur. Eyni zamanda 

inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədəki təcrübələrinin öyrənilməsi və onların 

uğurlarının tədbiq edilməsi, respublikamızda innovasiya fəaliyyətinin inkişafına 

və milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəlməsinə şərait 

yaradacaqdır.   
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В 2016 году 10 стран с наибольшим числом инновационных компаний 
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РЕЗЮМЕ 

XИКМЕТ ГАСАНОВ, ЗАКИР МАММАДОВ 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ 

C  конца XX века инновации превратились в главный фактор социально-

экономического развития. Являясь внушительным импульсом прогрессивного изменения 

экономики и общественных отношений, инновации способствуют удовлетворению 

общественных потребностей, с помощью товаров и услуг высокого качества они 

улучшают уровень жизни населения.Практически все современные экономические 

процессы либо обусловлены, либо сопровождаются инновациями.Инновационный сектор 

включает в себя отрасли материального производства и сферу услуг.Активное развитие 

инновационной деятельности наблюдается преимущественно в экономически развитых 

странах,поэтому изучения опыта этих стран необходимо. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, развитые страны,  инновационная 

политика.научно-техническая революция,научные исследования, индикатор. 

 

SUMMARY 

HIKMAT HASANOV, ZAKIR MAMMADOV 

EXPLORĠNG OF THE EXPERĠENCE OF DEVELOPED COUNTRĠES ĠN 

ĠMPLEMENTATĠON OF ĠNNOVATĠONS 

  At the end of the twentieth century, innovations became a major factor in socio-economic 

development. Innovations that promote progressive changes in the economy and social relations 

help to meet social needs by improving the living standards of the population with the help of 

high quality goods and services. Almost all modern economical processes are accompanied by 

innovations. The innovation sector covers the material production and service sectors. Active 

development of innovative activity is observed in economically developed countries. Therefore, 

it is necessary to study the experience of these countries. 

Key words: innovation activity, developed countries, innovation policy, scientific and 

technical progress, scientific research, indicator. 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MÜASĠR DÖVRDƏ SƏNAYE PARKLARINDA FƏALĠYYƏTĠN TƏġKĠLĠ, 

MƏRHƏLƏLƏRĠNĠN  TƏSNĠFLƏġDĠRĠLMƏSĠ VƏ ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ 

HÜQUQĠ ELEMENTLƏRDƏN  ĠSTĠFADƏNĠN VƏZĠYYƏTĠNƏ DAĠR 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında sənaye parklarının yaradılması 

ənənələrindən, onların ixtisaslaĢma amilləri əsasında təĢkilati-iqtisadi xüsusiyyətlərinin 

ortaya çıxarılmasından bəhs olunmuĢdur. Sənaye-istehsal təyinatlı quruluĢların əyani 

nümunəsi kimi çıxıĢ edən sənaye parkları özündə müxtəlif mənĢəli məhsul və xidmətlərin 

məcmusunu ifadə etməkdədir. Bu sırada sahəvi, obyekt  və digər ixtisaslaĢmaları da 

özündə əks etdirən sənaye parklarının fəaliyyətinə diqqət çəkilə bilər.        

ĠĢdə sənaye parklarında iĢgüzar fəaliyyətin təĢkilinə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Bu 

sırada sənaye parklarında müstəqil fəaliyyət həyata keçirən subyektlərin və biri-digərinin 

fəaliyyətini tamamlayan, bəlli kooperasiyada olan park subyektlərinin qruplaĢdırılması 

həyata keçirilməlidir. Bəhs olunan sənaye parkının ixtisaslaĢma yönünün müəyyən-

ləĢdirilməsində təĢkilatlanma faktorlarının əvəzsiz rolu qeyd olunmuĢdur. 

Məqalədə mühüm məsələlərdən birini də hüquqi-normativ aktlar və tənzimləmə 

fəaliyyəti təĢkil etməkdədir. ĠĢdə həm ümumi təyinatlı, həm də xüsusi qanunvericilik 

normalarından bəhs olunmuĢ, onların tələbləri ifadə edilmiĢdir. Fikirlərin ifadəsi zamanı 

sahibkarlıq fəaliyyətinə xüsusi diqqət ayrılmıĢdır.    

Açar sözlər: sənaye-istehsal quruluĢları, sənaye parkları, tənzimləmə fəaliyyəti, qanunve-  

ricilik normaları, Naxçıvan regionu 
 

Müasir dövr ölkə və regionlar miqyasında məhsul bolluğunun yaradılması 

yönündə görülən işlər sırasında ölkənin aparıcı sahəsi olan sənayenin istehsal 

güclərinin artırılması bu yöndə müxtəlif təşkilati-idarəetmə və iqtisadi-

nizamlayıcı fəaliyyətlərin  təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Bu baxımdan müasir 

tələblərə cavab verən sənaye-istehsal quruluşlarının yaradılması, onlarda mütə-

rəqqi idarəetmə texnologiyaların istifadəsi və beynəlxalq arenada tətbiqi həyata 

keçirilməkdə olan texniki vasitələrin əldə olunaraq istifadəsinin mənimsənilməsi 

mühüm əəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu sırada öndər nümunələrdən biri kimi 

sənaye parkları göstərilə bilər. Cari dövrdə qlobal rəqabət şəraitində inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq dünyanın bir çox ölkələrində kiçik və orta sahib-

karlığın rəqabətə davamlılığının təmin olunması, o cümlədən, xammalın əldə 

edilməsi, istehsal prosesində yeniliyin tətbiq edilməsi, məhsulların bazara 

çıxarılması və s. mövzularda yaranan problemlərin sənaye parkları və 

məhəllələri tərkibində aradan qaldırılması və həlli daha asandır. Başqa sözlə de-

sək, sənaye parkları kiçik və orta müəssisələrin işgüzar fəaliyyətini stimullaşdıra, 

bazara çıxması üçün əlverişli mühit formalaşdıra bilər. Xarici ölkələrin təcrübəsi 

əsasında qeyd etmək mümkündür ki, sənaye parkları sahibkarlığın 

dəstəklənməsinə, müasir texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli sənaye 

müəssisələrinin yaradılmasına, sənaye və kənd təsərrüfatı potensialının 

artmasına imkan yaradır. Məhz bu baxımdan sənaye parklarının əhəmiyyətli 

cəhətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasında, onun ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın dəstəklənməsinin, 

işgüzar fəaliyyətin stimullaşdırılmasının bir yolu kimi sənaye parklarının 
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təşəkkülünə ehtiyac duyulur və bu istiqamətdə gərəkli addımlar atılmaqdadır (2, 

s. 118) 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, sənaye parklarının formalaşdırılması  onun  

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, biznes mühitinin həvəsləndirilməsi, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi kimi addımların məcmusu kimi çıxış etməkdədir.  

Sənaye parklarının təşəkkülü və formalaşması prosesi onu təşkil edən strukturun 

dəyişmə meylləri ilə tənzimlənir və işgüzar fəaliyyətin, məşğulluğun pers-

pektivini, sahibkarlığın sahə quruluşunu və marketinq strukturunu müəyyən edir. 

İşgüzar fəaliyyətin stimullaşdırılması, sahibkarlığın dəstəklənməsi bir sıra 

təşkilati idarəetmə tədbirlərindən, habelə sənaye parkları və məhəllələrinin 

təşkili və inkişaf perspektivindən asılıdır. Təsvir etdiyimiz mənzərənin bütün 

komponentləri bu istiqamətdə yaradılmış və haliyədə mövcud olan  hüquqi-nor-

mativ bazanın  yenilənməsi və müasirləşdirilməsinə ehtiyacın olduğunu bildirir.  

Bəhs olunan müddəaları sistemli şəkildə ifadə etmək üçün aşağıdakı 

sxemə müraciət etmək məqsədəuyğun olardı. 

                                                                      Sxem 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Mənbə: sxem ədəbiyyat məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuĢdur    

Respublikamızda işgüzar fəaliyyətin inkişafı üçün geniş zəmin yaradılması 

baxımından sənaye parklarının formalaşdırılması istiqamətində ilkin qanunve-

ricilik bazası artıq yaradılmışdır. Belə ki, ölkəmizdə sənaye parklarının 

yaradılması ilk dəfə 2002-ci ilin sentyabrında imzalanan “Azərbaycan 

Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə təd-

birlər haqqında” fərmanda və digər hüquqi-normativ aktlarda müəyyən-

ləşdirilmişdir. Sənaye parklarının yaradılması bununla yanaşı, bir sıra dövlət 

proqramlarında, o cümlədən “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarında” (I proqram - 2004-2008-ci illər, II 

proqram – 2009-2013-cü illər, III proqram – 2014-2018-ci illər, IV proqram – 

2019-2023-cü illər), “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 

ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nda, “2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf 

Hüquqi və normativ təməllərin təşkilatlanması və yenilənməsi, onların iqtisadi tələblərin 

müddəalarına uyğun olaraq mütəmadi yenilənməsi 
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Dövlət Proqramı”nda və “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 

2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqram”ında nəzərdə tutulmuşdur (3). 

Eyni zamanda, “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun 

qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində 

həyata keçiriləcək tədbirlər planında sənaye parkının yaradılması planlaşdırıl-

mışdır. Müvafiq proqramın müddəti 2013-cü ildə artırılaraq 2018-cu ilədək, 

daha sonra isə 2023-cü ilədək uzadılmışdır. 

Yuxarıda adları qeyd edilən mühüm və digər əlaqəli sənədlərin qəbulu 

sənaye parklarının formalaşdırılması üçün zəmin yaratmış, xarici ölkələrin 

sənaye parkları və məhəllələrinin yaradılması istiqamətindəki müsbət təc-

rübəsinin ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, 

həmçinin BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının (UNİDO), Türkiyənin Türk 

Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsinin (TİKA) ekspertlərinin tövsiyələri nəzərə 

alınmaqla bu sahədə ilkin qanunvericilik bazası formalaşdırılmış, yəni 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 aprel 2013-cü il tarixli 865 nömrəli 

Fərmanı ilə "Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə" təsdiq edilmişdir.  

“Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2011-ci il tarixli 548 nömrəli “Sumqayıt 

Kimya Sənaye Parkının yaradılması haqqında” fərmanının 7.1.2-ci yarımbəndinə 

əsasən hazırlanmışdır və dövlət tərəfindən sənaye parklarının yaradılması, idarə 

edilməsi və onlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

məsələləri tənzimləyir.  

Sənaye parklarının təşkili və idarə edilməsini tənzimləyən əsasnamə 

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu zəminində 

yaradılaraq işgüzar fəaliyyətin stimullaşdırılmasını nəzərdə tutur. Buradakı 

başlıca məqsəd, həmçininsənaye parkları daxilində fəaliyyətə maraq göstərən xa-

rici şirkətlərin və ya xarici investisiyalı birgə müəssisələrin cəlb olunmasıdır. 

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

qadağan edilməyən, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə yüksək rəqabət 

qabiliyyətli məhsulların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı işgüzar 

fəaliyyətin həyata keçirilməsinə zəmin yaradan sənaye parkları bu fəaliyyətin 

mühüm başlanğıc elementi hesab olunmaqdadır. 

Yenilikçi və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye 

istehsalının irəliləməsi, xidmətlərin göstərilməsi üçün zəruri şəraitin 

formalaşması, bu istiqamətlərdə sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədlərini, 

həmçinin əmək qabiliyyətli əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunun 

artırılması məqsədlərini əhatə edən sənaye parklarının yaradılması, mövcud 

istiqamətində formalaşdırılmış mövcud qanunvericilik bazasının perspektiv 

inkişaf baxımından təkmilləşdirilməsi zamanı, düşünürük ki, qarşılıqlı maraq-

ların nəzərə alınması, dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının təşkil edilməsi xüsusi 

məna daşımaqdadır.  

İşgüzar aləmin subyektləri olan biznesmenlərin başlıca marağı maksimal 

mənfəətin əldə edilməsidir. Sənaye parkları isə ya biznes fəaliyyətinin qurulma-

sının yeni üsulu, ya da mövcud biznesin genişləndirilməsi vasitəsi olduğundan 

işgüzar fəaliyyət üçün yeni imkanlar yaradır. Ölkə rəhbərliyinin, regional 

hökumətin maraqları isə, son nəticədə biznesin inkişafı hesabına əldə edilən 

əhalinin həyat dəyərlərinin yüksəldilməsi, ölkə iqtisadiyyatına yeni 
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investisiyaların cəlb olunması, yeni iş yerlərinin yaradılması, prioritet sahələrin 

inkişaf etdirilməsidir.  

Maraqların qarşılıqlı asılılığı və yaxınlığı sənaye parklarının yaradılması 

və idarə edilməsi zamanı dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının təşkili üçün zəmin 

yaradır. İşgüzar fəaliyyətin stimullaşdırılması baxımından mövcud qanunverici-

lik bazasının dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı çərçivəsində təkmilləşdirilməsi ona 

görə əhəmiyyətlidir ki, özəl sektor daha sürətli təşəbbüskarlıq göstərən tərəf kimi 

özünü göstərirsə, hökumət orqanları investisiyaların səmərəli müdafiəsini təmin 

edən tərəf kimi çıxış edir.  

Qarşılıqlı əməkdaşlığın bu forması investisiya qoyuluşlarındakı riski 

minimuma endirir ki, bu da işgüzar fəaliyyətin inkişafına əlverişli şərait yaradır. 

Respublikamızda dövlət-özəl sektor münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, biznes 

mühitinə dair qanunvericiliyin və inzibati prosedurların təkmilləşdirilməsi, re-

gionlarda sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəlili-

yinin artırılması, sahibkarların maarifləndirilməsi, onların işgüzar əlaqələrinin 

inkişafı istiqamətində davam etdirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkə 

iqtisadiyyatında özəl sektorun payı 80%-dən çox, məşğul əhalinin təqribən 70%-

i bu sektorda çalışmaqdadır.  

Əldə olunan nailiyyətlərlə yanaşı qeyd edək ki, bugünkü gün ölkəmizdə, 

xüsusən onun regionlarında sənaye müəssisələri tərəfindən daha yüksək 

texnologiyalar sisteminin tətbiqinə keçid prosesi çox zəifdir. Belə ki, 2020-ci 

ildə innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan və ya istehsal prosesində yeniliyin 

tətbiq edilməsinə üstünlük verən müəssisələrin müəssisələrin ümumi sayında xü-

susi çəkisi 2-3% olmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 

2020-ci ildə ümumi sənaye məhsulu istehsalı həcmində innovasiya 

məhsullarının xüsusi çəkisi 0,03% təşkil etmişdir. Qeyd olunan dövrdə emal 

sənaye müəssisələrində istehsal olunan məhsulların 0,14%-i innovasiya təyinatlı 

olmuşdur. Dünya Bankının məlumatına əsasən avrozonada yüksək texnoloji 

məhsulların ixracı emal sənaye məhsullarının ixracının 26,2%, Pribaltika Res-

publikalarında 17-18,5%, Rusiyada 12-12,5% təşkil edirsə, Azərbaycanda bu 

rəqəm 5-7%-ə bərabərdir (9). 

Təşkil olunmuş tədqiqat və müşahidələr göstərir ki, belə vəziyyətin başlıca 

səbəblərindən biri respublikamızın regionlarında investisiya resurslarının və elmi 

texniki potensialın məhdud səviyyədə olması və yüksək ixtisaslı işçilərin sayının 

azlığıdır. Digər tərəfdən, respublikamızda fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət (ilk 

növbədə tatamilə xüsusi kapitala əsaslanan) müəssisələrin innovasiyalı 

texnologiyaların istehsala tətbiqində maraqlı olmamaları səbəbinin istehsal 

müəssisələri arasında məhsulların maya dəyərinin aşağı salınması uğrunda apa-

rılacaq rəqabət mühitinin olmaması və istehsalçıların öz məhsullarını istədikləri 

qiymətə reallaşdıra bilərlər.  

Müvafiq situasiyalar yenilikçi fəaliyyətin strateji prioritetlərinin, xüsusilə 

də istehsalçı subyektlərin və istehlakçı cəmiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin 

qanunvericilik bazasına müvafiqliyini təmin etməlidir. İnnovasiya fəaliyyətinin 

strateji prioritetlərindən biri kimi halhazırki iqtisadi vəziyyətdə inkişaf etmiş 

ölkələrdə geniş tətbiq olunan sənaye parkları təşkilati-iqtisadi alətindən istifadə 

innovasiya yönümlü işgüzar fəaliyyətin stimullaşdırılması baxımından daha əhə-

miyyətlidir.Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində xarici bazarlara çıxışın əsas 
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yollarından biri bazar üçün yeni məhsul istehsalına nail olmaq, yeni texnologiya-

ların tətbiqi hesabına daxili və xarici bazarda azərbaycan məhsullarının rəqabət-

qabiliyyətliliyini kəskin artırmaqdır. Düşünürük ki, biznes fəaliyyətin həvəslən-

dirilməsi nöqteyi-nəzərindən mövcud normativ bazasının bu yöndə müasirləşdi-

rilməsi daha səmərəli olar. Mülahizələrimizi daha da konkretləşdirsək, yeni məh-

sul və texnologiyaların kəşfi, istehsalı üçün tələb olunan səviyyədə rəqabət 

mühitinin formalaşdırılmasıdır ki, bu nöqteyi nəzərdən sənaye parkları zəruri 

komponent kimi çıxış edə bilər (8). 

Sənaye parklarının yaradılması məqsədindən çıxaraq formalaşdırılmış qa-

nunvericilik bazasında innovasiya yönümlü işgüzar fəaliyyətin stimullaşdırılma-

sı istiqamətində atılmış addımlardan biri və ən başlıcası vergi stimullaşdırması 

tədbirləridir. Qeyd edək ki, bu tədbirləri innovasiya yönümlü işgüzar fəaliyyətə 

və onun inkişafına təsir dərəcəsindən asılı olaraq birbaşa və dolayı təsir tədbirlə-

rinə ayırmaq olar. 

Yenilənmə, transformasiya və təkmilləşdirmə fəaliyyətinin (ümumi adla - 

innovasiya fəaliyyətinin) həvəsləndirilməsinə birbaşa olaraq istiqamətlənən ver-

gi güzəştlərinə ilk olaraq 21 dekabr 2012-ci il tarixli qanunla Azərbaycan 

Respublikası Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə, sonradan isə 18 iyun 

2019-cu ildəki təkmilləşdirilmələrlə onların vergi ödəyicilərinə təqdim olunan 

güzəştləri qeyd edə bilərik. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Vergi 

Məcəlləsinə əsasən və tərkibində vergilər strukturunun departament kimi 

fəaliyyət göstərdiyi İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarına əsasən yaradılan sənaye 

parkları və məhəllələrinin rezidentlərinə yeddi il ərzində gəlir, mənfəət, əmlak, 

torpaq vergiləri, o cümlədən ƏDV ilə bağlı tətbiq olunan vergi güzəştləri mü-

hüm həvəsləndirmə addımlarındandır.  

İnnovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına birbaşa olaraq istiqamətlənən 

bu maddələrin bir neçəsini xüsusilə qeyd etmək yerinə düşər.Vergi Məcəlləsinə, 

daha konkret deyilərsə, bir sıra maddələrdə ifadə edilmiş müddəa üzrə vergidən 

azad edilmişdir:  

 102-ci maddəsinin birinci bəndinin iyirmi birinci yarımbəndinə edilmiş 

əlavələrə əsasən sənaye parkları və məhəllələrinin rezidenti olan hüquqi 

şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərin 

sənaye parkları və məhəlləsindəki fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir 

(əmək haqqından tutulan gəlir vergisi istisna olmaqla) normativ bazaya 

uyğun olaraq sənaye parkları və məhəllələrində qeydiyyata alındıqları 

hesabat ilindən başlayaraq yeddi il müddətində gəlir vergisindən;  

 106-cı maddəsinin birinci bəndinin on ikinci yarımbəndinə uyğun olaraq 

sənaye parkları və məhəllələrinin idarəedici təşkilatının və ya 

operatorunun mənfəətinin sənaye parkları və məhəllələrinin infrastruktu-

runun tikintisinə və saxlanılmasına yönəldilmiş hissəsi və eyni maddənin 

on üçüncü yarımbəndinə sənaye parkları və məhəllələrinin rezidenti olan 

hüquqi şəxslərin sənaye parkları və məhəllələrindəki fəaliyyətindən əldə 

etdikləri gəlir qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye parkları və 
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məhəllələrində qeydiyyata alındıqları dövrdən başlayaraq yeddi il 

müddətində mənfəət vergisindən;  

 164-cü maddənin birinci bəndinin on beşinci yarımbəndinə uyğun olaraq 

sənaye parkları və məhəllələrinin infrastrukturunun, istehsal sahələrinin 

yaradılması və tikintisi, habelə elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor 

işlərinin görülməsi məqsədi ilə sənaye parkları və məhəllələrinin 

idarəedici təşkilatı və ya operatoru tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının təsdiqedici sənədi əsasında texnikanın, texnoloji avadanlıqların 

və qurğuların idxalından;   

 164-cü maddəsinin birinci bəndinin on altıncı yarımbəndinə uyğun olaraq 

sənaye parkları və məhəllələrində istehsal sahələrinin tikintisi, elmi-

tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi və istehsal məqsədi 

ilə sənaye parkları və məhəllələrinin rezidenti olan hüquqi şəxslər və 

hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki 

şəxslər tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici sənədi 

əsasında idxal olunan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların 

idxalı rezidentin sənaye parkları və məhəllələrin- 

də qeydiyyata alındığı tarixdən yeddi il müddətində əlavə dəyər 

vergisindən və s. (1, s. 226) 

Sadalananlarla birlikdə məcəlləyə edilmiş əlavələrə əsasən (199.7) sənaye 

parkları və məhəllələrinin rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs 

yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə 

uyğun olaraqsənaye parkları və məhəllələrində qeydiyyata alındıqları hesabat 

ilindən başlayaraq yeddi il müddətində sənaye parkları və məhəllələrindəki 

əmlaklarına görə, həmçinin (199.8) sənaye parkları və məhəllələrinin idarəedici 

təşkilatı və ya operatoru sənaye parkları və məhəllələrinin ərazisində yerləşən 

əmlaklarına görə əmlak vergisini, torpaq vergisi ilə bağlı edilən əlavəyə əsasən 

isə (207.3) sənaye parkları və məhəllələrinin rezidenti olan hüquqi şəxslər və 

hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər 

qanunvericiliyə uyğun olaraqsənaye parkları və məhəllələrində qeydiyyata 

alındıqları hesabat ilindən başlayaraq sənaye parkları və məhəllələrində istifadə 

etdikləri torpaqlara görə yeddi il müddətində, həmçinin (207.4) sənaye parkları 

və məhəllələrinin idarəedici təşkilatı və ya operatoru sənaye parkları və məhəl-

lələrinin ərazisində istifadə etdiyi torpaqlara görə torpaq vergisini ödəməkdən 

azaddırlar. Qeyd olunan güzəştlər ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar 

əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şəraitin 

formalaşdırılması, bu sahədə sahibkarlığın dəstəklənməsi, qeyri-neft sektorunun 

davamlı inkişafının təmin edilməsi, əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunun 

artırılması məqsədilə tətbiq edilmişdir.  

Yenilikçi fəaliyyətin həvəsləndirilməsi istiqamətində atılan addımlardan 

biri də elmi-tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinin vergi stimul-

laşdırması tədbiridir. Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 113-cü maddəsinə 

əsasən gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə-axtarış və 

təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər (əsas vəsaitlərin alınması və qu-
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rulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli xərclər istisna olmaqla) 

gəlirdən çıxılır. Bu da vergi ödəyicisinin vergi tutulan gəlirini azaltmaqla onun 

sərəncamında əlavə maliyyə vəsaitinin qalmasına gətirib çıxarır və bununla da 

innovasiya yönümlü investisiya fəaliyyətini təşviq edir.  

Yenilikçi fəaliyyətin əsas struktur bölmələrindən biri olan təhsil müəssisə-

lərinə ƏDV ilə bağlı  

tətbiq olunan vergi güzəştləri bu struktur bölmələri innovasiya yönümlü iqtisadi 

fəaliyyətə sövq edir. Təhsil müəssisələrinin əlavə dəyər vergisindən azad 

edilməsi təhsil müəssisələrini ödənişli əsaslarla təhsil xidmətlərinin 

göstərilməsində maraqlı edir ki, bu da onlar üçün alternativ gəlir mənbəyi hesab 

olunur. Nəticədə təhsil xidmətləri göstərən müəssisələrin maliyyə imkanlarının 

genişlənməsi onların elmi-texniki bazasının möhkəmlənməsinə, yeni texniki 

avadanlıqların alınıb quraşdırılmasına, laboratoriyaların zənginləşdirilməsinə, 

elmi tədqiqatların miqyasının artırılmasına və bu sahədə fəaliyyət göstərən 

işçilərin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına münbit şərait yaratmış 

olur. Əqli fəaliyyətin nəticələrinin təşviqi, innovasiya və yaradıcılığa investisiya 

qoyuluşu üçün əlverişli şərait yaradılması və əqli mülkiyyətə əsaslanan kreativ 

iqtisadiyyatın formalaşdırılması istiqamətində tədbirlər planı hazırlanmalı, qanu-

ni əsası təmin edilərək həyata keçirilməlidir.  

Sənaye parkları, burada fəaliyyət göstərən rezidentlər ilə ali təhsil müəssi-

sələri, elmi tədqiqat institutları arasında iş birliyinin formalaşdırılması elmin 

maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsi resursları ilə yanaşı, digər mənbələrin də 

cəlb olunmasını stimullaşdırır ki, bu da, son nəticədə elmi fəaliyyətlə məşğul 

olan işçilərin, o cümlədən gənclərin sosial müdafiəsini gücləndirəcək və “beyin 

axını”nın qarşısını alacaqdır. İşgüzar fəaliyyətin stimullaşdırılması baxımından 

mövcud qanunvericiliyin qeyd etdiyimiz yöndə təkmilləşdirilməsi 

respublikamızda, o cümlədən Naxçıvan MR-də yenilikçi iqtisadiyyatın 

yaradılması məqsədi ilə elm və istehsal arasındakı əlaqələri gücləndirəcək, tətbi-

qi elmi araşdırmaların bazarın tələbatına müvafiq aparılması üçün zəruri 

mexanizmlər yaradacaqdır. Bu baxımdan innovasiya fəallığının yüksəldilməsi 

yolu ilə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının stimullaşdırılması, innovasiya 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri mexanizmlərin qurulması, 

innovasiya potensialının səmərəli istifadəsi və inkişafının təmin edilməsi 

məqsədi ilə dövlət dəstəyi tədbirləri hazırlanmalı və müvafiq qanunvericilik ba-

zası yaradılmalı və ya mövcud qanunvericilik bazası müasirləşdirilməli, daha 

yüksək tələblərə cavab verən hala salınmalıdır.         

Yenilikçi sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və yeni məhsulların və fəaliyyət 

növlərinin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması qayəsindən çıxaraq 

qabaqcıl texnologiyaların transferi və mənimsənilməsi istiqamətində tədbirlər 

gücləndirilməli, elmtutumlu məhsullar və texnologiyalar işlənilməli, sənaye 

parkları və məhəllələrində tətbiq edilməlidir. Mövcud müvafiq normativ hüquqi 

baza təkmilləşdirilməli, yenilikçi sahibkarlığın və biliklərə əsaslanan 

iqtisadiyyatın inkişafını təmin etməkdən ötrü Azərbaycan Respublikası 

prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fərmanı illə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

2020: gələcəyə baxış” inkişaf  konsepsiyasında nəzərdə tutulduğu kimi İnfor-

masiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu təsis edilməlidir.  



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

50 

Vergi Məcəlləsindən əlavə Azərbaycan Respublikasının qanunlarında öz 

əksini tapan vergi stimullaşdırması tədbirləri innovasiya fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasına dolayı olaraq istiqamətlənən vergi güzəştləridir. Belə ki, 28 

noyabr 2003-cü il tarixli 521nömrəli, 2006-cı il 186 nömrəli qanunlarla əhalinin 

əmanətləri üzrə ödənilən faizlər, habelə investisiya qiymətli kağızları üzrə divi-

dent və faizlərdən olan gəlirlər 1 yanvar 2002-ci il tarixdən 1 fevral 2019-cu il 

tarixədək gəlir vergisindən azad edilmişlər. Bundan əlavə, 27 dekabr 2009-cu il 

tarixli 903 nömrəli və 2012-ci il tarixli 542 nömrəli qanunlarla banklar və digər 

kredit təşkilatları tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə ödənilən faizlər 1 

fevral 2019-cü il tarixədək gəlir vergisindən azad edilmişdir.  

Aqrar sahədə güzəştli vergi siyasətinin həyata keçirilməsi və 

tənzimlənməsi öz əsasını 1994-cü ildən götürməkdədir. 1992-ci ildə ölkə üzrə ilk 

dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gulfa rayonunun Şurut və Gal 

təsərrüfatların nəznindən eksperimental fermer təsərrüfatlarının yaradılması və 

onlara dövlət dəstəyinin verilməsi müstəqil ölkənin aqrar sahəsinə yardım 

xarakterli addımların nümunəsi, ilkidir. Sonrakı addım Ümummilli liderin 

Naxçıvana rəhbərlik dövrünün bu addımını ölkə səviyyəsində Azərbaycan 

Respublikası Qanununa aid etmək oldu. “Kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 27 noyabr 2001-ci il tarixli Qanununa və həmin qanunun 

qüvvədə qalma müddətinin uzadılması barədə Azərbaycan Respublikasının 25 

noyabr 2008-ci il tarixli Qanununa əsasən, Azərbaycan Respublikası ərazisində 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan hüquqi şəxslər 1 yanvar 

2014-cü il tarixədək Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən 

edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini, əlavə dəyər vergisini, sadələşdirilmiş 

sistem üzrə vergini və həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan obyektlərdən 

əmlak vergisini, fiziki şəxslər isə əlavə dəyər vergisini və həmin fəaliyyət 

prosesində istifadə olunan obyektlərdən əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar. 

Azərbaycan Respublikasının 28 oktyabr 2008-ci il tarixli Qanununa əsasən 

bankın, sığorta və təkrarsığorta şirkətinin mənfəətinin nizamnamə kapitalının 

artırılmasına yönəldilmiş hissəsi 1 yanvar 2009-cu il tarixdən 3 il müddətində 

mənfəət vergisindən azad edilmişdir. Sadalanan vergi stimullaşdırma tədbirləri 

birbaşa olaraq innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırmasına yönəlməsə də dolayısı 

ilə bu fəaliyyətin inkişafına hər hansı dərəcədə öz müsbət təsirini göstərmişdir 

(6). 

Vergi qanunvericiliyində yenilikçi fəaliyyət həm birbaşa, həm də dolayısı 

ilə həvəsləndirən vergi güzəştləri öz əksini tapmışdır. Amma bu tədbirlər inno-

vasiya fəaliyyətini tam olaraq mövcud dövrün tələblərinə uyğun olaraq 

həvəsləndirmə imkanına malik deyildir. Düşünürük ki, aparıcı xarici ölkələrin 

qüvvədə olan qanunvericilik təcrübəsini öyrənməklə vergi qanunvericiliyinə 

birbaşa olaraq fəaliyyəti stimullaşdıracaq, bu fəaliyyətin miqyasının və sürətinin 

artımına müsbət təsir edəcək vergi güzəştlərinin tətbiqi üçün mövcud 

qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac yaranmışdır. Həmçinin, 

mütərəqqi işgüzar fəaliyyətin həvəsləndirilməsi baxımından sənaye parklarının 

rezidentlərinin əmlak vergisindən azad edilməsi üçün kapital qoyuluşu həcminə 

olan tələbin azaldılması daha səmərəli təsirə malik ola bilərdı.  
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Öncəki bəndlərdə qeyd olunanları ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, 

respublikamızda və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan regionunda fəa-

liyyətin həvəsləndirilməsi baxımından təşkil olunmuş və olunması 

məqsədəuyğun hesab edilən sənaye parklarının mövcud normativ-hüquqi  

təməllərinin aşağıdakı istiqamətlərdə daha təkmil hala gətirilməsi, fikrimizcə, 

məqsədəuyğun olar. Bu məqsədlə aşağıdakı sxemə diqqət yetirək: 

                                                               Sxem 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mənbə: (8; 151) 

 

Məqalədəki düşüncələrimizi vahid müstəviyə gətirərək deyə bilərik ki, 

aktiv işgüzar fəaliyyətin həvəsləndirilməsi baxımından  mövcud qanunvericiliyin 

keyfiyyət müasirləşdirilməsi zamanı bazar iqtisadiyyatı şəraitində sağlam 

rəqabəti təmin edən səmərəli dövlət tənzimlənməsi prinsipi əsas götürülməli, 

biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, milli normativ-hüquqi bazanın beynəlxalq 

ticarət sisteminin tələbləri ilə qarşılaşdırılması və uyğunlaşdırılmaların həyata 

keçirilməsi üzrə üstünlüklərin diqqət mərkəzində saxlanılmalı, fəaliyyətin 

qanunlara uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə icra fəaliyyətləri üzrə 

nizam-intizam qaydalarının gücləndirilməsi təmin edilməlidir.             
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РЕЗЮМЕ 

AРАЗ АСКЕРОВ 

О ПОЛОЖЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПРАВОВЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ, ГРУППИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ИХ СТАДИЙ 
 

В статье повествуется  о традициях создания индустриальных парков в Азербай-

джанской Республике, о выявлении их организационно-экономических особенностей на 

основе их компонентов профилизации. Наглядным примером организованиям промыш-

ленно-производственной ориентации выступают промышленные парки, которые характе-

ризуются как суммарный итог своей продукции и услуг различного профиля. В этом ряду 

внимание привлекается к индустриальным паркам, демонстрирующем в себе также 

отраслевые, индивидуально-объектные и другие профилизационные особенности.      

В работе основное внимание уделено созданию бизнес деятельности индустриаль-

ных парков. В этом порядке должно быть проведено группирование как субъектов, 

проводяших независимую деятельность, так и дополняющих деятельность друг друга и 

находящихся в определенной кооперации. Отмечена также незаменимая роль 

организационных факторов при выявлении профилизационной направленности 

промыщленных парков.            

Одним из важных объектов исследования в статье являются правово-нормативные 

акты и регулировочная деятельность. В статье повествовано как об общих, так и специ-

фичных правовых нормах, повествовано об их требованиях. При высказывании мыслей  

особое внимание оказано предпринимательской деятельности.    

Ключевые слова: промышленно-производственные образования, индустриальные   

парки, регулировочная деятельность, правовые нормы, Нахчыванский регион.  

 

SUMMARY 

ARAZ ASGEROV 

ACTIVITIES IN INDUSTRIAL PARKS IN MODERN PERIOD ORGANIZATION, 

STAGE CLASSIFICATION AND FROM LEGAL ELEMENTS IN 

DEVELOPMENTABOUT THE STATUS OF USE 

         The article discusses the traditions of creating industrial parks in the Republic of 

Azerbaijan, the emergence of their organizational and economic features on the basis of 

specialization factors. Acting as a visual example of industrial-industrial structures, industrial 

parks represent a set of products and services of various origins. At the same time, attention can 

be paid to the activities of industrial parks, which include sectoral, facility and other 

specializations. 

     Special attention was paid to the organization of business activities in industrial parks. In this 

regard, the grouping of entities operating independently in industrial parks and park entities in a 

certain cooperation, complementing each other's activities, should be carried out. The 

irreplaceable role of organizational factors in determining the specialization of the industrial park 

in question was noted. 

        One of the important issues in the article is legal and normative acts and regulatory 

activities. The case deals with both general and special legislation, and their requirements. 

Special attention was paid to entrepreneurial activity during the expression of views. 

       Key words: industrial-production structures, industrial parks, regulatory activity, law norms 

of life, Nakhchivan region. 
 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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TURĠZM SƏNAYESĠNĠN ƏSAS ĠNKIġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ VƏ POTENSĠALININ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ MEYARLARI 

 

Məqalədə turizm sənayesinin inkiĢaf istiqamətləri araĢdırılmıĢ və turizm potensialının 

qiymətləndirilməsi aparılmıĢdır. Turizmin inkiĢafı hazırda müasir dünya iqtisadiyyatı 

Ģəraitində özünün əhəmiyyəti və sosial-iqtisadi nəticələrinə görə mütərəqqi sahə kimi 

qiymətləndirilməkdədir. Turizm sferası iqtisadi və sosial potensialı olan ölkələr üçün struktur 

siyasətin və perspektiv bazar tipli iqtisadiyyatın prioritet istiqaməti rolunu oynayır. Bu gün 

turizmin mövcud vəziyyəti onun ümumi daxili məhsulun artımı və sosial problemlərin həllində 

rolu ilə qiymətləndirilir, turizmin səmərəsi onun iqtisadi artımı və sosial problemlərin 

həllindəki rolu ilə ölçülür. Bu baxımdan turizmin inkiĢafının onun nəticələrinin proqnozu 

baxımından qiymətləndirilməsi, həmçinin təĢkilatı və planlaĢma obyekti olaraq elmi cəhətdən 

aktualdır. 

Qanunauyğun olaraq turizmin inkiĢafi dedikdə, ilkin olaraq turizm sənayesinin inkiĢafi 

nəzərdə tutulur. Burada hər bir formada nəqliyyat növlərinin, mehmanxana təsərrüfatının, 

müəyyən gəzinti, ictimai iaĢə obyektlərinin, əyləncə təyinatlı obyektlərin, ekskursiya xidmətləri 

göstərən təĢkilatlar, idman komplekslərinin məcmusu nəzərə alınır. Turizm sənayesi deyiləndə, 

səyahət həyata keçirilən zaman turisti vacib olan hər bir Ģeylə (məhsul, xidmət vəs.) təmin edən 

sahibkarların və müəssisələrin qarĢılıqlı Ģəkildə əlaqə sistemi baĢa düĢülür. Kütləvi turizmin 

dinamik inkiĢafi bütün dünyada turizm sənayesinin, xalq-təsərrüfatının qarıĢıq sahələrinin, təhsil 

sisteminin, elm və mədəniyyətin qarĢılıqlı inkiĢafına səbəb olmuĢdur. Turizm sənayesi, turist 

tələbatlı malların satıĢı və turist хidmətləri ilə məĢğul olan nəqliyyat, istehsal və ticarət 

müəssisələrinin məcmusu baĢa düĢülür. Məqalədə turizm sənayesinin inkiĢaf mərhələləri ətraflı 

Ģəkildə öyrənilmiĢ və potensialı qiymətləndirilmiĢdir. 

Açar sözlər: səyahət, inkiĢaf mərhələləri, turizm sənayesi, turizm potensialı, turist 

xidmətləri 

 

GiriĢ 

Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi nəticələrini sürətləndirmək məqsədilə 

onun amillərinin tədqiqi, planlaşması və səmərəli təşkili metodologiyası və 

modelləri nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Turizm həm iqtisadiyyatın 

güclü amili, həm təsirli sosial institut, həm də cəmiyyətdə ictimai rifah və 

mədəniyyətin göstəricisi olaraq insanın həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, onun 

mənəvi olaraq zənginləşməsinə kömək edir. Azərbaycan Respublikası milli 

turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsini ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru 

üzrə prioritet istiqaməti elan etmişdir. Son illər ərzində turizmin inkişafı 

istiqamətində görülən işlər, qəbul edilən dövlət proqramları, normativ-hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi bunu bir daha sübut edir. Dövlət və regional 

səviyyələrdə həyata keçirilən sosial siyasətdə də turizm strateji əhəmiyyətli 

məsələ kimi çıxış edir. 

Məqalənin əsas məqsədi turizm sənayesinin əsas inkişaf mərhələlərini 

araşdırmaq və turizm sənayesinin əsas potensialının qiymətləndirilməsi, 

problemlərin aradan qaldırılması, turizmin səmərəsinin yüksəldilməsi və inkişaf 

potensiallarının təhlili yollarının müəyyən edilməsidir. Məqalədə turizm sektoru 

üzrə ölkə miqyasında çatışmazlıqlar, inkişaf etdirilməsi mümkün olan turizm 
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sahələrinin araşdırılması və mövcud olan turizm ehtiyatlarından səmərəli şəkildə 

istifadə etməyin yollarının tədqiq edilməsi vacib tələb olunan ünsürlərdir. 

Məqalənin yazılmasında respublikada və dünyada turizmin inkişafının əsas 

göstəriciləri, turizm dinamikası, turizm üzrə nazirliklərin statistik materialları, 

beynəlxalq turist təşkilatlarının əsas iş prinsipləri, elmi-metodiki məqalələr və 

xarici ölkələrin turizm fəaliyyətində əsas xüsusiyyətləri və modellərindən 

istifadə edilmişdir. 

Metod 

Əlavə olaraq turizmlə bağlı yerli və xarici alimlərin nəzəri fikirləri, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin (Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Turizm Agentliyinin) qərarları, Milli Məclisin və Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq qərarlarına istinad edilmişdir. Həmçinin tədqiqat prosesi ərzində 

müqayisəli və statistik təhlil, müşahidə və ümumiləşdirmə metodlarından 

istifadə edilmişdir. Beləliklə məqalədə sistemli analiz metodu tətbiq edilir, buna 

uyğun şəkildə, problem iqtisadi inkişafa uyğun əlaqəli tarixi inkişaf yönündən 

təhlil olunur. Məqalənin, hər bir mərhələsində həm ümumi sintez metodları və 

elmi analiz, həmçinin məntiqi analiz, iqtisadi-statistik metod, müqayisə və 

təsnifat metodları, həm də ekspert qiymətləndirmə metodlarından istifadə 

edilmişdir. 

AraĢdırma Modeli 

Turizm sənayesi, səyahət və istirahət üçün şərtlərin çoxaldılması, yəni 

turizm məhsulu istehsalı ilə məşğul olan çoxşaxəli bir sənaye kompleksidir. 

Turizm sənayesinin turizm xidmətləri göstərən və turizm tələbi üçün məhsul 

istehsal edən sənaye və qeyri-sənaye müəssisələri kompleksi kimi tərifi sektoral 

yanaşmanın nəticəsidir.  Buna görə də nəzərə alınmalıdır ki, turizm sənayesi 

yalnız yuxarıda sadalanan müəssisələrin kolleksiyası deyil, həm də ərazinin 

inkişafının formalarından biridir. 

Turizm sənayesinin tipik subyektləri (dar mənada turizm sənayesi): 

yaşayış şirkətləri (otellər, qonaq evləri və s.), Nəqliyyat, turoperatorlar, turizm 

agentlikləri, kurortlar, ekskursiya büroları və bələdçi büroları, turizmin inkişafını 

tənzimləyən dərnəklər və dövlət orqanları, konqreslərin təşkili,  sərgi və 

yarmarkaların təşkili. 

Turizm sənayesinin bütün subyektləri bu və ya digər dərəcədə turizm 

məhsulu istehsalında iştirak edirlər. Turizm məhsulu, turistin səyahətini təşkil 

etmək üçün əldə etdiyi istifadə hüququ olan mənbələr, xidmətlər və mallar 

kompleksidir. 

Analiz 

Turizm sənayesinin inkiĢafı mərhələləri. 

Turizmin inkişafının iqtisadi amilləri maddi rifahın əsas dəyər olduğu 

sənaye dövrü, təəssürat və hisslərin əsas məqsədi olduğu post-sənaye dövrü ilə 

əvəzlənir. Nəqliyyatın, rabitənin inkişafı, artan hərəkətlilik, iş vaxtının 

qısaldılması və sosial sərvətin artması turizmin inkişafına təsir göstərən mühüm 

amillərə çevrilmişdir. Bütün bunlar insanların bir-birini daha yaxşı anlamasına, 

aralarında mədəni və ticarət əlaqələrinin yüksəlməsinə imkan yaratdı. 

Əgər ümumi olaraq turizmin yaranmasından danışası olsaq, turizmin 

yaranması və inkişaf tarixini 5 mərhələyə bölmək olar: 
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 Birinci mərhələ: qədim dünya səyahətləri-qədim dövrlərdən V əsrə qədər 

olan dövrü əhatə edir. 

 İkinci mərhələ: orta əsr səyahətləri-V əsrdən XV əsrə qədər olan dövrü 

əhatə edir. 

 Üçüncü mərhələ: qızıl dövrün coğrafi ixtiraları-XIV-XVII əsləri əhatə 

edir. 

 Dördüncü mərhələ: kütləvi turizmin yaranma tarixi-XIX-XX əsrin 

ortalarını əhatə edir. 

 Beşinci mərhələ: beynəlxalq turizmin qloballaşması və beynəlmilləşməsi-

XX əsrin II yarısından XXI əsrin əvvəllərini (ilk yarısını) əhatə edir. 

Ancaq söhbət turizm sənayesinin yaranmasından gedərsə, motivasiyadan, 

səyahət üsulundan və nəqliyyat vasitələrinin inkişafından, səyahət edənlərin 

sayından və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri üzrə turizmin əhatə dairəsindən asılı 

olaraq, turizmin bir sənaye kimi tarixi inkişafını dörd mərhələyə bölmək olar: 

 1841-ci ildən əvvəl - ilkin mərhələ; 

 1841-1914-cü illərdə - turizmin bir sənaye kimi formalaşması mərhələsi; 

 1914-1945-ci illərdə - turizm sənayesinin formalaşması mərhələsi; 

 1945-ci ildən bu günə qədər - turizm sənayesinin inhisarı. 

Turizmin inkişafının birinci mərhələsi turizmin tarixçəsi adlanır. Bu 

mərhələnin başlanğıcı səyahət üçün əsas motivlərin ticarət, həcc, müalicə, təhsil 

olduğu antik dövrə (Qədim Yunanıstan və Roma) aiddir.  Bu dövrdə idman 

gəzintiləri yarandı.  Məsələn, Olimpiya Oyunlarının iştirakçıları və tamaşaçıları 

yarış meydanına Yunanıstanın ən ucqar guşələrindən səyahət etdilər. 

Daha sonra, orta əsrlərdə dini amil - xristianlıq və İslamın ziyarətgahlarına 

ibadət - səyahət etmək üçün bir təşviq oldu. Bununla da  intibah dini motivləri 

silir və fərdi səyahətləri artırır. 

Maarifləndirmə dövründə səyahət məhz  maarifləndirici idi.  Məsələn, 

gənc zadəganlar, siyasi-ictimai fəaliyyətlərlə məşğul olmaq hüququ verən 

nüfuzlu bir təhsil almaq üçün Avropada bir növ “möhtəşəm tur” a getdilər.  

Böyük Britaniyada belə bir marşrut Londonda başladı, sonra tələbələr Parisə 

getdilər, sonra Cenova, Milan, Floransa və Romada təhsillərinə davam etdilər, 

geri dönüş olaraq, İsveçrə, Almaniya və Hollandiyadan keçdi. 

19-cu əsrin ortalarına qədər səyahət bir sıra fərqli xüsusiyyətlərə malik idi: 

birincisi, nəqliyyat vasitələri ibtidai idi;  ikincisi, səyahət öz-özlüyündə bir 

məqsəd deyil, başqa bir məqsədə çatmaq üçün zəruri bir şərt və vasitə idi 

(məsələn, ticarət, müalicə, təhsil və s.). Avropanın aparıcı ölkələrində 18-19-cu 

əsrlərdə manufaktura istehsalının və sənaye inqilablarının inkişafı cəmiyyətin 

iqtisadi həyatında dəyişikliklər etdi.  Cəmiyyətin istehsalçı qüvvələrinin inkişafı 

nəticəsində iş vaxtı ilə işçinin boş vaxtı arasında bir fərq yarandı.  Bu, turizmin 

inkişafının ikinci mərhələsi üçün ilkin şərtlər yaratdı. 

Turizmin inkişafının ikinci mərhələsi elit turizm adlanır.  Məhz bu 

mərhələdə turizm xidmətləri istehsalı üçün ilk ixtisaslaşmış müəssisələr 

yaradılmağa başladı.  Turizmin inkişafının bu mərhələsində ən vacib rol 

nəqliyyatdakı inqilabi dəyişikliklər tərəfindən həyata keirildi. Çatdırılma və 

nəqliyyat vasitələri dəyişdi.  1807-ci ildə ilk paroxod ixtiraçı Fulton tərəfindən 

dizayn edilmiş və istehsal edilmişdir.  İlk buxar lokomotivi 1814-cü ildə 

Stephenson tərəfindən yaradıldı. Poçt çatdırılma sistemləri yaxşılaşdırıldı və yol 
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şəbəkəsi genişləndi.  Bütün bunlar daha çox etibarlılığa və hərəkət sürətinə 

səbəb oldu.  Eyni zamanda, daha qənaətli nəqliyyat vasitələri sayəsində səyahət 

xərcləri azaldıldı. 

Turizmin inkişafındakı üçüncü böyük və mənalı zəngin dövr Yeni və 

Müasir dövrdür (XV əsrdən bu günə qədər). 

Mərhələlərdən birincisi - böyük coğrafi kəşflər dövrü və müstəmləkə 

imperiyalarının formalaşması dövrü 15-dən 19-cu əsrlərə qədər olan dövrü əhatə 

edir. Ümumiyyətlə turizmin inkişafının bu mərhələsini xarakterizə edərək qeyd 

etmək lazımdır ki, bu dövrdə nəqliyyat şəbəkəsi və xidmət infrastrukturu inkişaf 

edir.  Monastırlardakı mehmanxanalar və otellərin əvəzinə dünyəvi yaşayış 

yerləri yaranır, bir iaşə sistemi yayılır (kafelər, restoranlar, meyxanaların sayı 

artır). Müasir dövrün növbəti mərhələsi - kurort və turizm 19-cu əsrdən başlayır- 

70-ci illərə qədərdir. 

İlkin mərhələnin başlanğıcından etibarən, başqa sözlə deyəsi olsaq, insan 

cəmiyyəti yaranan gündən etibarən, insanlar ətraf mühiti öyrənmək, qida və 

yaşayış mənbələri axtarıb tapmaq üçün daima səyahət etmək məcburiyyətində 

olmuşlar. 

Elmi-texniki tərəqqi və işçilərin öz hüquqları uğrunda sosial mübarizəsi, 

cəmiyyətin artan rifahı, əksər adi insanlar üçün səyahət imkanı yaratmışdır.  

Nəqliyyatın keyfiyyətinin və etibarlılığının yaxşılaşdırılması, ucuzlaşması ilə 

yanaşı, səyahət axınının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb oldu.  İlk 

müəssisələr müvəqqəti qonaqlara xidmət göstərmək üçün yaradıldı.  

1801-ci ildə Almaniyada (Baden-Baden) Badische-Hof oteli açıldı.  1812-

ci ildə İsveçrədə “Rigi - Klesterli” oteli istifadəyə verildi, 1832-ci ildə Faulhorn 

şəhərində bir otel inşa edildi.  İnterlaken şəhərində (İsveçrə) 1859-cu ildə 

“Grand Hotel Schweizerhof” inşa edilmişdir.  Almaniyada 18 - 19-cu əsrlər 

mineral suların ilk kurortları - Heiligendam, Norderney və Travemunde-də 

görünür. 

Turizmin formalaşdığı bu dövrdə ilk növbədə kübar dairələrin 

nümayəndələrinə xidmət edən lüks otellər tikildi.  Ancaq 19-cu əsrin ikinci 

yarısında istirahət sənayesi istehsal sahəsini genişləndirir.  İlk turizm 

agentlikləri, turizm sənayesi təşkil etmək və istehlakçıya satmaq vəzifəsi olan 

otel sənayesinə əlavə edildi. İlk paket turuna (tək bir qiymətə satılan turist 

xidmətləri paketi) bir nümunə, 1841-ci ildə Thomas Cook tərəfindən təşkil 

edilən qrup tətil turudur. 

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra turizm bazarında tələb və təklifdə 

əsaslı dəyişikliklər baş verdi ki, bu da kütləvi konveyer turizminin kütləvi 

diferensial turizmə çevrildiyini söyləməyə əsas verir.  Həm birinci, həm də ikinci 

halda söhbət yalnız elit təbəqənin deyil, eyni zamanda orta təbəqənin və 1980-ci 

illərdən bəri az gəlirli əhalinin də iştirak etdiyi kütləvi turizmdən gedir. 

Fərqli turizm, turistlərin müxtəlif ehtiyacları və motivasiyaları, turizm 

tələbində yüksək ixtisaslaşmış seqmentlərin çoxluğu, təklif olunan müxtəlif 

xidmətlər və açıq bir turizm təklifi ixtisası ilə seçilir.  Fərqli turizm geniş 

xidmətlər spektri ilə xarakterizə olunur.  Bir səyahət agentliyi, bir qayda olaraq, 

hər birinin seçim etmək üçün bir çox variantı olan müəyyən sayda turizm 

məhsulu növü təklif edir.  Konveyer lentindən diferensial turizmə keçid 

istehsalçı bazarından istehlak bazarına keçidlə eyni vaxtda baş verdi. 
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Dördüncü dövr, başqa adla desək, kütləvi səyahət mərhələsi 1945-ci ildən 

başlayır və bu günə qədər davam edir. Bu mərhələdə, əhalinin bütün 

təbəqələrinin rifahının artması, insanların həyat tərzinə və davranışlarına təsir 

edən gəlir və boş vaxt artımı ilə reallaşdırılan yeni bir elmi və texnoloji inqilab 

həyata keçirilir. Bu səbəbdən bu dövrdəki dəyişikliklərin miqyası da böyük idi. 

Bu dövrü beynəlxalq turizmin kütləvi inkişaf tarixində dönüş dövrü 

adlandırmaq olar. 1958-ci ildə ilk transatlantik aviasərnişin reysi həyata 

keçirilmişdir. Bu mühüm hadisə ilə turizmin imkanları, ənənələr və səyahətlərin 

məsafələri anlayışlarında mühüm dönüş yarandı və uzaq məsafələrə olan 

səyahətlərə, qısa müddətli gəzintilərə və kruiz biznesinin inkişafına böyük təsir 

göstərdi. Bütün dünya praktiki olaraq hər bir turist üçün əlçatan oldu. 

Bu dövr, Avropa ölkələri, ABŞ və Kanada arasındakı turizm səyahətlərinin 

və mübadilələrinin canlanması ilə xarakterizə olunur. Əsasən ABŞ turistlərinin 

hesabına Meksika, Panama və Kubada turizm müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Bu 

dövrdə Yaponiya və bir çox başqa ölkələr xarici turizm üçün öz sərhədlərini açır. 

Yeni dövrdə hava nəqliyyatı insanlara daha tez zaman çərçivəsində uzaq 

məsafələrə səyahət etməyə imkan verir və turizmi beynəlmiləl, demokratik və 

kütləvi fəaliyyət növünə çevirirdi. Həmin dövrdə kruiz sənayesi formalaşmağa 

başlamışdı. 

Turizm potensialının formalaĢdırılması istiqamətləri 

Turizm potensialı dedikdə, turizmin tələblərinə uyğun olaraq istifadə edilə 

biləcək maliyyə resursları, infrastrukturlar, əmək qüvvəsi, təşkilati-idarəetmə 

təcrübəsi nəzərdə tutulur. Bir ölkənin hər hansısa sahədə potensialının öyrənilə 

bilməsi üçün bu sahənin amilləri dəyərləndirilməli və proqnozlaşdırılaraq əsas 

inkişaf yönümü təyin edilməlidir. 

Turizm potensialı resurs potensialını müəyyənləşdirir. Turizmin resurs 

xüsusiyyətləri onun sahələrarası maddi-maliyyə mübadiləsi və turizmin 

məhsulunun dəyəri, bölgüsü xüsusiyətlərilə fərqlənir. Turizmə aid bir çox 

ədəbiyyatlarda turizm ehtiyatları və turizm potensialı anlayışları eyniləşdirilir. 

Turizm ehtiyatı, səyahət edilən ölkənin tarixi, sağlamlıq, mədəni və s. 

obyektləridir. Turizm ehtiyatları artıq formalaşmış potensialdır. Turizm 

potensialı isə yeni inkişaf edən, daha çox məhsuldar və perspektivə malik 

sahələrdir. Turizm potensialının formalaşmasına və dəyişməsinə təsir edən 

mənbələr aşağıdakılardır: 

 Mülkiyyət formaları; 

 Təbii amillər; 

 Sosial-mədəni amillər; 

 Nəqliyyat sahəsinin vəziyyəti; 

 Turizm təklifi; 

 Turizm infrastrukturu; 

 Turizmin inkişaf dinamikası; 

 Bank sistemi; 

 Turizmin beynəlxalq əlaqələri; 

 Turizm məhsulları; 

 Ticarət sistemi; 

 Otel sistemi və s. 
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Turizmdə potensial termininin peşəkar şərhləri yoxdur, bu səbəbdən 

ümumi bir istifadə kimi istifadə olunur.  İzahatlı və eləcə də ensiklopedik 

lüğətlərdə “potensial” termini (Latın dilindən potentia - güc) “problemi həll 

etmək, müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün istifadə edilə bilən mənbələr, imkanlar, 

vasitələr, ehtiyatlar” mənasını verir. 

Turizmi iqtisadi bir fenomen kimi qəbul edən demək olar ki, bütün 

tədqiqatçılar onun açıq şəkildə ifadə olunan aspektinə işarə edirlər.  Eyni 

zamanda, resurs bazasını xarakterizə etmək üçün çox vaxt turizm potensialı 

konsepsiyasından istifadə olunur.  Turizm və rekreasiya potensialı adətən 

müəyyən bir ərazidə istirahət fəaliyyətinin təşkili üçün təbii, tarixi, mədəni və 

sosial-iqtisadi ilkin şərtlərin bütün məcmusu kimi başa düşülür. 

Bizim anlayışımıza görə, turizm potensialı təbii və tarixi-mədəni 

obyektlərin təmsil etdiyi istirahət mənbələri, eləcə də ərazinin nəqliyyat 

əlçatanlığı və yaşayış - yemək imkanlarının təmin edilməsidir. 

Potensialın böyüklüyü bu çoxluğun kəmiyyət ifadəsidir.  Ümumi turizm 

potensialının kəmiyyət qiymətləndirilməsi bir çoxu olan ayrı-ayrı resursların 

bütün potensiallarının qiymətləndirilməsini əhatə etməlidir. Beləliklə, turizm 

potensialı bir turizm məhsulu yaradarkən zəruri mənbələrdən istifadə etmək 

üçün maksimum fürsətdir. 

Ölkəmizdə Turizm potensialının qiymətləndirilməsi 

Turizm xidmətləri üçün yüksək keyfiyyətli şəraitin inkişaf etdirilməməsinə 

baxmayaraq, Azərbaycan turistlərin böyük marağına səbəb olur.  Bunu ölkədə 

əlverişli iqlim şəraitinin mövcudluğu ilə əlaqələndirmək olar. 

Bütün bu amilləri nəzərə alan Azərbaycan ölkəyə turist cəlb etmək üçün 

hər cür səy göstərir.  Son illərdə yeni otellər, istirahət mərkəzləri, turizm 

obyektləri istifadəyə verilmişdir.. 

2014-cü ildə Azərbaycan dünyanın ən firavan ölkələrinin illik reytinqində 

79-cu yeri tutdu.  2015-ci ildə ölkəmiz dünyanın 142 tədqiq olunmuş ölkəsi 

arasında 71-ci yeri tutdu.  Bu gün Azərbaycanda ölkənin turizm sənayesinin 

yaxşılaşdırılmasını və inkişaf səviyyəsinin dünya standartlarına çatdırılmasını 

nəzərdə tutan məqsədyönlü bir fəaliyyət planı həyata keçirilir: Bunlara aiddir: 

müxtəlif turizm növlərinin inkişafı, inkişaf etmiş turizm sənayesi ilə xarici 

ölkələrin təcrübəsinin tətbiqi, müasir infrastrukturun yaradılması  turizm, 

ixtisaslı kadrların hazırlanması və s. 

İşçi heyəti ərazinin turizm potensialının əhəmiyyətli bir hissəsidir.  

İxtisaslı kadrlar olmadan turizmdən müsbət təsir əldə etmək real deyil. 

 

Cədvəl 1: Turizm potensialının tanıdılması üçün lazımlı bir sıra 

tədbirlər 
1 Turizm sahəsi haqqında potensial müştərilərə informasiyanın çatdırılması 

2 Turistlərin səyahət edə bilməsi üçün təhlükəsiz və rahat çatıdırılmanın təmin 

edilməsi 

3 Turistlərə ölkə ərazisində olarkən lazımı yardımın göstərilməsi 

 

Mənbə: 

http://www.azerbaijan.az/portal/Society/Tourism/tourism_01_a.html 

http://www.azerbaijan.az/portal/Society/Tourism/tourism_01_a.html
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Azərbaycanda dövlət başçısı tərəfindən Turizm İli kimi təsdiqlənən 2011-

ci il turizm sektorundakı müsbət tendensiyaların sürətlənməsinə stimullaşdırıcı 

təsir göstərir. 

Ölkənin turizm sənayesinin rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün təsirli 

marketinq kampaniyalarını və qiymət siyasətini, habelə turizm infrastrukturunda 

müasir texnologiyalardan istifadəni nəzərdə tutan əlverişli marketinq siyasəti 

həyata keçirmək lazımdır. 

Nəticə etibarilə, otel təsisatlarının təyin etdiyi qiymətlər, turist səfəri üçün 

bir ölkə seçərkən də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  Bir sıra yeni 4 və 5 ulduzlu 

otellərin açılışı Azərbaycanda otel və otel obyektlərində qiymətlərin təxminən 

20% azalmasına səbəb oldu. 

Böyük İpək yolu üzərində 44 qədim karvansaray, hamamlar, qalalar, 

ibadətgahlar, qəsrlər hələ də qalır. Bir müddət öncəsinə qədər bu abidələrin 

bəzisi diqqətdən kənar qaldığı üçün yaxşı vəziyyətdə deyildi, lakin son illərdə 

ölkədəki dirçəliş və turizm sahəsinin inkişafı adı çəkilən ərazilərin yenidən 

bərpasına şərait yaratmışdır (Qurbanov, 2017). 

Azərbaycanın 11 iqlim qurşağıdan 9-da yerləşməsinə baxmayaraq, bu 

potensialdan da bir müddət öncəsinə qədər lazımınca istifadə olunmurdu. İndi 

isə turizm infrastrukturunun ilin 4 fəslinə uyğun olaraq qurulması vasitəsilə 

turist sayında artımlar müşahidə edilir, bu isə öz növbəsində birbaşa turizmin 

daha da inkişafına səbəb olur. 

Məlumdur ki, turizm sahələrinin sayının artması bu sahədə qiymət 

siyasətinə müsbət təsir göstərir, çünki hamı turistləri maraqlandıran məqbul 

qiymətlər təyin etməyə çalışır.  Azərbaycan daxili turizmi inkişaf etdirməlidir, 

çünki Ümumdünya Turizm Təşkilatına görə turizm dövriyyəsini təşkil edən 

fondların 90% -i daxili turizmin payına düşür.  Bu məqsədlə Azərbaycanın 

bölgələrində bir neçə keyfiyyət meyarına əsasən yoxlanılacaq otel obyektlərinə 

nəzarət edilir: sanitariya standartları, qida standartları, müxtəlif xidmətlər, boş 

vaxtın təşkili və s. 

Azərbaycanın zəngin turizm ehtiyatlarını təhlil etdikdə respublikamızda 

müvafiq turizm növlərinin həm indi, həm də uzun müddət üçün yüksək 

potensiala sahib olduğunu görürük. Bu turizm növləri aşağıdakılardır: 

 Qış turizmi (dağ-xizəkçilik); 

 Qolf turizmi; 

 Müalicəvi turizm; 

 Elmi turizm; 

 Mağara turizmi; 

 Etnoqrafik turizm; 

 Raftinq turizmi. 

Azərbaycanda hazırkı dövrdə də aktual olan və uzun müddət üçün bu 

aktuallığı qoruyub saxlayacağına heç şübhə olmayan sahələr aşağıdakılardır. 

Belə ki, bu sahələr turizm investisyası üçün ən çox potensiala sahib sahələrdir: 

 Dağ idman növlərinin inkişafı; 

 Kurort-sanatoriya; 

 Turist baza kompeksləri; 

 Müalicəvi turizm istirahət mərkəzləri; 

 Regionlarda mehmanxanalar. 
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Çox əfsuslar olsun ki, bəzi tarixi abidələrimiz Rusiya işğalı dövründə və 

erməni terroru nəticəsində məhv edilmişdir. Bir çox abidə isə uzunmüddətli 

baxımsızlıqdan dağılmışdır. Xüsusilə Bakı şəhərindəki bəzi tarixi abidələr 

tikintilər aparılan zaman qanunsuz şəkildə məhv edilmişdir. Lakin son illərdə 

tarixi abidələrin bərpası və tanıdılması tarixə marağı olan turistlərin cəlb 

olunmasında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Tarixi abidələrimizdən “İçərişəhər”, 

Qız Qalası, Şəki Xan Sarayı, Möminə Xatun Məqbərəsi UNESCO tərəfindən 

qorunmaqdadır. Bu abidələrin dünyada tanıdılmasında önəmli və əvəzsiz 

addımdır. Lakin son bir neçə ildə bu istiqamətdə lazımi tədbirlərin görülməsinə 

başlanmışdır. Turistlərin lazımınca yerləşdirilməsi və ğlkədən məmnun 

ayrılması üçün bütün istiqamətlərdə işlər aparılmaqdadır. 

Nəticə 

Ənənəvi turizm ölkələri ilə bərabər, zəif ölkələr də milli iqtisadiyyatlarının 

inkişaf etdirilməsində, daha çox mənfəət əldə etmək məqsədilə bu sektora böyük 

maraq göstərirlər və investisiya qoyuluşunu yüksəldirlər. İEOÖ-in turizmin 

inkişafina artan marağı ölkəmizin simasında da özünü aydın büruzə verir. 

Turizm sektorunun sosial infrastruktur sistemini, maddi-texniki bazasını dünya 

standartları səviyyəsində təşkil olunmasında bu sahənin maliyyə təminatı daha 

da yaxşılaşdırılır. Turizmin investisiya təminatının artırılması sahibkarların 

kapitalı, dövlətin vəsaiti, respublikaya cəlb edilən xarici investisiyalardan 

istifadə və birgə turist müəssisələrinin yaradılması əsasında həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2010-2014-cü illərdə 

turizmin inkişafına dair “Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqramın təsdiq 

edilməsində əsas məqsəd, Azərbaycanda yüksək ekoloji, iqtisadi, sosial, 

tələblərə cavab verə bilən müasir turizm xidməti sahələrinin təkmilləşdirilməsi, 

turizm sektorunu ölkə iqtisadiyyatının vacib inkişaf dayaqlarından birinə 

çevrilməsinin təmini olunması, qeyri-neft sektoru üzrə turizmin gəlir gətirən 

sahələrdən biri kimi inkişaf etdirilməsi, bu sferada yüksək keyfiyyətli xidmətin 

yaradılması, davamlı inkişafın təmin olunmasıdır. Buna üçün də respublikada bu 

sektorda elə çevik siyasət aparılır ki, bu da istehlakın dövriyyəsinə yeni 

resursların cəlb olunmasına imkan verir. 

Göründüyü kimi Turizm sənayesi sahibkarlığın müxtəlif formalarını 

özündə cəmləyən nəhəng sənayedir. Bir çox şirkətlər, müəssisələr və təşkilatlar 

öz fəaliyyəti istiqamətini turizm xidməti sahəsində görürlər. Statistika 

baxımından turizm sənayesində təşkilatlar müxtəlif sahibkarlıq növlərinə ayrılır: 

 Nəqliyyat- turistlərə daşınma xidmətləri göstərən nəqliyyat müəssisələrinin 

hər bir növləri: avtonəqliyyat müəssisələri, dəmiryol, gəmi, aviaşirkətlər və kruiz 

şirkətləri. 

 Turizm- sahibkarlığın turizm formalarına uyğun olan, ilk növbədə 

turoperator şirkətləri və turizm agentlikləri, həmçinin safari, turist səfərlərinin və 

yürüş turları, yaxt-klubların təşkili üzrə vəs. ixtisaslaşmış müəssisələr. 

 Mehmanxana sənayesi- turistlərin yerləşdirilməsi sahəsində sahibkarlığın 

bütün növləri; 

 Xidmətlər sənayesi- turistlərə əlavə olaraq vasitəçi xidmətlər (gözəllik və 

fitnes salonları, avtomobillərin icarəsi, bərbərxana, kimyəvi təmizləmə, 

çamaşırxana vəs.) müəssisələri əhatə edir. 
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 Əyləncə sənayesi- turistlərin asudə vaxtlarının təşkilində və əyləncə ilə 

məşğul olan (şou-biznes, ekskursiya təşkilatları, tematik parklar və atraksionlar, 

idman müəssisələri, teatr-konsert vəs.) müəssisələr daxildir. 

 Qidalanma sənayesi- turistlərə istirahət, səyahət və əyləncə zamanı 

qidalanma xidmətləri göstərən (səyyar bufetlər, kafelər, restoranlar, barlar vəs.) 

bütün növ müəssisələr. 

 Mehmanxanalar, kempinqlər, kurortlar, turist düşərgələri, gəncik turist 

bazaları, turistlərə icarəyə verilən villalar, pansionlar və pansionatlar və s. 

Mütəxəssislərin fikrincə, nəqliyyat, mehmanxana biznesi, turopereytinq, 

turizm agentlikləri, rezervdə saxlama və bronlaşdırma qlobal kompüter 

şəbəkələri turizmin inkişafina daha çox təsir edir və turizm bazarında zəruri rol 

oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭШГИН ЗАХИДОВ  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

В статье исследуются тенденции развития туристической индустрии и дается 

оценка туристскому потенциалу. Развитие туризма в настоящее время считается 

прогрессивным сектором современной мировой экономики из-за его важности и 

социально-экономических последствий. Туризм является приоритетом структурной 

политики и перспективной рыночной экономикой для стран с экономическим и 

социальным потенциалом. Сегодня современное состояние туризма оценивается по его 

роли в росте ВВП и решении социальных проблем, эффективность туризма измеряется его 

ролью в экономическом росте и решении социальных проблем. В связи с этим оценка 

развития туризма с точки зрения прогнозирования его результатов, а также организации и 

объекта планирования является научно актуальной. 

Развитие туризма означает развитие туристической индустрии. В нем учитывается 

сочетание каждого вида транспорта, гостиничных объектов, определенных экскурсионных 

заведений, объектов общественного питания, развлекательных заведений, организаций, 

предоставляющих экскурсионные услуги, спортивных комплексов. Индустрия туризма – 

это система взаимодействия предпринимателей и предприятий, которые обеспечивают 

туриста всем, что важно для туриста (продуктами, услугами и т.д.) во время путешествия. 

Динамичное развитие массового туризма привело к взаимному развитию индустрии 
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туризма, смешанных секторов экономики, образования, науки и культуры во всем мире. В 

статье подробно исследуются этапы развития туристической индустрии и оценивается ее 

потенциал. 

Ключевые слова: путешествия, этапы развития, туристическая отрасль, 

туристический потенциал, туристические услуги. 

 

SUMMARY 

ESHGIN ZAHIDOV  

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND POTENTIAL CRITERIA FOR 

ASSESSMENT OF THE TOURIST INDUSTRY 

The article examines the development trends of the tourism industry and provides an 

assessment of the tourism potential. The development of tourism is now considered a progressive 

sector of the modern world economy due to its importance and socio-economic consequences. 

Tourism is a structural policy priority and a promising market economy for countries with 

economic and social potential. Today, the current state of tourism is assessed by its role in GDP 

growth and solving social problems, the effectiveness of tourism is measured by its role in 

economic growth and solving social problems. In this regard, the assessment of tourism 

development in terms of predicting its results, as well as the organization and object of planning 

is scientifically relevant. 

The development of tourism means the development of the tourism industry. It takes into 

account the combination of each type of transport, hotel facilities, certain excursion 

establishments, catering facilities, entertainment establishments, organizations providing 

excursion services, and sports complexes. The tourism industry is a system of interaction 

between entrepreneurs and enterprises that provide the tourist with everything that is important 

for the tourist (products, services, etc.) while traveling. The dynamic development of mass 

tourism has led to the mutual development of the tourism industry, mixed sectors of the 

economy, education, science and culture around the world. The article examines in detail the 

stages of development of the tourism industry and assesses its potential. 

Key words: travel, stages of development, tourism industry, tourism potential, tourism 

services. 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA DAVAMLI TURĠZM TƏSƏRRÜFATININ ĠNKĠġAFINDA  

TUROPERATOR VƏ TURAGENTLƏRĠN ROLU 

 

Müasir dövrdə sosial-iqtisadi inkiĢaf göstəriciləri və xidmət sahələri arasında turizm  

sektoru xüsusi yer tutur və inkiĢaf etdirilir. Bu istiqamətdə ona təbii və antropogen turizm 

ehtiyatları ilə yanaĢı, turoperator və turagentliklər də yaxından köməklik göstərir. Çünki turizm 

sektorunun inkiĢaf etdirilməsi və canlandırılması üçün yalnız turizm ehtiyatları kifayət etmir. 

Onların təĢviqi, stimullaĢdırılması, turistlərin ölkəyə cəlb olunması, nəqliyyat vasitələri ilə 

təminatı və s. turoperator və turagentliklər vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da davamlı turizm 

təsərrüfatının yaradılmasına və inkiĢafına nail olmaq üçün əlveriĢli bir mühit formalaĢdırır. 

Məhz bu baxımdan, təqdim olunan məqalədə “davamlı turizm” anlayıĢı açıqlanmıĢ, turoperator 

və turagentliklərin vəzifələri, səlahiyyətləri və funksiyaları göstərilmiĢ, 2013-2018-ci illər 

ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turoperator və turagentliklərin ümumi göstəriciləri 

təhlil olunmuĢ, onların vasitəsilə Azərbaycan vətəndaĢlarının ölkə daxili və ölkədən kənar 

səyahətləri, eləcə də Azərbaycan ərazisində səyahət edən əcnəbi vətəndaĢların say dinamikası 

öyrənilmiĢ, turoperator və turagentliklərin üstün və zəif cəhətləri qeyd olunmuĢdur. 

Açar sözlər: davamlı turizm, turoperator, turagent, turpaket, təbii və antropogen 

abidələr, turizm infrastrukturu 

 

Turizm iqtisadiyyatın yüksək gəlirli və ən dinamik sahələrindən biridir. 

Turizm sahəsində 297 mln-dan çox insan çalışır ki, bu da dünya üzrə hər on 

nəfərindən birinin məhz turizm sektorunda çalışması deməkdir. Bu sektor dünya 

üzrə ümumi investisiyaların 7%-ni, istehlak xərclərinin 11%-ni, vergi 

daxilolmalarının 7%-ni və xidmət ticarətinin 30%-ni özündə birləşdirir (8, s. 4). 

Turizm sosial-iqtisadi vəziyyəti stimullaşdırır, nəqliyyat, ticarət, tikinti, səhiyyə, 

kənd təsərrüfatı, istehlak mallarının istehsalı və bir çox digər sahələrin inkişafına 

müsbət təsir göstərir. Lakin turizm təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra 

vacib məsələlərin həlli tələb olunur. Bunlara, turizm baxımından daha cəlbedici 

olan təbii və antropogen abidələrin və obyektlərin qiymətləndirilməsinin 

aparılması, turizm infrastrukturunun müasir tələblər səviyyəsində qurulması, 

dünya turizm standartlarının tətbiqi, turistləri cəlb edən və həvəsləndirən 

turagentlik və turoperatorların işinin təşkli və s. amillər aiddir.  

Davamlı turizm.  

1992-ci ildə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində BMT-nin Ətraf Mühit 

və İnkişaf üzrə Konfransı keçirilmişdir. Konfransın adı beynəlxalq sənədlərdə 

“Sivilizasiyanın davamlı inkişafı”, “İnsan potensialının davamlı inkişafı”, “İnsan 

cəmiyyətinin davamlı inkişafı” kimi adlandırılsa da, son nəticə kimi təbiət, 

cəmiyyət və insan həyatının bütün sahələrini əhatə edən “Davamlı inkişaf” 

adlandırılmış, sonda isə “Rio Bəyannaməsi” və digər mühüm sənədlər qəbul 

olunmuşdur. 2000-ci ildə BMT-nin təşəbbüsü ilə “Minilliyin Forumu” keçirilmiş 

və “Minilliyin Bəyannaməsi”, 2015-ci ildə BMT-nin Baş Asambleyasının təşkil 

etdiyi Dünya Sammitində 2015-2030-cu illər üzrə davamlı inkişafın 17 məqsədi 

irəli sürülmüşdür (9, s. 26). Bu məqsədlər müxtəlif istiqamətləri əhatə etsə də, 
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onların hər birində turizmin elementləri vardır. Məhz bu baxımdan, “Davamlı 

turizm” anlayışı dedikdə biz onu bəşəriyyətin davamlı inkişaf konsepsiyası ilə 

əlaqələndiririk. 

Turizimdə davamlılıq prinsiplərini Ümumdünya Turizm Təşkilatı və 

Ümumdünya Səyahətlər və Turizm üzrə Şura tərəfindən formalaşdırılıb. Onlar 

hesab edirlər ki, turizm ekoloji, mədəni, iqtisadi, eləcə də yerli icmalar üçün 

davamlılığa gətirib çıxarır. Turizmdə davamlı inkişafa məqsədli yanaşma, yəni 

təbii və mədəni potensialdan səmərəli istifadə, turizm müəssisələrində resursları 

qənaət etmək üçün müasir texnologiyalara keçidi, istehsal tullantılarının 

azaldılması, yerli əhalinin turizmin inkişafına dair məsələlərin həllinə cəlb 

edilməsi, dövlət və özəl sektorun qarşılıqlı münasibətlərdə tərəfdaşlığı, turizmin 

ayrı-ayrı regionların və bütövlükdə ölkə ərazisinin sosial-iqtisadi yüksəlməsinə 

yardım göstərməsi deməkdir. 

Turoperator və turagentlər.  

Turizm sənayesinə daxil edilən nəqliyyat müəssisələri, yerləşdirmə 

vasitələri, ictimai iaşə və əyləncə obyektləri turizm xidmətlərinin ilkin 

istehsalçıları hesab edilir. Lazım olan iqtisadi resurslardan istifadə etməklə onlar 

satış üçün bazara çıxardıqları xidmətləri yaradırlar. Hər bir istehsalçı xidmətlərin 

özü üçün ən sərfəli satış üsulunu, yəni satış yollarını müəyyən edir. Bu da 

xidmətin bir sıra alqı-satqı aktları vasitəsi ilə son istehlakçıya çatdırılır. 

İstehlakçının, yəni turistin işini asanlaşdırmaq və xidmətin səviyyəsini 

yüksəltmək üçün turoperator (turizm məhsulunu təqdim edir) və turagentlərdən 

(turistlərlə xidmət təminatçıları arasında vasitəçi) geniş istifadə edilir. Onlar 

turizm tədbirlərinin təşkili, vasitəçilik və agent funksiyalarını həyata keçirirlər. 

“Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (04.07.1999-cu 

il) birinci maddəsi “Əsas anlayışlar” bölməsində turoperator turların 

komplektləşdirilməsi, turizm məhsulunun formalaşdırılması, hərəkətə gətirilməsi 

və satışı ilə məşğul olan turizm təşkilatı, turaqent isə turoperator tərəfindən 

turların satışı, turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi və satışı üzrə vasitəçilik 

fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs kimi izah olunur (10).  

Turoperator turizm bazarının aktiv subyektlərindən biri olub, kommersiya 

məqsədləri ilə turizm məhsulunun planlaşdırılması, işlənib-hazırlanması, 

hərəkətə gətirilməsi və satışını həyata keçirir (5, s. 323). Turoperator təşkil 

edilmiş istənilən turizmin növünün “generatoru” hesab olunur və turizm 

xidmətləri bazarının formalaşmasında birbaşa iştirak edir (7, s 207). Onun 

fəaliyyətinin əsas istiqaməti kütləvi istehlakçı tələbləri üçün nəzərdə tutulmuş 

turizm məhsulunun işlənib hazırlanmasıdır. Turoperator səyahət marşrutlarını, 

proqramları və kompleks xidmətləri standartlaşdırma yolu ilə turistlərə bir 

paketdə istifadə etməyə imkan yaradır. Bu da kütləvi turizmin yaranmasına 

səbəb olur ki, onun da sayəsində xərclər azaldılır, nəticədə turizm bazarında 

rəqabətqabiliyyətli təkliflə çıxış edən şirkətlərin sayı artır. Turizm şirkətləri ilə 

yanaşı, müştəri uğrunda mübarizəyə turoperatorlar da qoşulur və onlar daha 

cəlbedici qiymətlər müəyyən etməyə çalışırlar. Bu zaman bir çox turoperatorlar 

turpaketindən bəzi xidmətləri çıxardaraq ucuz səyahət görkəmi yaradırlar. 

Beləliklə, turaperatorlar təklif etdikləri turlarda yalnız marşrut üzrə oteldə 

yerləşdirilmə, hava limanında qarşılanma və geri daşınma xidmətini qüvvədə 
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saxlayır, qidalanma, ekskursiya, SPA və digər xidmətlər isə turistlərə əlavə 

ödəniş etməklə təklif edilir. 

Turagentin əsas vəzifəsi turist məhsulunu turoperatordan alıb müştəriyə 

satmaqdır. Bundan ötrü, o, turoperatordan turun öz dəyərindən 7-15%-ə qədər 

mükafat (komission) alır (6, s. 109). Turagent turoperatordan fərqli olaraq turun 

keyfıyyətinə məsuliyyət daşımır. Ümumi qaydada olaraq, o, müəyyən seqmentə 

işiəyir və həmin seqmentdə operatordan aldığı məhsulu satır (6, s. 105). 

Beləliklə, turagent turizm sahəsində turizm məhsulunu son istehlakçıya, yəni 

turistə çatdıran vasitəçilər zəncirinin ən əsas halqası hesab olunur. Turizm 

səyahətlərinin, ilk növbədə xarici səyahətlərin böyük bir hissəsinin satışı məhz 

turagentin vasitəsi ilə həyata keçirilir. Əməliyyatların xarakterinə görə turagent 

pərakəndə satıcısı hesab edilir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, klassik 

turagent öz turizm məhsullarını yaratmır, sadəcə onların satışını təşkil edir. 

Təcrübə göstərir ki, maraqlı səyahət marşrutunu fikirləşmək və təşkil 

etmək asan bir məsələdir, lakin onun istehlakçısını tapmaq olduqca çətindir. 

Bazarda oxşar təkliflərin çox olduğu, kəskin rəqabət və əhalinin alıcılıq 

qabiliyyətinin məhdud olduğu şəraitdə müştərini cəlb etmək və onu məhz bu 

turla səyahətə getməyə razı salmaq, sonra isə onunla müqavilə bağlamaq, 

ödənişi almaq, pasportu, vizanı, bileti rəsmiləşdirmək və səyahətə yollamaq kimi 

ən çətin məsələlər turagentin  üzərinə düşür. 

Turagentlər  iki vacib funksiyanı yerinə yetirir. Birinci turagentlər 

potensial alıcılara turizm obyekti, nəqliyyatın hərəkət cədvəli, yerləşdirmə 

variantları, qüvvədə olan qiymətlər barədə məlumat verir və səyahət xərclərinin 

təqribi smetasını tərtib etməyə kömək edir. Müştəri ilə birbaşa əlaqədə işləmək, 

onlara məsləhət vermək, həmçinin məlumat materiallarının seçilməsi və 

işlənməsi çox əziyyət tələb edən və vaxt xərcinin yarı və daha çox hissəsini 

təşkil edir. Bu hissə xüsusən istirahət üçün bahalı turpaketlərin satışı zamanı 

daha da artır. İkinci turagent bütün nəqliyyat vasitələrinə biletlərin satışını 

həyata keçirir, otellərdə və digər yerləşdirmə yerlərini bron edir, avtomobili 

icarəyə kötürməyə kömək göstərir, ekskursiya sifariş edir, çıxış sənədlərini 

rəsmiləşdirir, turistlərin sığortasını təşkil edir, valyuta mübadiləsini həyata 

keçirir, diskont kartlar verir, turizm ədəbiyyatı və suvenir satır, fotolentləri emal 

edir və s. işləri görür. Turagent ayrı-ayrı turizm xidmətlərindən başqa turların 

tam, kompleks turpaketlərin də satışını həyata keçirir.  

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, turoperator və 

turagent bir-birindən fərqlənir və ayrı-ayrı anlayışları ifadə edir. Göstərilən 

fərqlər, əsasən, aşağıdakılarda özünü büruzə verir (2, s. 133): 

- təşkilati-hüquqi formasına görə. Belə ki, turizmlə bağlı meydana çıxan 

münasibətlərdə turoperator təşkilat qismində çıxış etsə də, turagent hüquqi və ya 

fiziki şəxs olmaqla, öz fəaliyyətini sərbəst şəkildə davam etdirə bilər. 

- həyata keçirilən funksiyaları baxımından. Turoperatordan fərqli olaraq 

turagentin fəaliyyətinin əsas istiqaməti vasitəçiliyə yönəlmişdir. 

Təhlil. 

Azərbaycanda son illər turizm sektoru yüksək templə inkişaf etdirilmək-

dədir. Lakin davamlı turizm təsərrüfatının inkişafı üçün bu amil yetərli deyildir. 

Belə ki, turizmin təşviqi ilə yanaşı, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən turoperator 

və turagentlərin rolunu da stimullaşdırmaq lazımdır.  
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Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün turagent və 

turoperatorların fəaliyyəti vacib şərtlərdəndir (4, s. 22). Hazırda respublikamızda 

374 turoperator və turagentlik fəaliyyət göstərir ki, onlardan da cəmi ikisi 

dövlətin nəzarətindədir. Yerdə qalanları isə qeyri-dövlət sektorunun payına 

düşür. Biz 2013-2018-ci illər ərzində turoperator və turagentliklərin sayı, onlarda 

işləyənlərin sayı, əldə etdikləri gəlir və xərclərin nisbətinə nəzər salsaq görərik 

ki, müvafiq illər ərzində artım tendensiyası nəzərə çarpır. Amma bu göstəricilər 

içərisində ən zəif artım tendensiyası turoperator və turagentliklərdə işləyənlərin 

sayında qeydə alınmışdır. Belə ki, müvafiq illər ərzində işləyənlərin sayında 

artım cəmi 19,9% olmuşdur. Halbuki yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi turistlərə 

xidməti təklif edən və vasitəçi rolunu oynayan turagentlərin sayı çox olmalıdır 

ki, ümumi turizm bazarında müsbət bir rəqabət formalaşsın.  

2013-2018-ci illərdə turoperator və turagentliklərin əldə etdikləri gəlir və 

xərclər arasında da müsbət tendensiya müşahidə edilmişdir. Bu göstərici özünü 

gəlir və xərclər arasında fərqdə də göstərmiş və müvafiq illər ərzində 140,3%-ə 

kimi artmışdır. 2013-cü ildə gəlir 53,9%, xərc 46,1% olduğu halda, 2018-ci ildə 

müvafiq olaraq 55,1% və 44,9% olmuşdur (cədvəl 1). Gəlirlərin artması müsbət 

hal kimi dəyərləndirilsə də onlar hələ də istənilən səviyyədə deyildir. Xərclər isə 

əsasən turizm yollayışlarına (32,5%), əmək haqlarına (17,7%), vergi rüsumlarına 

(17,6%), reklam işlərinə (4,4%) və s. çəkilmişdir (1, s. 12). Turizm 

yollayışlarına yerləşdirmə, qidalanma, nəqliyyat, ekskursiya, viza və s. xidmətlər 

aiddir.  

Cədvəl 1 

Azərbaycanda turoperator və turagentliklərin ümumi göstəriciləri 

Göstəricilər 
illər 2013-

2018 

%-lə 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Turoperator və 

turagentliklərin sayı, 

vahid 

197 218 243 272 339 374 89,8 

Turoperator və 

turagentliklərdə 

işləyənlərin sayı, 

nəfər 

1729 1794 1586 1838 1891 2074 19,9 

Turoperator və 

turagentliklərin əldə 

etdikləri gəlir, min 

manat 

29600,9 31107,1 36482,2 36758,3 41034,2 56439,4 90,7 

Turoperator və 

turagentliklərə 

çəkilən xərclər, min 

manar 

25292,5 27018,1 30811,6 29101,8 36734,6 46085,1 82,2 

Turoperator və 

turagentliklərin gəlir 

və xərcləri arasında 

fərq, min manat 

4308,4 4089 5670,6 7656,5 4299,6 10354,3 140,3 

Mənbə: Azərbaycanda turizm, 2019. ARDSK 

 

Qeyd edilməlidir ki, turizm məhsulunun satışı zamanı (bu tur, ekskursiya 

və ya öncədən bronlaşdırılmış mehmanxana xidməti ola bilər), bir qayda olaraq 
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turizm məhsulunun ödənilməsi faktı və onun istehlakı faktı arasında zaman 

kəsiyi var. Turist səyahət üçün yollayışı öncədən alaraq turoperator və turagent 

vasitəsilə marşrutda xidmət göstərən təşkilatların xidmətini əvvəlcədən ödəməli 

olur (yəni o birbaşa pulu xidmətlər istehsalçısına yox, yollayışı satana verir) (3, 

s. 83). Bu da turoperator və turagentliyin etibarlılığı ilə birbaşa bağlıdır. Çünki 

turistə məhsulu təşkif edən və satan məhz onlardır. 

Təhlil etdiyimiz illər ərzində biz turoperator və turagentliklərin fəaliyyətini 

daha dərindən tədqiq etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarının ölkə daxili və 

ölkədən kənar səyahətlərini, eləcə də Azərbaycan ərazisində səyahət edən əcnəbi 

vətəndaşların dinamikasını da öyrənməyə çalışmışıq. Nəticə etibarilə isə 

müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan və əcnəbi vətəndaşlarının ölkə daxili 

səyahətləri artmış, Azərbaycan vətəndaşlarının ölkədən kənar səyahətlər isə 

azalmışdır. Məsələn, 2013-cü ildə ölkə daxili səyahət edən Azərbaycan 

vətəndaşları 10,8%, Azərbaycan ərazisində səyahət edən əcnəbi vətəndaşlar 

7,1% olduğu halda, 2018-ci ildə bu göstəricilər artmış və müvafiq olaraq 14,8% 

və 12,3% təşkil etmişlər. Ölkədən kəran səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları 

isə 2013-cü ildə 82,1%, 2018-ci ildə 72,9% olmuşdur (şəkil 1).  

  

 
 

Şəkil 1. Azərbaycanda turoperator və turagentliklərin vasitəsilə səfər edən 

turistlərin göstəriciləri 

 

Ümumiyyətlə, turoperator və turagentliklər vasitəsilə 2018-ci ildə 12777 

turist Azərbaycana səfər edib. Bu turistlərin əsas hissəsini BƏƏ (31,3%), Rusiya 

(17,4%), İsrail (13,5%), Hindistan (4,1%), Ukrayna (3,2%) və digər ölkə 

vətəndaşları təşkil edir (1, s. 17-18). Lakin regional inkişaf baxımından mənfi bir 

hal kimi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycana gələn turistlərin çox hissəsi 

paytaxt Bakı şəhərinə gəlir. Çünki Bakı şəhərində yol-nəqliyyat infrastrukturu və 

xidmət sferası digər regionlara nisbətən daha yaxşı inkişaf edib. Regional 

baxımdan isə Qəbələ, Şəki, Qax, İsmayillı, Quba, Qusar və Xaçmaz rayonlarına 

xarici turist axınını müşahidə etmək olar. Azərbaycandan gedən 52899 turist isə 

əsasən Türkiyyə (50,1%), BƏƏ (10,8%), Rusiya (10,7%), İran (8,3%), 

Gürcüstan (3%), Ukrayna (2,8%) və digər ölkələrə üz tutur (1, s. 18-19). Bu da 

yaxın coğrafi mövqedə olmamız, dini və tarixi faktorlarla bağlıdır. Hazırda 

xarici ölkələrə səfər edən ölkə vətəndaşlarımız əsas etibarilə, işgüzar, müalicə, 
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şopinq, əyləncə, az bir hissəsi isə macəra, dini və ekskursiya kimi turizm 

növlərinə üstünlük verir.  

Nəticə. 

 Davamlı turizm prinsipləri ekoloji, mədəni və iqtisadi baxımdan 

əsaslandırılmış, təbii potensialdan səmərəli istifadə və sosial-iqtisadi yüksəlişə 

nail olmanın yolları qeyd olunmaqla turoperator və turagentliklərin təhlili 

aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, respublikamızda fəaliyyət göstərən 374 

turoperator və turagentlik öz funksiyalarını tam şəkildə yerinə yetirmirlər. Buna 

səbəb kimi kadr çatışmazlığını, yəni turagentlərin sayının az olmasını deyə 

bilərik.  

 Turoperator və turagentliklər vasitəsilə Azərbaycana gələn (12777 turist) 

və gedən (52899 turist) turistlərin müqayisəli təhlilini aparsaq görərik ki, xarici 

turistlərlə aparılan işi qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Bu qiymətlərin yüksək 

olması, servis xidmətinin aşağı olması, reklam və təbliğat işinin zəif aparılması 

ilə bağlıdır.  

 Turoperator və turagentliklərin əldə etdikləri gəlirlərin 81,6%-ni xərclər 

təşkil edir ki, bu da olduqca yüksək göstəricidir. Xərclərin əsasən hissəsi, yəni 

50,2%-i turizm yollayışlarına və əmək haqlarının ödənilməsinə sərf edilmişdir. 

Turizm sektoru üçün daha vacib və onu stimullaşdıran reklam işlərinə isə cəmi 

4,4% xərc çəkilmişdir.  

 Xarici turist səfərlərinin dinamikası və onların gəlmə nöqtələri onu sübut 

edir ki, regional baxımdan yalnız Bakı şəhəri turizm mərkəzi kimi imkişaf 

etdirilmişdir. Davamlı turizm konsepsiyası baxımından bu göstərici mənfi bir hal 

kimi dəyərləndirilir və gələcəkdə Bakı şəhəri ilə yanaşı, respublikanın digər 

şəhər və rayonlarına turoperator və turagentliklər vasitəsilə turpaketlərin 

hazırlanması və güzəştli əsaslarlarla onların xarici ölkə vətəndaşlarına təşkil 

edilməsi olduqca vacib məsələlərdən biridir. Yalnız bu halda ixtisaslaşdırılmış 

turizm mərkəzlərinin yaradılmasına nail olmaq mümkündür.   

 
ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Azərbaycanda turizm. Bakı: DSK, 2019, 99 s. 

2. Əliyev Ə.İ., Aslanov E.Z. Beynəlxalq turizm hüququ. Bakı: NAT, 2011, 475 s.  

3. Rəhimov S.H, Turizm-ekskursiya işinin təşkili. Bakı: Mütərcim, 2004, 312 s. 

4. Soltanova H. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı. Bakı: AzTU, 476 s.  

5. Turizmin əsasları. Bakı: QHT Nəşriyyatı, 2015, 496 s. 

6. Yeganlı S.T., Hacıyev E.M. Turizm. Bakı: ABU, 2006, 324 s 

7. Александрова А.Ю. Международный туризм. Москва: 2002, 338 с. 

8. Рзаев М.Г, Джаббаров А.Х. Туризм и современность: Нахчыванская Автономная 

Республика, Азербайджан. Новосибирск, 2011, 160 с. 

9. Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. Economic development. New York: Pearson, 2015, 

860 p. 

10. http://www.e-qanun.az/framework/4759 (10.03.2020) 

 

РЕЗЮМЕ 

КAМАЛА ЗЕЙНАЛОВА 

РОЛЬ ТУРОПЕРАТОРОВ И ТУРАГЕНТСТВ В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОЙ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В наше время туристический сектор занимает особое место среди показателей 

социально-экономического развития и сферы услуг. Наряду с природными и 
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антропогенными туристическими ресурсами туроператоры и турагентства также тесно 

помогают этому сектору. Так как только природные и антропогенные ресурсы 

недостаточно для развития и возрождения туристического сектора. Для продвижение, 

стимулирование, привлечение и обеспечение туристов в основном осуществляются через 

туроператоров и турагентств. В результате чего создаются благоприятные условия для 

развития устойчивого туризма. С этой точки зрения в статье разъясняется понятие 

«устойчивый туризм», компетенция и функции туроператоров и турагентств, 

анализируются общие показатели туроператоров и турагентств Азербайджана в 2013-2018 

гг., а также изучается поездки граждан Азербайджана по стране и за границу, количество 

иностранцев путешествующих по территории Азербайджана с помощью туроператоров и 

турагентств, а также предоставляется преимущества и недостатки туроператоров и 

турагентств. 

Ключевые слова: устойчивый туризм, туроператор, турагентство, турпакет, 

природные и антропогенные памятники, туристическая инфраструктура. 

 

SUMMARY 

KAMALA ZEYNALOVA 

THE ROLE OF TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES IN THE 

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM INDUSTRY IN AZERBAIJAN 

In modern times, the tourism sector occupies a special place among the indicators of 

socio-economic development and services and is developed. Along with natural and 

anthropogenic tourism resources, tour operators and travel agencies also closely assist it in this 

direction. Thus, tourism resources alone are not enough to develop and revive the tourism sector. 

Their promotion, stimulation, attracting tourists to the country, providing them with vehicles, etc. 

are carried out through tour operators and travel agencies, which result in favourable conditions 

for the creation and development of sustainable tourism. From this point of view, the article 

explains the concept of “sustainable tourism”, shows the duties, competencies, and functions of 

tour operators and travel agencies, analyses the general indicators of tour operators and travel 

agencies operating in Azerbaijan in 2013-2018, as well as studies travels of Azerbaijani citizens 

within the country and abroad, the number of foreigners traveling in the territory of Azerbaijan 

by means of these tour operators and travel agencies, and provides the advantages and 

disadvantages of tour operators and travel agencies.  

Keywords: sustainable tourism, tour operator, travel agency, tour package, natural and 

anthropogenic monuments, tourism infrastructure. 
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AġIQ ƏLƏSGƏRĠN DĠL-ÜSLUB XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan ədəbi dilinin üslub məsələlərindən danıĢılır. Bu məqsədlə AĢıq 

Ələsgərin poeziyası linqvistik cəhətdən təhlil edilir. AĢığın yaradıcılığındakı  dil-üslib faktları 

üzə çıxarılır və onlar haqqında elmi-nəzəri fikirlər deyilir. AĢıq Ələsgər Azərbaycan dilinin 

təbiilik və gözəlliyini çoxaldan aĢıq kimi qiymətləndirilir. Onun poeziyasındakı fərqli məqamlara 

diqqət edilir və aĢığın iĢlətdiyi bədii söz və ifadələr göstərilir. Məqalədəki elmi fikirlər dil-üslub 

materialları ilə əsaslandırılır.  

Açar sözlər: dil, üslub, söz, ifadə, bədiilik 

 

Aşıq Ələsgər Azərbaycan aşıq sənətinin sevilib seçilən, görkəm və 

bacarığı ilə yaddaşlarda qalan, el poeziyasını zənginləşdirən, ədəbi dilimizdə 

yeri və rolu olan söz ustasıdır. Aşıq sənətinə xidmət etdiyi qədər, bəlkə də ondan 

çox ədəbi dilimizə də əmək sərf edən aşığın poeziyasını hər dəfə araşdıranda 

yeni-yeni dil-üslub faktları ilə qarşılaşmaq mümkündür.  

Məlumdur ki, bütün aşıqlarda az və ya çox dərəcədə istedad vardır. Lakin 

Aşıq Ələsgərin seçkin istedadı, imza fərdiliyi ilə seçilən sənətkar kimi sözün 

obrazlılığının yeniliyinə  meydan açan qüdrətli aşıqlarımızdandır. Aşığın dilinin 

sadəliyi yaradıcılığında diqqəti çəkən əsas cəhətlərdəndir. Dil aydınlığının   şeir 

sənətkarlığında əsas və ilkin şərtlərdən olduğunu nəzərə alsaq, bu sənətdə aşığın 

mövqeyi dərhal müəyyənləşir və məlum olur ki, onun dil sadəliyi poetik 

mükəmməlliyi azaltmır, əksinə, ona dərinlik qazandırır. Bu8 sadəliyin özündə 

kamil bir sənətkarlıq savadı özünü göstərir. 

Gözlərin görənin canını alır, 

 Həsrətini çəkən vaxtsız qocalır.  

Sərdarı, sultanı taxtından salır,  

Bərhəm vurur ürüzgara qaşların (1, s. 61).  

Qaşlara aid edilən  “sultanı taxtlndan salmaq” kimi mübaliğə orijinal bədii 

ifadə vasitələrindən biridir.  

Aşıq Ələsgərin hətta ən kişik həcmli əsərləri bədii bədii kamilliyi, 

ideyasının dolğunluğu ilə dfiqqəti çəkir:  

Gözüm qaldı hilal qaşın tağında,  

Məcnun oldum, qaldım Lеyli dağında.  

Yazıq Ələsgəri qoca çağında,  

Zülm ilə çəkdirir dara qaşların (1, s. 61). 

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında adi fikirlər poetik mühitə düşərək  təqdimat 

təzəliyi ilə müşayiət edilir. Dilimizdə “dara çəkdirmək” ifadəsi yeni olmasa da, 

onun üslub çalarının təzəliyi, təkcə frazem anlamı ilə deyil, metaforik səciyyəsi 

ilə seçilməsi aşığın maraqlı poetik vasitələrdən istifadə bacarığını ortaya qoyur.   

Çox çəkmişəm cəfa, gəl bir insafa,  
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And olsun müshafa, olmam bivəfa. 

 Gəlmişəm təvafa, vеrəsən şəfa,  

Ələsgər xəstədi, ocağa düşdü (1, s. 86). 

El sənətkarlarının bir çox sahələrdə olduğu kimi, dildə də xalqa yönəlməsi, 

xalq-danışıq dilinə söykənməsi təbiidir. Aşıq Ələsgərdə bu cəhət daha 

qabarıqdır. Ümumxalq dilinin təbiilik, məntiqlilik, sadəlik kimi keyfiyyətlərini 

ifadə edib qoruyan  çox sayda deyimlər, yuixarıdakı örnəkdə isə “ocağa 

düşmək”  birləşməsi aşığın milli dil vahidlərinə münasibətini təyin etməkdə 

səciyyəvidir.   

Xalq danışıq dilinə xas olan cəhətlərdən biri də qeyri-müəyyən təsirlik 

halda olan sözlərin bitişdirici samitlərlə işlənməsidir: 

Bivəfanın, müxənnəsin, nakəsin  

Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.  

Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,  

Namusun, qеyrətin, arın görmədim (1, s. 51).  

Bu əsər təkcə ritmi, axıcılığı ilə deyil, həm də dərin bədii təzadı ilə 

estetik zövq, bədii ovqat yardır: 

Yеtəni özümə mən dost еylədim,  

Yolunda canıma çox qəsd еylədim.  

Söyüddən bağ saldım, pеyvəst еylədim,  

Almasın, hеyvasın, narın görmədim (1, s. 51). 

 Klassik üslubda “nişanə” şəklində qarşılaşdığımız sözün aşıq 

yaradıcılığında “nişana” kimi işlənməsi də xalqa yönəlmə faktlarındandır: 

Nütfədən pak olan özü pak olar,  

Mömindən törəyən xoşidrak olar.  

Əndəlib qan ağlar, zəhri çak olar,  

Görsə gül üstündə xar nişanası (1, s. 67).  

 Aşıq Ələsgər poeziyasında müxtəlif nitq hissələrinin qafiyə materialı 

seçilməsi müəllifin dilə hərtərəfli bələdliyini göstərir. 

Firqətindən saralıban solanam,  

İzin vеrsən, yar, başına dolanam.  

Əlli yol çapılam, yüz yol talanam,  

Bir şеy dеyil dövlət-mal incimərəm (56). 

Bütün sənətkarlarda olduğu kimi, Aşıq Ələsgərin də dilində milli sözlərlə 

yanaşı, alınma leksikadan da istifadə edilmişdir. Lakin alınmalar milli sözlərin 

əhatəsinə elə salınmış, onlara elə bir hərəki yol açılmışdır ki, bu proses onların 

təsirini az qala milli sözlərlə bərabərləşdirir. Bu baxımdan, aşağıdakı örnək 

maraqlıdır:   

Gözüm qaldı siyah tеldə,  

Bülbül öldü mеyli güldə.  

Bir kəsim yox qürbət еldə,  

Sən mana qəmxar ol, yaylaq! (1, s. 161). 

Bu bədii mətndə alınma və milli sğözlərin kəmiyyəti təxminən eynidir. 

Lakin onlar elə çevikliklə işlənmişdir ki, milli sözlərin keyfiyyətini azalda 

bilmir, əksinə fikrin gülcü ifadəsinə imkan yaradır.  

 Sintaktik vahidlərin bədii dildə üslub imkanlarının genişliyi məlumdur. 

Aşıq Ələsgərin dilində həmcins üzvlərin sadalama intonasiyası həm şerin 
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səslənmə keyfiyyətinə, həm də aşığın poetik niyyətinin üzə çıxmasına müsbət 

təsiri ilə yadda qalır: 

Ələsgərəm, qərq olmuşam bu qəmə,  

Hədyan sözlər dağ çəkibdi sinəmə.  

Nakəs, müxənnətdən mətləb diləmə,  

Yoxdu namus, qеyrət, ar nişanası (1, s. 67). 

Şeir dilində həmcins üzvlərin poetik düşüncə meydanını genişləndirmə 

xüsusiyyəti özünü göstərir. Bundan başqa, həmcins üzvlərin kəmiyyət çoxluğu 

bədiiliyin keyfiyyət göstəricilərinə yol açır: 

O dünyanı, bu dünyanı gözləyən,  

Həm savabı, həm üsyanı gözləyən,  

Namus qədri bilib, nanı gözləyən,  

İnşallah, hеç yеrdə xəcalət olmaz (1, s. 70). 

 Qrammatikaya qid yazılan elmi-nəzəri ədəbiyyatlarda ismin yalnız iki 

halının (yiyəlik və təsirlik) qeyri-müəyyən formalarının da olduğu 

göstərilmişdir. Uzun illərdir ki, tərəfimizdən yönlük halın da qeyri-müəyyən ola 

bilməsi iddiasını təsdiq edən örnəklərlə Aşıq Ələsgərin dilində də rastlaşırıq:  

Ağ xalat bürünər, zərnişan gеyməz,  

Hеç kəsi dindirib, xətrinə dəyməz.  

Sərdara söz dеməz, şaha baş əyməz,  

Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar (1, s. 36). 

Dilimizdəki “bürünmək” felinin ismin yönlük haləındakı sözlərlə 

işlənməsi bəllidir. Məsələn, dumana bürünmək, Ģala bürünmək və s. Yuxarıdakı 

nümunədəö “xalata bürünmək” ifadəsinin birinci tərəfində yönlük hal əlaməti 

işlənməmiş və bu halın qeyri-müəyyənliyi üzə çıxmışdır. Bu fakt, söz ustalarının 

qrammatik materiallara müdaxiləsini göstərir.  

Maraqlıdır ki, sintaksisdə mürəkkəb hesab edilən cümlələr şeir mühitində 

o qədər dinamiklik əldə edir ki, aşağıdakı nümunədə olduğu kimi, şərt budaq 

cümləli tabeli mürəkkəb cümlə adi sadə cümlənin çevikliyinə malik olur: 

Ələsgərəm, mən yеtiyəm hər işə,  

Bir könül ki bir könüllə barışa,  

Göz gözə baxanda halın soruşa,  

Aləm düşman olsa, görüşmək olar (1, s. 69). 

Fikir və düşüncələrin obrazlı şəkildə təzahüründə poetik kəşflərin böyük 

rolu vardır. Bu kəşf dildəki adi söz və ifadələrin elə bir səviyyədə işlənməsi, 

biur-biri ilə elə bağlanmasıdır ki, həm formada exazkarlıq yaradır, həm də 

məzmunu məna qaybağına çevirir: 

Ala gözlüm, səndən ayrı düşəli,  

Hicranın qəmiylə kеf еyləmişəm.  

Ah-vay ilə günüm kеçib dünyada,  

Qəm satıb, dərd alıb nəf еyləmişəm (1, s. 46). 

 Qəmlə kef etmək, dərddən fayda, qazanc götürmək Aşıq Ələsgərin bədii 

icadlarından biri kimi ədəbi dilimizdə, bəlkə də heç kəsin yarada bilməyəcəyi 

təzad nümunəsidir. Bu, bir tərəfdən də üslub uğuru kimi dəyərləndirilməyə 

layiqdir.   

Aşıq Ələsgərə qədər Azərbaycan aşıq sənətinin qədim zamanlardan zəngin 

irsi, böyük poetik təcrübəsi olmuşdur. Bu sənətdə gözəl deyim tərzi, təravətli 
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fikirlər, yeni söz-ifadə yaradıcılığı baxımından onun inkişafını təmin edən, 

əvvəlki söz xəzinəsinə dada-duz qatan Aşıq Ələsgər aşıq poeziyasının 

gələcəyinə böyük bir inam yaratmışdır. 

Ələsgərəm, yandım еşq ataşında,  

Gözüm qaldı kirpiyində, qaşında.  

Qazdır məzarımı çеşmə başında,  

Sal sinəm üstündən yol, incimərəm (1, s. 56). 

Məzar üstündən keçən yolun sinə üstündən keçən yola çevrilməsi ilə Aşıq 

Ələsgər yaradıcılığında bədii mətləbi ifadə edən çox sayda fikirlərdən biridir. 

Aşağıdakı misralarla aşıq  sözə münasibətini bildirmişdir: 

Arif məclisində bir söz söylərəm, 

Nə hədyan, nə çaşqın, nə qələt olmaz. 

Nüftədən pak olan, loğmadan halal 

Mərifət elminə nabələd olmaz (1, s. 70). 

Aşıq Ələsgərin dil-üslub xüsusiyyətləri ilə bağlı araşdırma onun 

ədəbiyyatdakı hazır poetik qəliblərdən uzaq, ənənəvi məcazlardan fərqli faktlarla  

aşıq sənətinə bədii gözəllik və zəriflik gətirdiyini göstərir. Ələsgər dərin dil 

duyumu onun haqqındakı “heç bir təhsili yoxdur”  fikrinə şübhə yaradır. 

Məlumdur ki, klassik ədəbi dildə “əlif” və “dal” hərfləri məcaz obyektinə 

çevrilmişdir. Bu mənada, başqa hərflərlə bağlı bənzətmələr, demək olar ki, yox 

dərəcəsindədir. Lakin Aşıq Ələsgər əlifbadakı 24 hərfi nəzmə çəkmiş, onların 

dini-fəlsəfi anlamlarını açmışdır. Bu, aşığın savadsızlığı barədəki mülahizələri 

yalanlayır.  

“Se” – sabitdi doğru yola, 

“Sim” – ucadı, bax calala, 

“He” – mehribandı halala, 

Münkir ondan xəcalətdi. 

 

“Xe”  – birdi, xaliqi-əkbər, 

“Dal” – doğru doqquz fələklər, 

“Zal” – zikr eylə dildə əzbər, 

“Re” – rəsulumuz Əhməddi (1, s. 23). 

 Ədəbi dilimizdə heç kəs Aşıq Ələsgər qədər linqvistika-üslubiyyat 

vəhdətini bu dəqiqlik və gözəllikdə verməmişdir.  

  Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında təntənə və dəbdəbə yoxdur, onların 

əvəzinə, geniş poetik təəssürat, səmimi sözlər və ifadələr bolluğu vardır.  Onun 

əösərlərinin mayasında təbiilik dayanır. Aşığın dilində sözlərin çevikliyi, 

hərəkəti sanki onların bir-birilə yarışa girməsi təəəssüratını oyadır.  

Gərdəninə neçə şahmar dolanıb, 

Könül istər, o şahmara dolansın. 

Ərzim alıb iltimasım tutmasan, 

Məcnun olsun, bu dağlara dolansın (1, s. 40).  

 Bu nümunədəki klassik təşbeh (uzun saçların şahmar ilana bənzədilməsi)  

metonimiya səciyyəsindədir. Lakin könülün o şahmara, yəni gözəlin saçına 

dolanmasq təmənnası tamamilə yenidir, bədii icaddır, təzə-tər üslub faktıdır. 

Aşıpq Ələsgər yaradıcılığı dil faktlarının poeziyanın estetik funksiyasını 
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fəallaşdırmasını,  fərdi deyim xaslığının, fikir və düşünsələrin sölərəə yeni 

istiqamət verməsini bir vdaha təsdiq edən maraqlı qaynaqlardan biridir.  

 Dilin müəllifi xalq olsa da, poetik dilin yaradıcıları söz sənətkarlarıdır. Bu 

prosesdə hər bir söz ustadının müəyyən qədər rolu vardır. Bu mənada, Aşıq 

Ələsgər seçkin ədəbi simalardandır. Onuhn əsərləri aşığın yaşadığı dövrün bədii 

dil xüsusiyyətlərinin mənzərəsi haqqında kifayət qədər məlumat verə bilir. 

Ay ariflər, gəlin sizə söyləyim,  

Kəsilib üstümdən yar nişanası.  

Dost uzaq olmaqla könül yad olmaz,  

Ölüncə qəlbimdə var nişanası (1, s. 67).  

 Bəzən poetik dildə elə faktlarla qarşılaşmaq olur ki, hər hansı bir bədii 

mətn başqa bir söz dənətkarını xatırladır. Bu mənada, Aşıq Ələsgərin aşağıdakı 

misraları XVII yüzilliyin elat şairi Molla Pənah Vaqifi yada salır: 

İltimas eylərəm gedən canlardan, 

Dost-düşman içində yar oynamasın. 

Cavandı, oynamaq ona xoş gəlir, 

Bizə əskikliyi var, oynamasın! (1, s. 73). 

 Molla Pənah Vaqifin aşığın dilindəki “oynamasın” inkar felinin əvəzinə 

“oynasın” təsdiq felinin rədif olduğu qoşma maraqlıdır. Aşığın əksinə olaraq 

Vaqif gözəlin oynamasının tərəfdarıdır: 

Başına döndüyüm toy adamları, 

Siz də deyin, toya gələn oynasın. 

Adını demərəm, eldən ayıbdır, 

Filankəsin qızı filan oynasın. 

Hər iki sənətkarda axıcılıq, ritm, sadəlik eyni olsa da, həyat hadisəsinə 

münasibət fərqlidir.  

Ümumxalq danışığına aid olan dil vahidlərinin poetik nitqə daxil edilməsi 

mənalı deyimlərini, milli təfəkkürün uzun yüzilliklərdən bəri axıb gələn 

göstəricilərinin uyğunlaşdırılması prosesində Aşıq Ələsgərin ədəbi dil 

tariximizdə müstəsna xidmətləri vardır.  
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ ГАСАНОВА 

АШУГ АЛЕСКЕР И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

В статье рассматриваются стилистические вопросы азербайджанского 

литературного языка. Для этого проводится лингвистический анализ поэзии Ашуга 

Алескера. Выявлены лингвистические и стилистические факты в творчестве ашугов и 

высказаны научно-теоретические мнения о них. Ашуг Алескер ценится как ашуг, 

приумножающий естественность и красоту азербайджанского языка. В его стихах 

уделяется внимание различным моментам, показаны художественные слова и выражения, 

используемые ашугом. Научные идеи в статье основаны на языковых и стилевых 

материалах. 

Ключевые слова: язык, стиль, слово, выражение, искусство. 
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SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

ASHUG ALESKER AND OUR LITERARY LANGUAGE 

The article deals with the stylistic issues of the Azerbaijani literary language. For this, a 

linguistic analysis of the poetry of Ashug Alesker is carried out. Linguistic and stylistic facts in 

the work of ashugs are revealed and scientific and theoretical opinions about them are expressed. 

Ashug Alesker is valued as an ashug that enhances the naturalness and beauty of the Azerbaijani 

language.In his poems, attention is paid to various moments, artistic words and expressions used 

by the ashug are shown. The scientific ideas in the article are based on language and style 

materials. 

Key words: language, style, word, expression, art. 
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SOVET QURUCULUĞU DÖVRÜNDƏN BƏHS EDƏN SƏNƏDLĠ POVESTLƏRDƏ 

SOSĠAL-SĠYASĠ GERÇƏKLĠKLƏRĠN ƏKSĠ 

 

Məqalədə Azərbaycanda sovet quruculuğu prosesindən bəhs edən tarixi-sənədli 

povestlərdə dövrün ictimai-siyasi proseslərinin əksi məsələsi araĢdırılır. Bu mövzuda bir neçə 

əsərin müəllifi olan Musa Qocayevin “Tək əldən səs” sənədli povestində orqanlarda uzun 

müddət çalıĢmıĢ bolĢevik Ələkbər Abdullayevin obrazı yaradılmıĢ, onun ömür yolu, fəaliyyəti 

sənədlər iĢığında bədiiləĢdirilmiĢdir. Əkrəm Səlimzadə və Rzabala Nurəliyevin birgə müəllifi 

olduğu “Ġz itmir” sənədli povestində fəal çekist Novruz Rzayevin həyatı və orqanlardakı fəaliyyət 

yolu dövrə aid mənbələrə uyğun Ģəkildə bədii planda canlandırılmıĢdır. Hər iki povestin bədii və 

sənətkarlıq məziyyətləri diqqət mərkəzinə çəkilmiĢ, Ģəxsiyyət və dövrün ictimai-siyasi 

proseslərinin nəsrdə ifadəsi məqamı tədqiq olunmuĢdur. 

Açar sözlər: tarixi povest, Ələkbər Abdullayev, Novruz Rzayev, sovet quruculuğu, 

bədiiliyin meyarı, tarixi-siyasi Ģərait 

 

Azərbaycan ədəbi fikrində tarixi-sənədli povestin mövzu dairəsində sovet 

quruculuğu prosesinin əksinə həsr olunan çoxsaylı povestlər vardır. Bu dövrdən 

mövzu alan bədii nümunələrdən biri də Musa Qocayevin “Tək əldən səs” 

povestidir. “Musa Qocayev bir neçə roman və povestin müəllifidir, eyni 

zamanda bu tipli əsərlərin də müəllifidir, “Kəşfiyyatın izi” kinossenarisinin 

müəllifidir” (4,  s. 338). Qeyd edək ki, povestdə həyatı və fəaliyyəti yolu 

sənədlər, faktların timsalında bədiiləşdirilən Ələkbər Abdullayev haqqında bir 

neçə əsər yazılmışdır. Belə bədii nümunələrdən biri də Aydın Abdullayevin 

“Gərək belə görüşməyəydik” povestidir. Aydın Abdullayev eyni zamanda 

“Nübar”, “Dağlar o dağlar deyil” kitablarının da müəllifidir, bu kitablarında da 

Azərbaycan çekistlərindən, sovet quruculuğunda iştirak edən azərbaycanlı 

kəşfiyatçılar, kommunistlərindən bəhs etmişdir. “gərək belə götüşməyəydik” 

kitabının annotasiyasından oxuyuruq: “Kitabda inqilabın ilk günlərində, Böyük 

Vətən müharibəsi dövründə, həmçinin müasir günlərimizdə Azərbaycan 

çekistlərinin keçdikləri şanlı və məsuliyyətli yollardan söhbət açılır. Bu sənədli 

povest və hekayələrdə məşhur çekist Ələkbər Abdullayevin timsalında 

quruluşumuz, varlığımız naminə yeri gələndə həyatını belə əsirgəməyən 

nəsillərin mübarizəsini bədii lövhələrlə canlandırır.” (1).  

Ələkbər Abdullayevin ömür və fəaliyyət yolundan bəhs edən sənədli 

povestlərdən olan M.Qocayevin “Tək əldən səs” povestində sovet 

quruculuğunda fəal iştirak etmiş orqan işçisi Ələkbər Abdullayevin portreti 

yaradılmaqla bu dövrün bir sıra ictimai-siyasi problemləri də dövrə aid sənədlər, 

faktlar, xatirə qeydləri əsasında bədii-xoniki planda əks etdirilmişdir. (6). 

Povestdə Ələkbər obrazı real həyatdakı simasına, mövqeyinə uyğun şəkildə 

yaradılmışdır. Bunu dövrə aid mənbələr də təsdiq etməkdədir. Xalq yazıçısı Əli 

Vəliyev xatirələrində yazır: “Mən 1926-1927-ci illərdə Qubadlı nümunə 

məktəbində dərs deyir, firqə özəyinə rəhbərlik edirdim. Üçüncü firqə özəyinin 

hesabında duran Ələkbər Abdullayev 1925-ci ildən partiya üzvü idi. İntizamlı 
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kommunist, bacarıqlı işçi...kimi tanıdığım bu oğlanla çox çəkmədi ki, 

yaxınlaşdım” (s. 202). Yaxud Ədib xatirələrində yazırdı: “Gipo Ələkbər idi. 

Dostlarıda onu belə adlandırırdı, düşmənləri də” (3, s. 203). Quru, xroniki 

təsvirlərin hakim olduğu, bədiiliyin tələblərinin o qədər də gözlənilmədiyi 

povestdə sənədlilik faktoru əsəri bədiilikdən daha çox oxumağa səbəb verir.  

Povestdə təsvir olunur ki, Nadir bəy bir neçə bəy yoldaşlarını Qubadlıda 

Həkəri çayının sahilinə Səfər bəyin bağına-“Qüdrət bulağına” gətirir, onların kef 

məclisində duyulan narahatlıq bəylərin səlahiyyətlərinin azaldılması, fəhlə və 

kəndlilərin özbaşınalığı, idarəolunmazlığı ilə bağlıdır. Bəylər özlərində 

məsləhətləşir, onları dəstəkləyən çar idarə sistemindəki arxaları hesabına 

tədbirlər tökürlər. Bu kef məclisində hadisələrə daxil olan Çoban Nəbinin oğlu 

yeniyetmə Ələkbər gələcəyin aktiv bolşeviki, kommunisti kimi məzlum, əzilən 

təbəqənin kimsəsiz nümayəndəsi olaraq çar mütləqiyyətinin yerlərdəki idarəçilik 

sisteminin iç üzünü ortaya qoyur və yazıçının bu səhnələrdəki canfəşanlığının 

səbəbi də qurulacaq bolşevik hökumətinin yaratdığı şəraitlə çar dövrü arasındakı 

uçurumu dərinləşdirməkdir. Bu məclisdə iştirak edən, sonra Ələkbərə qarşı olan 

bəylərin münasibətindən riqqətə gəlib etiraz dolu şerini oxuyan Aşıq Hüseynin 

qoşması da situasiyanı dərinləşdirən məqamlardandır. Aşıq Ələkbərin halına 

yanaraq bəylərə ünvanlı aşağıdakı şeri oxuyur və bəylər onu da acılayırlar:  

Fürsət Əldə ikən yaxşılıq eylə, 

Həmişə əlində ixtiyar olmaz. 

Güvənmə sən dövlətinə, malına, 

Mala, mülkə, ömrə etibar olmaz (6, s. 27). 

Onların dilində Dursunun Bakıya fəhləliyə gedəndən sonra “dilinin 

uzanması” məqamı sovet qurulana qədərki dövrdə fəhlə və kəndlilər arasında 

alovlandırılan inqilabın rişələrini aşkar ifadə edir. Ələkbər bəydən şikayət üçün 

Gəncə qubernatorunun yanına getsə də bir fayda ala bilmir, ona Sabirin şeri ilə 

cavab verirlər: “Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?” (6, s. 284). 

Povestdə ikinci cəbhədə bolşeviklərin iclası təsvir olunur, burada Nərimanov 

çıxış edir, yerlərdə özlərinə tərəfdar toplanması işinin sürətlənməsi gərəyindən 

danışır, yerlərə göndəriləcəklərin siyahısını Dadaş Bünyadzadə oxuyur. 

Göndərilənlərdən biri də Əzizdir ki, qarşıda Ələkbərdəki bolşevik ruhunu duyub 

onu  üzə çıxaran əsas sima Əziz olur. Yazıçı həssasiyyətlə bolşeviklərin 

məramını ifadə etməyə çalışır və onbirinci ordunun zabiti Salamzadənin dilindən 

deyir: “...bu gündən əksinqilabi müsavat hökumətini yıxmış və xalq məxsus olan 

sovet hakimiyyətini elan etmişik” (6, s. 290). Nəhayətində Ələkbər Qubadlının 

Eyvazlı kəndində kənd sovetinin sədri seçilir, bolşeviklərə qarşı duran yerli 

qüvvələrlə kəskin mübarizədə Ələkbər fəallıq göstərir, qaçaqlara qarşı 

amansızcasına mübarizə aparır, mərkəz onun bu əzmini mükafatlandıraraq onu 

vəzifədə irəli çəkir, Ələkbər bir vaxtlar ona qarşı amansız olan Səfər bəyin oğlu 

Əfran bəyi öldürür, Əziz Kürdoğlu ilə birgə Kirovla görüşür, 4 yanvar 1923-cü 

ildə Ələkbər Abdullayev Qubadlı İcraiyyə Komitəsində təlimatçı, Siyasi idarədə 

təlimatçı olur. Şurnuxu meşələrində Qaçaq Süleymanı tutur, Gorus-Dəliqaya 

arasında Surenin dəstəsini zərərsizləşdirir, Masallıda Siyasi İdarəyə rəis təyin 

olunur, Axundzadənin quldur dəstəsini dağıdır, Bərdə Dövlət Təhlükəsizlik 

Xidmətinə rəis göndərilir, Sarıtel Aslanın dəstəsini ələ keçirir və s. Qaçaqlara 

qarşı döyüşlərdə yaralanır və onun yaralı yalda işlərin başında durması 
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vəzifəsinə sədaqət nümunəsi kimi təqdim olunur. Qeyd edək ki, dövrə aid mənbə 

və xatirələrdə də bu fakt dəqiqliyi ilə verilir, povestdə təsvir olunanla eynilik 

təşkil edir: “Ədib yazır: “Lazım olanda isə əlinə silah alıb döyüşə atılırdı(belə 

döyüşlərin birində düşmən gülləsi sol çiyninin dağıtmışdı)” (3, s. 204). Eyni 

zamanda Ələkbər Abdullayev əsərdən məlum olur ki, Qaçaq Nəbinin 

qohumudur. Yazıçı bu təzadı ona görə yaradır ki, göstərsin ki, sovet cəmiyyəti o 

qədər yaxşıdır ki, Qaçaq Nəbinin qohumu belə qohumundan imtina edərək bu 

rejimin fəal dəstəkçisinə çevrilib. Mərtəbələr beləcə davam edir, Ələkbər 1941-

ci ildə Daxili İşlər Nazirliyində Banditizmlə mübarizə idarəsinə rəis təyin 

olunur. Ardınca Ələkbər Bakıya gətirilir, sovet dövlətinə qarşı mübarizə 

hərəkatının üzvləri olan Slasşov və təşkilatın Tehran qanadının rəhbəri Fon 

Krauze ilə əlaqə yaradıb onları zərərsizləşdirir, köhnə müsavatçı Ağasəlimlə 

bağlı açılan səhifədə müsavatın gizli mətbəəsini aşkar edir və Əlimərdanı ifşa 

edir, hətta dairəni daha da genişləndirərək antisovet sionist təşkilatın 

rəhbərlərindən olan Kunini Ələkbər ələ keçirir, onların Bakıdakı “K borbe” 

jurnalının işini dayandırır, 1927-ci ildə Bağırov Siyasi İdarədən çıxarılır, Novruz 

Rzayev onun yerinə təyin olunur, o da Ələkbəri yola vermir, Qazağıstana 

vəzifəyə göndərir, 1937-ci ildə həbs olunur, istintaq göndərilir, Leninə, Yejova 

şikayət etsə də xeyiri olmur, 1940-cı ildə həbs olunur, 1941-ci ildə vəfat edir. 

Povestdəki hadisələrin axarı bu şəkildə qurulur və təsvir olunan faktların çox 

hissəsi mənbələr, sənədlər əsasında işləndiyindən tarixlə uyğundur. Amma 

əsərdə verilən Ələkbər Abdullayevin 1941-ci ildə vəfat etməsi faktının 

alternativi də vardır. Belə ki, Ələkbərin qonşusu, sovet orqanlarından təqaüdçü 

Muxtar Musayev xatirələrində Ələkbər Abdullayevin ölümünü belə ifadə edir 

“1964-cü ildə, Ələkbərin vəfatından tam on il sonra” (s. 215). Əlavə olaraq 

Muxtar Musayev onun dəfni haqqında da müəyyən informasiyalar verir: “Məzarı 

başında böyük adamlar danışdı. Səməd Vurğun da ordaydı, Süleyman Rəhimov 

da, Əli Vəliyev də. Başqa yazıçılar da var idi” (3, s. 215). Dövrə aid sənədlərdə 

Ələkbərin sürgün olunması, həbs olunması səbəbi haqqında dəqiq fikir 

olmadığından onun ölüm tarixini də dəqiqləşdirmək olmur.  

Povestdə sadəcə məntiqsizlik, diqqətsizlikdən doğan məqamlar da vardır. 

Belə ki, Səfər bəy Ələkbərin gah öküzünü, gah da uzunqulağını öldürmüş olur. 

Ələkbərin anası Gülüm nənə, yoldaşı Xuraman, qaynatası Hacı Salman, Əziz 

Kürdüstanlı povestdə hadisələrin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Xüsusilə 

Hacı Salmanla Ələkbərin münasibətləri maraqlı şəkil alır, Ələkbərin ona 

davranışı milli-mental dəyərlərimizə uyğun olmadığı kimi, Hacı Salmanın qızı 

Xuramanla davranışı da etik normalara uyğun deyil, Azərbaycan ailə modelini 

gözdən salacaq səviyyədədir. Yaxud, Ələkbər obraz kimi sanki ikiləşmə keçirir, 

yəni Ələkbər kənddə filosofyana təbi ilə seçildiyi kimi mərkəzdə-Bakıda 

bəsitliyi, düşüncəsi, savadsızlığı ilə diqqəti cəlb edir. Yazıçının qüsur ayağına 

yazılan bədii təsvirin sönük olması ilə diqqəti cəlb edən məqamlar da vardır. 

Belə ki, kitabın 331-ci səhifəsində yaz yağışı o qədər sönük təsvir olunur ki, 

düşünürsən ki, bolşeviklər tam qələbə çalıb bütün kütlələri ələ alsa idi yağış daha 

yaxşı yağa bilərdi. Yaxud povestdə süjetdaxili səhnələr arasında keçidlər çox 

sönük təsvir olunur. Və ya Ələkbərin dilindən verilə “Ay qız milis rəisini cala” 

(6, s. 334) ifadəsi qəhrəmanımızın nə şanına, nə də tutduğu vəzifəyə uyğun ifadə 

deyil. Ələkbərin dilindən verilən “Bu da mən, adı dillərdə dastan olmuş Ələkbər 
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Abdullayev” (6, s. 333) sözləri dastanda Koroğlunun belə dilinə gətirməyəcəyi 

ifadədir. Sarıtel Aslanın ələ keçirilməsi əməliyyatı da olduqca sönük təsvir 

olunmuşdur.  Dövrə aid sənədlərdə, xatirələrdə Ələkbər Abdullayevin fəal çekist 

olduğunu göstərən faktlar da vardır. Belə ki, yazıçı özü də bu tipli hadisələrin 

içərisində olduğundan məsələləri dəqiqliklə bilirdi, düşünürük ki, sadəcə nələri 

demək, aşkarlamaq olardısa onları bədii planda vermişdir. Qarabağda Teva adlı 

bandit dəstə rəhbəri olub. 1920-1921-ci illərdə bu dəstənin antisovet fəaliyyətini 

dayandırmaq üçün şəxsən Mircəfər Bağırov məsul şəxs kimi əməliyyata nəzarət 

etmişdir. Bununla bağlı povestdə deyilir “1921-ci il martın 21-də Azərbaycan 

kommunist Partiyasının Mərkəzi komitəsi Qarabağda Tevanın bandasına son 

qoymaq üçün başda Mircəfər Bağırov olmaqla bir dəstə məsul işçini Qaryagin 

rayonuna göndərdi. Tezliklə M.Bağırov yerli kommunistlərdən və kəndlilərdən 

döyüşçü dəstələri yaratdı. Bir həftə keçməmiş, yəni 1921-ci il aprelin 

əvvəllərində M.Bağırovun dəstələri Tevanın bandasını darmadağın edərək 

daşnaq qiyamına son qoydu. Tevan canını xilas etmək üçün İrana qaçdı. 

 Həmin hadisədən 20 il sonra, yəni 1941-ci ildə Sovet qoşunları İran 

torpağına girərkən o zaman Zaqafqaziya cəbhəsinin hərbi şurasının üzvü General 

leytenant M.Bağırov DTK-nın kəşfiyyatçılarına nəyin bahasına olursa-olsun 

Tevanı axtarıb tapmaq əmri vermişdi. Çox çəkmədən çekistlər Tevanı Tehranda 

tapıb Bakıya gətirdilər. Mənə sonralar DTK-nın banditizmə qarşı şöbəsinin rəisi 

məşhur çekist, polkovnik Ələkbər Abdullayev danışırdı ki, M.C.Bağırov mənim 

kabinetimdə Tevanı danışdırdıqdan sonra güllələdi” (9). Bu fakt da Ələkbərin 

bolşeviklər arasındakı hörmətini, ona olunan etibarı göstərir.  

Maraqlısı budur ki, Daxili İşlər Nazirliyində Banditizmlə Mübarizə 

İdarəsinin rəisi kimi vəzifəyə yüksələn Ələkbər Abdullayevin sovet qurulduqdan 

sonra təhsil alması ilə bağlı hansısa informasiya yoxdur. Ələkbər Abdullayev 

haqqında mənbələrdə yazılır: “1930-cu ildə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 

sədri vəzifəsində işləmişdir. Sonralar isə Daxili İşlər Nazirliyinin banditizmə 

qarşı mübarizə idarəsinin rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Bu sistemdə 

polkovnik rütbəsinə qədər ucalmışdır.” (2, s. 180). O da məlum olur ki, Ələkbəri 

işə götürən Aslan bəy Sultanov olmuşdur: “Ələkbər Abdullayev sonralar da 

Aslan bəyə sədaqətini bildirmiş, onun qəhrəmanlıqlarından ətrafındakı insanlara 

bəhs etmişdir və bildirmişdir ki, mən və bir çoxları məhz Aslan bəy Sultanov 

məktəbinin yetirmələriyik.” (2, s. 181).  

Sovet quruculuğundan bəhs edən tarixi-sənədli povestlərdən biri də Əkrəm 

Səlimzadə və Rzabala Nurəliyevin birgə müəllifi olduğu “İz itmir” əsəridir (8). 

Povestdə 1920-40-cı illərdə fəal bolşevik, siyasi idarənin əməkdaşı olmuş, 

Azərbaycan SSR orqanlarında çalışan Novruz Rzayevin həyat və fəaliyyət yolu 

geniş epik lövhələrdə işıqlandırılmışdır. Povestdən öyrənirik ki, Novruz Rzayev 

uşaqlıq və gənclik illərində məşəqqətli dövr yaşamış, kiçik yaşlarında atası 

dünyasını dəyişmiş, erkən əməyə alışmalı olmuş, təhsilini yarımçıq qoymuşdur. 

Novruzun ailəsi ordubadlıdır, o ilk təhsil almağa 1892-ci ildə atasının dostu 

görkəmli maarifçi Məhəmmədtağı Sidqinin məktəbinə gedir. Atasının ölümü ilə 

əvvəl Ordubadda ipək fabrikində, sonra Culfa-Təbriz yol çəkilişində fəhlə 

işləyir, bolşevizm ideyaları da bu illərdə fəhlələr arasında geniş yayılmışdı və 

onun da düşüncələrinə hakim olur. Nəticə olaraq fəhlələri inqilabi əhvala 

köklədiyindən Novruz İrandan qovulur. Yazıçılar o qədər sosializm xəstəliyi ilə 
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zəhərlənmişdir ki,  Rusiya və Azərbaycanı nəzərdə tutaraq deyirlər: “Ölkələr 

qərinələrdən bəri bir olub” (8, s. 42). Zamanla Novruz qatı kommunist olur, 

hətta çıxışlarında müsavatçıları ittiham edir və deyir: “Axı müsavat hökuməti nə 

məqsədə Sovet Rusiyasına neft satmaq istəmir?” (8, s. 42). Yaxud bu səhnələrdə 

maraqlı bir cümlə oxuyuruq ki, bu dövrü yaxşı bilən, özləri də orqanlarda 

fəaliyyət göstərən müəlliflər belə bir fikir irəli sürür: “Yelkənli gəmilər İran 

adına, Həştərxan adına Sovet Rusiyasına çoxdan yanacaq daşıyır” (8, s. 43). 

Novruzun çıxışında “Günəşli aprel günündə azadlığa çıxmış Azərbaycan xalqı” 

ifadəsi səslənir ki, bu da rejimin yazıçılara dedirtdiyi bir gerçəkdir.  

Novruz Rzayev qaçaqçılığa qarşı mübarizədə fəal sima olmuşdur. Bununla 

bağlı ayrı-ayrı tədqiqatlarda müəyyən informasiyalar əldə etmək olur. Məsələn 

professor Fizuli Bayat öz kitabında “İz itmir” povestinə istinadən yazır: “Əslində 

Xankişi, Cankişi qardaşları məşhur Yardımlı qaçaqlarından olub, boyları qısa 

olduqları için Güdələr adı ilə məşhur olmuşlar. Onlar Yardımlının Hanuba 

kəndindən olub bir qan davası nəticəsində Çar Rusiyası zamanında qaçaq 

düşüblər və Azərbaycanda sovet hökuməti qurulanda qaçaqçılıqdan əl 

çəkməyiblər. Bəzi məlumatlara görə 1928-ci ildə Çanaxbulaq kəndində gedən 

döyüşdə məğlub olaraq o zamanın digər məşhur qaçağı olan Qaçaq Həsənlə 

bərabər İrana keçiblər. Qaçaq Cankişi və Qaçaq Həsən 1950-ci illərə qədər 

İranda yaşayıb orada da ölüblər” (5, s. 133-134). 

Nəhayət Novruz Rzayev “Kommunist” partiyasına üzv olur, həm də 

Karolyov, M.S.Ordubadi və M.Əlixanovun zəmanəti ilə. 1927-29-cu illərdə 

Siyasi İdarəyə rəhbərlik edir.  

Əsərdən əlavə Novruz Rzayev kimdir? Sualı ətrafında araşdırma apararkən 

maraqlı bir məqam diqqəti cəlb edir. Bir mənbədə yazılır: “Novruz Rzayev 

şəxsiyyətinin layiqli qiymətini zəngin və mənalı ömür yolunun 25 ilini 

təhlükəsizlik orqanlarında yorulmaz fəaliyyətdə keçirmiş ulu öndər Heydər 

Əliyev verir. Heydər Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şəxsi heyəti ilə 

görüşlərinin birində Novruz Rzayev barədə bu fikirləri söyləmişdir: "Qısa 

müddət - 1926, 1927, 1928-ci illərdə Novruz Rzayev bu orqana rəhbərlik 

edibdir. Amma onun başına da sonra çox böyük bəlalar gətiriblər. Tarixdən 

məlumdur və mənim xatirimdədir, 1956-cı ildə Mircəfər Bağırovun qrupunun 

məhkəməsi zamanı Novruz Rzayevin istintaq işinin içindən onun Stalinə 

göndərdiyi bir məktubu çıxmışdı. Bu, çox məşhur məktubdur o, çox cəsarətli, 

çox əqidəli bir insan kimi o məktubda 1937-38-ci illərdəki kütləvi repressiyalara 

qarşı etirazını, hiddətini açıq-aydın bildiribdir. Çox məşhur məktub idi, o vaxtlar 

bizim mətbuatda da ondan istifadə etdilər. Ona görə də, xatirimdədir, mən 

Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyərkən biz Novruz Rzayevin adını 

əbədiləşdirdik. Mən onun fəaliyyəti, tərcümeyi-halı ilə tanış oldum. Çox dəyərli 

bir insan olmuşdur və xalqına çox sədaqətlə xidmət etmişdir" (11). O da məlum 

olur ki, “O, bu vəzifədə çalışdığı müddətdə müvafiq orqanda özünü büruzə verən 

nöqsanları kəskin şəkildə pisləmiş və onların aradan qaldırılması üçün səylər 

göstərmişdir. Novruz Rzayev mərkəzə yazdığı məktublarda dəfələrlə 

repressiyalara, xalqımıza qarşı həyata keçirilən əsassız siyasi təqiblərə qəti 

etirazlarını bildirmişdir. Müttəfiq respublikalarda milli mənlik şüurunun 

oyanmasının qarşısını almaq üçün total repressiyalara rəvac verən mərkəzi 

hökumət nəinki bu müraciətlərə biganə qalır, söz sahibi olan insanları sıradan 

https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Mirc%C9%99f%C9%99r_Ba%C4%9F%C4%B1rov
https://az.wikipedia.org/wiki/Novruz_Rzayev
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çıxarmaqla milləti intellektual elitadan məhrum etməyə yönəlmiş siyasət 

yürüdürdü. Novruz Rizayevə qarşı qondarma ittihamlara o qədər geniş meydan 

verilir ki, hətta mərkəzi mətbuat orqanı olan "İzvestiya" qəzeti "Sovet aparatında 

jandarmlar" adlı məqalə dərc etdirir. Məqalədə Novruz Rzayev əksinqilabçı 

təşkilatlarla əlaqədə, dövlət əmlakına laqeyd münasibətdə ittiham olunur. 

N.Rzayev Moskvaya - Orconekidzeyə, Molotova, Yaroslavskiyə ünvanladığı 

məktubda özünə qarşı irəli sürülmüş ittihamları tutarlı dəlillərlə təkzib edir, 

təmiz adının qarayaxmalardan müdafiə olunmasını tələb edir” (11). Bu kimi 

əməlpərvər xidmətlərinin müqabilində Novruz Rzayev “N.Rzayev 1937-ci il 

oktyabr ayının 31-də Alma-Ata şəhərində Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər 

Komissarlığının qərarı ilə həbs edilərək Bakıya gətirilir. Maraqlıdır ki, onun 

barədə həbs-qətiimkan tədbirinin şeçilməsi haqqında qərara da Azərbaycan SSR 

Xalq Daxili İşlər Komissarlığının Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsinin 2-ci şöbəsinin 

rəisi Qriqoryan razılıq verir. Bu işi aparan müstəntiqlərin səriştəsizliyinin, 

savadsızlığının və onların bu işləri tələm-tələsik bitirməkdə maraqlı olmasının 

bariz nümunəsi kimi müttəhimin həbsi haqqında qərarda məhkumun doğulduğu 

Ordubad şəhərinin İrana mənsubiyyəti barədə məlumatın özünə yer tapmasını 

faktını göstərmək olar. 

1939-cu il avqustun 2-də Qazaxıstan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığı 

qoşunlarının Hərbi tribunalının məhkəməsinin qərarına əsasən bəraət almasına 

baxmayaraq, 1940-cı il yanvarın 5-də saxtalaşdırılmış sənədlər əsasında təkrar 

həbs olunmuş və SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının hökmü ilə 1941-

ci il iyunun 30-da ölüm cəzasına məhkum edilmişdir. 1955-ci il mart ayının 19-

da N.Rzayev SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının Sərəncamı ilə bəraət 

almışdır” (11).  Novruz Rzayevin özünümüdafiə müstəvisində atdığı bir addım 

haqqında isə belə informasiya verilir: “Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Siyasi 

İdarəsinin məlumatları isə Sumbatov-Topuridzenin stolunun üstünə qoyulurdu. 

Belə ki, Azərbaycan Siyasi İdarəsinin rəisi olmuş Novruz Rzayev M.Bağırovu 

həbs etmək üçün Ə.Zizinskidən istifadə etmək istəyirdi. O, Əli bəydən 

M.C.Bağırovun əleyhinə ifadələr almağa cəhd edirdi. Lakin hətta belə bir ifadə 

alınmış olsaydı belə, Moskvaya göndərilən bu məlumat Tiflisdə ilişib 

qalacaqdı.” (10). 

Bir arqumentə daha nəzər salaq. Milli mücadilə hərəkatının başçılarından 

olan Mirzəbala Məmmədzadə 1929-cu il may ayının 20-sində Novruz Rzayevin 

“Çeka”nın 9 illik fəaliyyətindən bəhs edən çıxışındakı aşağıdakı fikirləri 

xatırladır: “1928 sənəsində Azərbaycan Fövqəladə Komisyonu - "Çeka" 

"Müsavat" firqəsinin yeni mərkəzini (?) kəza və Bakı şöbələrini, əskəri və terror 

qrup və təşkilatlarını kəşf və təsviyə etdi (?)”. 

"Kəşf və təsviyə olunan (yəni Sibiryaya sürülən, qətl olunan və s.) 

"Müsavat" v.s. kontrrevolisyon təşkilatları hüdud xaricində olan əksi-inqilab 

idarə və təşkilatları ilə münasibətdə bulunmuş, onlardan yardım və direktiv 

almışlardı...". 

Fəqət bolşeviklərin "Çeka" mütəxəssislərinə məxsus raporlarında bir lisan 

vardır. Daima "Masavat" aradan qaldırıldı, "gömüldü" deyən və böylə deməyə 

alışqan olan, "Müsavat"ın əbədi olaraq məhv edildiyini iddia edən çekistlər bu 

dəfə yalnız "təsviyə" təbirilə iktifa ediyor, eyni zamanda böyük bir qorxu 

içərisində bulunduğuna bir əlamət olaraq diyor ki: "Məhəmməd Əmin 

https://az.wikipedia.org/wiki/Novruz_Rzayev
https://az.wikipedia.org/wiki/1941
https://az.wikipedia.org/wiki/Novruz_Rzayev
https://axar.az/news/toplum/31113.html
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Rəsulzadələr, Sovetlər İttifaqını içərisindən dağıtmaq istiyorlar. Şübhə yoxdur 

ki, bu təşəbbüslər nəticəsiz qalacaqdır. Çünki proletar diktatorluğunun lazımı 

orqanları ("Çeka", Qızıl Ordu) Sovet hökumətini sarsıtmaq istəyən hər təşkilatın 

kökünü vaxtlı-vaqtında yandırmaqdadır” (7). 

Povestdə müəlliflərin Novruz Rzayev və onun ətrafında baş verən 

hadisələri təsvirində çoxsaylı informasiya, faktlara istinad etdiyi görünür ki, bu 

da onların özlərinin də dolayısıyla bu proseslərin içində olduğu ilə bağlana bilər 

bu xüsusdur. Amma əsərdə quru, sxematik, bədiiliyin zəif olduğu səhnələr də 

çoxdur və bu məqamlar tarixi nəsrin bədiilik prinsipinə uyğun deyil. Eyni 

zamanda sovet dönəminin ideoloji yanaşması bir sıra tarixi-siyasi məsələlərdə 

yalnışlıqlara gətirib çıxarmışdır. Belə ki, sovet dövründə “Kürdüstan” adlı bir 

inzibati ərazi vahidi olmamışdır. Amma müəlliflər Novruzun dilindən yazır: 

“...Kürdüstanda Pirverdi Məmməd oğlunun...quldur dəstələri gündə min bir fitnə 

fəsad törədirlər” (8, s. 52-53). Bu məqam diqqəti cəlb edəndir ona görə ki, sovet 

rejimi türkdilli xalqları əldə saxlamaq üçün etnik münaqişələrdən istifadə edirdi 

və təəssüf doğuran hal budur ki, dövr sovet dövrü olsa da bir yazıçının sırf bu 

cümləni bədii mətnə yamaması normal hal hesab oluna bilməz. Yaxud əsərdə 

yaşanmış bir hadisə, məsələn məşhur Klara Setkinin Bakıya səfəri ilə bağlı 

informasiya verilir, Novruz Rzayevin onu müşayət etməsinədən bəhs olunur 

amma Ağababa Yusifzadənin adı belə çəkilmir. Sənədlər isə onu göstərir ki, 

Klara Setkini müşayət edənlərdən əsas sima Ağababa Yusifzadə idi və Klaranın 

səfərindən sonra öz qızına Klara adı qoymuşdur ki, bu həmin Zerkala Klara kimi 

kriminal aləmdə tanınmışdır.  

Povestdə bu kimi hallar vardır, düzdür əsərin ümumilikdə bədii 

məziyyətlərinə o qədər kölgə salmasa da ictimai-mədəni dəyərini aşağı salır. 

Sənədli povest sovet quruculuğu prosesinin bir sıra gerçəklərini göz önünə 

gətirməklə yanaşı Naxçıvan torpağının yetirməsi olan Novruz Rzayevin ömür 

yolu və fəaliyyəti, mübarizə əzmi haqqında bitkin fikir formalaşdırır. İstər 

Əkrəm Səlimzadə və Rzabala Nurəliyevin müəllifi olduğu “İz itmir”, istərsə də 

Musa Qocayevin “Tək əldən səs” tarixi-sənədli povestləri sovet quruculuğu 

dövrünün ictimai-siyasi proseslərini azərbaycanlı bolşeviklərin fəaliyyətlərini, 

dövrün reallıqlarını öyrənmək baxımından tarixi-siyasi əhəmiyyət daşıdığı kimi 

ədəbi dəyəri ilə də diqqəti cəlb edir.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГАШИМОВ 

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПОВЕСТЯХ О СОВЕТСКОМ ПЕРИОДЕ 

 В статье исследуется отражение общественно-политических процессов того 

времени в историко-документальных повестях о процессе становления  советского 

руководства  в Азербайджане. Муса Годжаев, автор нескольких работ на эту тему, в 

документальной повести «Звук одной руки» создал образ большевика Алекбара 

Абдуллаева, долгое время работавшего в органах, а его жизнь и деятельность 

проиллюстрированы на основе документов. В документальной повести  «Следы не 

исчезают» в соавторстве с Акрамом Салимзаде и Рзабала Нуралиевым жизнь и 

деятельность активного чекиста  Новруза Рзаева  в органах возрождены в художественном 

плане в соответствии с источниками того периода. Художественные и мастерские  

достоинства обоих рассказов были поставлены в центр внимания,  способы выражения 

личности и общественно-политических процессов того периода в прозе были привлечены 

к исследованию. 

 Ключевые слова: историческая повесть, Алекбер Абдуллаев, Новруз Рзаев, 

советское строительство, критерии искусства, историко-политические условия. 

 

SUMMARY 

ALI HASHIMOV 

REFLECTION OF SOCIO-POLITICAL REALITIES IN DOCUMENTARY STORIES 

ABOUT THE SOVIET PERIOD 

 The article examines the reflection of the socio-political processes of that time in 

historical and documentary stories about the process of formation of the Soviet leadership in 

Azerbaijan. Musa Gojaev, the author of several works on this topic, in the documentary story 

"The Sound of One Hand" created the image of the Bolshevik Alekbar Abdullayev, who worked 

in the organs for a long time, and his life and activities are illustrated on the basis of documents. 

In the documentary story "Traces do not Disappear", co-authored with Akram Salimzade and 

Rzabal Nuraliev, the life and activities of the active security officer Novruz Rzayev in the organs 

are revived artistically in accordance with the sources of that period. The artistic and masterly 

merits of both stories were put in the spotlight, the ways of expressing personality and socio-

political processes of that period in prose were brought to the study. 

 Keywords: historical novel, Alekber Abdullayev, Novruz Rzayev, Soviet construction, 

criteria of art, historical and political conditions. 
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AġIQ ƏLƏSGƏRĠN HƏYATI ĠLƏ BAĞLI DASTAN-RƏVAYƏTLƏR 

 

         AĢıq Ələsgər Azərbaycan ədəbiyyatında böyük el nəğməkarı kimi həmiĢə özünə Ģöhrət 

qazandırmıĢdır. Xalqın yaddaĢında, xatirələrində AĢıq Ələsgərin həyatı, yaradıcılığı, fəaliyyəti 

ilə bağlı çoxlu müxtəlif səpkidə rəvayətlər, bəzən də tarixdə həqiqətən də olmuĢ  epizodlara rast 

gəlmək mümükündür.    

     AĢıq Ələsgərin həyatı haqqındakı dastan-rəvayətlərdə həm də aĢığın çoxlu Ģeirləri diqqəti 

cəlb edir.  Bu keyfiyyətlər onu Azərbaycanın hər yerində ĢöhrətləndirmiĢ, ustad bir sənətkar kimi 

məĢhurlaĢmıĢdır. Məqalədə də demək olar ki, AĢıq Ələsgər yaradıcılığının bütün sahələrinə həsr 

edilmiĢ dastan-rəvayətlərdən danıĢılmıĢdır.  

       Açar sözlər: AĢıq Ələsgər, dastan-rəvayətlər, ustad aĢıq, Ģeirlər, qoĢmalar, el sənətkarı, 

yaradıcılıq yolu, Azərbaycan ədəbiyyatı, xalqın yaddaĢı, bədahətən və s. 

 

Aşıq Ələsgər Azərbaycan ədəbiyyatında böyük el nəğməkarı kimi özünə 

şöhrət qazandırmışdır. Xalqın yaddaşında, xatirələrində Aşıq Ələsgərin həyatı, 

yaradıcılığı, fəaliyyəti ilə bağlı çoxlu müxtəlif səpkidə rəvayətlər, bəzən də 

tarixdə həqiqətən də olmuş  epizodlara rast gəlmək mümükündür. Tarixən, istər 

aşığın öz dövründə və istərsə də sonrakı dövrdə yaşamış aşıqlar Aşıq Ələsgərin 

həyatı ilə bağlı yarıgerçək, yarıəfsanəvi əhvalatları bir az da bəzəyərək toy 

şənliklərində, el bayramlarında, məclislərdə danışarmışlar. Bunlara çox zaman 

ya əhvalat, ya da hekayət adı verirdilər. Bu bədii parçalar Aşıq Ələsgərin, bu el 

nəğməkarının həyatı və yaradıcılığı haqqında olduqca maraqlı faktları üzə 

çıxarmışdır. Çox maraqlıdır ki, bu el sənətkarı dastan yaradıcılığı ilə məşğul 

olmamışdır. İslam Ələsgərovun “Aşıq Ələsgər” kitabında yazılır ki, Aşıq 

Nəcəfin Aşıq Ələsgərlə bağlı xatirəsi daha maraqlıdır: ”Bir gün oturmuşduq. 

Tufarqanlı Abbasdan, Qurbanidən, Valehdən, Kərəmdən söz düşdü. Onların 

dastanları haqqında söhbət getdi. Ələsgər əmimdən soruşduq ki, ay dədə, 

(Ağkilsə kəndinin adamlarının çoxusu Aşıq Ələsgərə “dədə” deyərmiş) sən 

Abbasdan, Qurbanidən əysik aşıq ha deyilsən: bəs, niyə bir dastan bağlamadın? 

Rəhmətlik gülüb dedi ki, oğul, o dastanların çoxusu yalandı, uydurmadı...  Mən 

dastan düzəldərdim, yalan danışmaq istəmədim. Mənim başıma gələnləri düzgün 

danışsanız, sözlərimi yerli-yataqlı oxusanız, elə hərəsi bir dastandı”. 

           2008-ci ildə məşhur el sənətkarı Aşıq Ələsgərə həsr olunmuş "Ələsgər 

ocağı ilə bağlı yaradılmış dastan-rəvayətlər haqqında" kitab çap olunmuşdur. 

Aşıq Ələsgərin nəvəsi, Ələsgərşünas alim, filologiya elmləri namizədi İslam 

Ələsgərin bu mövzuya müraciət etməsi heç də  təsadüfi deyildir. Aşığın həyatı 

və yaradıcılığı barədə yazılmış bir çox yanlış məlumatların yaranması bu kitabın 

nəşr edilməsini zəruri etmişdir: "Aşıq Ələsgərin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı 

xalq arasında müxtəlif məzmunlu söz-söhbətlər mövcuddur. Bunların bir qismi 

Aşıq Ələsgərin həyatında baş vermiş hadisələr və bu hadisələr səbəbilə deyilmiş 

şerlərdən ibarətdir. Dastan söyləyən aşığın bir az bəzək-düzəyi olsa da, bunlar 

sənətkarın həyat və yaradıcılığını öyrənmək baxımından xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Bu əhvalatlar Aşıq Ələsgərin gənclik illərindən başlayaraq xronoloji 
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ardıcıllıqla ömrünün son illərinə qədər onun həyatının müəyyən məqamlarını əks 

etdirir. Aşığın həyatı ilə əlaqələndirilərək söylənilən hadisələrin bir qismi isə 

reallıqdan çox uzaqdır. Burada nağıllanan əhvalatlar ağlasığmayan 

uydurmalardan quraşdırılıb. Bunların bir çoxunda hamıya məlum olan hadisələr 

bilərəkdən təhrif edilib. Təəssüf ki, belə qəbuledilməz söyləmələrdən çoxu 

müxtəlif mətbuat səhifələrində özünə yer tapıb" (E.Qaliboğlu. Ələsgər ocağı ilə 

bağlı yaradılmış dastan-rəvayətlər... ) Bu kitabda əks olunan əhvalatlar Aşıq 

Ələsgərin gənclik və qocalıq illərindən bəhs edir. Əhvalatlarla tanış olduqdan 

sonra görünür ki, Aşıq Ələsgər yaradıcılığı bir ümman imiş. Ümumiyyətlə, Aşıq 

Ələsgərin şeirlərində adi danışıq dilimizdə ya heç işlənməyən, ya da çox az 

hallarda işlənən coğrafi adlara, tarixi və əfsanəvi adlara, cürbəcür əşya adlarına 

da rast gəlmək mümkündür. Bu baxımdan demək olar ki, aşığın söz ehtiyatı 

olduqca geniş və zəngindir.   

           Aşıq Ələsgərin həyatı ilə bağlı dastan-rəvayətlərdən “Aşıq Ələsgər 

Qarabağlıların yaylağında”, “Aşıq Ələsgərlə Şair Nağı”, ”Aşıq Ələsgərlə Dəli 

Alı”, “Aşıq Ələsgərlə Həcər xanım” və s. göstərmək olar. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanın bir çox şəhər və kəndlərində aşıqlıq sənəti, saz çalmaq, söz demək 

ənənəsi geniş yayılmışdır. Bəlkə də bu sənətin Azərbaycanda dərindən kök atıb 

geniş yayılmasının səbəbi uzaq keçişimizdən gəlir və burada vaxtilə yaşamış 

qədim əcdadlarımızın, qəbilələrimizin, tayfalarımızın yaradıcılıq ənənələri ilə 

bağlıdır. Bu qədər qədim tayfa və qəbilələrin inamları ilə bağlı əlamətlərin, 

keyfiyyətlərin olması bu yerlərdə saz-söz sənətinin lap uzaq keçmişdən gəldiyini 

göstərən dəlillərdir. Azərbaycan bu sənətin beşiyi olmuş, saz-söz sənətinin 

inkişafında böyük rol oynamış, zaman-zaman görkəmli sənətkarlar 

yetişdirmişdir. Aşıq Ələsgər kimi ustad sənətkarlar isə bu sənəti ən yüksək 

zirvələrə qaldırmışdır. Bu dastan-rəvayətlərdə də aşığın başına gələn hadisə və  

rəvayətlərdə onun şəxsiyyəti, insanpərvərliyi, humanizmi, qız-gəlinə qarşı olan 

rəftarlar, ailə-məişət məsələləri, rəiyyətlə rəftar, dövrün qayda-qanunlarına etiraz 

öz əksini tapır. Xalqın adət-ənənəsindən danışılan dastan-rəvayətlərdən biri 

“Aşıq Ələsgər Qarabağlıların yaylağında” adlanır. Bu dastan-rəvayətdə həm yas, 

həm toy mərasimlərimizin keçirilməsi adətindən danışılmış, arada isə qız-gəlinə 

söylədiyi təriflərdən söhbət açılmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, şəyirdlik 

dövrünü başa vurduqdan sonra Aşıq Ələsgər əvvəlcə Göyçədə aşıqlıq etmiş, ağır 

toy məclisləri aparmışdır. Tezliklə onun şöhrəti qonşu mahallara yayılmış, 

Ələsgər gözəl bir sənətkar kimi İrəvana, Naxçıvana, Qazaxa, Qarabağa, Cavanşir 

ellərinə, Gəncəyə, Kəlbəcərə çağrılmış, hər yerdə özünün yüksək mərifəti, ədəbi, 

gözəl səsi, bənzərsiz ifası ilə məclisdəkiləri heyran qoymuşdur. Elə “Sarı 

köynək”  şeirinin yaranması haqqındakı rəvayət də burada öz əksini tapır.  

           “Aşıq Ələsgərlə Şair Nağı” dastan-rəvayətində isə sözdən, sənətdən 

anlamayan birinə verilən tutarlı cavab diqqət mərkəzindədir. Aşıq Ələsgərə 

hörmətsizlik edib onun haqqında nalayiq sözlər danışan Nağıya Aşıq Ələsgərin 

tutarlı bir cavabı olur. Adını şair qoyub şairlikdən başı çıxmayan, hər söz 

yığınını şeir adlandıran insanlara verilən ən layiqli cavab bu dastan-rəvayətdə öz 

əksini tapmışdır. İnsana gülmək, onun arxasınca hədyan danışmaq Aşıq Ələsgərə 

yad olan keyfiyyələr idi.   

          Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı tək-tək insanlara münasibət çərçivəsində 

qalmır. O, həm də zəmanəsinin bir çox haqsızlıqlarına da münasibətini 

https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6y%C3%A7%C9%99_mahal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0r%C9%99van
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van
https://az.wikipedia.org/wiki/Qazax
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
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bildirmişdir. “Aşıq Ələsgərlə Həcər xanım” daşan-rəvayətində qadınlara 

göstərilən münasibətə öz etirazını bildirir. Qız-gəlini atasının hakimiyyətinə 

verən, azad sevgini hüquqsuzluqla əvəz edən qayda-qanuna da etiraz edir. Bu 

dastan-rəvayət Aşıq Ələsgər yaradıcılığının bir çox maraqlı cəhətlərini 

öyrənmək üçün bir növ açardır. Bu dastan-rəvayətdə köhnə adət-

ənənələrimizdən fərqli olaraq qızların öz taleyini həll etmək hüququ vardır. 

Həcər də öz taleyini yalnız özü həll etməyi qarşısına məqsəd qoyur və bu 

məqsədinə də çatır. Qardaşlarının bir təsadüf nəticəsində həbsə düşməsindən 

sonra hətta tapança gəzdirərək ismətini qoruyan qadın kimi göstərilir. Qapılarına 

gələn elçilərin hamısını öz ağlı, dərrakəsi ilə rədd edir. Hətta bu elçilərin içində 

bəylərin, mirzələrin, molların da olması onu qorxutmur. Həcər vara-dövlətə, ada, 

şan-şöhrətə belə baxmayaraq xoşuna gəlməyənləri qapıdan qovur. Aşıq Ələsgər 

bununla elə bir həyat, elə bir aləm istəyir ki, qadının, qızın öz müqəddaratını 

təmin etməsinə kimsə mane olmasın. Aşıq Ələsgərə görə həyatdakı haqsızlıqlar 

insanın mənəviyyatına təsir edir.  

           ”Aşıq Ələsgərlə Dəli Alı” dastan-rəvayət də maraqlıdır. Dəli Alı 

Məhərrəm oğlu 1857-ci ildə Şəmkirin Keçili kəndində anadan olmuşdur. 

Həyatının gənc çağlarından çobanlıq etməyə başlamışdır. Alı və qardaşı Aslan 

Qovlarasarı kəndində çobanlıq edirdilər. Çar məmuru Alının atası Məhərrəm 

kişini vergi ödəmədiyinə görə qətlə yetirir və bu səbəbdən də Alı məmurdan 

atasının qisasını alır. Yay qabağı Göyçənin Canəhmədli yaylağına heyvanları 

aparardılar. Göyçəyə gedəndə erməni pristavı onların qarşısını kəsir və atışma 

başlayır. Nəticədə Alı pristavı öldürür. Həbs edilir və Kəvər qalasına salınır. 

Dostu İsanın köməkliyi ilə qaladan qaça bilir. Bu zamandan etibarən Dəli Alının 

qaçaqlıq həyatı başlayır. Bu dastan-rəvayətdə də Dəli Alı və onun qoçaq 

dostlarından, Aşıq Ələsgərlə tanışlığından söhbət gedir. Dəli Alı Gəncəbasarda 

ən məşhur qaçaq olub. Bəylər, varlı tacirlər, hörmət sahibi insanlar onunla 

əlaqədə idilər. Aşıq Ələsgərlə onun tanışlığı Dəli Alının  bacısı oğlu 

Zeynalabdinin toyundan başlayır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Aşıq 

Ələsgər Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində toylara aşıq kimi də dəvət 

olunmuşdur. “Aşıq Ələsgərlə Dəli Alı” dastan-rəvayətdə də onun toya 

çağırılması və başına gələn əhvalatlardan danışılır. Ustad özü şerlərinin birində 

çoxlu şəyirdlər yetişdirməsini xatırlatmışdır. Tezliklə aşığın ətrafına çoxlu 

şəyirdlər toplaşmış, Ələsgər onlara aşıqlıq sənətinin sirlərini başa salmış, saz 

tutub söz deməyi öyrətmişdir. Həmin  aşıqların çoxu sonralar görkəmli sənətkar 

kimi tanınıb məşhurlaşmışlar.  Bu toya gedəndə də şəyirdlərindən Aşıq Nəcəfi 

və Aşıq Əsədi də özü ilə götürür.  Beləliklə, bu dastan-rəvayətdə həm Aşıq 

Ələsgərin toyda iştirakından söhbət açılır, həm də aşığın Dəli Alı ilə görüşündən 

danışılır. Aşıq Ələsgər Dəli Alının. qəhrəmanlıqlarından, əliaçıqlığından, 

hörmətindən, xeyirxahlığından da ürək dolusu danışır. Onun igidliyi haqqında 

gözəl sözlər deyir.        

        Ümumiyyətlə, bu dastan-rəvayətlərdə göstərilir ki, Aşıq Ələsgər həyatın 

haqsızıqları, onun gözəlliyini pozan, insanın mənəviyyatını məhv edən, onu 

kölə, qul halına salan zəmanə ilə  razılaşa bilmir, bu zəmanəyə öz üsyankar 

etirazını da bildirir. Aşıq Ələsgərin həyatı ilə bağlı İslam Ələsgərin tərtib etdiyi 

“Aşıq Ələsgər. Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr” kitabında on doqquz xatirə 

verilmişdir ki, bunlar da tanınmış sənətkarın yaradıcılığını öyrənmək, onun 

https://az.wikipedia.org/wiki/1857
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99mkir
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6y%C3%A7%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6y%C3%A7%C9%99_mahal%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99basan_nahiy%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Saz
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qeyri-adi şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək baxımından  böyük əhəmiyyətə 

malikdir. 

        Aşıq Ələsgərin əsərlərinin hamısında nəsihətamiz fikirlərə, həyat, sənət, 

dostluq, igidlik, gözəllik, lovğalıq, insanla rəftar və s. haqqında mülahizələrə rast 

gəlmək mümkündür. Çünki onun dili olduqca  zəngin, səlis, təmiz və canlı xalq 

dilidir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, bir müddət ustad yanında şəyirdlik edən 

Aşıq Ələsgər aşıqlıq sənətinin sirləri ilə bərabər, ədəb və mərifət qaydalarını da 

dərindən bilirdi. Aşıq Ələsgər həm də gözəllik nəğməkarı, gözəllik aşiqidir. 

Deyilənə görə, Ağdabanda “Qurban bulağı” adlı bir yaradıcılıq məclisi də var 

imiş. Ətraf yerlərdən, kəndlərdən buraya  tez-tez el sənətkarları gələr və burada 

məclislər təşkil edərmişlər. Aşıq Ələsgər də bu məclislərin ən fəallarından biri 

imiş. Aşıq Ələsgərdə elə keyfiyyətlər var imiş ki, bunu ancaq müqəddəs 

insanlarda görmək mümkün idi. Aşıq Ələsgər üz-üzə söhbət elədiyi adamın 

ürəyindən keçənləri, yaşadığı ərazidən kənarda baş verəcək hadisələri 

əvvəlcədən duyurmuş. Hətta şair özünün öləcəvi vaxtı da hiss etmişdir. Şeirlərini 

həmişə bədahətən deyərmiş. Aşıq Ələsgərin həyatı haqqındakı dastan-

rəvayətlərdə də aşığın bədahətən söylədiyi çoxlu şeirləri diqqəti cəlb edir.  Bu 

keyfiyyətlər onu Azərbaycanın hər yerində şöhrətləndirmiş, ustad bir sənətkar 

kimi məşhurlaşmışdır. Beləliklə, demək olar ki, Aşıq Ələsgər aşıq 

yaradıcılığının bütün sahələrinə müraciət etmiş və Azərbaycan ədəbiyyatında 

boyük iz buraxmış sənətkarlardan biri olmuşdur.  
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РЕЗЮМЕ 

НУШАБА МАМЕДОВА 

ЛЕГЕНДЫ-СКАЗАНИЯ О ЖИЗНИ АШУГА АЛЕСКЕРА 

Ашуг Алескер всегда пользовался известностью в азербайджанской литературе как 

великий народный певец. В  памяти, воспоминаниях народа можно встретить множество 

различных легенд, связанных с жизнью, творчеством, деятельностью Ашуга Алескера, а 

иногда и эпизоды, действительно произошедшие в истории. 

В легендах-сказаниях о жизни ашуга Алескера также привлекают внимание 

многочисленные стихи ашуга. Эти качества прославили его во всем Азербайджане, он 

стал известен  как мастер. Можно сказать, что в статье так же  рассказывается о легендах-

сагах посвященных всем сферам творчества Ашуга Алескера. 

Ключевые слова: Ашуг Алескер, легенда-сказание, мастер ашуг, стихи, 

приложения, народный мастер, творческий путь, азербайджанская литература, память 

народа, спонтанно и др 

 

SUMMARY 

NUSHABA MAMEDOVA 

LEGENDS-SAGA ABOUT LIFE  OF ASHUG ALESKER 

Ashug Alasker has always been known in Azerbaijani literature as a great folk singer. 

In the memory and thoughts  of the people, you can find many different legends related to the 

life, work, and activities of Ashug Alesker, and sometimes episodes that really happened in 

history.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_%C9%99d%C9%99biyyat%C4%B1


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

88 

In the myths  and legends  about the life of Ashug  Alesker  also attract the attention of 

the numerous poems of Ashuga. These qualities glorified him throughout Azerbaijan, he became 

known as a master. It can be said that the article also describes the legends of the Sagas 

dedicated to all the sefeshi of Ashuga Alesker. 

Key words: ashug Alesker, legend-saga, master ashug, poems, goshma, people's 

master, creative way, Azerbaijani literature, memory of people, spontaneous, etc 
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MƏHƏMMƏD NAXÇIVANĠNĠN “MƏZAHĠR ƏL-ƏNVAR” ƏSƏRĠNDƏ 

MƏNTĠQĠ, FƏLSƏFĠ VƏ MƏDƏNĠ XÜSUSĠYYƏTLƏR 

 

Məqalədə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yaĢayıb-yaratmıĢ Hacı Molla 

Məhəmməd Naxçıvaninin “Məzahir əl-Ənvar” əsərinin məntiqi, fəlsəfi və mədəni xüsusiyyətləri 

geniĢ Ģəkildə təhlil edilmiĢdir. AraĢdırmalar əsasında müəyyən olmuĢdur ki, onun yaradıcılıq 

fəaliyyəti nə qədər zəngin və hərtərəfli bir sahəni əhatə edir.  Onun əsas yaradıcılıq nümunəsinin 

məhsulu olan “Məzahir əl-Ənvar” əsəri, məzmun etibarilə fəlsəfi cəhətdən təhlil olunmaqla 

bərabər, kitabda bəzi aspektlər daha da diqqəti cəlb etmiĢ və müxtəlif məntiqi və mədəni 

hadisələrin mahiyyəti araĢdırılaraq müəyyən nəticələr əldə olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Məhəmməd Naxçıvani, Məzahir əl-Ənvar, fəlsəfə, məntiq, mədəni, əlyazma 

 

Təbii ki, mədəniyyət xəzinəsinin qiymətli qaynaqlarından olan əlyazmalar 

keçmişin ədəbi tarixinin müasirlərimizə çatdırılmasında, gənc nəslin 

maariflənməsində misilsiz rola malikdir. Bu baxımdan, klassik Azərbaycan 

mütəfəkkirlərinin, o cümlədən Naxçıvan şair və yazıçılarının, mütəfəkkirlərinin, 

alimlərinin əsərlərini araşdırıb xalqa çatdırmaq qarşıda duran mühüm 

məsələlərdəndir.  

Təəssüf ki, bu vaxta qədər XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində 

yaşayıb-yaratmış görkəmli alim, mütəfəkkir və elm xadimi Hacı Molla 

Məhəmməd Naxçıvaninin “Məzahir əl-Ənvar” əsəri tədqiq edilməmişdir. Belə 

ki, yanaşdığımız “Məhəmməd Naxçıvaninin Məzahir əl-Ənvar əsərinin məntiqi, 

fəlsəfi və mədəni xüsusiyyətləri” adlı mövzusu tam məzmunu əhatə etmişdir. 

Müəllif birinci başlıqda İslam dininin əsasını təşkil edən “Üsuliddin” 

nəzəriyyəsini fəlsəfi və məntiqi əsaslarda araşdırmış, mədəni aspektləri təhlil 

edərək müəyyən nəticələrə gəlmişdir.  

Dini terminologiyada İslamın əsas əqidəvi (ideoloji) prinsiplərinə 

“Üsuliddin” deyirlər. Hərfi tərcümədə “Üsuliddin” “Dinin kökləri” deməkdir. 

Əgər dini bir ağaca bənzətsək, üsuliddin onun köklərinə, füruiddin adlanan 

prinsiplər isə bu ağacın budaqlarına uyğun gələr. İslamda üsuliddin beş 

maddədən ibarətdir:  

1. Tövhid - Allahın varlığına və vəhdaniyyətinə inam.  

2. Ədl (Ədalət) - Allahın ədalətli olmasına və baş verən hər bir hadisənin İlahi 

hikmətə əsaslanmasına inam.  

3. Nübüvvət - keçmiş İlahi peyğəmbərlərin və sonuncu olaraq Həzrət 

Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyinin təsdiqi. 

4. İmamət - Həzrət Məhəmməddən (s) sonra 12 imamın, imamlığına inam.  

5. Məad - ölümdən sonrakı həyata, qiyamətə və axirət aləminə inam.  

Belə ki, H.M.Naxçıvani “Üsuliddin”in beş əsasını təşkil edən amillərdən 

birincisi “Tovhid” anlayışı, Allahın yeganə bir varlıq olması anlamını bəzi 

avropa alimlərinin yanaşdığı tərzdən fərqli olaraq nəzəri və praktiki təhlillərlə 

izah etmiş və onların elmi nəticəsini vermişdir.  
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Əgər avropa alimi Janjak Krusse – “Allahı tanımaq yalnız əql  yoluna həsr 

olunmamışdır, bəlkə fitrət yolu bu məsələni yaxşı sübut edər. Çünki din hissi, 

insan ruhunun birinci təbii və sabit ünsürlərindəndir ki, onun əsil qisməti heç bir 

başqa şeyə çevrilən deyildir” (2, s. 165) deyə Varlıq aləminin izahın vermişdir.   

Paskal  - “Xalq bunu hələ bilməmişdir ki, Allahı dərk edən tək əql deyil 

könüldür” (2, s. 165) məntiqi hipotez nəzəriyyəsi ilə Tovhid məsələsini 

dəyərləndirmişdir. 

Aleksis Karl isə - “Ürfan duyğusu bizim içimizdən qaynaqlanıb qovzanan 

bir hərəkətdir. İnsanın suya ehtiyacı olduğu kimi, Allaha da ehtiyacı var” (2, s. 

165) deyə Varlıq anlamını izah etməyə çalışmışdır.  

Vil Dorank – “İman təbii bir məsələdir və bir başa bizim qərizə və 

duyğularımızın ehtiyaclarından irəli gəlmişdir” (2, s. 165) deyə öz fəlsəfi və 

məntiqi fikirlərini bu barədə qeyd etmişdir. 

Ol-Klarnes Ebersul isə Allahın fəlsəfi varlığını - “İnsan öz üstün idraki-

anlayışında bir yaradıcının olması zərurətini hiss etməsi Allahın varlığına böyük 

dəlildir” (2, s. 166) deyə qiymətləndirmişdir. 

Herman Hesse – “Müdriklik bütün xalqlarda eynidir... İki, üç deyil, yalnız 

bir müdriklik vardır... Mənim dünyada hər şeydən çox, dərindən inandığım, hər 

məsləkdən müqəddəs sandığım – vəhdətdir, kainatın ilahi vəhdətidir və bütün 

əzablar, bütün şər yalnız ona görə baş verir ki, biz, hər birimiz tamın ayrılmaz 

hissəsi olduğumuzu artıq hiss etmirik, “mən”imiz özünü çox uca tutur” (2, s. 

166) deyə mədəni və məntiqi fikirlərini izah edə bilmişdir. 

Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani isə dəlilləri həm mistik formada, həm 

də rassional qaydada verməklə yanaşı, fəlsəfi, məntiqi və mədəni aspektləri izah 

etməyə çalışmışdır. Onun gətirdiyi dəlillər ilk növbədə Qurani-Kərimin 112-ci 

surəsi ilə izah olunmuşdur.  

“Bismillahir-rəhmanir-rəhim. 1) De: Ya Məhəmməd (s), şanı və əzəmət 

sahibi olan Allah birdir. 2) Allah böyükdür, hacətlər qibləsidir, elə bir zatdır ki, 

həqiqəti bəsitdir – mürəkkəb deyildir və ehtiyacsızdır. 3) Nə bir kəsi doğmuş və 

nə bir kəsdən doğulmuşdur. 4) Və heç bir zaman bir kəs Ona tay olmamışdır” (3, 

s. 7). 

Həmçinin müəllif əsərdə müqəddəs “Qurani-Kərim”in Həşr surəsinin 22-ci 

ayəsini və bir neçə başqa surələri ilə Allahın təkliyini isbat edən ayələrə istinad 

edərək öz mülahizələrini irəli sürmüşdür. 

 “O, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, qeybi və aşkarı bilən Allahdır. 

O, bağışlayan və mehribandır” (3, s. 9). 

H.M.Naxçıvani digər bir Quran ayəsi, Nəml surəsinin 62-ci ayəsini əsas 

gətirməklə Onu çağıran zaman onlara yardımçı olan Allahın təkliyini və 

böyüklüyünü izah etməyə çalışmışdır.  

 “(O şəriklərimi yaxşıdır) yoxsa darda qalan bir kimsə Onu çağırdığı 

(dua etdiyi) zaman ona cavab verən, onun zərər və çətinliyini aradan 

qaldıran, sizi yer (üzünün) caniĢinləri (Allahın yer üzündə caniĢinləri və 

gedənlərin yerində qalanları) edən kəs? Məgər tək olan Allahla yanaĢı baĢqa 

bir tanrımı var?! Çox az öyüd-nəsihət alırsınız!” (3, s. 9). 

Tövhid - La ilahə illəllah cümləsi ilə ifadə edilir. Ona verilən anlam isə 

Allahdan başqa tanrıları rədd edib, yalnız və yalnız Onu İlah olaraq qəbul etmək 

mənasına gələn kəlmə zərurətidir. Bu da İslama girişin əsas açarı qəbul edilir: 
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“Kim tağutu inkar edib Allaha iman edərsə, şübhəsiz qopmayan sağlam bir 

qulpa yapışıb” (1, Bəqərə surəsi, ayə -256). 

Tövhid monoteizm anlayışının İslam terminologiyasındakı qarşılığıdır. 

Tövhid - Allahın ad və sifətləri mövzusunda şirki rədd edir. Əraf surəsinin 

180-ci ayəsində “ən gözəl adlar (əsmayi-hüsna) Allahındır” deyilir. Antropomor-

fizm və ya onu məxluqata oxşatmaq teologik olaraq rədd edilən bir hərəkətdir; 

yenə tövhid əhlinə görə - Allahın kamal sifətlərə sahib olduğuna və bütün 

nöqsan sifətlərdən və məxluqata oxşamaqdan uzaq olduğuna mütləq inanmaq 

gərəkdir. Kamal sifətlərini itirən tanrı, müdəbbir və rəbb ola bilməz. Əksinə 

əksikliyi səbəbi ilə özünü lağa qoyarlar. Həmd əzəldə və əbəddə cəlal və kamal 

sifətlərə sahib olana aiddir. Çünki həmdə layiq olan sadəcə odur.      

H.M.Naxçıvani ibadətdə tövhid məsələsinə də geniş yer vermişdir. Onun 

gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, hər növ pərəstiş və ibadətin obyеkti kimi 

yalnız Allahı sеçmək, hər bir əməli еdərkən Allahın razılığını qazanmağa 

çalışmaq ən əsas prinsiplərdən biridir. İbadətdə tövhidin mənası – Allahın 

razılığını insanların razılığına qurban vеrməmək, hər hansı maddi fayda 

qazanmaq xatirinə ilahi qanun-qaydaları pozmamaq, nəfsə, tamaha, var-dövlətə, 

vəzifəyə, şan-şöhrətə, şəhvətə aludə olmamaq, hər işi Allaha xatir еtməkdir. 

Qurani-kərimdə bu cür insanlar bizə nümunə kimi göstərilir və həmçinin Həzrət 

Məhəmməd Pеyğəmbərə (s) buyurulur ki, ibadətdə tövhid dərəcəsini bu şəkildə 

ifadə еtsin: “Dе: Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də 

aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür” (1, Ənam surəsi, ayə - 162). 

Tövhidsiz İslam və tövhidə inanmayan müsəlman təsəvvür еdilə bilməz. 

Tövhid İslam dininin ana prinsiplərindən biri və birincisidir. İslam dininin həm 

əqidə, həm əxlaq, həm də şəriət hökmləri tövhid inancına dayaqlanır. Tövhidi 

qəbul еtməyən pеyğəmbərliyi də qəbul еtməz, axirət həyatına da inanmaz. 

Ədl-Firudinin ikincisidir ki, müəllif onu;  “Bütün yaxşı işlərin qarşılığında 

ədalətli olmağın zəruri olmasını qeyd edir” (3, s. 12). Allah ədalətlidir, zülm 

etməz və zülmə də şərik çıxmaz. Lüğətdə isə “1 ”عدل) ədalət, insaf; 2) 

bərabərlik, uyğunluq  deməkdir. H.M.Naxçıvani “Qurani-Kərim”in Bəqərə 

surəsinin 281-ci ayəsinə istinad edərək yazır:  

Allaha tərəf qaytarılacağınız, sonra hər bir Ģəxsə qazandığının 

əvəzinin (və ya etdiyi əməllərin eynilə təzahürünün) kamil surətdə veriləcəyi 

və onlara zülm olunmayacağı (mükafatlarının azaldılmayacağı) gündən 

qorxun!”(3, s.12). 

Müəllif ikinci dəlili isə Nəhli surəsinin 90-cı ayəsindən gətirərək buyurur:  

ġübhəsiz, Allah ədaləti, yaxĢılıq etməyi və qohumun (özününkülərin və 

Peyğəmbərin məsum qohumlarının) haqlarını əda etməyi əmr edir və çox 

çirkin günahlardan, xoĢagəlməz əməllərdən, zülm və həddi aĢmaqdan 

çəkindirir. Sizə öyüd verir ki, bəlkə ibrət götürdünüz” (3, s. 12). 

Ədl mövzusu mühüm məsələlərdən biridir ki, İslam dininin beş 

prinsipindən biri hesab edilir. Hətta kəlam alimləri Allahın ədalət prinsipini 

müdafiə etdiklərinə görə “ədlilər” adı ilə tanınırdılar. Müsəlman aləminin böyük 

alimlərindən  hesab olunan mərhum Seyyid Abdullah Şübbər ədl mövzusunun 

əhəmiyyəti haqqında  belə yazır: “Ədl o şeydir ki, tovhid onunla tamamlanır və 

üsuli-dindən olan nübüvvət, imamət və məad ona bağlıdır... Adil sözünün 

mənası budur ki, O (Allah), Həkimdir və zalım deyil. Nəticədə bu sifət ya 
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(Həkim olsa) kamal sifətlərindən, ya da (zalım deyil olsa) cəlal sifətlərindən 

hesab olunacaq”. 

H.M.Naxçıvani də bu mövzuya izah verərək böyük bir həqiqəti açıqlayır. 

“Çünki, insanın peyğəmbər yaxud imamı təsdiq etməsi, onları göndərənin 

doğruçu olmasına bağlıdır. Əgər peyğəmbər göndərən şəxs doğruçu və adil 

olmazsa, bu zaman göndərilən şəxsin sözünün heç bir əhəmiyyəti qalmır. Çünki, 

ən azından onun sözlərində yalan ehtimalı olacaq. Nəticədə dinin istisnasız 

olaraq bütün hökmləri sual altına düşər” (3, s. 13). 

Ədalətin mənasına gəldikdə bunun üçün bir neçə mənalar qeyd ediblər. O 

mənalar aşağıdakı bölgüdən ibarətdir. 

1)Bərabərliyə riayət etmək.  

2)Başqalarının hüququna riayət etmək.  Onlara zülm etməmək. 

3)Fərdlərin və əşyaların öz layiqli yerlərində olması. Hər bir şeyi öz 

münasib yerinə qoymaq. 

Nübuvvət məsələsi əsərdə Firudinin üçüncü şərti olaraq qeyd edilmişdir. 

Müəllif üçüncü sütunu “Nübuvvət” adlandırmaqla izah edir: “Məlumdur ki, 

Nəbi (Peyğəmbər) o insani-şəxsdir ki, Allah-Təala tərəfindən xəbər gətirmiş ola. 

Həmçinin o, zahiri möcüzə göstərməklə dəlilini isbat edə və digər insanlar onun 

möcüzəsi yanında aciz qalalar… Onun gəlişi insanları mərifətli olmağa və uca 

Allaha ibadət etməklə Ona sitayiş etməyi təbliğ etməkdən ibarətdir. Necə ki, öz 

kəlami-məcidində buyurur:  خلقت الجن واال نس اال لیعبدون و ما    Yəni; Məgər insanları 

və cinniləri yaratmadıq ki, Mənə pərəstiş edib ibadət etsinlər?” (3, s. 16).  

H.M.Naxçıvani həmçinin: “124 min peyğəmbərin göndərilməsi və onların 

Uca Yaradanın vəhdaniyyətinə qəti olaraq şəhadət vermələri haqqında fikirlər 

söyləməsini” (3, s. 10) izah etməklə yanaşı, həmçinin onların bir-birlərini təsdiq 

etməklərinə də toxunmuşdur. H.M.Naxçıvani yaradılış aləminin əsil səbəbkarı 

Allah olduğunu qeyd edərək öz mülahizələrini də irəli sürmüşdür. Onun elmi 

təhlillərinə görə bütün işlər və varlıq aləminin bütün hadisələri nəticələrin 

səbəblərə qayıtması qanuna uyğun olaraq, mütləq səbəb olan Allaha qayıdır. Bu 

mənada Vacibul-Vücudun şətrsiz olaraq bir, şəriksiz olması zərurəti  məntiqi 

nəticə olaraq qiymətləndirilmişdir.  

Nübuvvət müsəlmançılığın əsas şərtlərindən biri peyğəmbərlərə inam 

deməkdir. Müsəlman adlanan kəs Allah-Təalanın göndərdiyi bütün 

peyğəmbərlərə inanmaqla, onları öz xüsusiyyət və möcüzələri ilə qəbul etməklə, 

ən əsası isə Həzrət Məhəmmədin (s) sayca sonuncu, şərafətcə ilkin peyğəmbər 

olduğuna iman.  

Fars dilindən Türk dilinə keçmiş bir ad olan peyğəmbər kəliməsi “xəbərçi, 

xəbər gətirən, elçi” mənalarında işlədilir.  Dini bir termin olaraq, “Allah-

Təala”nın, qullarına əmr və qadağalarını bildirmək və dinini öyrətmək üzrə 

insanların arasından seçdiyi və vəzifələndirdiyi “kişi” deməkdir. Qurani-

Kərimdə peyğəmbər anlayışı qarşılığında “nəbi” və “rəsul” kəlmələri keçmişdir. 

İlk peyğəmbər Həzrət Adəm, son peyğəmbər isə Həzrət Məhəmməddir (s). 

Bu ikisinin arasında bir çox peyğəmbərlər gəlmişdir. Peyğəmbərlərdən 25-nin 

adı Qurani Kərimdə verilir; - Adəm (ə), İdris (ə), Nuh (ə), Hud (ə), Saleh (ə), Lut 

(ə), İbrahim (ə), İsmayıl (ə), İshaq (ə), Yaqub (ə), Yusif (ə), Şüeyb (ə), Harun 

(ə), Musa (ə), Davud (ə), Süleyman (ə), Əyyub (ə), Zülkifl (ə), Yunus (ə), İlyas 

(ə), Əlyəsə (ə), Zəkəriyyə (ə), Yəhya (ə), İsa (ə), Məhəmməd (s.ə.a.s).  

https://az.wikipedia.org/wiki/Ad%C9%99m
https://az.wikipedia.org/wiki/Nuh
https://az.wikipedia.org/wiki/Hud
https://az.wikipedia.org/wiki/Lut
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smay%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0shaq
https://az.wikipedia.org/wiki/Harun
https://az.wikipedia.org/wiki/Davud
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleyman
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fyyub
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%BClkifl&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Yunus
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lyas
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%8Fly%C9%99s%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C9%99k%C9%99riyy%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Y%C9%99hya
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sa
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhamm%C9%99d&action=edit&redlink=1
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Firudinin dördüncü əməllərindən biri də İmamətdir. İmamət hər bir 

peyğəmbər kimi, islamda da Məhəmməd peyğəmbərdən (s) sonra Allah 

tərəfindən təyin olunan canişinlərin-12 imamın haqq olduğuna iman gətirilməsi 

deməkdir. 

H.M.Naxçıvani bu bəhsdə böyük islam alimi Əllamə Hillidən, İmam Sadiq 

əleyhissalamdan rəvayətlər edərək mövzunu daha da geniş müstəvidə izah 

etməyə səy etmişdir. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurur: “İmamları təkzib 

etmək peyğəmbərləri təkzib etməkdən daha pis və daha şiddətlidir” (3, s. 24).  

Müəllif yenə bu bəhsdən qeyd edərək İmam Sadiq əleyhissalamdan 

rəvayət edir: “İmam Cəfəri Sadiq (ə) buyurdu; İmamı danmaq zatını danmaqdan 

daha pis və daha şiddətlidir. Yəhudilərdən biri ərz etdi – Yəbnə Rəsuləllah necə 

pis ola bilər ki, bir yəhudidən də pis olsun? İmam buyurdu; Bəli, onun üçün ki, 

yəhudilərdə peyğəmbərləri inkar etmək bir xasdır, xüsusiyyətdir, xasiyyətdir. 

Amma İmamətin lütfünü qəbul etməyib inkar edən nəsəbi olmayan kütlədır.  

Düşünmək olar ki, İmaməti-inayət bir lütfüdür. Bütün inayətlər Allah xatirinə 

vacibdir. Belə ki, İmamət də vacibdir. Allah üçün ona görə vacibdir ki, insanlar, 

xalq öz İmamından binəsib olmasın” (3, s. 24).    

İmamət İslam dininin imamilik qanadında qəbul edilən dini rəhbərlik və 

siyasi idarə üsuludur. İmamət düşüncəsi İslamda siyasi rəhbərliyin yalnız 

Məhəmməd peyğəmbərin ailə davamçısı olan imamlara aid olduğunu qəbul edir. 

İmamilik tərəfdarları 12-imam Əhli-beyt üzvləri olduğu üçün qeyri adi biliyə, 

məsumluğa və aliliyə malik olduğuna inanır. 

Müəllif əsərdə Bəqərə surəsinin 124-cü ayəsindən misal göstərərək yazır: 

“(Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə (bəzi əmrləri ilə) 

imtahana çəkdiyi zaman o, (Allahın əmrlərini) tamamilə yerinə yetirdi. (Belə 

olduqda Allah ona: ) Səni insanlara imam (dini rəhbər, başçı) təyin edəcəyəm 

dedi. (İbrahim isə: ) Nəslimdən necə? – deyə soruşdu. (Allah onun cavabında: ) 

(Sənin nəslindən olan) zalımlar mənim əhdimə (imamlığıma) nail olmazlar” (1, 

Bəqərə surəsi, ayə - 124). 

H.M.Naxçıvani imamət fəslində imamın hansı xislətlərə malik olmarı 

barədə yazır: “İmam gərək məsum övladı olsun, imamın özü də gərək məsum 

olsun və günahi-kəbirə (böyük günahlar) və günahi-səğirələri (kiçik günahları) 

tərk etmiş olsun və imamda bu hallar baş verməmiş olsun” (3, s. 25). 

Firudinin beşinci bəndi isə “Məad” adlanır ki, müəllif Qurani-Kərimin 

Fatihə surəsindən iki ayəni məsəl vuraraq izah edir; - Allah bağıĢlayandır bu 

dünyada hər mömini və kafiri. Axirətdə bağıĢlanmaq isə yalnız möminlərə 

məxsusdur. Qiyamət gününün padĢahlığı və ixtiyar sahibi Odur”(3, s. 42).  

“O qiyamət günü ki, onda böyük qiyamət bərpa olar. O gündə bütün 

əməllərin muzdu verilər – yaxşını, yaxşı, pisi, pis. Allah-Təaladan heç kimə 

zülm olunmaz məgər insanların öz əməllərinə görə. Məad insan üçün həm 

cismən və həm də ruhən  olacağı labüddür. İstər din əhli olsun, istər dini 

olmayan olsun hər bir insan üçün olması mütləqdir” (3, s. 42).   

Məad - ərəb dilindən tərcümədə “qayıdış, geri dönmə” deməkdir. Yəni 

ryhun yenidən öz bədəninə qayıtması və insanın dirilməsi. Məad əqidəsi 

ümumilikdə bundan ibarətdir: Yalnız Allah-Təalaya məlum olan bir gündə 

dünyanın sonu (qiyamət) gələcək, Yer üzündə həyat tamamilə məhv olacaq, 

bəşəriyyət bütövlükdə öləcək. Sonra Allahın əmri ilə Həzrət Adəmdən başlamış 
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dünyanın sonunda yaşayanlaradək bütün insanlar yenidən dirildilib İlahi 

məhkəməyə-məhşərə gətiriləcəklər. Məhşərdə hər kəsin həyatı boyu etdiyi 

əməllər hesablanıb qiymətləndiriləcək, onun yaxşı, yaxud pis insan olması 

barədə ədalətli hökm veriləcək. Yaxşı insanlar öz əməllərinin mükafatını almaq 

üçün cənnətə, pis adamlar isə cəzalandırılmaq üçün cəhənnəmə göndəriləcəklər. 

H.M.Naxçıvani əsərdə Qurani-Kərimin bir neçə ayəsini xatırlatmaqla 

kifayətlənmiş, bu ayələrin tutarlı olmasını bildirmişdir. 

(Ya Peyğəmbər!) “ġübhəsiz, bu Quranı (n təbliğini) sənə vacib edən 

(Allah) səni qayıdacağın yerə (yenidən dönmək arzusunda olduğun doğma 

Məkkə Ģəhərinə) qaytaracaqdır. De: “Mənim Rəbbim kimin hidayətlə 

gəldiyini, kimin açıq-aĢkar azğınlıqda olduğunu daha yaxĢı bilir” (1, Qəsəs 

surəsi, ayə - 85). 

“Məxluqatı əvvəlcə yoxdan var edən, sonra da (fani etdikdən sonra) 

onları qaytaran odur” (1, Rum surəsi, ayə - 27). 

De: “Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O hər (növ) xilqəti, 

hər bir yaradılıĢı biləndir” (1, Yasin surəsi, ayə - 79).  

Nəticə etibarilə belə qənaətə gəlmək olar ki, Hacı Molla Məhəmməd 

Naxçıvaninin “Məzahir əl-Ənvar” əsəri və onun fəlsəfi, məntiqi və mədəni 

xüsusiyyətləri yeni bir elm sahəsini əhatə edir. Belə ki, əsərdə göstərilən 

istiqamətlər müəllifin gəldiyi qənaətlərlə bir başa uzlaşır və məzmun formanı 

tamamlayır. Güman edirik ki, gələcəkdə də elmi tədqiqatda aparılan təhlillər öz 

bəhrəsini bir daha verəcək və bu istiqamətdə geniş yollar açacaqdır.  
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РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ИБРАГИМОВ 

ЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МУХАММАДА НАХЧЫВАНИ «МАЗАХИР АЛЬ-АНВАР» 

В статье всесторонне анализируются логические, философские и культурные 

особенности произведения Хаджи Молла Мухаммада Нахчывани «Мазахир аль-Анвар», 

жившего и творившего в конце XIX - начале XX веков. На основании исследований было 

определено, насколько насыщена и разносторонняя его творческая деятельность. Мазахир 

аль-Анвар, продукт его основной творческой деятельности, наряду с философским 

анализом содержания, некоторые аспекты книги привлекли больше внимания, а 

некоторые результаты были получены путем изучения сущности различных логических и 

культурных событий. 

Ключевые слова: Мухаммад Нахчывани, Мазахир аль-Анвар, философия, 

логика, культура, рукопись. 
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SUMMARY 

SABUHI IBRAHIMOV 

MUHAMMAD NAKHCHIVANI LOGICAL, PHILOSOPHICAL AND CULTURAL 

CHARACTERISTICS OF "MAZAHIR HANDS-ANVAR" WORKS 

The article analyzes the logical, philosophical and cultural features of the work 

"Mazahir al-Anwar" by Haji Molla Muhammad Nakhchivani, who lived and created in the late 

XIX - early XX centuries. Based on research, it was determined how rich and comprehensive his 

creative activity is. Mazahir al-Anwar, the product of his main creative work, along with a 

philosophical analysis of the content, some aspects of the book attracted more attention and some 

results were obtained by studying the essence of various logical and cultural events. 

Keywords: Mohammad Nakhchivani, Mazahir al-Anwar, philosophy, logic, culture, 

manuscript. 
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AZƏRBAYCAN VƏ FARS DĠLLƏRĠNDƏ EKOLOGĠYA TERMĠNLƏRĠNĠN 

ANLAġILMASINDA MÜQYĠSƏLĠ METODUN ROLU 
      

Terminlər elmi-texniki tərəqqi prosesində meydana çıxır. Bu tərəqqi ilə bağlı lüğətdə 
terminlərin sayı mütəmadi olaraq artır. Konsepsiyanı ifadə edən hər hansı bir söz elm sahəsində 
bir terminə çevrilir, obyektin, hadisənin və ya reallığın elmi konsepsiyasında ixtisaslaĢır. Yeni 
termin yalnız elmin bu və ya digər sahəsinin xüsusi leksik vahidi deyil, həm də bu sahənin 
əsaslarını, cəmiyyətin sosial fəallığını əks etdirən leksik təbəqədir. 

Ekoloji terminlərin öyrənilməsi zamanı struktur-semantik analizə əlavə olaraq müqayisəli 

metod tez-tez istifadə olunur. Müxtəlif dil sistemlərinin leksik sistemləri və semantik strukturları 

arasında fərqlərin öyrənilməsi üçün müxtəlif üsullar lazımdır 

Açar sözlər: torpaq sürüĢməsi, daĢqın,erroziya, ekoloji,ekosistem  
 

        Terminlər müəyyən sahəyə aid xüsusi anlayışları bildirən söz və söz 

birləşmələridir. Terminologiyada termin və terminoloji birləşmələr bir-birindən 

ayrılır (2, s. 38). Hər bir termin tərif və ya defınisiya vasitəsilə anlayışın təyini 

və aydınlaşdırılmasının nəticəsidir. F. de Sössürün irəli sürdüyü prizmadan 

baxılarsa, “termin dil işarəsidir”. Başqa sözlə desək, adlandırılanı və adlandırnı 

olan dil vahididir. Terminin başqa dil işarələrindən fərqi onun semantik 

ekstensiyasının adlandıranla müqayisədə adlandırılandan daha əvvəl təyin 

olunmasındadır (7, s. 46). Bu və ya digər dil formasının nəyi ifadə etməsini 

bilmədən anlayışın dərk olunması mümkündür. Anlayış termindən əvvəl gəlir. 

Terminin başqa səciyyəvi cəhəti ondadır ki, onun adlandırdığı digər 

adlandırılanlar sırasında defınisiya alır. Digər adlandırılanlarla yeni adlandırılan 

eyni sahəyə aid olurlar. Başqa sözlə desək, təcrid olunmuş şəkildə termin 

yoxdur. Termin həmişə semantik tamın tərkib hissəsidir. Bu semantik tam elm, 

praktik fəaliyyət, mexanika və s. ola bilər (8, s. 95).        

     Ekologiya terminlərinin öyrənilməsində struktur-semantik təhlillə yanaşı 

əksər hallarda müqayisəli metoddan da istifadə edilir. Müxtəlif sistemli dillərin 

leksik sistemi və məna strukturları arasında olan fərqləri araşdırmaq üçün 

müxtəlif metodlara ehtiyac yaranır (6, s. 201).   

     Terminoloji leksikadan söz açdıqda qeyd etmək lazımdır ki, dillərin leksik 

sisteminin çox hissəsini bu terminlər təşkil edir. Ekoloji mühitin surətlə 

dəyişməsi insanların həyatında bu terminlərin geniş inkişafına şərait yaradır (7, 

s. 48).  Terminoloji bilik müasir zamanda müxtəlif peşə adamalarına lazımdır. 

Ekologiya elmi özlüyündə surətlə inkişaf edən elmlər sırasına aiddir. Bəzən elmi 

ədəbiyyatda işlənən ekologiya terminlərinin hələ də lüğətlərdə qeyd olunmaması 

hallarına da rast gəlmək olur. Müxtəlif sistemli dillərdə ekologiya terminlərinin 

fərqli ifadə tərzləri onların müqyisə yolu ilə öyrənilməsini zəruri edir. Hələ vaxtı 

ilə görkəmli dilçi İ.A.Boduen De Kurtene qeyd edirdi ki, “bütün elmlərdə zəruri 

əməliyyatlardan biri müqayisədir bütövlükdə təfəkkür ona əsaslanır”  (1, s. 51).                

   Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlifsistemli dillərin müqayisəsi ilə məşğul olan 

elm dilçilik sisteminə gec gəlsə də konstruktiv linqvistika leksik-semantika və 

semantik qanunauyğunluqlar sahəsində xeyli irəliləmişdir. Sözün müstəqil 
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mənası ilə onun çalarları arasındakı fərq özünü ekoloji terminlərdə də göstərir. 

Dilçilik ədəbiyyatından məlumdur ki, sözlər və terminlər leksikologiyada dilin 

müstəqil vahidləri kimi araşdırılır. Deməli lüğət tərkibi konkret və ümumiləşmiş 

formada araşdırılır (3, s. 55).  Ayrılıqda götürülmüş hər bir termin məna 

kompleksinin ifadəçisi kimi çıxış edir. Beləki ekologiyanın müxtəlif sahələri ilə 

əlaqədar yaranan terminlərin də leksik sistemin zənginləşməsində elmi və 

qrammatik əhəmiyyəti vardır. Terminlərin müqayisəli şəkildə öyrənilməsini 

zəruri edən şərtlərdən biri də onlar arasında məna yaxınlığı və oxşarlığın 

olmasıdır. Tarixi faktlar göstərir ki, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq Fars 

dilində ekoloji terminologiya özünəməxsus və zəngin bir inkişaf yolu keçmişdir. 

Fars dilində ekologiya terminlərinin yaranma və formalaşma tarixi bəzi hallarda 

bəşəriyyətin ilkin inkişaf dövrlərinə gedib çıxır. Müqayisə zamanı terminlər 

arasında mövcud olan oxşar və fərqli cəhətlər aşkarlanır. Bu xüsusiyyətlər 

əsasən xalqların milli təfək-kürünün və həyat tərzinin nəticəsi kimi aydınlaşır. 

Hər iki dildə oxşar və fərqli cəhətlərin araşdırlması üçün adətən müqayisə 

metodundan istifadə edilir. Fars və Azərbaycan dillərində ekologiya terminlərini 

müqayisə etdikdə aydın olur ki, onların mənaları bəzən qismən də olsa 

uyğunlaşır. Əksər hallarda isə anlayış və məna cəhətdən çox fərqlidir (5, s. 186).   

       Hər bir dilin leksikonunu təşkil edən müxtəlif söz qrupları, leksik laylar 

tədricən yaranmamışdır. Təbii olaraq müəyyən sahələrə aid yaranmış ilkin sadə 

sözlərdən sonralar yeni yeni dil vahidləri təşəkkül tapmış və sonradan 

sistemləşmişdir (4, s. 106). Qeyd etmək lazımdır ki, Fars dilində olduğu kimi 

strukturca sadə olan ekologiya terminləri bu sistemdə yeni-yeni terminlərin 

əmələ gəlməsində yaxından iştirak edir.  

Məsələn:  زمین -yer kürrəsi, quru sahə;  زمین شناسی -torpaqşü-naslıq,  زراعت --

əkinçilik;  آب -su hüceyrəsi, محیت زیست, ətraf mühiti;   بوم شناسی -ekologiya;    بوم

خاک  ;ekolog-شناسی   -torpaq, yer;  خشکی خاک -torpağın quruması, külə dönməsi.  

       Ekologiya terminologiyasının təşəkkül tapmasında əsas mənbələrdən biri 

ekologiyanın bir elm kimi formalaşması və şaxələnməsi olsa da, digər elm 

sahələrinin də təsiri az olmamışdır (5, s. 99).  Təbiətdə baş verən qlobal və 

regional dəyişikliklər müxtəlif elm sahəsində çalışan alimlərin də diqqətini 

həmişə cəlb etmişdir. Beləki, hələ XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ekoloji 

problemlərin insan həyatına törətdiyi təhlükəni görən alimlər, təbiətşünaslar 

(V.V.Dokuçayev, V.İ.Vernadski sonralar N.N.Moiseyev, A.A.Yablokov, 

A.N.Yanşin və.s. yanaşı ictimayyətşünaslar əvvəllər V.V.Solovyov, 

N.Y.Daniyelevski, XX əsrin sonunda O.S.Kolbasov, O.M.Roy, A.D.Ursul, 

N.M.Məmmədov,A.M.Şükürov və başqaları) təbiətdə baş verən problemlərin 

tədqiqi və analizi ilə məşğul olmuşlar. Həmin dövrlərdə insanlar artıq hiss 

edirdilər ki, yaşadıqları mühitdə təbiətlə onların arasında aglasığmaz fəlakətli 

hadisələrin sayı getdikcə artır. Səmada, yerin təkində, suda, havada baş verən 

kataklizmlər insanların həyat tərzini çətinləşdirirdi. Təbiətdə baş verən hadisələr 

insanların şüurunun da dəyişməsinə səbəb olmuşdur (7, s. 53).  Demək təbiət 

qanunları ictimai qanunauyğunluqlarla harmoniya təşkil etmişdir. İnsanlar artıq 

əmin olmuşdular ki, ətraf mühitin qorunmasında, ekoloji tarazlığın 

saxlanılmasında ekologiya elminin əhəmiyyəti getdikcə artırdı. Ekologiya 

elminin coğrafiya, botanika, aqrokimya və torpaqşünaslıq kimi elm sahələrində 

baş verən hadisələri bir birindən ayırd etmək üçün sözə, söz birləşmələrinə və 
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terminlərin yaranmasına ehtiyac duyulurdu. Hələ vaxtilə ulu təbib və mütəfəkkir 

Əbu Əli ibn Sina yazırdı ki, təmiz hava bir çox xəstəliklərin ən yaxşı dərmanıdır 

və hər bir məlhəmdən çox- çox üstündür, atmosferi qorumaq inasanların 

müqəddəs bor-cudur (3, s. 209). Bioloji sistemin quruluşunu və fəaliyyətinin 

tədqiqi ekologiyanın elm kimi inkişafında böyük və əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Ekoloji terminlərin qarşılıqlı müqayisəsi və onların yaranma metodlarınin 

öyrənilməsi ekoloji terminlər sistemini formalaşdıran əsas məsələdir. 
 

ƏDƏBĠYYAT 

 
1. Ağayev Ə. “Kitabi-Dədə Qorqud” da işlənən terminlər. Azərbaycan filologiya məsələləri. 

Bakı: Elm, 1984, 264 s. 

2. Qurbanova K.A. Antroponimiyanın nəzəri məsələlərinə dair. Bakı: Elm, 2001,  136 s. 

3. Бодуен Де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию ТЛМ 1963 51-57 

4. Головин Б.Н. Введение в языкознание. Москва: Высшая школа, 1977, 311. 

5. Гринев С.В. Введение в терминоведение. Москва: Лицей, 1993. 309 с. 

6. Лейчик В.М. терминоведение: предмет, методы, структура,- Москва: Изд-во ЛКИ,   

2007, 256 с. 

7. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология//Вопросы терминология,- 

Москва: Изд-во АН СССР, 1961.-С.46-54 

8. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васитьева Н.В. Обшая терминология: Вопросы 

теории.-Москва: наука, 1989, 246 с. с. 130 
 

SUMMARY 

FAXHRADDIN EYLAZOV 

THE ROLE OF COMPARATIVE METHOD IN UNDERSTANDING ECOLOGY 

TERMS IN AZERBAIJANI AND PERSIAN LANGUAGES 

The terms appear in the process of scientific and technical progress. The number of terms 

in the vocabulary related to this progress is regularly increasing. Any word that expresses a 

concept become a term in the field of science by specializing through the scientific conception of 

an object, event, or reality. The new term is not only a special lexical unit of this or that field of 

science, but also a lexical layer that reflects the foundations of the field, the social activity of 

society. 

In addition to structural-semantic analysis, a comparative method is often used in the 

study of ecological terms. Different methods are needed to study the differences between the 

lexical systems and semantic structures of different systems of languages. 

Keywords: landslide, flood, erosion, ecology, ecosystem 
 

РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ЭЙЛАЗОВ 

РОЛЬ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА В ПОНИМАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ 

Термины возникают в процессе научно-технического прогресса. В связи с этим 

прогрессом количество терминов в словарном фонде языка регулярно увеличивается. 

Любое слово, обозначающее понятие, терминируется в области науки путем его 

конкретизации путем перехода к научному представлению о предмете, явлении, 

действительности. Новый термин-это не только особая лексическая единица той или иной 

отрасли науки, но и лексический пласт, отражающий в языке основы отрасли, социально-

общественной деятельности общества. 

 Наряду со структурно-семантическим анализом при изучении терминов 

экологии в большинстве случаев используется сравнительный метод. Для исследования 

различий между лексической системой и смысловыми структурами разнородных языков 

возникает необходимость в различных методах. 

Ключевые слова: оползень, наводнение, эрозия, экология, экосистема. 
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ƏLĠ NƏZMĠNĠN “ġƏRQĠ-RUS” QƏZETĠNDƏKĠ FƏALĠYYƏTĠNƏ DAĠR 

 

Məqalədə Tiflisdə nəĢr olunan yeganə anadilli mətbuat orqanı olan “KəĢkül” qəzeti 

1891-ci ildə Tiflis qubernatorunun sərəncamı ilə bağlandıqdan sonra tərəqqipərvər ziyalıların 

bu istiqamətdə çalıĢmaları, onların apardığı mübarizə öz əksini tapır. Nəhayət, bu ziyalılardan 

Məhəmmədağa ġahtaxtlı 1903-cü ildə “ġərqi-rus” adlı gündəlik qəzetin nəĢrinə icazə almağa 

nail olur. 

Yazıda “ġərqi-rus”un qələm sahibləri üçün bir ailəyə çevrilməsi, öz istək və arzularını 

qəzetin səhifələrində əks etdirməsi qeyd olunur. Bu qələm sahiblərindən biri də Əli Nəzmi 

olmuĢdur. O, yalnız bu mətbuat orqanında çıxıĢ etməklə kifayətlənməmiĢ, eyni zamanda onun 

abunəsi üçün də çalıĢmıĢdır. 

Əli Nəzminin “ġərqi-rus”da çap olunan Ģeirlərində eyni zamanda qəzetin səmərəsindən,  

xalqın istiqbala çatması üçün verəcəyi töhfələrdən söhbət açması da yazıda öz əksini tapır. 

Açar sözlər: Anadilli mətbuat orqanı, “KəĢkül” qəzeti, Məhəmmədağa ġahtaxtlı, “ġərqi-

rus” qəzeti, ”Əkinçi”, “Ziya”, Əli Nəzmi, “KeçmiĢ günlər”, tərəqqipərvər ziyalılar, Çar 

Rusiyası, Tiflis, yeni tipli məktəblər 

 

Yeni − XX əsrin başlanğıcında imperiyanın ideoloji sədlərinin buzları 

əriməyə, idarə üsulları yumşalmağa başladı; inqilabi əhval-ruhiyyəli qüvvələrin 

təzyiqi ilə çar, az da olsa geri çəkilməyə, bəzi güzəştlərə getməyə məcbur olurdu. 

Fürsətdən istifadə edən tərəqqipərvər Azərbaycan ziyalıları yenidən bu 

istiqamətdə təşəbbüs göstərməyə başlayırlar. Onlardan biri də Məhəmmədağa 

Şahtaxtlı idi. Onun təşəbbüsü ilə 1903-cü il martın 30-da “Şərqi-rus” qəzeti 

birinci nömrəsi ilə işıq üzü görür. 

“Şərqi-rus”un nəşri Azərbaycanın qabaqcıl ictimaiyyəti tərəfindən böyük 

sevinclə qarşılandı. Əli qələm tutan ziyalılar onun səhifələrində çıxış edir, 

ictimai mədəni həyata gəlişini nəzmə çəkir, qəzetin ictimai-ədəbi və mədəni 

əhəmiyyətindən danışır, xalqı onu dəstəkləməyə çağırırdılar. Tərəqqi və inkişaf 

vurğunu olan belə ziyalı gənclərdən biri də Əli Nəzmi idi. 

Məlumdur ki, 1891-ci ildə Tiflis qubernatorunun sərəncamı ilə 

azərbaycanlı oxucuların yeganə anadilli mətbu orqanı “Kəşkül” qəzetinin nəşri 

dayandırılandan sonra dövrün ziyalıları Azərbaycan dilində yeni bir qəzet 

çıxarmaq üçün çalışırlar.  

Məhəmmədağa Şahtaxtlı Naxçıvanda şəhər məktəbini, Tiflisdə 

gimnaziyanı bitirdikdən sonra Peterburqda alman dilini öyrənmiş, Almaniyanın 

Leypsiq Universitetinin fəlsəfə, tarix və hüquq fakültəsində təhsil almışdı. Sonra 

Parisdə Şərq Dilləri Məktəbində mühazirələr dinləyir, fransız və ingilis dillərini 

mükəmməl öyrənir. Eyni zamanda türk, ərəb, rus və fars dillərini bilirdi. 

Naxçıvanın Şahtaxtlı kəndindəki ata mülkünü sataraq Tiflisə köçür. O, 

xeyli səy göstərdikdən sonra “Şərqi-Rus” qəzetinin nəşrinə icazə alır. 

Tərəqqipərvər ziyalılarımızın xalqın tərəqqisi, maarifə, elmə və mədəniyyətə, 

ictimai-ədəbi düşüncəyə yiyələnməyi üçün ən kəsərli silah olan mətbuat orqanı 

açmaq cəhdləri illərlə boğulsa da, nəhayət XX əsrin əvvəllərində, 1903-cü il 
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martın 30-da birinci nömrəsi işiq üzü görən, “Şərqi-rus” qəzeti ilə, qeyd 

etdiyimiz kimi, tilsim sındırıldı. Şövqi Novruzov Azərbaycanın tərəqqipərvər 

ziyalılarının öz ali məqsədləri uğrunda irticanın hökm sürdüyü bir şəraitdə 

olmazın siyasi, psixoloji təzyiqlər altında fədakarlıqla, əzmlə mübarizə aparmalı 

olduqlarını ətraflı şəkildə şərh etdikdən sonra yazırdı: “Məhz belə bir ağır 

şəraitdə mətbuat yolundakı min bir maneəni ilk dəfə dəf etmək şərəfi 

Məhəmməd ağa Şaxtaxtlıya nəsib oldu” (1, s. 52).  

“Şərqi-rus”un nəşri Azərbaycanın qabaqcıl ictimaiyyəti tərəfindən böyük 

sevinclə qarşılandı. Ölkənin hər tərəfindən qəzetin ünvanına təbrik məktubları 

gəlməyə başladı. Əli qələm tutan ziyalılar onun səhifələrində çıxış edir, ictimai 

mədəni həyata gəlişini nəzmə çəkir, qəzetin ictimai-ədəbi və mədəni 

əhəmiyyətindən danışır, xalqı onu dəstəkləməyə çağırırdılar.  

Tərəqqi və inkişaf vurğunu olan belə ziyalı gənclərdən biri də Əli Nəzmi 

idi. O,  “Keçmiş günlər” adlı mənzum xatirəsində “Şərqi-rus”un nəşrindən aldığı 

təəsüratı belə təsvir edirdi: 

                      Min doqquz yüz üçdür, məsihi ili 

                      Yox türkün Qafqazda mətbuat dili.  

                      Çıxmış, qapanmışdı “Əkinçi” çoxdan,  

                      “Kəşkül”dən, “Ziya”dan yoxdu bir nişan.  

                      Tiflisdə “Şərqi-rus” gəldi meydana,  

                      Həftədə iki yol gedir hər yana.  

                      Verirdi hər yerdən məlumat, xəbər,  

                      Olurdu məqalə, əşar müxtəsər. (2, s. 15-16) 

Gətirdiyimiz misralar Əli Nəzminin bu yeni Azərbaycan qəzetinin nəşrini 

sevinclə qarşıladığını, onun dəyərini layiqincə qiymətləndirdiyini, alıb 

oxuduğunu, fəaliyyətini diqqətlə izlədiyini aydın göstərir. Bütün bunları 

mənzum xatirənin sonrakı misralarından da görürük: 

                     Bir nüsxə göstərmiş bir dost Gəncədən,  

                     Olmuşdum müştəri çox şadlıqla mən.  

                     Artıq mənə məxsus bir qəzet gəlir,  

                     Mətbuat görməmiş kəndim yüksəlir. (2,  s. 16) 

Göründüyü kimi, digər tərəqqipərvər həmvətənləri kimi, Əli Nəzmi də 

“Şəqi-Rus” qəzetinin nəşrini alqışlamaqla qalmayıb, ona abunə yazılmışdır. O, 

sevinirdi ki, ona gələn qəzet bütövlükdə kənd əhlinin, geniş kütlənin ictimai-

ədəbi və sosial-mədəni yüksəlişinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməkdədir. 

Ona görə də imkan düşdükcə qəzetdə yazılan materialları, sosial-mədəni 

yüksəlişinə əhəmiyyətli dərəcədə, qaldırılan sosial-mənəvi və ictimai-əxlaqi 

problemlərin təbliği, xalqa çatdırılması üçün də əlindən gələni edirdi.  

XX əsrin əvvəllərində yeni yüksəliş dövrünə qədəm qoyan maarifçilik 

hərəkatı getdikcə yeni ideya-məzmun xüsusiyyətləri, azadlıq ruhu ilə də diqqəti 

cəlb edirdi.  

Yəni artıq bu hərəkat xalqı maarifləndirmək, onları sadəcə 

savadlandırmaqla işini bitmiş saymırdı. Bu hərəkatda qadınların çadradan 

qurtuluşu, qadın təhsili, fanatizmə qarşı mübarizə motivləri çoxalır, digər sosial 

məsələlər də gündəmə gətirilirdi.  

Qız məktəblərinin təşkili, mövcud məktəblərdə çalışan şəriət və ana dili 

müəllimlərinin əmək haqlarının digər fənn − rus dili, tarix, coğrafiya və s. -
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müəllimlərinin aldıqları məbləğə çatdırılması və onlara da dövlət hesabına 

ödənilmə tələbləri tez-tez səslənirdi. Ana dili dərslərinə məktəblərdə ayrılan 

tədris saatlarının miqdarının artırılması tələbi qabaqcıl görüşlü ictimai 

qüvvələrin sosial-siyasi düşüncəsinin formalaşmağa başladığını göstərirdi. Ş. 

Novruzovun yazdığı kimi: “Yeni üsulla açılan məktəblər, qız pansionları, teatr 

tamaşaları, mətbuat və sair mədəni təsisat, güclü maarif axını... bünövrəsi hələ 

möhkəm olan din və xurafat qalası ilə özləşir, çarpışır, özünə cığır açmaq, qəflət 

qalası və cəhalət dünyası ilə həlledici mübarizəyə hazırlaşırdı. 

Xalq çoxəsrlik yuxudan gözünü açır, ayılırdı. Bu dövrdə qabaqcıl ziyalılar 

xalqın milli hüquqlarının müdafiəçisi olmaq etibarilə onu mollaların cahil 

vəzlərindən və mövhumatın zərərli təsirindən xilas etməyə çalışır, ana dili, 

ədəbiyyatı inkişaf etdirirdilər. ” 1, s. 47-48). Bütün bunlar təkcə, müəllimlər 

qurultaylarında deyil (1906 və 1907-ci illərdə Bakıda keçirilən I və II), həm də 

mətbuat və ədəbi-mədəni tədbirlərdə, tamaşalarda və s. müxtəlif üsullarla irəli 

sürülür, şüurlara yerləşdirilirdi. Bu kimi tədbir və tələblərin əhəmiyyəti onda idi 

ki, geniş ictimaiyyət Çar Rusiyasının Azərbaycan məktəblərində Şəriət və Ana 

dili müəllimlərinin təhsil haqlarını ödənilməsini boynundan ataraq, onu maddi 

vəziyyəti onsuz da ağır olan xalqın hesabına ödənilməsini qanuniləşdirməyə 

çalışmaqla, həmin fənnlərin tədrisini tədricən sıxışdırıb aradan çıxarmaqla, 

özünün ruslaşdırılma siyasətinin reallaşdırılması məqsədini güdürdü. Qabaqcıl 

ictimaiyyət tədris olunan fənnlər arasında reallaşdırılmağa çalışılan bu 

ayrıseçkilik siyasətinin məkrli niyyət daşıdığını çox gözəl başa düşür və 

qətiyyətlə ona qarşı çıxırdı. Bütün bu və digər məsələlər dövrün ədəbi-bədii 

məhsullarında, həmçinin hələlik yeganə anadilli mətbu orqan olan “Şərqi-rus” 

qəzetində öz əksini tapırdı.  

Xalqın azadlıq və istiqlaliyyətə, özünüdərkə, insanlığını, hüquq və 

yaşayışını qorumağa bu tonda çağırılması dövrə görə böyük cəsarət idi. Bu cür 

əhval-ruhiyyə maarifçi realist ədəbi düşüncəyə siyasi-ictimai məzmunun da 

daxil edildiyinə əsas verir. Bu da təsadüfi və səbəbsiz deyildir; çünki, bildiyimiz 

kimi, bədii ədəbiyyat yarandığı dövrün sosial-mədəni və ictimai-mənəvi nəbzini 

özündə əks etdirir, ədəbi-bədii söz xalqın oyanmasına, zehni inkişafına xüsusi 

təsir göstərir.  

“Şərqi-rus” qəzetinin nəşrini  sevinclə qarşılayan Əli Nəzmi, onun ictimai-

ədəbi və mədəni mühitə qədəm qoymasını “Eylədi” çün şəhri-Tiflis içrə sükna, 

“Şərqi-rus” misrası ilə başlayan şeirində onun səmərəsindən, xalqın istiqbala 

çatması üçün verəcəyi töhfələrdən söhbət açmışdır. Şeirdə deyilir:    

              ...Açdı çox nitqi-göhərbarü dürəfşani – məqal,  

              Əhli-aləm eylədi kəsbi-təcəlla “Şərqi-rus”.  

              Zülməti-heyrətdə qalmışdı təmam  islamiyan,  

              Oldu bu zülmətsəradə nuri-bəyza “Şərqi-rus”.  

              Qeyri-millətlər içində qalmış idik kur tək,  

              Türfə bəxş etdi bizə bir fəxri-əzma “Şərqi-rus”. 2, s. 19-20). 

Göründüyü kimi, Əli Nəzmi “Şərqi-rus” qəzetinin ictimai-ədəbi mövqeyini 

bəyənmiş, qəzetdə çıxan materialların xalqı çox mətləbdən agah etdiyini, 

camaatın maariflənməsinə, maarifə doğru üz çevirməsinə səbəb olduğunu 

gördükcə bir vətəndaş kimi sevinmişdir. Onun sevincinin əsas ictimai səbəbi 

budur ki, əsrlərlə “zülməti-heyrətdə”, millətlər içində “kor-tək” qalan 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

102 

“islamiyunu”, yəni islam əhlini “Şərqi-rus” nura qərq etdi; onun gözünü açdı, 

qəlbini, beynini işıqlatdı, millətlər içində xar və zəlil olmaqdan xilas etdi: Ona 

görə də şair həmvətənlərinə onun nəşrinin davamlı olmasına dəstək olmağı 

tövsiyyə edir. Əli Nəzmi qəzetin redaktorunun əməyini ürəkdən alqışladıqdan 

sonra belə bir inam ifadə edir ki, xalqın arif adamları onun dəyərini bilib, xalqın 

dərdinə dərman olacağını anlayacaq:  

              Əhsənullah, əhsənullah, əhsənullah, mərhəba,  

              Həm cəzakəlləhu xeyrən yövni-üqba “Şərqi-rus”.  

              Qədrü qiymət hiss edən ariflərə izhar,  

              Kim bu millət dərdinə eylər müdava “Şərqi-rus”.  

              ...Eyləsin cümlə həsudin dəhrara xarü-zəlil,  

              Kəsməsin icabdən lütfini əsla “Şərqi-rus”. (2, s. 22).  

Şair arzu edir ki, belə bir nemətə çatdığımız üçün bizə paxıllıq edən 

millətlər “Şərqi-rus”un uğurları müqabilində özlərinin həsəd dumanlarının içində 

boğulsunlar.  

Əli Nəzmi bu şeirində yüksək əhval-ruhiyyə, gələcəyə ümid dolu baxış 

aydın görünür. Bu da cəmiyyətdə baş verən sosial-psixoloji yeniliklərdən, 

ictimai-mədəni tərəqqidən, xalqın qəflət yuxusundan getdikcə oyandığını 

göstərən əlamətlərdən irəli gəlirdi. 

Lakin təəssüflər olsun ki, böyük əziyyətlər nəticəsində işıq üzü görən 

“Şərqi-Rus” qəzetinin nəşri uzun çəkmir və  sonuncu nömrəsi 15 yanvar 1905-ci 

il tarixdə çap olunduqdan sonra fəaliyyəti dayanır. Beləliklə də, Azərbaycan 

mətbuatının Tiflis dövrü bu qəzetlə başa çatır. 

Onu da qeyd edək ki, Həsən bəy Zərdabi “Kəşkül” qəzeti ilə “Şərqi-Rus” 

qəzeti arasında keçən 13 ili (bu dövrdə ana dilimizdə mətbuat orqanı olmayıb) 

Azərbaycan cəmiyyətinin qaranlıq dövrü adlandırıb. Bu nəşrin xarakterik cəhəti 

onun ilk gündəlik Azərbaycan qəzeti olmasında idi. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙГЮН ФАРАДЖЕВА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛИ НАЗМИ В ГАЗЕТЕ "ВОСТОЧНО-РОССИЙСКАЯ" 

В статье отражена деятельность прогрессивных интеллектуалов в этом 

направлении и их борьба после закрытия газеты «Кашкуль», единственной газеты на 

родном языке, издававшейся в Тбилиси в 1891 году по распоряжению тбилисского 

губернатора. Наконец, в 1903 году Махаммадаге Шахтахтли удалось получить от этих 

интеллектуалов разрешение на издание ежедневной газеты под названием «Восточно-

русская». 

В статье отмечается, что «Восточно-Русские» стали семьей для владельцев ручек, отражая 

их пожелания и желания на страницах газеты. Одним из владельцев этой ручки был Али 

Назми. Он не только выступал для этого СМИ, но и работал на его подписку. 
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Стихи Али Назми, опубликованные в «Восточно-Русском», также говорят о пользе газеты 

и ее вкладе в будущее народа. 

Ключевые слова:  анатолийская пресса, газета «Кашкул», Махаммадага 

Шахтахтли, газета «Восточно-русская», «Акинчи», «Зия», Али Назми, «Минувшие дни», 

прогрессивная интеллигенция, царская Россия, Тбилиси, новые типы школ. 

 

SUMMARY 

AYGUN FARAJOVA 

ON THE ACTIVITIES OF ALI NAZMI IN THE "EASTERN-RUSSIAN" NEWSPAPER 

         The article reflects the work of progressive intellectuals in this direction and their struggle 

after the closure of the Kashkul newspaper, the only native language newspaper published in 

Tbilissi (Tbilisi) in 1891 by the order of the governor of Tbilisi. Finally, in 1903, 

Mahammadagha Shahtakhtli managed to get permission from these intellectuals to publish a 

daily newspaper called "Eastern-Russian". 

The article notes that "East-Russian" has become a family for pen owners, reflecting their wishes 

and desires in the pages of the newspaper. One of the owners of this pen was Ali Nazmi. He not 

only spoke for this media outlet, but also worked for its subscription. 

Ali Nazmi's poems published in "Eastern-Russian" also talk about the benefits of the newspaper 

and its contribution to the future of the people. 

  Keywords: Anatolian press, "Kashkul" newspaper, Mahammadagha Shahtakhtli, 

"Eastern-Russian" newspaper, "Akinchi", "Ziya", Ali Nazmi, "Past days", progressive 

intellectuals, Tsarist Russia, Tbilisi, new types of schools. 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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“OĞUZNAMƏ”NĠN DĠLĠNDƏ ĠġLƏNƏN ÜMUMĠġLƏK SÖZLƏRĠN  

LEKSĠK - SEMANTĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə “Oğuznamə”nin dilində iĢlənmiĢ ümumiĢlək sözlər araĢdırılmıĢ, bu qədim türk 

-  Azərbaycan sözlərinin bütün dövrlərin yazılı dilində iĢlənməsi təhlil edilmiĢdir. Həmçinin 

tədqiqat iĢində atalar sözlərindən maraqlı nümunələr verilmiĢ, və bu sözlərin müasir Azərbaycan 

dilində də iĢlənmə məqamları göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: “Oğuznamə”, ümumiĢlək sözlər, atalar sözü, lüğət tərkibi, qıpçaq dili 

 

Zəngin keçmişi olan Azərbaycan xalqının həyat fəlsəfəsini, yaşam tərzini 

təsdiq edən elə xalq ədəbiyyatı inciləri vardır ki, onlar var olduğu andan bu günə 

qədər tədqiq olunmuş və olunduqca da bu incilərin parıltısı, dilimizi, ədəbiyyatı-

mızı, ən əsası isə ruhumuzu işıqlandırmışdır. Bu xüsusda böyük müdriklik 

məzmunu və zəngin elmi - mədəni dəyəri ilə seçilən söz dəfinələrimizdən biri də 

XVI – XVII əsrlərə aid “Oğuznamə” abidəsidir. “Oğuznamə” böyük “türk 

ağacı”nın ən möhkəm “budağı” olan Oğuzların yaşam və təfəkkür tərzini ifadə 

edən 2000-dən artıq atalar sözlərinin toplusudur. Bu atalar sözləri oğuzların 

tarixə, tarixin də oğuzlara verdiyi “ibrət dərsinin hamı tərəfindən qəbul və təsdiq 

edilən elə nəticəsidir ki, düzlüyünə və dəqiqliyinə şübhə yeri yoxdur”. 

Əsasən Oğuzlara məxsus olan bu abidənin lüğət tərkibi, demək olar ki, 

Azərbaycan dilinin əsas lüğət fondu adlanan türk mənşəli qədim sözlərdən 

ibarətdir. Sözlərin böyük bir qismi tarixi inkişaf boyu sabitliyini qoruyan 

ümumişlək sözlər, digər qismi isə ədəbi dildə mövqeyini müxtəlif səbəblərdən 

itirmiş olan arxaizmlərdir. Bu cəhətdən “Oğuznamə”nin dilindəki qədim türk 

mənşəli sözlərin leksik - semantik xüsusiyyətlərini aşağıdakı qaydada təhlil 

etmək olar:  

Türk mənşəli leksikada olan sözlər “Oğuznamə”də olduğu kimi, müasir 

dövrdə də canlı danışığın ən anlaşıqlı və ümumişlək vahidlərdir. 

Ümumişlək sözlər dilin lüğət tərkibinin əsas fondu hesab edilir və fonetik, 

leksik - qrammatik mühafizəkarlığını əsrlərlə qoruyur. “Oğuznamə”də işlənmiş 

olan bu tip sözləri konkret olaraq aşağıdakı kimi təsnif etmək mümkündür: 

1. Bitki adı bildirən sözlər: arpa, alma, armud, buğda, qoz, pambıq, yon-

ca, taxıl, darı, saman, üzüm, soğan, sarımsaq, əncir, yemiş, ot; 

Atı arpasıyla talaşdurma (1, s. 147). Bir alma bin aqçaya olursa, qabın soy 

(1, s. 70) 

Buçuqlu armudun nə sapı - supu (1, s. 82) (Yarımçıq armudun nə saplağı?) 

Buğdayı qonşuna sat, çörəgin bilə yeyəsən (1, s. 70). Öldügün yetməz, qoz 

ağacından tabut istərsən (1, s. 30). Od ilə pambığın nə oyunu var? (1, s. 19) 

Sərçədən qorqan darı əkməz (1, s. 116). Türk atının samanı bol gərək. 

Üzüm üzümə görə qarar (1, s. 33). Kölənin, qaravaşın yedigi saramsaqla 

soğandır (1, s. 161), YemiĢin ye, ağacın sorma (1, s. 189), Padşahların basduğu 

yerdə ot bitənməz (1, s. 83).  
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Atalar sözlərində işlənən bu sözlər bütün dövrlərdə olduğu kimi, müasir 

Azərbaycan ədəbi dilinin fəal lüğət vahidləridir.   

2. Canlıların adını bildirən sözlər 

a) quş, böcək və həşərat adları bildirən sözlər. Məsələn: qaz, toyuq, arı, 

qarğa, şahin, sərçə, bayquş, durna, leylək, kəpənək, yarasa, bildirçin, quş və s. bu 

kimi sözlər müasir dildə də işləkdir. 

 Borc başdan aşıcaq yenən qaz ilə tovuq olur (1, s. 68). Sarıca arının 

ininə ağac soqma (1, s. 58). Ala qarğada alımım olsun, alamazsam ölümüm 

olsun (1, s. 30). Bin qarğa ötməkdən bir Ģahin ötdügü yegdir (1, s. 70). Sərçədən 

qorqan darı əkməz (1, s. 116). BayquĢ viranələri sevər (1, s. 75). Turna gördüğü 

baqla bitməz (1, s. 129). Turna gördün yaz yarağın düz, leglək gördün qış 

yarağın düz (1, s. 132). Keçmiş yağmurun kəpənək kibi ardınca düşmə (1, s. 

156). Gündüz yarasaya gecədir (1, s. 159). Qamu quşlar uçar, nəsnə yoq, 

bildirçin uçıcax havardı – derlər (1, s. 146). Bir taş ilə iki quĢ uçulmaz (1, s. 70). 

b) heyvanların adını bildirənlər. Məsələn: at, it, keçi, siçan, quzu, 

qoyun, köpək, bit, balıq, inək, öküz, qurd və s. Atda ayaq gərək, itdə quyruq 

gərək (1, s. 63). Keçi haramzada olur (1, s. 159). Kedi siçanı tanrıyçün 

tutmaz (1, s. 161). Siçanın kediylə nə oyunu var (1, s. 124). Qurd ilə quzu 

yeyib, qoyun ilə şivən urma (1, s. 143). Qurd qoyundan tamaın kəsməz (1, s. 

154). Köpək yad kişiyə quyruq bulamaz (1, s. 160). Ərgənin qazancını it yer, 

yaqasını bit yer (1, s. 124). Öküz ayıtmış: Bən ölicək gönümü inək üstünə 

sərün (1, s. 30). Balığın başı simizin tatlu olur (yağlı balığın başı dadlı olar) 

(1, s. 78). Ġnək südünə görə mələr (1, s. 62). 

3. Bədən üzvlərinin adını bildirən sözlər. Məsələn: əl, üz, ayaq, baş, göz, 

diş, ağız, barmaq, dil, dodaq və s. bu kimi qədim dil vahidləri bütün dövrlərin 

yazılı ədəbi dil materiallarında eyniliyini qorumuşdur. 

Əl əli yuvur, iki əl üzü yuvur (1, s. 63). Əl ilə qoduğun əlli yil durur (1, s. 

63). Ayağa eşq yolunda çalı ilməz (1, s. 66). Adəmi var, söhbətində baĢ yitər (1, 

s. 66). Odunçu gözü umacda (1, s. 42). Otuz iki diĢdən çıqan ordaya yayılır (1, s. 

40). Açıq ağız ac qalmaz (1, s. 40). Beş barmaq düz degildir (1, s. 79). Çoq 

ağçadan çoq dil yegdir (1, s. 89). Çirkinə gözəl desən, dodaq yalar (1, s. 88). 

4. Zaman və məkan anlayışı bildirən sözlər: 

a) Zaman anlayışı bildirənlər. Məsələn: axşam, bu gün, il, sabah, yaz, qış, 

yay və s.  

AxĢam olsa yat, sabah olsa get (1, s. 26). Bu gün yarına irməz (1, s. 71). Ġl 

ildən qutludur. Yaz üyündüsü qıĢa qatıqdır (1, s. 198). QıĢ yarağın yaydan düz. 

b) Məkan anlayışı bildirənlər. Məsələn: yer, təpəcik, göl, yurd, eniş, yoquş, 

düzənlik, şəhər. 

Yer qolayın yerli bilir. Yerin alçağın su bilir (1, s. 201). Bir atun var isə 

yoqusda bin, bin atın var isə eniĢdə bin. Eyü dostuna yurd göstərmə (1, s. 50). 

Kül təpəcik olmaz (1, s. 169). Göl yerində su əskik olmaz (1, s. 161). Düzənlik 

qanda isə bərəkət andadır (1, s. 102). Arslan olursa dəxi, bir kişi bir Ģəhərə 

neyləsün (1, s. 29). Ulu Ģəhərlər dəmir ağızdır (1, s. 48). 

Əsasən semantik sabitliyini saxlayan “eniş, yoquş” sözləri dilin milliləşmə 

mərhələsində fonetik dəyişikliyə uğramış və müasir dildə “yeniş, yoxuş” kimi 

formalaşmışdır. 
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5. Təbiət hadisələrinin adını bildirən sözlər. Məsələn: yağmur, qar, yel, 

günəş, ay və s. 

Yağmur yağsın, qar yağsın, tək qış olmasın (1, s. 201). Qar susuzluq 

qandırmaz (1, s. 149). Yer gedügün yel bilür (Yerin aşırımın yel bilir) (1, s. 201). 

Yel əsmyəincə çöp dərpənməz (1, s. 198). GünəĢ palçığ ilə tutulmaz (1, s. 156). 

Ay var ikən yıldıza nə minnət (1, s. 65). 

Bu misallardan yalnız “yağmur” sözündə semantik daralma müşahidə olu-

nur. İfadədə “qar” sözü ilə paralel işlənən, “yağmur” çox güman ki, müasir Tür-

kiyə türkcəsində olduğu kimi “yağış” mənasında işlənmişdir. Müasir 

Azərbaycan dilində isə bu söz daha çox ümumi yağıntıya aid edilir. 

6. İnsan anlayışı bildirən sözlər. Bunlar xüsusi adlardan – antroponimlərdən 

və qohumluq münasibəti bildirən sözlərdən ibarətdir. 

a) Xüsusi şəxs adı bildirən sözlər. Qeyd edək ki, antroponimlər içərisində 

əsl türk mənşəli vahidlər yoxdur. Ümumi məzmun daşıyan atalar sözlərində çox 

az sayda xüsusi ad işlənmişdir ki, onlar da dini təriqətlərlə bağlı tarixi şəxs adla-

rıdır. Məsələn: Məhəmməd (İslam dininə görə Allahın elçisi). İsa, Musa (Xris-

tian-yəhudi dininə görə Allahın elçiləri), Rəşid, Həllac Mənsur (təriqət mürşidi). 

Ümməti Məhəmmədin qonuğu sapmasın (1, s. 60). Ġsa üçün Musayı qınama 

(1, s. 136). Çün oldu adın RəĢid, bir söylə, bir eşit (1, s. 91). Yalnız Həllacı 

sanma, hər könül Mənsurdur (1, s. 196). 

b) qohumluq münasibəti bildirən ümumi sözlər: ata, ana, oğul, qız, gəlin, ər, 

övrət. 

Oğul ataya görə süfrə yayar (1, s. 55). Anaya bax, qızın al (1, s. 33). 

Oğlum kimi sevsə, gəlinim odur (1, s. 34). Ər ər gərək, övrət övrət gərək (1, 

s. 38).  

Bu qədim türk mənşəli sözlər müasir dilimizdə də leksik - semantik sabit-

liyini qoruyan ümumişlək vahidlərdir.  

7. Coğrafi yer adları bildirən sözlər. Məsələn: Məşhəd (İranda dini mərkəz), 

Rum (indiki Türkiyə), Şam (Suriya Ərəb Respublikasının paytaxtı – Dəməşq 

şəhəri), Kəbə (Məkkədə dini ibadətgah), Bağdad (İraqın paytaxtı). 

Enişsiz adam MəĢhədə də yetər (1, s. 62). Gövdəsi gözəli ortaya – döşəgə 

sor, surəti gözəli Rumdan ġama sor (1, s. 162). Sora - sora Kəbəyə varırlar (1, s. 

126). Tək ayranın olsun, sinək Bağdaddan gəlir qonar (1, s. 86). 

Şərqin şeir - sənət və dini mərkəzləri sayılan bu şəhərlər bir çox yazılı 

abidələrdə olduğu kimi Oğuznamədə də eyni mövqedə işlənmişdir. Bu o 

deməkdir ki, həmin astionimlər orta əsr şifahi ədəbi dilinin də fəal anomastik 

vahidləri olmuşdur. 

8. Ümumi məişət sözləri. Xüsusən məişət dilini təşkil edən “Oğuznamə”də 

belə sözlərin sayı daha çoxdur. 

a) Məişət əşyalarının adını bildirən sözlər. Məsələn: yağ, bıçaq, ət, qaşığ, 

bal, yumurta, çıraq, yasdıq, divar, qapı, ət və s. bu kimi sözlər qədim türkcənin 

xüsusilə Azərbaycan dilinin ən fəal və dəyişməz vahidləri hesab olunur. 

Ağ qoyunu görənlər içi dolu yağ sanır (1, s. 25). Eyilügə eyilik olsa, öküzə 

bıçaq urulmazdı (1, s. 53). Şorbanın imanı ətdir. Qaşığ ilə aş verib, sapıyla 

gözün çıqarma (141). Bir tovuğun başı sədəqəsi bir yumurtadır (1, s. 76). Çıraq 

dibi qaranu olur (1, s. 91). Uyku yasdıq istəməz (1, s. 56). Dört divarı yoq, qoz 
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ağacından qapısı var (1, s. 108). Quş var ət yedirirlər, quş var, ətin yeyirlər (1, s. 

141). 

b) Mücərrəd məfhumların adını bildirən sözlər. Məsələn: ağırlıq, ölüm, 

ucuz, inanc, sevgi, sağlıq, qorxu, yoxsulluq, acı və s. 

Ağırlıq iki başdandır (1, s. 38). Əcəlsizə ölüm yoq (1, s. 40). Ucuz verən tez 

satar (1, s. 58). Ġnanclardan ol. İki sevgi bir könüldə olmaz (1, s. 62). Sağlıq - 

sayruluq bizim içindir (1, s. 123). Qorxu xəyanətündür (1, s. 148). Baylığa 

iyəvən kişi yoxsulluğa tez irər (1, s. 78). Haq söz acı gəlür (1, s. 93). 

 9. Əlamət və keyfiyyət məzmunu bildirən sözlər. Məsələn: qara, bərk, yeni, 

böyük, kiçik, gənc, qəşəng, çirkin. 

Qara xəbər yerdə qalmaz (1, s. 148). Ölü yüzi bərk olur (1, s. 25). Əski 

geyməyincə yeni bulunmaz (1, s. 26). Birəgü tauşanı birəgüyə böyük gəlür (1, s. 

69). Çürük baqlanın kor alıcısı olur (1, s. 87). Gənc alan aldanmaz (1, s. 164). 

Çirkinə gözəl desən, quyruq bular (1, s. 88). 

10. Ədədin sayını və miqdarını bildirən sözlər. Məsələn: bir, iki, üçüncü, 

otuz, on bir, on iki və s.  

Bir taş ilə iki quş urulmaz (1, s. 70). Ġkisinin sözünü üçüncü tuyar (1, s. 37). 

Adam oğlunun qarnı otuz hücrədir (1, s. 37). On bir gətirən, on iki də gətürür (1, 

s. 47). 

11. Hal - hərəkət anlayışı bildirən sözlər. Belə sözlər “Oğuznamə”nin 

dilində həm məzmunca, həm də kəmiyyətcə daha zəngindir. Çünki əsasən 

fellərdən ibarət olan bu sözlərdə milli mühafizəkarlıq daha güclü olduğu üçün 

dəyişmə zəifdir. Məsələn: qalmaq, istəmək, görmək, ölmək, gəlmək, getmək, 

kəsmək, yaramaq, işləmək, söyləmək, eşitmək, bilmək, düzmək, uçmaq, 

yürümək, ödəmək, bitmək, tutmaq və s. 

Səndən ötrü sayru (xəstə) olan üçün, sən öl (1, s. 113). Uyku yastıq istəməz 

(1, s. 56). Ac toyuq kəndüyi taxıl bazarında görər (1, s. 56). Ac evə gəlir, 

yalıncıq yabana gedər (1, s. 55). El içində itin quyruğun kəsmə (1, s. 52). Adama 

iyilik (yaxşılıq) yaramaz (1, s. 35). Ad iĢlər, işi sən işləməzsən (1, s. 62). Sözü 

bişirip söylə (1, s. 113). Sana söylərəm, qızım, sən eĢit, gəlinim (1, s. 117). Sayru 

halın sağ bilməz (1, s. 123). Qış yarağın yaydan düz (1, s. 150). Qulağızsız quş 

uçmaz (1, s. 151). Ərənlər tağa yürü demiş, yürüməyincə kəndiləri yürümüş. Al 

ilə arslan tutulur, güc ilə köçən tutulmaz (1, s. 33). Alım ilə borc ödənməz (1, s. 

38). Turna gördügü baqla bitməz (1, s. 129). Tutulmayan oğru bəgdən duğru (1, 

s. 133). 

Göründüyü kimi, yuxarıdakı atalar sözlərində verilən nümunələr işlənmə 

tezliyi yüksək olan ümumişlək sözlərdir. Bu qədim Azərbaycan sözləri, demək 

olar ki, bütün dövrlərin yazı dilində işlənmiş və müasir dildə də sabitliyini 

saxlamaqla dilimizin lüğət fondunun əsas leksik layını təşkil etməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУРА МАММАДОВА 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

СЛОВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ЯЗЫКЕ «ОГУЗНАМЕ» 

Общеупотребительные слова, употребляемые в языке «Огузнаме» исследуются в 

этой статье, анализируется использование этих древних тюркско-азербайджанских слов в 

письменности всех периодов. В исследовательской работе также приводятся интересные 

примеры пословиц и показано развитие этих слов в современном Азербайджанском языке. 

Ключевые слова: «Огузнаме», общеупотребительные слова, пословицы, лексика, 

кипчакский язык. 

 

SUMMARY 

AYNURA MAMMADOVA 

LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF COMMON-USED  WORDS  IN THE 

LANGUAGE OF  «OGUZNAME» 

Commonused words in the language of "Oguzname" are investigated in this article, the 

use of these ancient Turkic-Azerbaijani words in writing of all periods is analyzed. The research 

work also provides interesting examples of proverbs and shows the development of these words 

in the modern Azerbaijani language. 

Key words: "Oguzname", commonused words, proverbs, vocabulary, Kipchak language. 
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ MƏCAZĠ OMONĠMLƏR 

 

Omonimlərin yaranması və formalaĢması dildə yeni anlayıĢların ifadə olunması 

ehtiyacının baĢ verməsi səbəbindən meydana gəlmiĢdir. Dilin Ģəkilçisizlik mərhələsində eyni 

kökdən sözyaratma üsulu ancaq monosillabik vahidlərin daxilindən formalaĢa bilərdi. 

Omonimlərin yaranması da bu qayda üzrə baĢ vermiĢdir. Azərbaycan dilinin sözyaratma 

potensialı geniĢ olduğundan omonimlərin yaranmasında iki əsas istiqamət mövcud olmuĢdur. 

Birinci istiqamət ad-feil korrelyasiyası üzrə, ikinci istiqamət isə ad-ad, feil-feil yanaĢmaları üzrə 

funksionallaĢmıĢdır. Ad-ad və feil-feil yanaĢmaları üzrə törəyən omonimlərdə məcazlaĢma 

xüsusiyyəti aparıcı yer tutmuĢdur. Omonimlikdə məcazlaĢmanın əsas formalaĢdırıcı amil kimi 

çıxıĢ etməsi dilçilikdə bu istiqamətin çoxmənalılıqla əlaqəsinin mövcudluğu barədə bir çox fikir 

və mülahizələrin irəli sürülməsinə səbəb olmuĢdur. Buradan belə çıxır ki, çoxmənalılıq 

məcazlaĢmanı üstələyən bir vasitə kimi baĢ vermiĢdir. Lakin insan təfəkkürü və ətraf mühit 

hadisələrinin qarĢılıqlı əlaqəsini nəzərə aldıqda çoxmənalılığın məcazlaĢmadan sonrakı proses 

olduğunu düĢünmək lazım gəlir. Çünki dildə məcazlaĢma baĢ vermədən çoxmənalılığın 

yaranması hadisəsi mümkün deyildir. Monosillabizm mərhələsində omonimlərin eyni nitq 

hissələri çərçivəsində baĢ verməsində də bu hadisə mühüm rol oynamıĢdır. Sonrakı mərhələlərdə 

isə monosillabik omonimlərin təməlində ayrı-ayrı derivativ variantlar və frazeoloji omonim 

cərgələri formalaĢmıĢdır.  

Açar sözlər: məcazilik, sözyaratma, monosillablıq, çoxmənalılıq, semantik mühit 

 

 Azərbaycan dilində tonal omonimlər kimi məcazi omonimlərdə ilkin 

informasiya mərhələsində sözyaratma prosesinin subyekti kimi monosillabik 

köklər əsasında formalaşmışdır. Məcazi omonimlər insan təfəkkürünün 

məcazyaratma mərhələsinə təsadüf etdiyindən onların formalaşmasını tonal 

omonimlərin baş verməsindən sonrakı dövrə aid etmək olar. Tonal omonimlər 

bir-birindən ad-feil korrelyasiyası üzrə tonallıqla fərqləndiyindən onlarda 

məcazlaşma amilinin təsiri müşahidə edilmir. Buradan da belə nəticəyə gəlmək 

olur ki, tonal omonimlərin yaranması mücərrəd təfəkkürün çox da inkişaf 

etməmiş dövrünün məhsuludur. Məcazlaşma isə təsadüfən baş vermir, insan və 

ətraf mühit münasibətlərinin mücərrəd təfəkkürlə qavranılması və imitasiya 

olunması şəraitində meydana çıxır. Məcazi məna əsasında yaranmış 

omonimlərdə də sinkretizm başlıca prinsipdən ibarətdir. Tonal omonimlərdən 

fərqli olaraq məcazi omonimlər bir nitq hissələrinə məxsus paradiqmalar 

əsasında düzəlir. Məcazi omonimlərdə çoxmənalı sözlərdən biri mənaca 

genişlənir və birxətli istiqamətdə omonim cərgənin yaranmasını şərtləndirir. 

Məcazlaşma dildə eyni söz mühitinin genişlənərək müxtəlif anlayış və 

çalarlıqlara ifadəsini təmin etdiyi üçün tonal omonimlərdən fərqli olaraq bir neçə 

söz hüdudunda omonim cərgə yaranmasına təminat verir. Odur ki, məcazi 

omonimləri hansısa korrelyasiyaya uyğun qarşılaşan cütlüklərlə 

məhdudlaşdırmaq olmaz. Dildə sözlərin məcazlaşma mühiti nə qədər genişdirsə 

həmin motiv üzrə formalaşan omonimlərdə də tərkiblərin kəmiyyəti o qədər 

artıq olur. Məcazlaşma yolu ilə formalaşan omonimlər barədə danışalarkən bir 

qayda olaraq ənənəvi şəkildə onların təməlinin çoxmənalılıqla bağlı olması fikri 
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təqdir edilir. Məsələn, Səlim Cəfərova görə istər çoxmənalı szlərdə və istərsə də 

omonimlərdə eyni səs tərkibinə malik olan bir söz müxtəlif mənalar ifadə edir. 

Çoxmənalı sözlərdə hər hansı bir sözün ifadə etdiyi mənalar əsasən bir 

məfhumun ətrafında toplaşaraq onu müxtəlif məna çalarlıqları ilə ifadə edir. 

Çoxmənalı sözlərdə mənalardan biri inkişaf edərək müstəqil məfhum ifadə 

etməyə başlayan yeni sözə çevrilməsi ilə əmələ gəlir: yel (hava cərəyanı) – yel 

(revmatizm) (1, s. 20-21). Omonimlərin çoxmənalılıqdan törəməsi problemi bir 

çox tədqiqat işlərində də təqdir edilir. Bu barədə deyilən fikirlərdə əsas prinsip 

demək olar ki, bir-birindən fərqlənmir. Yəni omonimlərin törəmə yollarından 

biri kimi çoxmənalılıqdan məcazlaşmaya gedən yol bu fikir və mülahizələrdə 

aparıcı xətt təşkil edir. Bununla yanaşı bəzi tədqiqatlarda həmin fikri təqdir 

etmək üçün əlavə, tamamlayıcı mülahizələrin irəli sürülməsinə də rast gəlmək 

olur. Məsələ burasındadır ki, omonimlərin formalaşmasının ikinci və mühüm bir 

istiqamət olan məcazlaşmada çoxmənalılıq təməlinin mövcudluğu əsas motiv 

kimi göstərilir. Lakin sözün çoxmənalılıqdan inkişaf edən edərək məcazlaşmaya 

çevrilməsi məsələsi demək olar ki, diqqətdən kənarda qalır. Halbuki sözün 

semantik mühitində məcazlaşmanın rolu olmadan həmin söz bir kök daxilində 

xüsusiləşə bilən ayrı-ayrı mənaların ifadə vasitəsinə çevrilə bilməz. Omonimlər 

barədə daha ətraflı tədqiqat aparmış və  bu sahədə dilçilik elmi üçün ərməğan 

sayılan bir lüğətin tərtibçisi kimi yadda qalan Həsrət Həsənov yazır ki, 

“Polisemantik sözdən birdən-birə yeni söz əmələ gəlmir. Yeni yaranan sözlər 

həmin sözün əsas mənasından əlavə mənalarının tamam ayrılması nəticəsində 

olur. Çoxmənalı sözün ayrılan mənası ilk (əsas) məna ilə aralıq, qovuşuq əlaqəni 

kəsir, yeni məna əlaqəsi əsasında möhkəmlənir” (4, s. 45). Həsrət Həsənov da 

Səlim Cəfərovun qeyd etdiyi kimi, omonimlərin bu yolla yaranması hadisəsinin 

baş verməsini göstərməklə onu da nəzərə çatdırır ki, “Sözdə tədricən əmələ 

gələn yeni mənalar onun məna birliyini pozmaq üçün zəmin hazırlayır. 

Çoxmənalı sözlərin əsas və törəmə mənaları arasındakı assosiativ əlaqə o qədər 

zəifləyir ki, onu hiss etmək olmur, əlaqə pozulur, mənaca motivləşmə gedir. Bu 

omonimlərin yaranması ilə nəticələnir” (5, s. 13). Omonimlərlə əlaqədar digər 

bir internet mənbəyində də həmin söz qruplarının törəməsində çoxmənalılığın 

rolu qabarıqlaşdırılır. Bu yazıda bir tərəfdən çoxmənalılıq təməlindən yaranmış 

omonimlər arasında məna əlaqəsinin mövcud olmadığı göstərilir, digər tərəfdən 

onların arasında hər hansı məna əlaqəsinin mövcudluğu fikri söylənilir: 

“Omonimlər bəzi cəhətlərinə görə çoxmənalı sözlərə bənzəyir. Omonimləri 

çoxmənalı sözlərdən fərqləndirmək lazımdır. Çoxmənalı sözlərdə sözün müxtəlif 

mənaları bir-biri ilə bağlıdır. Omonimlərin mənaları arasında isə heç bir əlaqə 

yoxdur” (9). Bundan sonra isə həmin cümlə ilə məntiqi bağlılığı olmayan belə 

bir fikir söylənilir: “Dilimizdə bəzi sözlər var ki, həm omonimlik, həm də 

çoxmənalılıq xüsusiyyətinə malikdir”. Məsələn, köp, qol, üz, bel, dolu, yay, tut, 

at, aĢ, az, yar, düz, boğaz və s. (9). Verilən sözlərin omonimlik və çoxmənalılıq 

xüsusiyyətləri hər hansı təsdiqedici materiallarla təsbit olunmadığı üçün fikir 

yarımçıq və tamamlanmamış təsəvvür yaradır. Göründüyü kimi bu fikirdə 

müşahidə edilən paradoksallıq odur ki, bir tərəfdən omonimlərin tam müstəqil 

mənaya malik olduğu və onlarda çoxmənalılığın rol oynamadığı göstərilirsə 

digər tərəfdən onların bir qisminin arasında məna əlaqəsi olduğu fikri söylənilir. 

Digər bir internet məlumatında isə doğru olaraq omonimlərin formalaşmasında 
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məcazlaşmanın rolu qeyd olunur, lakin bu fikir də sona qədər davamlı şəkildə 

təqdir edilmir və yenidən omonim dil vahidlərinin tam müstəqil mənaya malik 

olmasına dair ənənəvi mülahizələr təkrar olunur: “Çoxmənalı sözlərdə 

mənalardan biri əsas, digəri isə ondan törəmə olur. Yəni çoxmənalılıq sözün əsas 

mənasının məcazlaşması yolu ilə yaranır”. Məsələn, ət maĢını, minik maĢını və s. 

Əgər sözün mənaları arasında heç bir bağlılıq yoxdursa deməli bunlar ayrı-ayrı 

leksik vahidlərdir, yəni omonimlərdir. Məsələn, ləpə- su ləpəsi, ləpə- qoz ləpəsi 

(6). Buraya kimi müqayisə edilən xülasələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

təməli çoxmənalılıqla bağlı şəkildə məcazlaşma yolu ilə törəyən omonimlərin 

barəsində hələ ki, yekdil bir fikir formalaşmayıb. İrəli sürülən fikirlərin 

müqayisəsi ilə əlaqədar onu demək olar ki, omonimlərin çoxmənalılıqdan 

törəməsi fikri irəli sürülürsə onda onların arasında məna əlaqələrinin mövcud 

olmadığı barədə söylənilənlər özünü doğrultmur. Çünki omonim cütlərinin 

mənası arasında heç bir semantik əlaqə mövcud deyilsə onlar təsadüfi oxşarlıq 

hesab edilməlidir. Omonimlər isə təsadüfdən yaranmamış, eyni kök tərkibindən 

formalaşaraq mənaca fərqlənməyə yönəlmiş söz qruplarından ibarətdir. Eyni 

kökdən törəyən elementlər isə nə qədər öz mənbəyindən uzaqlaşsa belə özlərinin 

semantik mühitinə dair əlaqəni bu və ya digər şəkildə müəyyən izlər 

çərçivəsində mühafizə edirlər. Buna görə də omonimlərin məna müstəqilliyindən 

bəhs edərkən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, həmin söz qrupları ilkin təməl 

semantik təməl mühitindən tmamilə təcrid olunmur. Bununla yanaşı onu da 

nəzərə almaq lazımdır ki, omonimlər xüsusi məna bildirməyə meyillilik əsasında 

formalaşdığından onlar ayrı-ayrı mənalar üzrə motivləşə bilən dil vahidləri kimi 

müstəqilləşməyə doğru inkişaf perspektivlərinə malikdirlər. Azərbaycan 

dilçiliyində omonimlərlə, xüsusilə məcazi omonimlərlə bağlı irəli sürülən 

fikirlərin formalaşmasında rus dilçiliyinə məxsus stereotip mülahizələrin təsiri 

olmamış deyildir. Rus dilində məcazlaşma yolu ilə formalaşmış omonimlərin 

təşəkkülünə dair bir tədqiqat işində omonimlik və çoxmənalılıq məsələsinə 

ənənəvi fikirlər çərçivəsində münasibət bildirilir. Burada göstərildiyinə görə 

omonislərlə çoxmənalı sözləri bir-birindən fərqləndirmək üçün etimoloji, 

derivativ, sintaktik və semantik meyarlardan istifadə edilə bilər. Bu 

istiqamətdəki təhlil nəticəsində sözlərin eyni təməldən yarandığı aşkar edilirsə 

onda onlar polisemantikaya aid söz qrupları hesab oluna bilər. Ayrı-ayrı 

mənbədən törəyən sözlərə haqqında söhbət gedirsə belə sözləri omonim hesab 

etmək olar. Buradan belə çıxır ki, omonimlər bir-birindən mənaca tam təcrid 

edilmiş dil vahidlərindən ibarətdir (3). D.E.Rozental, İ.B.Qolub və 

M.A.Telenkovanın müasir rus dilinə həsr etdiyi kitabda omonimlərlə 

çoxmənalılığın fərqləndirilməsi məsələsi də ümumi tendensiyadan kənar şərh 

deyildir. Həmin müəlliflərin omonimlik barəsindəki əsas fikirləri bundan 

ibarətdir ki, omonimlər bir söz tərkibinə ayrı-ayrı mənaların daxil olması 

əsasında yaranır. Həmin mənalar müstəqilləşir və bir-birindən təcrid olunur. Ona 

görə də onların nə zamansa oxşar məna bildirdiyini etimoloji yolla 

müəyyənləşdirmək mümkündür. Burada qeyd olunur ki, məhz buna görə 

omonimlərin çoxmənalılıqdan törəmə prosesini tamamilə bitmiş və 

tamamlanmış hesab etmək mümkün deyildir (10). Bu mülahizədə diqqəti cəlb 

edən bir cəhət vardır ki, o da eyni mənşədən törəyən omonimlərin motivləşərək 

müstəqil mənalılığa meyilli olmasından ibarətdir. İstər Azərbaycan dilçiliyində 
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və istərsə də rus dilçiliyində omonimlərlə bağlı irəli sürülən fikirlərdən aydın 

olur ki, bu məsələ ilə bağlı son arqumentləşdirmə hələ başa çatmamışdır. Çünki 

omonimlik təkcə bu günün işi deyildir. Onun tarixi qədim, ənənəsi isə zəngindir. 

Əgər omonimlik təkcə monosillablardan ibarət olsa idi onda irəli sürülən 

fikirlərdə də monolitlik mümkün olardı. Omonimlər sözyaratma prosesi ilə 

əlaqədar formalaşdığı üçün onların ənənələri müvafiq derivatlarda, o cümlədən 

frazeologizmlərdə bir çox yeni ifadə formalarının baş verməsini şərtləndirmişdir. 

Rus dilində omonim və çoxmənalılıq məsələsinə həsr olunmuş bir dissertasiya 

işində də həmin məsələ ilə bağlı fikir və mülahizələr müqayisə edilərək göstərilir 

ki, həmin dil paradiqmalarının fərqləndirici meyarları tamamilə dəqiqləşdiril-

məmiş qalmaqdadır. Bu iki dil paradiqması arasındakı fərqli əlamətlərin tam 

müəyyənləşdirilməməsi izahlı lüğətlərin tərtibində də çətinlik yaradır (6, s. 3-4). 

Omonimlərə dair hətta tanınmış dilçi mütəxəssislərin əsərlərində belə onların 

çoxmənalılıqla fərqi məsələsi tam şəkildə arqumentləşdirilməmiş qalır (2, s. 69-

79, 8, s. 14-19; 11, s. 50-52). Omonimlərə dair aparılmış tədqiqatlarda onların 

çoxmənalılıqla fərqinin müəyyənləşdirilməsində başlıca çətinlik ondan ibarətdir 

ki, birincisi, omonimlərin təməlinin çoxmənalılıqla bağlı olması ilə 

məhdudlaşdırılır. İkincisi, çoxmənalı sözün bir mənasının müstəqilləşməsi fikri 

əsas götürülür; üçüncüsü, çoxmənalılıqdan məcazlaşmaya keçidin nəzərə 

alınması köklərə qalır; dördüncüsü və daha əsası omonimlərin yaranması 

sözyaratmanın bir üsulu kimi nəzərə alınmır. Omonimlərin sözyaratma zərurəti 

əsasında meydana gəlməsi isə əslində çoxmənalılıqdan fərqli bir prosesdir. 

Sözyaratma prosesində bir neçə mənanın bir kökə yerləşdirilməsi əslində 

çoxmənalılıqdan daha artıq məcazlaşmanın payına düşür. Çünki çoxmənalılığın 

özü də prinsip etibarı ilə nəinki məcazlaşmanı qabaqlayır, hətta həmin prosesin 

baş verməsi məcazlaşmadan sonrakı mərhələyə düşür. Çünki məcazlaşma 

olmadan bir sözün bir neçə mənasının meydana gəlməsi mümkün olmazdı. Bu 

mənada omonimlik hadisəsinin özü əslində çoxmənalılıqdan əvvəlki dövrün 

məhsulu hesab edilməlidir. Bu fikir əlbəttə ki, omonimlərin formalaşması ilə 

bağlı son söz deyildir, güman ki, bundan sonra da omonimlərlə bağlı ciddi 

tədqiqlər və təhlillər aparılacaq və son sözün deyilməsinə də istisnalıq 

olmayacadır. Məcazi omonimlərin təməli monosillablar üzərində qurulduğundan 

onların mənsub olduğu ümumi semantik mühit itməyərək öz izlərini bu və ya 

digər məcazi anlayışlarda mühafizə etdirə bilir. Məna münasibətləri həmçinin 

məcazi omonimlərin monosillabik variantlarında qaldığı kimi onların 

derivatlarında da müşahidə edilir. Məcazi omonimlərdə dominat söz nominativ, 

qalan digər tərkib hissələr isə məcazi məna üzrə əlaqələnir. Məcazi omonimlər 

arasındakı məna əlaqələrini daha aydın təsəvvür etmək üçün onları aşağıdakı 

təsnifatda ümumiləşdirmək mümkündür: 

1.1. Ad nitq hissələrinə aid monosillabik omonimlər  

Azərbaycan dilində ad nitq hissələri üzrə formalaşmış aşağıdakı kimi 

monosillabik omonimlərdə daxili məna əlaqələri müşahidə edilir: ac (aclığı olan, 

acmış) – ac (möhtac) – ac (həris); boĢ (boşluq) – boĢ (hədər) – boĢ (işsiz, avara); 

dal (arxadakı, geridəki) – dal (arxa, geri, kürək); göy (səma) – göy (rəng) – göy 

(kürəkən) – göy (xəsis); düz (düz xətt) – düz (düzgün) – düz (düzəngah); yel 

(külək) – yel (xəstəlik); ĢiĢ (sivri) – ĢiĢ (alət) – ĢiĢ (köp, qabarıq) – ĢiĢ (ucu 

sivriləşmiş yara). 
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1.2. Ad nitq hissəsinə aid derivativ omonimlər 

BiĢmiĢ (hazırlanmış) -biĢmiĢ (hazır yemək) -biĢmiĢ (bərkimiş, sınaqdan 

çıxmış); donluq (maaş) -donluq (paltar üçün material), çalası (qayıq mayası)-

çalası (araqarışdıran, avantürist), çalğı (eşik süpürgəsi) -çalğı (musiqi, musiqi 

aləti); boylu (hündür, ucaboy) – boylu (hamilə). 

1.3. Feil nitq hissəsinə məxsus monosillabik omonimlər 

Ad nitq hissələrində olduğu kimi feil nitq hissəsinə aid olan omonimlərdə 

də monosillabların motivləşməsi ümumi bir meyilliliklə bağlıdır. Belə omonim 

cərgələrdə də dominant söz nominativ, digər tərkib hissələri isə məcazi məna 

bildirir. Bunlara dair aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar: bitmək 

(tamamlanmaq) -bitmək (yetişmək), ötmək (ötüb keçmək) – ötmək (çox 

danışmaq), soymaq (qabığını çıxartmaq) – soymaq (talamaq), qızmaq (isinmək) 

– qızmaq (qəzəblənmək), çatmaq (qurmaq) – çatmaq (yetişmək), süzmək 

(axıtmaq) – süzmək (uçmaq). 

1.4. Feili nitq hissələrinə məxsus derivativ tipli omonimlər 

Bitirmək (sona çatdırmaq) -bitirmək (yetişdirmək), biĢirmək (hazırlamaq) -

biĢirmək (aldatmaq), bulandırmaq (çirkləndirmək) – bulandırmaq (araqatmaq), 

qabarmaq (şişib qalxmaq, köpmək, həddən çıxmaq) – qabarmaq (hirslənmək), 

sarımaq (dolamaq) – sarımaq (sataşmaq, ələ salmaq). 

Omonimlərin monosillablardan derivativliyə doğru inkişaf prosesi məcazi 

mənaların daha incəliklə ifadəsinə xidmət etmişdir. Onların frazeologizmlərə 

doğru inkişafında da məcazi mənaların ifadəsində xüsusilə obrazlılığın 

canlandırılması müşahidə edilir. Frazeoloji omonimlərin obrazlaşdırıcılıq 

xüsusiyyətlərini aşağıdakı nümunələrdən aydın görmək olur: ad qoymaq (şöhrət 

qazanmaq) –ad qoymaq (başqa cür qələmə vermək), ağır tərpənmək (lənglik 

etmək, tənbəllik etmək) – ağır tərpənmək (təmkinli olmaq), ağız-ağıza vermək 

(söz güləşdirmək) – ağız-ağıza vermək (bir fikirdə olmaq), ağlını baĢından 

çıxartmaq (yoldan azdırmaq) –ağlını baĢından çıxartmaq (məftun etmək). 

Məcazi omonimlər insan təfəkkürünün inkişafı ilə əlaqədar olaraq məna və 

anlayışların intensiv ifadəsinə xidmət etdiyi üçün onlarda incə çalarlıqlarla 

yanaşı obrazlaşdırıcılıq keyfiyyətinin daha üstün olduğunu göstərir. Dildə 

obrazlaşdırıcı vasitələrin zənginliyi isə anlayışların daha intensiv çatdırılmasının 

optimal üsulu kimi maraq yaradır.  
 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 192 s. 

2. Дубынина Н.В. Проблема разграничения полисемии и омонимии в двуязычной 

лексикографии. //Филологические науки, 2005, № 3, с. 69-79. 

3. Евсеева И.В., Лузгина И.Т. Славкина И.А., Степанова В.Ф. Современный русский язык. 

Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, 2007, 642 с. Scicenter.online/russkiy-

yazik-scicenter/kriterirazqranichekiya-omonimi-71192 html 

4. Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, Maarif, 1988, 308 s. 

5. Həsənov H. Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti. Bakı:  Şərq-Qərb, 2007, 168 s. 

6. Qadin.net/index.php 

7. Галькина-Федорук Е.М. К вопросу об oмонимах в русском языке//Русский язык в 

школе, 1954, №3, с. 14-19. 

8. Качурин Д.В. Проблема разграничения омонимии и полисемии применительно к 

практике составления толковых словарей. Автореф. дис. канд.филол.наук. Москва: 2014, 

25 с. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

114 

9. Language.az/06261893.html 

10. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. 

Разграничение омонимии и моногозначности. Москва, Айрис-Пресс, 2002; эрамма.ру/Рус. 

11. Введенская Л.А. К Вопросу о путях развития омонимов в русском языке. //Русский 

язык в школе. 1963, № 3, с. 50-52.  

 

РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬНАРА НАСИБОВА 

ПЕРЕНОСНЫЕ ОМОНИМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Возникновение и образование омонимов связано с необходимостью выражения 

новых понятий в языке. В бесформенной форме языка способ словообразования от одного 

корня мог образовываться только из односложных единиц. Таким же образом произошло 

возникновение омонимов. В связи с широким словообразовательным потенциалом 

азербайджанского языка в образовании омонимов было два основных направления. 

Первое направление действует в отношении соотношения существительное - глагол, а 

второе направление действует на подходах «существительное -существительное » и 

«глагол-глагол». В омонимах, образованных от подходов существительное -

существительное и глагол-глагол , метафорический признак занял ведущее место. Тот 

факт, что метафора является основным формирующим фактором в омонимии, породил 

множество идей и соображений о связи этого направления с двусмысленностью в 

лингвистике. Отсюда следует, что двусмысленность возникла как средство преодоления 

метафоры. Однако, учитывая взаимосвязь между человеческим мышлением и явлениями 

окружающей среды, важно учитывать, что двусмысленность - это пост-метафорический 

процесс. Потому что невозможно создать двусмысленность языка без метафоры. Это 

событие также сыграло важную роль в возникновении омонимов внутри одних и тех же 

частей речи на односложной стадии. На более поздних этапах на основе односложных 

омонимов сформировались отдельные производные варианты и ряды фразеологических 

омонимов. 

Kлючевые слова: переносность, словообразование, моносиллабность, 

многозначность, семантическая среда 

 

SUMMARY 

GULNARA NASIBOVA 

FIGURATIVE HOMONYMS IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE 

The emergence and formation of homonyms is associated with the need to express new 

concepts in the language. In the formless form of the language, the method of word formation 

from one root could be formed only from monosyllabic units. In the same way, the emergence of 

homonyms occurred. In connection with the broad derivational potential of the Azerbaijani 

language, there were two main directions in the formation of homonyms. The first direction 

works in relation to the ratio of noun - verb, and the second direction operates on the approaches 

"noun-noun" and "verb-verb". In homonyms formed from the approaches noun-noun and verb-

verb, the metaphorical attribute took the leading place. The fact that metaphor is the main 

formative factor in homonymy has given rise to many ideas and considerations about the 

connection of this direction with ambiguity in linguistics. It follows that ambiguity arose as a 

means of overcoming metaphor. However, given the relationship between human thinking and 

environmental phenomena, it is important to consider that ambiguity is a post-metaphorical 

process. It is impossible to create ambiguity in language without metaphor. This event also 

played an important role in the emergence of homonyms within the same parts of speech at the 

monosyllabic stage. At later stages, on the basis of monosyllabic homonyms, separate derivative 

variants and series of phraseological homonyms were formed. 

Key words: figurativeness, word formation, monosyllabicity, polysemy, semantic 

environment 
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Naxçıvanda yaĢayan ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılıqlarını tədqiq etmək, ideya-

sənətkarlıq məziyyətlərini ümumiləĢdirmək və qiymətləndirmək aktual məsələlərdən biridir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz hissəsini təĢkil edən Naxçıvan ədəbi mühitinin XX əsrdə 

yetiĢdirdiyi ədəbi simalardan biri filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi 

Əziz ġərifdir. Əziz ġərifin yaradıcılıq fəaliyyəti çoxcəhətli və zəngin olduğu üçün son dövrlər 

tədqiqata cəlb olunmuĢ ədəbiyyatĢünaslardandır. Bu elmi məqalədə də onun ədəbiyyatĢünaslıq 

fəaliyyətindən danıĢılmıĢdır.  

Açar sözlər: Naxçıvan ədəbi mühiti, poeziya, nəsr, dramaturgiya, ideya-sənətkarlıq, 

inkiĢaf yolu, yeniləĢmə, təkmilləĢmə  

 

Tarixin bütün dövrlərində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Naxçıvan 

xüsusi rol oynamış, bu qədim bölgə zaman-zaman görkəmli şəxsiyyətlər 

yetirmişdir. Bu baxımdan da, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib 

hissəsi kimi, Naxçıvanda yaranan ədəbiyyat da öz çəkisi ilə seçilmişdir. Bunun 

üçün keçilmiş yola nəzər salmaq, Naxçıvanda yaşayan ayrı-ayrı yazıçıların 

yaradıcılıqlarını tədqiq etmək, ideya-sənətkarlıq məziyyətlərini ümumiləşdirmək 

və qiymətləndirmək aktual məsələlərdən biridir. Mürəkkəb və ziddiyyətli 

hadisələrlə zəngin olan XX əsr tariximizin çox əhəmiyyətli bir mərhələsidir. Bu 

dövrdə ədəbiyyatımız da özünəməxsus inkişaf yolu keçmişdir. Naxçıvan dünya 

şöhrəti qazanmış onlarla elm və mədəniyyət xadimi yetişdirmişdir. Müstəqillik 

illəri Naxçıvan ədəbi mühiti üçün yeniləşmə, təkmilləşmə mərhələsidir. Dövlət 

müstəqilliyimizin bərpası ədəbi inkişafa misilsiz şərait yaratmış, qələm 

sahiblərinə yeni mövzular təqdim etmişdir. Nəticədə yeni mərhələdə nəsr, 

poeziya, dramaturgiya, publisistika xüsusi inkişaf yolu keçmiş, maraqlı 

nümunələrlə zənginləşmiş, yeni keyfiyyət qazanmışdır. 

 Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz hissəsini təşkil edən Naxçıvan ədəbi 

mühitinin XX əsrdə yetişdirdiyi ədəbi simalardan biri filologiya üzrə elmlər 

doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Əziz Şərifdir. Əziz Şərifin yaradıcılıq 

fəaliyyəti çoxcəhətli və zəngindir. Onun adı Məmmədcəfər Cəfərov, Abbas 

Zamanov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Əli Sultanlı kimi ustad alimlərlə bir 

sırada çəkilir. Əziz Şərifin adı çəkiləndə, hər şeydən öncə, onun qiymətli ədəbiy-

yatşünaslıq irsi göz önünə gəlir. Hələ yeniyetməlik illərindən mətbuatda 

müxtəlif mövzularda ədəbi-tənqidi məqalələr dərc etdirən Əziz Şərif elmi 

axtarışlarını getdikcə genişləndirmiş, fundamental tədqiqatları ilə şöhrətlənmiş-

dir. Əziz Şərif ən çox ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində səmərəli 

fəaliyyət göstərmiş, maraqlı həyat və zəngin yaradıcılıq yolu keçmişdir. Belə ki, 

o, XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının az tədqiq olunan ədəbi şəxsiyyətləri 

haqqında qiymətli əsərlər yazmış, çoxlu məqalələrin, elmi əsərlərin, tənqidi-

bioqrafik oçerk və monoqrafiyaların müəllifi kimi tanınmışdır. Əziz Şərif adını 

eşitmədiyimiz, yaxud haqqında cəmi bir-iki cümlə oxuduğumuz bəzi qələm əhli 
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barədə də məlumatlar vermişdi. Rzaqulu Nəcəfov, Əli Babayev, Molla Mahmud 

Çakər, Mirzə Cəlil Şürbi və başqaları haqqında ilk dəfə müfəssəl məlumatları 

Əziz Şərif vermişdir. Əziz Şərifin ilk yazısı 1906-cı ildə “Molla Nəsrəddin” 

jurnalının səhifəsində çap edilmişdir. Jurnalın redaktoru Cəlil Məmmədquluzadə 

həmin yazıya düzəlişlər etmiş, yazının altında Əziz Şərifin adını, familyasını, 

hətta naxçıvanlı olmasını da göstərmişdir. Həmin vaxtdan başlayaraq Əziz 

Şərifin yazıları müxtəlif mətbuat orqanlarında çap olunmağa başlamışdır. Onun 

yazıya olan həvəsini M.T.Sidqi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar, H.Cavid, 

Ə.Haqverdiyev,  E.Sultanov və başqa müəllim, yazıçı, jurnalistlər daha da 

qızışdırmışdılar. Bu yazıların əksəriyyəti tarixi məzmun daşımış, mədəni və 

ictimai həyatımızda bir çox unudulmuş hadisə və şəxsiyyətləri  oxuculara 

xatırlatmaqdan ibarət olmuşdur.         

       Ədibin əlyazmaları, məktubları, məqalələri onun mənalı həyat yolundan, 

yaradıcılıq axtarışlarından xəbər verir. Görkəmli ədəbiyyatşünas, alim Əziz Şərif 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, Azərbaycan teatrının inkişaf tarixi, görkəmli 

tənqidçilər barədə, M.P.Vaqif, M.V.Vidadi, M.F.Axundov, C.Məmmədquluza-

də, Ə.Haqverdiyev və s. qüdrətli söz ustaları haqqında sanballı elmi məqalələrini 

yazmışdır.   Belə ki,  Əziz Şərifin elmi fəaliyyəti və axtarışları nəticəsində 

Azərbaycanın görkəmli yazıçılarının bir sıra əsərləri, XIX-XX əsrlərə dair 

çoxsaylı məktublar, sənəd və fotoşəkillər, qiymətli əlyazma materialları 

aşkarlanaraq elmi və ədəbi mühitə çatdırılmışdır. O, xüsusən XIX-XX əsrlər 

Azərbaycan ədəbiyyatının bir çox nümayəndələrinin yaradıcılığı ilə bağlı 

diqqətəlayiq araşdırmalar aparmışdır. Görkəmli alimin M.F.Axundzadə, 

M.T.Sidqi, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid, C.Cab-

barlı kimi sənətkarlar barədəki kitab və məqalələrində onların yaradıcılığı 

məharətlə araşdırılmışdır. Məşhur maarifçi ədib M.T.Sidqinin həyat və 

yaradıcılığı, C.Cabbarlının dramaturgiyasına həsr olunmuş araşdırma da Əziz 

Şərifin ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətinin mühüm hissəsini təşkil edir.  

          Professor Əziz Şərifin elmi tədqiqatlarının ana xətti Mollanəsrəddinçi 

ədiblərin yaradıcılığı ilə əlaqədardır. O, istedadlı sənətkar Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyevin dramaturgiyası haqqında namizədlik, “Molla Nəsrəddin” ədəbi 

məktəbinin, tənqidi realist ədəbi platformanın başçısı Cəlil Məmmədquluzadənin 

həyat və fəaliyyətinin 1906-cı ilə qədərki mərhələsi barədə doktorluq 

dissertasiyası yazaraq uğurla müdafiə etmişdir.     

           “Molla Nəsrəddin” necə yarandı” monoqrafiyası da Cəlil Məmməd-

quluzadə haqqında həqiqətləri əks etdirən əsər kimi faydalı və əhəmiyyətlidir. 

        Onun M.F.Axundov haqqında yazdığı “M.F.Axundovun yaradıcılığında 

qadın məsələsi” , “M.F.Axundovun bədii yaradıcılığı”, “M.F.Axundov və Həsən 

bəy Zərdabi”, “M.F.Axundovun satira sənətkarlığı”, “M.F.Axundovun Puşkin 

haqqındakı poeması tapılmışdır” və s.; 

C.Məmmədquluzadə haqqında yazdığı “C.Məmmədquluzadə haqqında 

yeni material”, “C. Məmmədquluzadənin tərcümeyi - halına dair bəzi elmi sə-

nədlər”, “C.Məmmədquluzadə yaradıcılığında humanizm”; M.Ə.Sabir haqqın-

da”, “Sabirin bir şeiri haqqında”, “Sabirin nəzirələri”; Ə.Haqverdiyev haqqında 

“Ə.Haqverdiyevin əsərlərində qadın tipləri”; C.Cabbarlı haqqında “C.Cabbarlı-

nın dramaturgiyası” və s. elmi məqalələrini göstərmək olar.   
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        Bütün bunlara baxmayaraq hələ də Ə.Şərif yaradıcılığının bir qismi ədəbi 

mühitə lazımınca çatdırılmayıb. Ümid edirik ki, anadan olmasının 120 illiyi 

münasibətilə Ə.Şərif yaradıcılığı daha dərindən araşdırılaraq ədəbi mühitə 

təqdim olunacaq.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬЗA ФАРЗАЛИЕВА 

АЗИЗ ШАРИФ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК 

Изучение творчества отдельных писателей, проживающих в Нахчыване, обобщение 

и оценка их идей и ремесел является одним из актуальных вопросов. Азиз Шариф, доктор 

филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, является одним из 

литературных деятелей литературной среды Нахчывана 20 века, которая составляет 

неотъемлемую часть Азербайджанской литературы. Так как творческая деятельность 

Азиза Шарифа является многосторонней и богатой он является одним из литературоведов, 

который все чаще привлекаются к исследованиям. Эта научная статья также рассказывает 

о его литературоведческой деятельности. 

Ключевые слова: Нахчыванская литературная среда, поэзия, проза, драматургия, 

идея-ремесло, пути развития, обновление, совершенствования и т.д. 

 

SUMMARY 

ELSA FARZALIEVA 

AZIZ SHARIF AS A LITERARY CRITIC 

Studying the work of individual writers living in Nakhchivan, summarizing and 

evaluating their ideas and crafts is one of the pressing issues today. Aziz Sharif, doctor of 

philological sciences, professor, honored worker of science, is one of the literary figures of the 

literary environment of Nakhchivan of the 20th century, which is an integral part of Azerbaijani 

literature. As the creative activity of Aziz Sharif is multilateral  and rich, he is one of the literary 

scholars who is increasingly attracted to research. This scientific article also talks about his 

literary work. 

Key words: Nakhchivan literary environment, poetry, prose, dramaturgy, idea-craft, 

development paths, renewal, improvement, etc. 
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OĞUZ QRUPU TÜRK DĠLLƏRĠNĠN  TƏQVĠM MƏRASĠMĠ LEKSĠKASI 

 

Mədəniyyət hər bir xalqın ortaq yaĢam tərzidir. Mədəniyyətin ən önəmli ünsürləri 

isə  adət, ənənə və mərasimlərdir. Təbiətdə baĢ verən hadisələr insan həyatına təsirsiz 

ötüĢmədiyindən təbiət hadisələri insanları hər zaman  düĢündürmüĢ, bu səbəbdən də, 

təbiət hadisələrinə uyğun çeĢidli törənlər, mərasimlər, bayramlar təĢkil olunmuĢdur. 

Havaların isinməsi, təbiətin canlanması, dağ, meĢə və çəmənliklərin yaĢıl örtüyə 

bürünməsi, heyvanların bala verməsi təbii olaraq insanların marağına səbəb olmuĢ və 

bu hadisələri baĢ vermə zamanını müəyyən bir Ģadlıq dolu mərasimlər təĢkil etmiĢlər. 
Açar sözlər: türk, mərasim, mövsüm, Novruz, Xıdır Nəbi, adət, bayram  

 

Sosial yaşama yansıyan təqvim mərasimləri kimi tanınan bu mərasimlər 

toplumun həyatında mühüm yer tutduğu üçün  bu və ya digər şəkildə qorunmuş, 

bir qismi tarixin yaddaşında qalaraq qeyb olmuş, bir qisminin  müəyyən 

motivləri qorunub saxlanılmış, insan həyatının ayrılmaz bir parçasına çevrilən 

bəzi mərasimlər isə günümüzə qədər öz aktuallığını qoruya bilmişdir. Bu tip dini 

və milli bayramlar toplumdakı fərdlərin qaynayıb-qarışması, birlik və 

bərabərliyin təmin olunması baxımından önəmli rola malikdir. Hələ təqvimin 

olmadığı dönəmlərdə insanlar təbiət hadisələri ilə ayın, mövsümün, ilin 

dəyişməsini yağışın yağması, qarın yağması, təbiətin saralması, yaşıllaşması, 

çiçəkləməsi kimi amillərlə əlaqələndirərək zamanı idarə edə bilmişlər. 

Qədim türklərin müxtəlif dinlərə sitayiş etməsi ilə əlaqəli olaraq milli şüur 

və milli birliyi formalaşdıran təqvim və dini  mərasimlər əlaqəli şəkildə 

öyrənilməkdədir.  “Yağış duaları”, “ Şum mərasimi”, “ Xıdır Nəbi mərasimi”, 

“Saya mərasimi”, “ Novruz” və s. bu kimi çeşidli mərasimlərlə bağlı terminlər 

türk xalqlarının maddi mədəni leksikasının tərkib hissəsinə çevrilərək adət, 

təfəkkür, mənəviyyat, etiqadla bağlı  etnik-mədəni-tarixi amilləri özündə əks 

etdirmişdir.  

Qədim türk inanc sisteminə görə Tanrı göyün ən üst qatındadır. Göy üzü  

bütünlüklə kainatı qucaqlamış,  pislik mənbəyi olan qaranlığı qovan günəşi, 

ulduzları, ayı özünün müxtəlif təbəqələrində yerləşdirən mistik qüvvələrin 

yerləşdiyi bir məkandır. Məşhur türkoloq  Muharrem Ergin yazır: “Tanrının 

gökdə, yukarıda bulunduğu inancı Dede Korkut boylarında da görülmekdedir. O 

zamanlar alkışı alkış olan Türk beyleri ellerini açıp, yüzlerini göğe doğru tutup 

Tanrıya yakarırlardı” (7, s.  26). 

Yaşar Kalafat isə tanrının göydə olması inancını bu formada tərənnüm 

edir: “İslami devrede de Türklerin avuçlarını açıp göğe yüz tutarak dua etmeleri 

acaba bu inancın izleri midir?  Veya öfkelendiğimiz, haksızlığa karşı çıktığımız 

zaman “yukarıda Allah var” dediğimizde biz bu inancımı sürdürüyoruz?  Doğu 

Anadolu yöresinde, bu anlamdakı Türk inancının izlerine her tarafta 

rastlayabiliriz.  Karsta “tavuk bile su içerken Allaha bakar” tabiri, Allahın 

yukarda, gökyüzünde olduğu inancının bir yansımasıdır”.  
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 Türk xalqlarının mifologiyasında xalqın kosmoloji düşüncələri ilə bağlı 

günəş, ay, digər səma cisimlərinin yaranması, ay və günəş tutulması kimi 

müxtəlif təbiət hadisələrinin yaranma səbəblərini izah edən çeşidli əfsanələrə 

rast gəlmək mümkündür.  İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana anlamadıqları 

prossesləri çözməyə çalışmış, zərərverici durumlardan xilas olmaq üçün tədbirlər 

görmüş, müxtəlif rituallar formalaşdırmışlar. Bu cür inanclarla bağlı rituallar 

günümüzə qədər gəlməkdədir. Türk mədəniyyəti tarixi ilə din  tarixini öyrənən 

alimlər tarix boyu atalarımızın, əcdadlarımızın həyat tərzinə bilavasitə təsir edən 

inancların üzərində qətiyyətlə durmuş və bu inancların yaşam tərzinə, toplum 

içərisində şəxsiyyətin, kimliyin formalaşmasına hər iki aspektin  təsirlərini 

qarşılıqlı şəkildə araşdırmışlar. Lakin alimlər coğrafiyanın dəyişməsi və müxtəlif 

dinlərə sitayiş etməsi səbəbindən türklərin daxil olduqları müxtəlif mərhələli 

inanc sistemlərini yetərincə incələyə bilməmişlər.  

Əsrlərdən bəri xalqımızın məişətində özünə möhkəm yer tutmuş qədim 

təqvim mərasimlərini dildə əks etdirən çoxlu sayda leksik və frazeoloji vahidlər, 

ifadələr yaranmış, bununla yanaşı folklorşünaslığımızda xüsusi “Mövsüm 

mərasimi nəğmələri” adı ilə tanınan xalq ədəbiyyatı nümunələri formalaşmışdır.  

 İnsanların təbii hadisələrə, əmək fəaliyyətlərinə və bəzi əfsanəvi inanclara 

qarşı tutumuyla bilavasitə əlaqəli olan təqvim mərasimləri xalqın qədim və 

zəngin tarixinin göstəricisidir. Bu səbəbdən də xalq əcdadlarından qalan 

dəyərləri qorumuş, yaşamın ayrılmaz bir parçasına çevirmişdir. Elmi ədəbiyyata 

uyğun olaraq   təqvim mərasimi adlarına  mövsümlərlə bağlı bayram adlarını, 

bəzi arxaik il, ay, gün adlarını daxil etmək olar.   

Türk dünyasının  əsrlərdən bəri yazın gəlişi münasibəti ilə düzənlədikləri 

təqvim mərasimi - milli bayrama çevrilən “Novruzdur”.  Novruz kəliməsi fars 

dilindən gəlmiş, mənası “yeni gün” deməkdir. 

Abdullah Şengül Novruzun tarixi haqda yazır: Tarih boyunca tabiat ile iç 

içe yaşayan ve toprağı “dört ana unsur”dan sayan Türkün düşünce sisteminde 

Nevruz, Türk dünyasının tamamında yaygın olarak kutlanan bir bayramıdır. 

Bayramlar, dini ve milli inanışlarla, ortak hatıralardan doğar. Genelde “Nevruz” 

ismiyle yaygın bir şekilde bilinen bu bayram, tabiattaki uyanışla birlikte kutlanır. 

Bu törenler, bahara duyulan özlemi anlattığı kadar, bir takvim değişikliğini de 

ifade eder. Burada dikkati çeken husus, “baharın başladığı zaman”dır. Türkler, 

bu takvim değişikliğini “toprağın uyandığı gün” ile özleştirmişler; “varoluş ve 

diriliş günü” şeklinde algılamışlardır. Böylece Nevruzu yaratılış felsefesi 

diyebileceğimiz manevi bir kimlikle donatmışlardır. 

Mete Han zamanından beri Türklerde var olan Nevruz geleneğini herhangi 

bir meşrep veya mezheple ilişkilendirmek doğru değildir. Tarihi İslamiyet’ten 

çok öncelere giden bu gelenek, bir dinin bayramı da değildir. Bünyesinde 

barındırdığı bütün zenginlikleriyle Ergenekon-Nevruz bayramı, Türk kültürünün 

önemli bir tarihi zenginliğidir (11, s 70). 

        Novruz çeşidli Türk topluluqlarında məsələn,  Altay türklərində “Cılgayak 

bayramı”, Başqırd türkləri “Ekin Bayramı” , Qaraçay-Balqar türkləri “Gollı”, 

“Gutan”, “Saban Toy”, Qazaxlar “Ulu Kün”,  Qaqauzlar “İlkyaz”, Kazan 

türkləri ve Qaraqalpaqlar  “Ergenekon” kimi  adlandırılır. Fərqlı türk xalqları 

içərisinde “Yeni Kün”, “Yengi Gün”, “Yengi Kün”, “Yeni Yıl”, “Çağan”, 

“Ulustın”, “Naaruz”, “Navruz”, “Nevris”, “Uluğ Küni”, “Bahara Kavuşma”, 
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“Nevruz Sultanı” , “Mart Dokuzu”, “ Bereket bayramı”, “Yörük bayramı”, “Yıl 

yenilendi”, “Kış bitti bayramı”, “Yumurta bayramı”, “Yılsırti”, “Kırklar 

bayramı” kimi  adlarla təbiətın canlanmasını, yenidən dirilişi, ilkbaharın gəlişi 

kimi  qeyd edilir.. Novruz çeşidli etnopsixoloji faktorları içərisinde birləşdirən 

dostluq,  qardaşlıq, xoşbəxtlik , bərabərlik  bayramıdır. 

     Nevruz kutlamalarının bir diğer adı da “Ergenekon Bayramı”dır. Bu isim 

geçmişten günümüze kadar halen çeşitli Türk boyları arasında canlılığını 

korumakta, aynı zamanda milletin dastanların gücüyle bir-birilerine olan güven 

bağını güclendirmektedir (11, s. 61-73). 

Türkiyə   türkcəsində Novruz ilə bağlı “Koç Katım”ı, “Saya Gezme”, 

“Kışyarısı”, “Hızır Orucu”, “Kabayele Karşı Gitme”, “Hıdırellez”, “Eğrilce”, 

“Sıçancık”, E”kin Salavatlama”, “Yıldız Sıçraması”, “Taş Taşa Kuytu Olması”, 

“Kapı Pusma”, “Yeddi Levin Gecesi”, “Baca Baca”, “Uşak Bayramı Günü”, 

“İltefil Anı”,” Tahvil Saati”, “Ölü Bayramı”, “Kabir Üstü”, “Kalbur Üstü”, 

“Kara Çarşamba”, “Ahır Çarşamba Gecesi”, “Saya Bayramı”, “Çiğdem 

eğlencesi” “Döldökümü”, “Ihya Gözleme” kimi  mürəkkəb söz və söz birləşməsi 

şəklində olan toplu mövsümü  mərasim adları mövcuddur. 

Bütün millətlərin mədəniyyətinə nəzər salsaq, yeni ilin gəlişi zamanı  

müxtəlif yaşam şəraitlərinə, coğrafiyasına, inanc sistemlərinə uyğun şəraitdə, 

bəlli bir zamanda çeşidli praktikalar, ritualların, bayramların  keçirməsinin şahidi 

olarıq.  

“Bayram” sözü Azərbaycan dilinin qədim türk leksik qatına aid olan 

ümumtürk leksik vahidlərindəndir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində  sözün üç 

mənası göstərilmişdir: 1) Hər hansı bir tarixi və s. hadisə şərəfinə keçirilən 

şadlıq günü, təntənə; 2) Şadlıq, şənlik, xoşbəxtlik, səadət; 3) kütləvi oyunlar, 

əyləncələr (1, s. 251). 

Dilimizdə bu sözlə bağlı “”bayramqabağı”, “bayram ərəfəsi”, “bayramlıq”, 

“bayramsayağı”, “bayramyemişi”, “bayramlaşma”, “qara bayram”, “toy-bayram 

” kimi söz və ifadələr yaranmışdır. Bayram leksik vahidinin kökündə qədim türk 

mənşəli “bay”  sözü durur. Bay – zəngin deməkdir. Hazırda dilimizdə  “bay 

olmaq”, “zəngin olmaq ” ifadələri ekvivalent olaraq işlənməkdədir. 

M.Dadaşzadə orta əsrlərdə Azərbaycan xalqının keçirdiyi bayramlar haqda 

yazır: “Bayramlar içərisində dörd bayram – Novruz, Mehrikan, Abrizəkan və 

sadə bayramlar mənəvi mədəniyyətimiz tarixində çox mühüm əhəmiyyətə malik 

olmuşdur. Orta əsrlərdə xalq bayramlarının qeyd olunması , əsasən mövcud 

təqvimlərlə bağlı olmuşdur. İlk mərhələdə təqvimlərin meydana gəlməsi qismən 

xalq bayramlarının bünövrəsi üzərində qurulmuşdur. Müəyyən bir xalq bayramı 

hansısa bir təqvimin başlanğıcı olmuşdur (5, s. 99).   

Azerbaycan dilində isə Novruz ilə bağlı “oddan atlanmaq”, “od 

çərşənbəsi”, “su çərşənbəsi”, “torpaq çərşənbəsi”, “yer çərşənbəsi”, “bahar qızı”, 

“torba atma”, “papaqatma”, “qulaq falına çıxma”, “yumurta boyamaq”, 

“səməni”, “kosa-kosa oyunu”, “baca-baca”, “şal sallamaq”, “danatma”, “Qodu-

qodu”, “Xıdır Nəbi”, “oddan atlanma”, ”Bahar qız”, “ilin təhvil olması” kimi 

söz, ifadə, deyim  və frazeoloji birləşmələr  ortaya çıxmıştır.  

Mərasimin simvollarından biri “səməni”dir. Azərbaycan dilinin izahlı 

lüğətində “səməni” türk mənşəli termin olaraq qeyd olunmuşdur. Etnoqraf  
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Q.Cavadov leksik vahidin qədim sanskrit dilindən “sumani” yəni buğda  

sözündən törədiyini qeyd edir (4, s. 127).  

Prof. M.Təhmasibin də olduqca maraqlı fikirləri vardır. Bu çiçəyin adının 

bizə çox gözəl qoxusu olan və bəzi yerlərdə şirəsi alınıb uyuşturucu dərman 

vasitəsi və içki yerinə işlədilən yasəmən çiçəyini xatırlatdığını qeyd edir. Ərəblər 

Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Zərdüştlə bağlı olan bütün inanc və adətləri 

məhv etdikləri kimi, yasəmən çiçəyi ilə əlaqəli məlumatları da unutdurmağa 

çalışmışlar (13, s. 118-119). 

Şahismayıl Süleymanov isə səməni sözünün oxşar fonetik qabığa malik 

olduğu üçün “çəmən” sözü ilə  əlaqələndirir. 

Dilimizdə “Kos-kosa” adı ilə keçirilən mərasim daxili oyun adı vardır.  

Oyunda Kosa qışı, keçi isə yazı təmsil edir. Mərasimin sonunda keçinin kosanı  

öldürməsi yazın qış üzərində olan qələbəsi anlamına gəlir.  

Kos-kosa oyununun adı “Üzündə tük bitməyən, yaxud seyrək tük bitən” 

adam mənasında kosa sözündən törəmişdir. 

C.Bəydili mərasimin mifik inamlarla bağlı olduğunu yazır: Novruz 

bayramı günlərində baharın gəlişi münasibəti ilə oyanan, qışın ölümünü və yazın 

gəlişini gülməli biçimdə canlandıran bu oyun özünün zənginliyi və əlvanlığı ilə 

seçilir... Bir qənaətə görə isə yazla qışın təbii hadisə olaraq canlandırdığı “Kosa- 

kosa”  oyunundakı həmin hadisə keçmişdə ayin kimi icra olunmuşdur. Bu 

mənada  “Kosa- kosa” mifoloji görüşlər, baxışlar dünyasında boya-başa 

çatmışdır. Tədqiqatçılar haqlı olaraq kosanın geyimində, qurşağına və boynuna 

düzdüyü zınqırovlarda, başına qoyduğu şiş papaqda və s. qam- şaman geyiminin 

izlərini görmüşlər (8, s. 195). 

“Baca-baca” və ya “bayrampayı yığmaq” eyni adətlərdir. Adətə görə 

uşaqlar çərşənbə axşamı ev-ev, həyət-həyət, baca-baca  gəzib bayrampayı 

yığırlar. Qərb qrupu dialektlərində baja-baja fonetik variantında istifadə olunur. 

Bu mərasimlə “papaqatdı”, “şal sallamaq”  eyni adətin müxtəlif formalarıdır.  

Baca - Tüstü çıxmaq üçün ocağın üstündən kərpicdən hörülən və ya 

dəmirdən qayrılan içi boş boru; İşıq və hava gəlmək üçün bəzən kənd evlərinin 

və anbarlarının damında pəncərə əvəzinə qoyulan dəlik; Su kəməri, lağım və s. 

bu kimi yeraltı qurğuları yoxlamaq  üçün  qoyulan  örtülüb açılan dəlik. Baca-

baca Köhnə məişətdə: Novruz bayramı axşamı qapı-qapı dolaşıb bayramlıq pay 

almaq adəti: qodu-qodu.  

“Danatma” mürəkkəb mərasim leksemi İlaxır çərşənbə günü həyata 

keçirilən ayindir. V.Vəliyev mərasim haqda yazır: “Bu mərasim Novruz 

bayramının başlanğıcı deməkdir. Qədim əcdadlarımızın baharın qış üzərində 

qələbəsinə, xeyirin şərə,  Hörmüzün Əhrimənə qalib gəlməsi kimi baxmışlar. 

Ona görə də, qışın son dəqiqəsi, yəni onun məğlubiyyəti, baharın isə qalib kimi 

dünyaya hakim olması böyük şənliklə qarşılanmışdır. Xalq bu mərasimə 

“danatma”, yəni “dan yerinin ağarması, günəşi görmək, qarşılamaq” adı 

vermişdir. “Danatma” mərasimində, əsasən, gənclər iştirak etmiş, onlar dan 

ağarana kimi yatmamamış, ürəkaçan lirik nəğmələr oxumuşlar ” (12, s. 95). 

Danatma mürəkkəb yolla düzələn mərasim adıdır və sözün birinci kompo-

nenti olan “dan” sözü hazırda dilimizdə “günün doğmasına azca qalmış havanın 

işıqlanması, sabah açılarkən üfüqün ağarması” mənasında işlənməkdədir.  
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“Qodu-qodu” mərasimi adının qədim tarixi vardır. C. Bəydili bu mərasim 

adı ilə bağlı yazır: “Qodu-qodu”  oyununun Novruz bayramını qarşılamaqla 

yanaşı, həm də ara veməyən yağışlar yağan zaman günəşi çağırmaq (günün 

çıxmasını arzulamaq) məqsədilə keçirilməsi Qodunun günəşlə bağlı olduğu 

qənaəti doğurmuşdur. Lakin Qodunun Novruz bayramı ilə bağlılığı ilkin şəkildə 

onun günəşlə bağlılığından da ayrı deyildir (8, s. 222). 

Sözün qədim türk abidələrində işlənən “qodı” güclü mənasını daşıyan 

leksik vahiddən törədiyi istisna deyil. Qodu günəşin, istiliyin simvoludur. 

Yağışlı günlərdən sonra günəşi görmək arzusu ilə bağlı yaranmış obrazdır. 

 Yaz mərasimlərindən biri də Xıdır və ya Xızır mərasimidir ki, demək olar 

ki, bütün türkdilli xalqların inanc sistemində yer almışdır. Bu obraz Yaxın Şərq 

ədəbiyyatında, xüsusən də ərəb folklorunda da geniş yayılmışdır.  

       Türkmənlərdə baharın gəlişi, təbiətin canlanması ilə əlaqəli olan 

“Hıdırəlləz”  mərasimi suya girmə, gülə dilək bağlama, dünyasını dəyişmiş 

əzizlərinin ruhuna qurban kəsmə, qəbirlərini ziyarət edərək qəbir üstünə müxtəlif 

təamlar, meyvə, çərəz düzmə,  çərəz paylama kimi adətlərlə müşahidə edilir.  

Türkiyə türkcəsində “Hızırəlləz”  yazın başlangıcı, bolluq və bərəkətin simgəsi  

Xızır və İlyas peyğəmbərin bir araya gəldiyi müqəddəs  gün kimi  qeyd edilir.  

          “Hıdrellez kelimesi “Hızır ile İlyas” kelimesinin zaman içinde değişikliğe 

uğrayarak birleşik şekilde telaffuz edilmesiyle oluşmuştur. 6 mayıs Hızır ile 

İlyas’ın bir araya geldiği gün olup Makedonya, Kosova, Yugoslavya ve 

Türklerin hakimiyet sürmüş olduğu pek çok bölgede halk takviminde yaz 

mevsiminin başlangıcını ifade etmektedir. Aydın halk takviminde de yıl, kasım 

ve hıdrellez olarak ikiye ayrılmakta ve 5-6 mayıs hıdrellez olarak yazın 

başlangıcı anlamında kutlanılmaktadır. Kasım kış, hıdrəlləz ise yaz anlamına 

gelmektedir” (15). 

Türkmən türkcəsində də yazın gəlişi ilə qeyd olunan mürəkkəb söz, söz 

birləşməsi və ifadələr şəklində işlədilən mərasim adları mövcuddur. “Taze gün”, 

“Baharyn ilkinji güni”, “Bahar bayramy”, “Soltan Nowruz”, “Ahyr çarşenbe”, 

“Şaman ot”, “Dennene”, “Geşdek”, “Yaglyk atdy”, “Yüzük tapdy”, “Uly çille”, 

“Kiçi çille” və s. kimi terminlər türkmən etnoslarının yazla bağlı etnik-psixoloji 

özəlliklərini, yaşam tərzini, dünyagörüşlərini , davranış , birlik , yaxınlıq, dost-

luq, qonşuluq, torpağa, təbiətə, tanrıya, kökə  bağlılıq kimi yüksək keyfiyyətləri-

nin göstəricisidir. 

         Türk xalqlarının leksikasında mövsüm mərasimi ilə bağlı “Şum mərasimi” 

dir.  kotan, şum, hodaqçı, Qara göy, Ağ göy bu mərasimlə bağlı terminlərdir. 

        ġum mərasimi  məhsul yığılıb qurtarandan iki həftə sonra keçirilir. 

Oktyabrın ortalarında məhsulu yığılmış torpağın şumlanması ilə başlardı. Torpaq 

suvarılır, bir neçə gündən sonra kotanlar, kəllər sübh tezdən sahəyə çıxarılardı, 

hodaqçılara xonça gətirərdilər. Şum yerində qurbanlar kəsilər, qazanlar asılar, 

tonqal qalayıb üzərindən atlanar, ətrafında yallı gedər, yerə, göyə, yaza, torpağa 

nəğmələr oxuyardılar  (9, s. 15). 

        Saya mərasimi maldarlıq mövsümü ilə bağlı mərasim adıdır. Yazqabağı 

keçirilir, yanvarın ortalarından başlayır, dölün başlandığı günlərdə qurtarır.  Bir 

neçə sayaçı qapılardan pay toplayır və bunun dölün uğurlu olmasına dəlalət 

etdiyinə inanırlar. Sayaçılar yığdığı qoyunları qoyunsuz evlərə paylayır, 

bəylərdən alıb kasıblara qoyun verərdilər. Sayaçı sözlər  çoban nəğmələri 
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termini ilə ekvavalent olaraq işlədilir. Sayalama termin olaraq etnoqrafiya 

elminin, sayaçı sözlər isə folklorşünaslıq terminidir. 

Holavarlar Azərbaycan dilinin məişət leksikasında əkinçilik mövsümü ilə bağlı 

yaranmış mərasim leksemidir. Hazırda arxaikləşmişdir.  

         Türk xalqlarının inanc sistemində “Yağmur duaları” da yer almaqdadır. Su 

kənarlarına gedib yağışın yağması üçün dualar oxunardı. Mərasimlə əlaqəli 

“Gök gürlemesi bayramı”, “Yada Taşı”, “Burkut ata”, “Qudil”, “Qodu”, “Dodu” 

kimi leksik vahidlər yaranmışdır.  

 Təqvim mövsüm mərasimləri ilə bağlı bəzi arxaik il, ay, gün adlarını da 

qeyd etmək olar. Fəsil adlarından yaz, yay və qış türk mənşəlidir. Payız isə fars 

mənşəli sözdür. Tarixən dilimizdə türk mənşəli  “küz” sözü işlənmişdir. Güzəm 

(payız yunu), güzdək (payızda qoyun salınan yer) kimi leksik vahidlər küz 

sözünün derivatlarıdır. 

    Xalq danışıq dilində dekabr, yanvar, fevral ayları “böyük çillə”, “kiçik 

çillə”, “boz ay” sözləri ilə ifadə olunur. Mart ayına “oğlaqqıran”, aprelə “ağlar-

güləyən”, maya “leysan”, iyuna “vay nənə”, iyula “qorabişirən ay”, avqusta 

“quyruq doğan” və ya “elqovan”, sentyabra “solan”, noyabra “qırovdüşən” 

deyilir (2, s. 165). 

Türk xalqlarının mövsümü mərasimlərinin akademik anlamda incələnməsi  

xalqın tarixini və zamanla çeşidli səbəblərdən dəyişən həyat tərzini, mili və 

mənəvi dəyərlərin üzə çıxmasına yardımçı olur. Həmçinin bu cür etnik-psixoloji, 

sosyal və mədəni amillərin ortaq türkcənin zənginləşməsinə verdiyi töhvələrin 

şahidi oluruq. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛАХА МУСАЕВА 

КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДОВАЯ ЛЕКСИКА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ ОГУЗСКОЙ 

ГРУППЫ 

Культура-это общий образ жизни каждого народа. Важнейшими элементами 

культуры являются обычаи, традиции и обряды. Поскольку события, происходящие в 

природе, не обошли стороной человеческую жизнь, природные явления всегда волновали 

людей, поэтому в соответствии с природными явлениями организовывались различные 

сумерки, церемонии, праздники. 

Потепление погоды, оживление природы, покрывание зеленым покровом гор, лесов 

и лугов, появление животных естественно вызывали интерес у людей, и время, когда эти 

события происходили, создавало определенные торжественные церемонии. 

           Ключевые слова: турецкий, церемония, сезон, Новруз, Хидыр Наби, обычай, 

праздник 

 

SUMMARY 

ILAHA MUSAYEVA 

CALENDAR RITUAL VOCABULARY OF THE TURKIC LANGUAGES OF THE 

OGUZ GROUP 

Culture is the common way of life of every nation. The most important elements of 

culture are customs, traditions and rituals. Since the events taking place in nature have not 

bypassed human life, natural phenomena have always worried people, therefore, various twilight, 

ceremonies, and holidays were organized in accordance with natural phenomena. 

The warming of the weather, the revival of nature, the green covering of mountains, 

forests and meadows, the appearance of animals naturally aroused people's interest, and the time 

when these events took place created certain solemn ceremonies. 

Keywords: Turkish, ceremony, season, Novruz, Hidir Nabi, custom, holiday 
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TEXNOLOGĠYALARIN ĠNTEQRASĠYASI PEDAQOGĠKASINA ÜMUMĠ 

YANAġMALAR 

 

Texnologiyanın təlim və tədris prosesinə inteqrasiyası uzunmüddətli problem olaraq 

qalmaqdadır. Təlim və tədris prosesini dəstəkləmək yolunda texnologiyadan məhdud istifadə 

üçün ümumi bəhanələr arasında kompüterlərin çatıĢmazlığı, kompüter bacarıqlarının zəif olması 

və kompüterdən istifadədə qorxu yer alır. Bunlar texnoloji inteqrasiyanın müvəffəqiyyətinə təsir 

göstərə bilsə də, müəllimlərin ondan uğurlu istifadə etmə dərəcələrinin pedaqogika ilə 

texnologiya arasındakı əlaqədən asılı ola biləcəyi qəbul edilməlidir. Məqalədə göstərilir ki, 

texnoloji inteqrasiya günümüzdə tam baĢa düĢülmür və bu da müəllimlərin təhsildə 

texnologiyanın əhatə dairəsinin dərk edilməsinə mane olur. Bu inteqrasiya, tədris və öyrənmə ilə 

əlaqəli məsələlərlə birlikdə nəzərdən keçirilməlidir. Bu kimi məsələlərə təlim hədəflərinin 

inkiĢafı, təlim metodlarının seçilməsi kimi fəaliyyətlər daxil olmaqla qiymətləndirmə 

strategiyaları da daxildir. Təlim üçün istifadə olunan texnologiya, yalnız özünə məxsus bir 

obyekt kimi deyil, həm də təlimin ayrılmaz hissəsi hesab edilməlidir. 

Texnoloji inteqrasiyaya geniĢ perspektivdən baxmaq müəllimlərə texnologiyanı sinifdə 

daha uğurla tətbiq etmək üçün lazımi imkanları təmin edəcəkdir. 

Açar sözlər: pedaqogika, texnologiya, təhsil, təlim, problem 

 

Məqalədə “texnoloji inteqrasiya” termini dar mənada araşdırılır və belə bir 

anlayışın təlim məqsədli texnologiyanın zəif istifadə olunmasına səbəb olacağı 

ehtimal olunur.  

Texnologiya inteqrasiyasının əhatə dairəsi onun pedaqogika ilə əlaqəsini 

göstərmək məqsədi ilə araşdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, öyrənməyi 

asanlaşdırmaq üçün istifadə olunan texnologiya, təlim müddətində əlverişli bir 

mərhələdə hər şeydən önəmli olaraq bu prosesin bir hissəsidir. Texnologiya 

inteqrasiyası yalnız özünə texniki əsərlərin daxil edilməsini deyil, eyni zamanda 

bu işlə bağlı nəzəriyyələri və öyrənməni təşviq etmək üçün tədqiqat 

materiallarının tətbiqini də əhatə edir. Təlim müddəti müxtəlif növ yeni 

kompüter avadanlığı və proqram cihazlarının mexaniki tətbiqi ilə məhdudlaşmır. 

Bunun üçün həm də yeni strategiyalar, seçilmiş texnologiyaların necə istifadə 

ediləcəyini nümayiş etdirmə bacarığı, habelə bu cür texnoloji bacarıqların təlim 

problemlərini həll edəcək şəkildə tənzimləmək qabiliyyəti də daxil edilməlidir. 

Təlim üçün texnologiyanın seçilməsinə və istifadəsinə dair qərar təlimatın 

ortasında və ya sonunda deyil, hazırlandıqda – yəni başlanğıcda verilməlidir. 

Təlimatın texnologiyası və nəticələri də daxil olmaqla təlimin məqsədi və 

metodu planlaşdırma mərhələsində müəyyənləşdirilməlidir. Təhsil prosesini 

inkişaf etdirmək üçün texnologiyanın gücündən istifadə etmək yalnız müəyyən 

bir hardware və və software proqramdan istifadə qaydalarını öyrənməkdən daha 

çox şeyi əhatə edir. Təlimat şəraitində texnologiyanın istifadəsinə xas olan 

pedaqoji prinsiplərin başa düşülməsi tələb edilir. Pedaqogika əsaslı təlim 

müəllimlərə sinif fəaliyyətinin dizaynı və funksiyasında, texnologiyaların 

seçilməsi və istifadəsində təlim nəzəriyyəsinin rolunu başa düşməyə kömək 

etməklə başlayır (1). Təlim texnologiyası ilə pedaqoji anlayışlar arasındakı 
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əlaqəni öyrənmək, müəllimlərə belə bir əlaqənin təsirinin başa düşməyə kömək 

etmək məqsədi ilə nəzərdə tutulur. Texnoloji inteqrasiya mürəkkəbdir və bir-biri 

ilə əlaqəli müxtəlif fəaliyyət proseslərindən ibarətdir. Buna görə də bu prosesləri 

araşdırmaq müəllimləri texnoloji inteqrasiya ilə əlaqəli olan məsələlərdə 

təcrübəçi olmağa həvəsləndirməkdir. 

Təhsildəki texnologiya ümumiyyətlə tədrisi gücləndirmək üçün istifadə 

olunan bir texniki cihaz və ya vasitə olaraq müəyyən olunur. Tədqiqatçılara görə 

təhsil texnologiyası medianı, modelləri, audio, videoları və rəqəmsal mühiti 

əhatə edə bilər. Bəzi tədqiqatçılar iddia edirlər ki, əksər müəllimlər problemə dar 

çərçivədə baxdıqları üçün təhsil texnologiyasını əsasən kompüterlər, komputer 

qurğuları və proqram təminatı ilə məhdudlaşdırır. Çünki bu müxtəlif 

texnologiyaların tətbiqinin əsas götürdüyü pedaqoji prinsipləri nəzərə almır. 

Yəni texnologiyanı pedaqoji proseslərdən təcrid edir. Konkret olaraq, sahib 

olduğunuz texnoloji bacarıq və pedaqoji biliklər vasitəsilə texnologiyanı tədris 

və təlim prosesinə inteqrasiya etmək mühüm bacarıq tələb edir. Proses 

irəlilədikcə müəllimlər şagirdlərin diqqətlərini cəmləşdirməyə və öyrəndiklərini 

düşünməyə təşviq edəcək strategiyalar inkişaf etdirməyə çalışmalıdır. 

Müəllimlərin müxtəlif tədris metodları vasitəsilə şagirdlərə yeni əldə 

edilmiş bilik və bacarıqlardan necə istifadə etməyi, tənqidi qiymətləndirməyi və 

düşünməyi öyrətməsi lazımdır. Başqa sözlə, müəllimlər şagirdləri təfəkkürü 

stimullaşdırmaq üçün hazırlanmış istənilən tədqiqat təcrübəsinə cəlb edə 

bilməlidirlər. Çünki tədrisin və təlimin mahiyyəti öyrənənlərin bilik əldə 

etmələrinə və əldə etdikləri bilikləri başqa sahələr üçün istifadə etmələrinə 

kömək etməkdir. Geniş mənada, texnoloji inteqrasiyası, tədrisin 

genişləndirilməsi məqsədi ilə mövcud vasitələrin, avadanlıqların və 

materialların, o cümlədən elektron alətlər mühitinin istifadəsi prosesi kimi təsvir 

edilə bilər. Bu da öz növbəsində öyrənməyi asanlaşdırmaq üçün mövcud təlimat 

vəsaitlərinin və mənbələrin idarə edilməsini və koordinasiyasını əhatə edir. 

Bütün bunlar isə müəllimlərin təlimatı təqdim etmək və qiymətləndirmək üçün 

müvafiq texnologiyanı istifadə etmələrini də tələb edir. Texnologiyanın təhsil 

üçün bu qədər geniş açıqlaması müəllimlərin texnologiya inteqrasiyasına qarşı 

rasional bir yanaşma irəli sürmələrinə kömək edəcəkdir. 

Texnologiyaların Ġnteqrasiya Problemləri 

Araşdırmalar göstərir ki, müəllimlər texnologiyaya qarşı çıxmırlar, ancaq 

təşkilati, inzibati, pedaqoji və ya şəxsi məhdudiyyətlər səbəbindən onu öz 

təcrübələrinə tam inteqrasiya edə bilməyəcəklərini düşünürlər. Təssüflər olsun 

ki, bu gün əksər müəllimlər texnologiyaların həll yolu deyil, daha çox problem 

yaratdığı qənaətindədirlər. Təlimat texnologiyasını geniş aspektdə müəyyənləş-

dirmək müəllimlərə, xüsusən təcrübəsiz müəllimlərə, tədris prosesini genişlən-

dirmək üçün texnologiyadan istifadə edilərkən nəzərə alınacaq pedaqoji 

məsələləri anlamağa kömək edir. 

Müəllimlərin texnoloji bacarıqla təmin edilməsi vacib olsa da, ondan necə 

istifadə etmələri barədə məlumat vermək də vacibdir. Texnologiya tədrisin bir 

hissəsi kimi qəbul edilmədiyi təqdirdə, tədris planına texnologiyanın daxil 

edilməsi tələbələrin öyrənməsinə təsir göstərmə ehtimalı azdır. Texnologiya 

təlimatla çatdırılmanın ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Müəllim xüsusi 

təlimatla əlaqəli olaraq tədris və təlim üçün istifadə olunan hər hansı bir 
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texnologiyanı düzgün qiymətləndirə bilməli, seçilən texnologiyanın dərsin 

məqsədinə necə uyğun olduğunu, təlim metodlarını, qiymətləndirmə, rəy və 

təşəbbüsləri nəzərə almalıdır. Bu cür düşüncə müəllimlərə təcrübələrini əks 

etdirmək və texnologiyanın mexaniki bir şəkildə deyil, praktiki olaraq tədrisə 

inteqrasiya edilməsinə imkanı yaradacaqdır. 

Araşdırmalar əksər müəllimlərin texnologiya inteqrasiyasına dar baxışa 

sahib olduqlarını göstərir. Onlardan tədrisdə niyə texnologiyanı tətbiq etməli 

olduqlarını qısaca bildirmələri tələb edildikdə, müəllimlərin yarıdan çoxu bunun 

sadəcə təlimat vasitəsi olduğunu bildirir, pedaqogika ilə əlaqələndirə bilmir və 

öyrənməyi asanlaşdırmağa necə kömək edəcəklərini başa düşmürlər. Texnoloji 

inteqrasiyanın məqsədini və ya necə tətbiq olunacağını başa düşməyən bir 

müəllimin müasir şəraitdə təlim mühitində müvəffəq olma ehtimalı azdır. 

Texnologiyaya əsaslanan məşğələ, sözlərlə işləməkdən tutmuş, elektron 

cədvəllər və verilənlər bazaları kimi kompüter tətbiqetmələrinə yönəlməyə 

meyllidir. Buna görə də o təlim mühitinin bir hissəsi olmalıdır və məntiqi bir 

fəaliyyət kimi əlavə edilməməlidir. 

Problemin əsas hissəsi müəllimlərin çoxunun tədris və öyrənmə üçün 

texnologiyadan istifadələrini əldə tutacaq pedaqoji prinsiplərə toxunmamasıdır. 

Texnologiya ilə pedaqogika arasındakı kompleks əlaqə kifayət qədər 

araşdırılmamışdır. Müəllimlər texnoloji inteqrasiyası prosesini araşdırarkən və 

bunun səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin yollarını axtararkən, istifadə 

etdikləri texnologiyaların dərs planı və öyrənmə nəticələrinə uyğun olub 

olmadığını araşdırma metodlarını inkişaf etdirəcəklər. Təhsildə texnologiya ilə 

pedaqogika arasındakı əlaqəni araşdırma prosesi müəllimlərin mövcud üsulları 

tətbiq etdikləri zaman tənqidi düşünməyə təşviq edəcəkdir.  

Tədris müddətində tələbələrdən niyə texnologiyanı təlim üçün istifadə 

etmək istədikləri soruşulduğu zaman onların böyük əksəriyyəti texnologiyanın 

həm müəllimlərə, həm də özlərinin öyrənməsinə kömək etdiyini fikrini 

bildirmişlər. Bu isə ümumi xarakter daşıyır və texnologiya inteqrasiyasının 

dərindən başa düşülməsini təmin etmir. Çünki tələbələr, texnologiyanın 

öyrənməni yaxşılaşdırmaq üçün necə istifadə ediləcəyini mənalı şəkildə ifadə 

edə bilmirlər. Onların cavabı pedaqogika ilə texnoloji qaynaqlar arasındakı 

kompleks əlaqəni tutmur. Müvafiq təlimatların olmaması isə müəllimlərin 

təlimat üçün texnologiyadan istifadə və araşdırmaq istəklərini məhdudlaşdırır. 

Araşdırmalar göstərir ki, texnologiyanı sinifdə tətbiq etmək çox vaxt aparır 

və müəllimlər belə hesab edir ki, şagirdləri texnoloji inteqrasiyasının 

planlaşdırılması mərhələsinə cəlb etmək üçün vaxt azdır. Şagirdlər planlaşdırma 

və tətbiqetmə mərhələlərində iştirak etdikdə yük müəllimlərdən götürülür və 

tədris prosesində əməkdaşlıq yaranır, müəllim isə vasitəçilik rolunu öz üzərinə 

götürür. Bundan əlavə, tələbələr fəal iştirak etdikləri üçün tədris proqramı ilə 

yanaşı tənqidi düşünmə və problemləri həll etmə bacarıqları qazanırlar. 

Texnologiyanın tətbiqi sinifdə müəyyən bir təlimat tapşırığı ilə əlaqəli 

pedaqoji məsələlərlə birlikdə həyata keçirilməlidir. Texnologiyaların təhsildə 

rolu yalnız onu tətbiq edən müəllimlərin köməyi ilə müəyyən edilə bilər, çünki 

müəllimlər təlimatı asanlaşdırmaq məsuliyyətinə malikdirlər. 

Müəllimlər qəbul etməlidir ki,  təhsildə texnologiya ilə pedaqoji qərar 

vermə arasında mütləq əlaqə mövcuddur. Dəlillər göstərir ki, bu istiqamətdə 
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müəyyən olunmuş kurslara cəlb olunmuş iştirakçılar həm kampus kurslarında, 

həm də faktiki sinif tədrislərinin ilk ilində müəllimlər və tələbə layihələri üçün 

texnologiyadan daha çox istifadə etdiklərini bildirirlər. Bu sahədə elə bir xüsusi 

plan yoxdur, bununla birlikdə tədris yolunda texnologiyanı pedaqoji proseslərin 

bütün mərhələlərinə bağlamaq üçün səy göstərilməlidir. Bu əlaqəni aşağıdakı 

kimi sıralaya bilərik: 

1. Öyrənmə hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi müəllimlərdən tələbələrin 

tələblərinə uyğun təlim texnologiyasını seçməsini və uyğunlaşdırmasını 

tələb edir. 

2. Texnologiyadan istifadə edərək təlimat təqdim etmək müəllimlərdən 

məqsədlərə, seçilmiş texnologiyaya, öyrənmə üslublarına uyğun 

metodları seçmələrini tələb edir. 

3. Texnologiya əsaslı təlimatı qiymətləndirmək müəllimlərdən məqsədlərə, 

təlim metodlarına və istifadə olunmuş texnologiyalara uyğun 

qiymətləndirmə üsullarını seçmələrini tələb edir. 

4. Texnologiyadan istifadə edərək dərs materiallarının hazırlanması 

müəllimlərdən tələb edir ki, onlar tələbələrə əlaqəli məsələləri 

araşdırmağı və problem həll etmə bacarıqlarına yiyələnməyi öyrətsinlər 

5. Əlavə tədris materialları üçün mənbələrin tapılması müəllimlərdən 

qazandıqları bilik və bacarıqları genişləndirmək üçün internet və sosial 

şəbəkələrdən istifadə etmələrini tələb edir. 

6. Texnologiyadan istifadə edərək dinamik bir sinif otağının dizaynı, 

interaktiv və enerjili bir təhsil mühiti vasitəsilə tələbələrin texnologiya 

dünyasına daxil olmasını təşviq edir. 

Müvafiq pedaqoji məsələlərin araşdırılması texnologiyanın tədris 

mühitində uğurlu tətbiqi üçün xeyli aktualdır. Bu zaman texnologiya və 

pedaqogikanın bir-biri ilə inteqrasiyası da üzə çıxır. Müəllimlərin texnologiyanın 

tədrisə və təlimə tətbiq edilməsini tənzimləyən pedaqoji prinsipləri başa 

düşmələri lazımdır. Tədqiqatçılar bu sahədəki işləri asanlaşdırmaq üçün 

texnologiya-pedaqogikanın inteqrasiyasına daha geniş bir perspektivdən 

baxmağı tövsiyə edirlər. Texnologiyanın inteqrasiyası təlimat hazırlama 

prosesinin bir hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Təlim texnologiyası tələbələrin 

hazırlığı qiymətləndirildiyi, dərsin məqsədlərinin və təqdimat metodlarının 

müəyyənləşdirildiyi, qiymətləndirmə strategiyaları hazırlandığı vaxtda, yəni, 

planlaşdırma mərhələsində müəyyənləşdirilməlidir. Planlaşdırma mərhələsində 

tətbiq fəaliyyətləri də qurulmalıdır. Texnoloji inteqrasiyasının zəif tətbiqi 

gözlənilən nəticəyə təsir edə bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕЛДЖАН АБДУЛЛАЕВА 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПЕДАГОГИКЕ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

Интеграция технологий в учебный процесс остается сложной задачей. 

Распространенные оправдания ограниченного использования технологий для поддержки 

процесса преподавания и обучения включают отсутствие компьютеров, плохие навыки 

работы с компьютером и страх перед использованием компьютера. Хотя они могут 

повлиять на успех технологической интеграции, следует признать, что степень, в которой 

учителя используют ее успешно, может зависеть от взаимосвязи между педагогикой и 

технологиями. В статье показано, что сегодня технологическая интеграция не до конца 

понята, что мешает учителям понимать масштабы технологий в образовании. Это следует 

рассматривать в сочетании с вопросами интеграции, преподавания и обучения. К таким 

вопросам относятся стратегии оценки, в том числе такие мероприятия, как разработка 

целей обучения и выбор методов обучения. Технологию, используемую для обучения, 

следует рассматривать не только как объект сам по себе, но и как неотъемлемую часть 

обучения. 

Взгляд на интеграцию технологий с более широкой точки зрения предоставит 

учителям необходимые для них возможности для более успешного применения 

технологий в классе. 

Ключевые слова: педагогика, технология, образование, обучение, проблема 

 

SUMMARY 

SELCAN ABDULLAYEVA 

GENERAL APPROACHES TO PEDAGOGY OF TECHNOLOGY 

INTEGRATION 

The integration of technology into the teaching and learning process is a long-term 

challenge. Common excuses for limited use of technology to support the learning and teaching 

process include lack of computers, poor computer skills, and fear of computer usage. While these 

may affect the success of technological integration, it must be acknowledged that the degree to 

which teachers use it successfully may depend on the relationship between pedagogy and 

technology. The article shows that technological integration is not fully understood today, which 

prevents teachers from understanding the scope of technology in education. This should be 

considered in conjunction with integration, teaching and learning issues. Such issues include 

assessment strategies, including activities such as the development of learning objectives and the 

selection of training methods. The technology used for training should be considered not only as 

an object in itself, but also as an integral part of training. 

Looking at technology integration from a broader perspective will provide teachers with 

the opportunities they need to apply technology more successfully in the classroom. 

Key words: pedagogy, technology, education, training, problem  
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ МИРЗЫ 

ФАТАЛИ АХУНДОВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Коммуникация между отдельными культурами реализуются благодаря 

творчеству и деятельности отдельных людей. Творчество выдающегося общественно – 

политического деятеля, философа, писателя М.Ф.Ахундова, который занимает особое 

место в истории духовной культуры Азербайджана, всегда было в центре внимания 

научной общественности. 

В этой статье раскрывается суть педагогической  и просветительской 

деятельности великого педагога и просветителя, роль его борьбы против 

неграмотности и отсталости населения своей родины, за реформу алфавита. 

Ключевые слова: М.Ф.Ахундов, интеллигенция, литература, просвещение, 

педагогоческий 

 

Вступление 

М.Ф.Ахундов – великий азербайджанский писатель, просветитель, 

общественный деятель и педагог. 

Он родился в 1812, умер в 1878 году. М.Ф.Ахундова считают 

основоположником азербайджанской реалистической литературы. 

М.Ф.Ахундов  окончил русско-азербайджанское училище в городе 

Нухе, хорошо знал персидский, арабский и русский языки. 

В своем творчестве особое внимание великий просветитель уделял 

вопросам обучения и воспитания детей. Цель воспитания он видел в 

подготовке сознательных граждан, любящих свой народ, свою родину, 

вооружѐнных научными знаниями и свободных от религиозных верований. 

М.Ф.Ахундов  был сторонником всеобщего обучения.Он считал 

грамотность важнейшим средством борьбы против невежества, суеверий и 

религии.В письме Зардаби Ахундов писал: «Польза науки лишь тогда 

очевидна, когда ею пользуюутся все люди» . 

А для этого он считал необходимым заменить старый арабский 

алфавит новым , выработанным имена основе графики латинского 

алфавита; открыть школы и обеспечить обучение всех детей в возрасте от 9 

до 15 лет. 

Великий мыслитель высоко ценил физический труд в соединении со 

знанием, наукой. 

Большое значение придавал эстетическому воспитанию детей. Для 

этого он предлагал ввести в учебный план школы пение, музыку, 

рисование и танцы.Но фанатическое духовенство было против этих идей. 

Большое значение придавал Ахундов подготовке азербайджанских 

учительских кадров, содействовал созданию азербайджанского отделения 

при Закавказской учительской семинарии в городе Гори. Это отделение 

открылось после его смерти в 1879 году. 
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В начале XIX века северная часть Азербайджана вошла в состав 

России.Южный Азербайджан остался в составе Ирана. 

Вхождение Азербайджана в состав России двояко сказалось на его 

культурном развитии, в том числе и на образовании. 

Азербайджанские просветители понимали, что без образования и 

воспитания народа в духе соответствуюшем новому времени, страна не 

сможет преодолеть свою отсталость. 

В этом период развернулась борьба прогрессивных  азербайджанских 

деятелей против феодальных пережитков, связанных с религией ислама, и 

тормозящих приобщение народных масс к образованию. 

Писатель – демократ, просветитель, представитель материалистичес-

кой философии 

М.Ф.Ахундов  вошѐл в историю педагогики Азербайджана как 

человек, который разработал новый латинизированный алфавит взамен 

арабского. Он вѐл активную деятельность за создание подлинно светской 

школы. В содержании образования большое место он отводил 

естественным наукам наряду с гуманитарными науками. Эстетическое 

воспитание и образование выдвигалось Ахундовым на передний план. 

В начале ХХ века М.Ф.Ахундов  написал «Новый букварь», где была 

изложена методика преподавания родного языка на новом латинизирован-

ный алфавите. 

В конце XIX века некоторые идеи Ахундова превратились в 

программу деятельности национальной интеллигенции: «Если не будет 

народного воспитания и люди будут безграмотными, то       работа, 

которую мы делаем, будет напросной». 

Решение некоторых общественных и педагогических проблем в 

конце XIX века он считал важным. Это – 1) отсутствие массовых народных 

школ; 2)нехватка народных учителей; 3) отсутствие учебников на родном 

языке. 

М.Ф.Ахундов  вѐл напряженную работу за реформу алфавита. Ему не 

удалось при жизни добиться замени арабского  алфавита, но через годы 

посеянные им семена принесли свои плоды. 

В 1834 году  М.Ф.Ахундов  переехал в Тифлис.Тогда этот город был 

культурным и админсративным центром Закавказья. Он вѐл 

педагогическую деятельность в Тифлисском училище, где преподавал 

персидский и тюркский языки. Встреча с прогрессивными русскими 

писателями и политическими деятелями повлияля на мировоззрение 

Ахундова. В эти годы началась его  литературная  деятельность . 

направленная против отсталости и религиозного догматизма, за 

просвещение, свободу и прогресс. Здесь Ахундов изучает русский язык и 

знакомится с выдающимися достижениями русской и западноевропейской 

науки и художественной литературы. 

Мировоззрение Ахундова, как философа , складывалось под 

воздействием прогрессивных идей философии Ближнего Востока, а также 

русской философии и идей французских материалистов XVIII века. 

Заключение 
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Протестуя против социального гнѐта, Ахундов выступал в защиту 

прав женщин. Востока.Он выступал за полное равенство прав мужчин и 

женщин, призывал мусульман заботиться об образовании своих дочерей и 

жѐн.Обращаясь к своим единоверцам, Ахундов говорил: « Не держите 

женский пол в затворничестве, дайте ему воспитание и образование, не 

угнетайте его. Если отныне кто- нибудь из вас не позаботится о 

грамотности маленького своего сына, то такого человека обязательно 

следует наказать». 

Важнейшим условием распространения образавания и культуры 

среди народных масс Ахундов считал наличие духовной и светской 

свободы в обществе. Но эта свобода отсутствовала в тот момент в 

мусульманском мире. 

Пропагандируя идеи просвещения Ахундов резко критиковал 

религию и восточный деспотизм. 

Ахундов всю свою сознательную жизнь боролся за то, чтобы его 

соплеменники стали частью цивилизованного мира. 
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XÜLASƏ 
 

AYBƏNĠZ AXUNDOVA 

MĠRZA FƏTALĠ AHUNDOVUN PEDAGOJĠ VƏ MAARĠFLƏNDĠRĠCĠ  

FĠKĠRLƏRĠNĠN MĠLLĠ ZĠYALI TƏBƏQƏNĠN FƏALĠYYƏTĠNDƏKĠ ROLU 

Müxtəlif mədəniyyətlər arasında kommunikasiya ayrı-ayrı insanların yaradıcılığına və 

fəaliyyətinə görə reallaşır. Böyük filosof, yazıçı, ictimai-siyasi xadim M.F.Axundovun 

yaradıcılığı Azərbaycanın mədəni irs tarixində xüsusi yer tutur və elmi ictimaiyyətin daima 

diqqət mərkəzində  olub. 

Bu məqalədə böyük pedaqoq və maarifçinin pedaqoji və maarifçilik fəaliyyətinin məğzi 

araşdırılır, onun savadsızlığa, öz xalqının geridə qalmasına qarşı və əlifba reformasi üçün 

apardığı mübarizədən danışılır. 

Açar sözlər: M.F.Axundov, ziyalı təbəqəsi, ədəbiyyat, təhsil, pedaqoji 
 

SUMMARY 

AYBENIZ AKHUNDOVA 

ROLE OF PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL IDEAS OF MIRZA FATALI 

AKHUNDOV IN THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL INTELLIGENCE 

Communication between different cultures is realized through the creativity and activities 

of individuals. The work of the outstanding social and political figure, philosopher, writer M.F. 

Akhundov, who occupies a special place in the history of the spiritual culture of Azerbaijan, has 

always been in the center of attention of the scientific community. 

This article reveals the essence of the pedagogical and educational activities of the great 

teacher and educator, the role of his struggle against the illiteracy and backwardness of the 

population of his homeland, his struggle for the reform of the alphabet. 

Keywords: M.F. Akhundov, intelligentsia, literature, education, pedagogical 
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GÖYTÜRK CƏMĠYYƏTĠNĠN ETNOMƏDƏNĠ HƏYATI 

 

Göytürklər VI əsrdən VIII əsrin ikinci yarısına kimi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə 

sərhədləri Mərkəzi Asiyadan tutmuĢ Avropaya kimi uzanan böyük bir ərazidə möhtəĢəm 

dövlətçilik qurumu yaratmıĢlar. Lakin daxili münaqiĢələr və qonĢu dövlətlərin durmadan davam 

edən təzyiqləri nəticəsində bu möhtəĢəm dövlət sarsıldı və süquta uğradı. Dövlətçiliyin daxilində 

etnik vəhdət bərqərar olduqca hakimiyyətin əsasları da möhkəmlənmiĢdir. Vəhdət pozulduqda 

isə hakimiyyət daxili münaqiĢələr artmıĢ və bu da labüd parçalanmaya səbəb olmuĢdur. 

Göytürklərin yaratdığı dövlətçilik özündən əvvəl mövcud olmuĢ hun dövlətinin siyasi varisi 

sayılmasa da tarixi baxımından həmin dövlətçilik qurumunun təməli üzərində bərqərar 

olmuĢdur. Hun dövlətçiliyi ilə Göytürk dövlətçiliyi arasında siyasi varisliyin mövcud 

olmamasına baxmayaraq onlar etnik və dil varisliyinə malik olmuĢlar. Hunların dilinə, 

mənĢəyinə, məiĢətinə və etnik mədəniyyətinə dair aparılan tədqiqatlarda onların eyni mənĢəyə 

malik olduğu təqdir edilir. Beləliklə Göytürklərin özündən əvvəlki Ģəcərəsinin hunlarla bağlı 

olduğu bilavasitə etnik və dil ümumiliyinə əsaslanır. Mənbələrdən alınan məlumatlara əsasən 

demək mümkündür ki, Göytürk mədəniyyəti əslində hun mədəniyyətinin davamından ibarət 

olmuĢ, öz dövründə isə müvafiq inkiĢaf mərhələsi keçirmiĢdir. Göytürklərin məiĢəti, dini 

inancları və fəlsəfi dünyagörüĢü tanrıçılıqla bağlı olmuĢdur. Eyni zamanda, Göytürk dövlətçiliyi 

dövrünün canlı salnaməsi daĢ kitabələr üzərindəki yazılar Ģəklində qalsa da dünya mədəniyyəti 

xəzinəsinə həmin dövrlə bağlı məĢhur “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları, “Alp Ər Tonğa”, 

“Oğuz Kağan”, “YaradılıĢ”, “Ərginəxan”, “ġu”, “Köç”, “Göy türk” və digər bir çox mənəvi 

yadigarlar daxil olmuĢdur.  

Açar sözlər: Göytürk dövlətçiliyi, hunlar, etnik varislik, etnik mədəniyyət, tarixi və 

mədəni ənənələr 

  

Göytürklərlə bağlı məlumatların bir çoxunda onların şəcərəsi doğru 

olmayaraq daha çox Göytürk dövlətçiliyi mərhələsi ilə məhdudlaşdırılır. Bu 

məlumatlar daha çox tarixşünaslığa və mənbəşünaslığa aid olan əsərlərdə 

müşahidə edilir. Məsələyə dilçilik baxımından yanaşıldıqda isə Göytürklərin 

etnik bir vahid kimi daha qədimlərə bağlı olduğunu təsəvvür etmək mümkün 

olur. Dövlətçilik və dil varisliyi bütün dövrlərdə, bütün məqamlarda bir-birinin 

üzərinə düşməyə də bilər. Mümkündür ki, eyni dil mənşəyinə mənsub olan etnik 

qruplar arasında ictimai-siyasi həmrəylik və vəhdət mümkün olsun və ya onların 

ictimai-siyasi birliyi yaranmasın. Bundan fərqli olaraq dil ənənələri yaşayır və 

özlərinin malik olduğu ilkin, eyni zamanda ən qədim varisliyini qoruyub 

saxlayır. Əlbəttə, istisna deyildir ki, ayrı-ayrı ictimai-siyasi və ideoloji mühitdə 

yaşayan eyni etnik mənşəli xalqların dillərində zaman-zaman müəyyən struktur-

semantik və tələffüz-nitq fərqləri baş vermiş olsun. Ancaq həmin xalqların 

dillərində genetik ənənələr itmir, öz varlığını mühafizə edir. Bu mənada, 

Göytürk dövlətçiliyinin bünövrəsi miladın 6-cı əsrinə aid olsa da həmin 

dövlətçilikdə təmsil olunan dilin daha qədim tarixi vardır. Burada Göytürklərin 

mənsub olduğu dilin genetik mənşəyinin araşdırılmasına getməyərək onu demək 

lazımdır ki, həmin dövrdə dövlətçiliyin informasiya vasitəsi olan dil özünün 

struktur tərkibi və semantik imkanları ilə əlaqədar xeyli inkişaf etmiş dil kimi 

işlədilmişdir. Hər hansı dilin zəngin ifadə imkanlarına malik olması onun 
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dövlətçilik zəminində təkmilləşmiş olduğunu söyləməyə imkan verir. Çünki 

dilin inkişafı və zənginləşməsi prosesi onun dövlətçilik səviyyəsində qəbul 

edilməsi və işlədilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Bu mənada demək olmaz ki, Göytürk 

dövründə işlədilən dil birbaşa məhz həmin mərhələdə baş vermişdir. O zaman 

təkmil olan bir dildən dövlətçilik zəminində tam hüquqlu bir informasiya 

vasitəsi kimi istifadə edilməsi onu göstərir ki, Göytürk dilinin ənənələri ondan 

əvvəlki dövlətçilik qurumlarında inkişaf etmiş, möhkəmlənmiş və 

zənginləşmişdir. Ehtimal ki, Göytürk dili tarixin müəyyən dövrlərində öz 

ənənələrini inkişaf etdirmiş, Göytürk dövlətçiliyindən əvvəl mövcud olmuş 

Böyük hun dövlətçiliyi zamanında həmin ənənələri zənginləşdirmişdir. Göytürk 

dövründə isə bu dil daha əzəmətli bir informasiya vasitəsinə çevrilərək böyük 

dövlətçilik mərhələsində geniş istifadə mühiti yaratmışdır. Doğrudur, ayrı-ayrı 

mənbələrdə hunların yaratdığı dövlətçilikdə ictimai ədalətin mövcud olmadığı, 

qəddarlığın və haqsızlığın baş alıb getməsi, rəhimsizlik və qəddarlığın adi 

vəziyyət aldığı barədə bir çox fikirlər də irəli sürülür (11, s. 277). Bir sözlə, 

hakimiyyətin həyata keçirdiyi tədbirlər quldurluq hərəkatı ilə eyniləşdirilir ki, bu 

da türk hakimiyyətinin çin düşüncəsindəki qeyri-səmimi münasibətlərindən 

doğan təəssüratlarının nəticəsi kimi qəbul olunmalıdır. Qədim hun imperiyasının 

bünvörəsi eradan əvvəl 209-cu ildə Metenin atası Tuman xan tərəfindən 

qoyulmuşdur. Onların əsas münaqişələri qonşu Çinlə başlamışdır (7, s. 129). 

Ayrı-ayrı müəlliflər hətta, hun imperiyasını qəddar, qaniçən, davakar, zorakı, çöl 

imperiyası kimi nifrətəlayiq tərzdə təqdim etmişlər (14, s. 132). Mənbələrdə 

hunların ictimai-siyasi fəaliyyəti qəddarlıq və qeyri-humanist hadisə kimi 

xatırladılmaqla yanaşı onların mədəniyyəti də gözdən salınaraq yalnız çöllü 

təbiətinə uyğun “ağız ədəbiyyatı” nümunələri kimi adlandırılmışdır. Guya 

onların yazı mədəniyyəti olmamış, yaratdıqları nümunələr ağızdan-ağıza gəzən 

eposlar səviyyəsindən kənara çıxmamışdır. 

Hunlar haqqındakı yazılarda hətta onların etnik tərkibi barədə də yanlış 

fikirlər irəli sürülmüşdür. Bütün bunlar nə dərəcədə çaşdırıcı təəssürat yaratmaya 

meyilli olmasına baxmayaraq Çin və Qərbi Avropa mənbələrində hunlarla bağlı 

müəyyən tayfa, şəxs, titul adları saxlanılmışdır ki, onların da böyük əksəriyyəti 

hun-türk mənşəlidir. Məsələn, boquğuq tutqan (qoşun başçısını, sərkərdəni 

tutmaq); ao-tot-ordo (düşərgə), qağan-xağan (böyük hökmdar-xaqan); təgin 

(tigin - titul); açıq-qan (xalis, təmiz xanım), oy bars (tülkü), ch
/
engli-taŋri (Göy 

tanrı) və s. (13, s. 52-53).  

Hunların, o cümlədən qədim türklərin tarixi, etnik tərkibi, mədəni ənənələri 

və dilləri barədə tədqiqat aparan mütəxəssislərin əksəriyyəti milli mənşəcə türk 

xalqlarının nümayəndələri olmadığı üçün bir çox tarixi həqiqətlər dolaşdırılmış, 

məsələlər aydınlaşdırılmaq əvəzinə qaranlıqlaşdırılmışdır. Bəzi hallarda isə 

özləri də hiss etmədən gizli həqiqətə bir işıq yolu açmalı olmuşlar. Məsələn türk 

və monqol dillərinin görkəmli tədqiqatçısı Q.İ.Ramstedt hunların dilini dolaşıq 

bir şəkildə təsəvvürə gətirərək bu dili türk dillərinin monqol dilindən ayrılmadığı 

dövrə aid edir. Guya ki, türk və monqol dilləri eyni genetik mənşəyə malik imiş. 

Ancaq onu da qeyd edir ki, artıq bu baxış köhnəlmişdir. Çünki sonradan məlum 

olur ki, altay dillərinin ayrılması prosesi bundan əvvəlki dövrlərə aid imiş. Hun 

dili haqqındakı mülahizələrində isə o da göstərilir ki, Çin mənbələrində Xunnu-

hunnu adı sünni şəklində ifadə edilmiş və bu ad ilə də tanınmışdır (9). Bu sahədə 
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tədqiqatların əlbəttə genişləndirilməsinə zəruri bir ehtiyac vardır. Hun 

etnotoponimi ilə bağlı bu məlumatın izinə düşülsə bəlkə də bir çox gizlin 

məsələlərə aydınlıq gətirilməli olardı. Bu hunla əlaqədar belə bir faktı 

xatırlatmaq lazımdır ki, indiki Samux rayonunun ərazisində Sünnilər olmuşdur. 

Sonralar inslarda bilməyərəkdən belə bir təsəvvür yaranmışdır ki, sünni adı 

islam təriqəti ilə bağlıdır. Odur ki, düşünmədən, araşdırmadan kəndin adı 

dəyişdirilib və Füzuli adlandırılıb. Mənbələrdə o da göstərilir ki, Lyan tarixinin 

“Bütün Şərq varvarlarının salnaməsi” hissəsində jujanlar sünnilərin (hunların) 

varisləri  adlandırılır (9). 

Türk və hun etnosunun tarixi barədəki fikirlərin qarışması onların dil 

birliyi bardə də konkret fikir aydınlığının baş verməməsinə səbəb olmuşdur. 

Bununla əlaqədar daha konkret fikir görkəmli türk dilçisi Tələt Təkinə 

məxsusdur. Onun “Hunların dili” adı altında çap etdirdiyi cəmi 59 səhifəlik bir 

kitabda elm üçün çox qiymətli məlumatlar vardır. Kitabda hun sözlərinin çin 

dilindəki izləri araşdırılır. Burada tanrı (Göy, Səma, Göy Allahı) kut (həzrət, 

cənab, uğurlu), tuğ (bayraq), börü (qurd), tök (kök, tox, tosqun) kimi sözlərin 

təhlili xüsusilə diqqəti cəlb edir (12, s. 9-13). Oxşar sözlər həmçinin E.R.Tenişev 

tərəfindən də araşdırılmışdır (13, s. 52-53). 

Göytürk dövlətçiliyi tarixi baxımdan 216-cı ildə süquta uğramış hun 

dövlətçiliyindən sonra formalaşaraq 552-744-cü illər ərzində Mərkəzi Asiyadan 

tutmuş Avropaya qədər böyük bir ərazidə güclü imperiya kimi mövcud 

olmuşdur. Hun imperiyası V əsrin ikinci yarısında süquta uğradıqdan sonra ayrı-

ayrı pərakəndə dövlətçilik qurumları peyda olmağa başladı. Onların bir çoxu 

Çindən asılı vəziyyətə düşdüyündən tarix səhnəsində çox da davam gətirə 

bilmədi. Hun imperiyasının süqutundan sonra yaranan dövlətçilik qurumlarından 

biri də Göytürk dövləti olmuşdur. Göytürk dövləti öz zamanında türk birliyini 

çin asılılığından azad etməyə müvəffəq oldu. Lakin tam şəkildə mərkəzləşmiş 

dövlətçilik qurumu yarada bilmədiyindən iki yüz ilə yaxın bir müddətdə yaşasa 

da süquta uğradı. Bu möhtəşəm imperiya vahid mərkəzdən idarə olunmaması 

səbəbindən Birinci və İkinci Göytürk xaqanlığına bölünmüş, bunların daxilində 

isə Şərqi və Qərbi Göytürk dövlətləri yaranmışdır. Tarixi faktlardan göründüyü 

kimi bu dövlətçilik qurumları vahid hakimiyyətdə birləşdikdə möhtəşəm olmuş, 

özünün tərəqqi dövrünü yaşamışdır. Parçalandıqda və bölündükdə isə zəifləmiş, 

tənəzzülə uğramış və Çin dövlətindən asılı vəziyyətə düşmüşdür. Mənbələrdə 

göstərildiyinə görə Birinci Göytürk xaqanlığı VI əsrdə Bumın və İstəmi xaqan 

tərəfindən yaradılmış, VIII əsrə kimi davam etmişdir. Türklərin tarixi haqqında 

bir çox tədqiqatlar aparmış Lev Qumilyovun sözlərinə görə türklər bəşər 

cəmiyyətində nüfuzlu mövqeyə malik olan bir dövlətçilik yaratdılar, lakin 

onların tarixi yazılmadı. Yəni onların qılınc tutan əlləri var idi, qələm tutan 

barmaqları yox. Eyni zamanda, Lev Qumilyova görə Göytürklər dövründə, 

xüsusən, VI-VII əsrlərdə böyük xaqanlığa daxil olmayan bir çox xalqlar türkə 

çevrildilər (6, s. 14-15). Buradan belə çıxır ki, ümumtürk cəmiyyəti qarışıq 

etnoslardan, hibridləşmiş tayfalardan ibarət olmuşdur. Belə bir fikir əlbəttə ki, 

türklər, onların mənşəyi, məişəti və mədəniyyəti barədə yanlış fikirlərə gətirib 

çıxarır. Lev Qumilyovun Azərbaycan dilinə tərcümə olunan bu kitabına ön söz 

yazan Vəli Həbibov bununla əlaqədar olaraq qeyd edir, başqa xalqların tarixi 

şişirdildiyi halda türk xalqlarının tarixi qəsdən öz kökündən uzaqlaşdırılır və 
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başqa xalqların tarixinə calaq edilir (6, s. 4-5). Ancaq burada bir həqiqət də 

vardır. Həqiqət bundan ibarətdir ki, qələm onu yazanın əlindədir. 552-ci ilin 

axırlarında Bumın Xaqanın ölümündən sonra dövlətin Şərq qoluna oğlu Qara 

Issık Xan (zəhimli, hökmlü, coşqun, döyüşkən), Qərb qoluna isə İstəmi Xaqan 

başçılıq edir. Qara Issık Xandan sonra hakimiyyətə Muğan Xan adı ilə 

məşhurlaşan Kuşu Xan keçir. Muğan Xanın dövründə dövlətin sərhədləri xeyli 

genişləndirilmişdi. 572-ci ildə Muğan xanın ölümündən sonra hakimiyyətə onun 

qardaşı Tobo Xan keçir və bu zamanlar Çinin bir çox əyalətləri Türk 

xaqanlığının ərazilərinə qatılır. 567-571-ci illər ərzində Qərbdə Bumın Xaqanın 

qardaşı oğlu İstəmi Xaqanın başçılığı ilə Türk orduları Şimali Qafqazı, Qara 

dəniz və Azov sahillərini ələ keçirir. 576-cı ildə İstəmi Xaqanın ölümündən 

sonra hakimiyyətin idarə olunması çətinləşmişdi. Ara münaqişələrinin baş 

qaldırması ilə Qərbi türk xaqanlığı “on ok” adında on hissəyə bölündü. Göytürk 

yazılarında da xaqanlığın əhalisi “on ok budun” (on ox xalqı) adlandırıldı. Artıq 

581-ci ildə Türk Xaqanlığı parçalanmış bir vəziyyətdə idi. VII əsrin 30-cu 

illərində isə Şərqi Göytürk xaqanlığı yaranır. Türklərin axırıncı hökmdarı Ozmiş 

xaqan 744-cü ildə Çinin vasitəçiliyi ilə Uyğurlar və Karluklar tərəfindən 

öldürüldü və bununla da böyük tarixi hadisələrlə zamanın yaddaşında dərin bir iz 

salan Göytürk imperiyası süquta uğradı (8, s. 79-82). 

Göytürk hakimiyyəti sona çatsa da onların həyat və məişəti, dini inamı və 

etnik mədəniyyəti barədəki məlumatlar ayrı-ayrı mənbələrdə və salnamələrdə 

gələcəyə ibrət və ərmağan kimi saxlanmışdır. Göytürklər Göy Allahı kimi inam 

gətirdikləri Tanrıya itaət edirdilər. Qədim türklər eyni zamanda özlərinin Ulu 

əcdadlarını da müqqəddəsləşdirərək onlara sitayiş etmişlər. Mövcud mənbələrdə 

Göytürklərin köçəri həyat keçirdikləri barədə daha çox yazılır. Belə çıxır ki, 

çölçülük həyatı türklərin mədəni inkişaf səviyyəsinə malik olmasını istisna edir. 

Yəni onlar məni inkişaf yolu keçməmiş, çölçü qanunları ilə bir növ Barbar 

səviyyəsində qalmışlar. Əlbəttə ki, bunlar Qərbin Şərq barədəki separatçılıq 

təsəvvürünün bir təzahür formasından başqa bir şey olmamışdır. Aran-yaylaq 

köçü məişətdə adi bir hadisədir və bununla böyük ərazilərdə məskunlaşmış 

əhalini köçərilikdə ittiham etmək olduqca səhv bir təsəvvürdür və türk etnosuna 

qarşı ictimai ədalətsizlik düşüncəsi yayılmasının bünövrəsini təşkil edir. Böyük 

türk dövlətçiliyinin süqutu mədəni irsin itirilməsinə səbəb olsa da onun 

yadigarları daha çox, bəlkə də hələ tamamilə kəşf olunmamış daş yazılarında 

nümayişkəranə şəkildə qalmaqdadır. İndiyədək mövcud olan maddi mədəniyyət 

abidələrində Göytürklərin adət və ənənəsinə dair izlərə əsasən müəyyən edilir ki, 

onlar ölənləri kurqan (təpəcik) adlandırılan torpaq təpəciyində dəfn edərlərmiş. 

Bundan başqa hətta ölənlərin ağac oyuğunda dəfn olunması mərasimləri də 

mövcud olmuşdur. Qəbirlərdə həmçinin keç əvə qamışdan döşənəcək də 

salınması adəti mövcud olmuşdur ki, ölənin ruhu orada rahatlıq tapa bilsin. At 

əti və at südü ilə qidalanmaq, keçə alaçıqlarda yaşamaq adəti də onların məişət 

həyatının bir tərkib hissəsi olmuşdur ( 1 ). 

Qədim türklərdə ailə, uşaq həyatı müqəddəsləşdirilmişdir. Onların 

təsəvvüründə humay adlı ilahə ailə və uşaqların himayəçisi olmuşdur. Ailə 

namusu isə daha ciddi şəkildə qorunmuşdur. Hər hansı qıza kiminsə əli 

toxunduqda onunla evlənmək qanun kimi qəbul olunmuş, yuxarı təbəqənin qızı 

aşağı təbəqənin oğlanına verilməzmiş, yuxarı təbəqənin oğlanının aşağı 
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təbəqədən qız olmağı adətdənkənar sayılarmış (8, s. 28). Qədim türklərdə 

əcdadların ruhunun müqəddəsliyi ölümün uçmaq sözü ilə ifadəsində öz əksini 

tapır. Ölmək yox olmaq mənasında anlaşıldığı halda uçmaq sözü ruhun tanrı 

məkanına qovuşması barədə təsəvvür yaratmışdır. Türklərin dini inamında Tanrı 

müqəddəs bir qüvvə sayılmışdır. Ona görə də Tanrı adına “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da deyildiyi kimi “atdan at, qoyundan qoç, dəvədən buğra” kimi 

qurbanlar kəsilmişdir. İnsan həyatının bütün uğurlarının arxasında Tanrının 

dayandığına onlarda dərin bir inam olmuşdur. Tanrının qüdrəti ilə bağlı Göytürk 

kitabələrinə məxsus “Kül Tiqin abidəsinin Şərq tərəfinin 25-26-cı sətirlərindəki 

bir yazı hətta indi işlədilən Azərbaycan beşmanatlığının üstündə də həkk 

edilmişdir: “Türk bodunığ atı, küsi yok bolmazun tiyin kaŋım kağanığ, ögim 

katunığ kötürmiş teŋri il birikmə teŋri türk bodun atı, küsi yok bolmazun tiyin 

özümin ol teŋri kağan olurtdı erinc” (Türk xalqının adı, şöhrəti yox olmasın deyə 

atam xaqanı, anam xatunu yüksəltmiş tanrı türk xalqının adı, şöhrəti yox olmasın 

deyə özümü tanrı xaqan oturtdu” (8, s. 73, 80).   

Tanrıçılıqla bağlı inamın izləri Azərbaycan dilindəki müəyyən ifadələrdə 

indi də qalmaqdadır. Məsələn danışıqda işlənən “Tanrı böyük, altı gen”, “Allah 

göydən baxır”, “O göydəki Allaha and olsun”, “Tanrı belini qırsın”, “Toyuq su 

içər, bir yerə baxar, bir göydə Allaha”, “Tanrı yerin göyün bəlasından saxlasın”, 

“Tanrıya sığınmaq”, “O yer haqqı, o göy haqqı” kimi nümunələr buna misal 

göstərilə bilər. 

Qədim türklərin bir çox yazılı nümunələri itib-batmasına baxmayaraq xeyli 

adda ədəbi nümunələr zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. Bunlardan “Kitabi-

Dədə Qorqud”, “Yaradılış”, “Alp Ər Tonqa”, “Oğuz Kağan”, “Göy Türk”, 

“Ərgənəkən”, “Şu”, “Köç” və bir çox digər nümunələri, o cümlədən, daşlara 

həkk olunmuş və canlı ensiklopediya kimi yaşayan Göytürk abidələrini misal 

göstərmək olar. Göytürk hakimiyyəinin mövcudluğu mərhələsində əlbəttə ki, bir 

çox mədəniyyət abidələri yaradılmışdır. Onların axtarışı əlbəttə ki, nəticəsiz də 

qala bilməz.  Xüsusən, Çin mənbələrində bir çox Göytürk yadigarlarını aşkar 

etmək imkanları indiki dövrdə məhdud deyildir. Bunların içərisində Göytürk - 

Çin dil əlaqələrinin tədqiqi və təhlili qədim türk xalqları və onların dillərinə dair 

araşdırmalar aparılması sahəsində bir çox gizlinlərin aşkara çıxarılmasına nail 

olmaq mümkündür.  
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РЕЗЮМЕ 

АРЗУ  ГУСЕЙНОВА  

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГËКТУЮРКСКОГО ОБЩЕСТВА 

В 6-м веке до второй половины 7-го века Гëктуюрки создали великолепную 

государственность на обширной территории, протянувшейся от Центральной Азии до 

Европы на протяжении почти двухсот лет. Однако в результате внутренних конфликтов и 

постоянного давления со стороны соседних стран это великое государство было 

потрясено и разрушено. Основы власти были укреплены, когда этническое единство было 

установлено в рамках государственности. Когда единство было нарушено, внутренние 

конфликты обострились, и правительство неизбежно раскололось. Хотя 

государственность, созданная гëктуюрками, не считалась политическим преемником 

существовавшего до него гуннского государства, с исторической точки зрения эта 

государственность создавалась на основе гуннов. Хотя между государством Гуннов и 

государством Гëктуюрк не было политической преемственности, они имели этническую и 

языковую преемственность. Изучение языка, происхождения, образа жизни и этнической 

культуры гуннов позволяет предположить, что они имеют одинаковое происхождение. 

Таким образом, генеалогия гойтурков перед ним напрямую основана на этническом языке 

и общности, связанной с гуннами. Согласно источникам, культура Гëктуюрка была 

фактически продолжением культуры гуннов. В то же время, хотя живая хроника 

государственности Гëктуюрка остается в виде надписей на каменных надписях, 

знаменитая “Китаби деде Горгуд”, “Aльп Ер Тонга”, “Огуз Каган”, “Ярадылыш”, 

“Ергикан”, “Шu” “Koч” “Гойтурк” и многие другие духовные памятники включены. 

Kлючевые слова: Гëктюркские государство, гунны, этнические наследствие, 

этическая культура, историческая и культурная традиция 

 

SUMMARY 

ARZU HÜSEYNOVA 

THE ETHNOCULTURAL LIFE OF THE GOYTUR SOCIETY 

In the 6 th century to the second half of the 7 th century, the Goyturks established a 

magnificent statehood in a large area stretching from Central Asia to Europe for nearly two 

hundred years. However, as a result of internal conflicts and constant pressure from neighboring 

countries, this great state was shaken and collapsed. The foundations of power were strengthened 

when ethnic unity was established within the state. When unity was broken, internal conflicts 

escalated and the government inevitably split. Although the statehood created by the Goyturks 

was not considered the political successor of the Hun state that existed before it, from the 

historical point of view, that statehood was established on the basis of the institution. Although 

there was no political succession between the Hun state and the Goyturk state, they had an ethnic 

and linguistic succession. Studies of the language, origin, way of life, and ethnic culture of the 

Huns suggest that they have the same origin. Thus, the genealogy of the Goyturks before him is 

directly based on the ethnic language and generality associated with the Huns. According to the 

sources, Goyturk culture was in fact a continuation of Hun culture. At the same time, although 

the living chronicle of the Goyturk statehood remains in the form of inscriptions on stone 

inscriptions, the famous ”Kitabi dede Gorgud” dastanlari, “Alp Er Tonga” , “Oguz Kagan”, 

“Genesis”,  “Arginahan”, “Şu” “Koc”, “Goyturk”  and many other spiritual monuments are 

included.  

Key words: Göktürk states, huns, ethnic heritage, ethical culture, historical and cultural 

tradition 
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        XX  ƏSRDƏ NAXÇIVAN BÖLGƏSĠNDƏ  ERMƏNĠ VƏHġĠLĠYĠ:    

SƏNƏDLƏR VƏ XATĠRƏLƏR  

 

 Məqalədə XX əsrdə Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına qarĢı ərazi iddiaları, 

törətdikləri soyqırım siyasəti dövrə aid sənədlər, arxiv materialları əsasında araĢdırılır. Məlum 

olur ki, ermənilər ötən əsrin əvvəllərindən etibarən Naxçıvanda çoxsaylı qanlı qətliamlar 

törətmiĢ, günahsız insanlar, yaĢlılar və körpələrə qarĢı amansızlıq etmiĢlər. 

 Açar sözlər: Naxçıvan, erməni vəhĢiliyi, arxiv, XX əsr, deportasiya 

 

 XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq istər İrəvan  quberniyasında  istərsə də 

Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Ordubad, Zəngəzur qəzalarında  və Azərbyacanın 

digər bölgələrində daşnaq ermənilərinin azərbaycanlılara qarşı etdikləri 

vəhşiliklər, qırğınlar, dağıntılar, soyqırımlar arxiv sənədlərində qorunaraq 

günümüzə gəlib çatmışdır.  

Vaxtı ilə bağlı qapı arxasında saxlanılan məxfi sənədlər deyilən 

Azərbaycan torpaqlarını  türksüzləşdirilib erməniləşdirilməsi məqsədilə XIX 

əsrdə, istərsə də XX əsrdə ermənilərin sözlə ifadə edilə bilməyəcək qədər çox 

ağır cinayətkar aksiyalarına dair Azərbaycanda  və eləcə də Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Dövlət arxivlərində  çoxlu sənədlər və xatirələr aşkar  edilərək  üzə 

çıxarılmış və olduğu kimi yazılaraq xalqımıza çatdırılması işi başlamışdır. 

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 (bunlardan 2551 nəfəri  

Naxçıvan əyalətində) yerləşdirildi. 1828-1830-cu  illərdə isə  Güney Qafqaza 

İrəvandan 40 min nəfər, Türkiyədən isə 84 min 600 nəfər erməni köçürülüb 

gətirilmişdir.  

Köçürülüb gətirilən ermənilər üçün heç bir  hazırlıq işi görülmədiyindən 

onlar rus kazakları vasitəsi ilə  zor gücünə yaylaqda olan   azərbaycanlıların 

evinə  doldurulurdu. 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 erməni mafiyasının  gələcək 1905-1907-ci və   1918- 

1920-ci illərinin soyqırımına, Azərbaycan xalqının öz yurdlarından  qovulmasına  

və kəndlərimizin  yandırılıb dağıdılmasına  atılan ilk  addım idi. 

mailto:f.ceferov@gmail.com


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

140 

Ermənilərin Qafqazda məskunlaşması onların “Böyük Ermənistan”  

imperiyası yaratmaq arzularını daha da  artırdı. Bu məqsədlə də  azərbaycanlıları 

doğma  Göyçə mahalında, Dərələyəz, Qəmərli, Zəngibasar  və s. mahallardan 

sıxışdırıb 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 qəzasınn 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”. 

Məlum oldu ki, bu  hərbi hissə  sən demə ordakı müsəlmanları  qırmaq  və öz  

yurdlarından qovmaq üçün ermənilərə kömək məqsədilə göndərilmişdir.  

17 iyun 1905-ci ildə Naxçıvan qəzasının Zeynəddin kəndində ermənilərlə 

müsəlmanlar arasında  baş vermiş münaqişə ilə əlaqədar  Naxçıvanda yerləşən 

Qafqaz atıcı batalyonunun Komandirinin 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”.  

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 

haqqında məlumat verilirdi.  

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 
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dəhşətli idi. Erməni daşnaqları əsrin əvvəllərində özlərinin  qanlı ideyalarını 

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  22 nəfər  müsəlman qadın və kişini qətlə  yetirmişdir. 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  yetirmişlər. 

1918-ci ilin 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.  

Ermənilərlə azərbaycanlılar arasında baş verən qanlı cinayətlərinin 

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 bu məktubu heçdə 

saya almayaraq Naxçıvan bölgəsinin bir çox kəndlərində ermənilər azərbaycanlı-

lara qarşı qanlı cinayətlər törədirlər. Buna misal olaraq Naxçıvan qəzasının Qa-

raxanbəyli kəndində ermənilər 31 mart 1918-ci ildə  azərbaycanlılara atəş açma-

ğa başlayırlar. 

Bu döyüşdə 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  erməni-

lər 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.  

Sənədlərdən aydın olur ki, 1918-ci ilin əvvəllərindən 1920-ci ilin  iyul 

ayına kimi başda Andranik Ozanıyanın, Nijdenin, Dronun, Kibbonun, Doluxa-

novun və başqalarının başçılıq etdiyi  quldur  dəstələri tərəfindən  təkcə İrəvan  

quberniyasına 200-dən artıq və Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Ordubad  qəzaların-

da 50-dən  artıq  müsəlman  kəndlərinə  basqınlar etmiş, dağıtmış, yandırmış, 

kənd əhalisinin çoxu öldürülmüş, canlarını qurtaranlar isə öz yurdlarından  

didərgin düşmüşlər. 

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  
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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 

Ərəzin kövşəsinə isə erməni  qoşunları dolmuşdur. Lazımi sərəncam  verməkdən  

ötəri  xəbər edirəm ki, Nehrəm kəndi qorxu içərisindədir.  

Yaycı kənd sakini V.Hüseynov  xatirələrində yazır: “Xalqımıza qarşı 

ermənilər 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”.  

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.  

Dövri 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 XI ordusunun Naxçıvana gəlişi  Andranik qoşunlarının  

Naxçıvandan  qaçmağına səbəb olur. 

Naxçıvan şəhərini  mühasirədə saxlayan Andranik şəhər əhalisinin təslim 

olmasını və  silahların yığılıb verilməsini tələb  etmiş  və  2 iyul 1918-ci ildə 

erməni Milli Komitəsinin sədri Yero Xorazyanla ultimatum məktubunu 

Naxçıvan Milli Komitəsinə göndərmiş və  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 

izləyən Türkiyənin IX və XI hərbi ekspediyası Xoy və Maku yolu ilə Ərəblər 

kəndinə keçib və oradan da Şahtaxtı ərazisindən Araz  çayını keçib, Naxçıvana 

istiqamət alır və  Duzdağ təpələrindən Andranikin düşərgə  saldığı kazarmalarını 

toplarla atəşə tutur. 

Türkiyənin IX və XI ordusunun Naxçıvana gəlişi ilə əlaqədar Andranik 

öz quldur dəstəsi ilə 1918-ci ili 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. 
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Bəlkə də tarix heç vaxt 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  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  yandırmışlar. 

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 olarki əksər 

kəndlərinə 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. 

XX əsrdə ermənilər tərəfindən aparılan  soyqırımı və  deportasiya siyasəti 

nəticəsində tarixi Azərbaycan torpaqları olmuş indiki Ermənistan türksüz bir 

əraziyə çevrilmiş, azərbaycanlılar ata-baba torpaqlarından qovularaq didərgin 

salınmışlar. XX əsrin sonlarında iri dövlətlər tərəfindən himayə edilən 

Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş, Xocalı kimi 

soyqırımı törətmiş, bir milyondan çox azərbaycanlı doğma yurdlarını tərk 

etməyə məcbur  olmuşdur. 

Sovet hakimiyyəti illərində  ermənilərin törətdikləri  soyqırımlar haqqında 

danışmaq yasaq  edilmişdir, 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  siyasəti dərindən təhlil edilmiş və hadisəyə  siyasi qiymət vermişdir.  

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 
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həyata keçirə bilmədiyi qərarların  məntiqi davamı olaraq, soyqırımı hədisələrinə 

siyasi  qiymət vermək borcunu tarixin  hökmü kimi qəbul edir”.  

Azərbaycan tarixinə  işıq salan bu mühüm tarixi sənəd  heç zaman  öz  

aktuallığını itirməyəcəkdir. Həmin fərmana   uyğun olaraq hər il  ölkəmizdə 31 

Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı günü kimi qeyd olunur. 

 Azərbaycanın milli problemlərinin beynəlxalq səviyyədə qaldırılması, 

erməni vandalizminin  ifşası istiqamətindəki  əzmkar və qətiyyətli fəaliyyət bu  

gün Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti,  Silahlı Qüvvələr Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev 

tərəfindən uğurla davam etdirilir.  

31 mart soyqırımının dünya ictimayyətinə çatdırılması üçün hər il dövlət 

səviyyəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

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 ictimayyəti 

qarşısında cavab verməsini istəyirik. 

Bu gün Azərbaycan vətən müharibəsində əldə etdiyi möhtəşəm 

qələbəsini böyük coşqu ilə qeyd edir. Həqiqətən də  Ali Baş Komandan Cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu əldə etdiyi parlaq qələbəsi 

ilə şanlı tariximizin ən gözəl səhifəsini yazdı. Otuz ilə yaxın müddətdə işğal 

altında olan torpaqlarımız azad edildi. 

                                                            
РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ДЖАФАРОВ, НАДИР ГУСЕЙНБЕЙЛИ 

АРМЯНСКИЕ ЗВЕРСТВА В НАХЧЫВАНСКОЙ АР В XX ВЕКЕ: 

ДОКУМЕНТЫ И ВОСПОМИНАНИЯ 

В статье рассматриваются территориальные претензии армян к азербайджанским 

землям в XX веке, политика геноцида на основе документов и архивных материалов, 

относящихся к этому периоду. Известно,что армяне с начала прошлого века совершали 

многочисленные кровавые убийства в Нахчыване, жестоко обращались с невинными 

людьми, стариками и младенцами. 

Ключевые слова: Нахчыван, армянское зверство, архив, ХХ век, депортация 

                                                                      

SUMMARY 

FAKHRADDIN JAFAROV, NADIR HUSEYNBEYLI 

ARMENIAN ATROCITIES IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC IN 

THE XX CENTURY: DOCUMENTS AND MEMORIES 
 The article examines the territorial claims of Armenians to Azerbaijani lands in the XX 

century, the policy of genocide on the basis of documents and archival materials related to this 

period. It is known that Armenians have committed numerous bloody murders in Nakhchivan 

since the beginning of the last century, cruelly treated innocent people, old people and infants. 

           Keywords: Nakhchivan, Armenian atrocity, archive, twentieth century, deportation 
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AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLĠ SĠYASĠ VƏ DÖVLƏT XADĠMĠ  ƏLĠMƏRDAN BƏY 

TOPÇUBAġOVUN  DĠPLOMATĠK  FƏALĠYYƏTĠ 

 

Adı Azərbaycan tarixinin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmıĢ, həyatını iki yüzilliyin 

ortasında yaĢayan və yaĢadığı müddətcə müsəlmanların-azərbaycanlıların, Azərbaycanın rifahı 

uğrunda səngimədən ardıcıl iĢlər görən görkəmli dövlət xadimi Əlimərdan bəy TopçubaĢov 

özündən sonrakı nəsillər üçün örnək olacaq bir həyat yolu keçmiĢdir.  

Açar sözlər: Əlimərdan bəy TopçubaĢov, hüquqĢünas,  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, 

Azərbaycan parlamenti, Paris konfransı, de-fakto tanınma 

 

Mükəmməl hüquq təhsili görmüş Əlimərdan bəy ötən əsrin əvvəllərində 

genişlənən milli hərəkata başçılıq etmiş, Qafqaz və Rusiya müsəlmanlarının 

oyanışında, tarix səhnəsinə çıxışında, milli ideallarına qovuşmasında əvəzsiz rol 

oynamışdır. Tarixim məhz bu mərhələsində o, Rusiyanın müsəlman xalqlarının 

lideri kimi çıxış etmiş, onların siyasi bir qüvvə kimi təşkilatlanmasının əsasını 

qoymuş, imperiyanın böyük bir coğrafiyasında yaşayan türk xalqlarının milli 

yaddaşını cilalamış, onların kimlik şüuruna tapınmasında müstəsna xidmət 

göstərmişdir. 1905-1907-ci illərin Birinci rus inqilabı onu Ümumrusiya tarixinin 

səhnəsinə çıxardı. Bu illərdə Əlimərdan bəy milli haqların əsas müdafiəçisi, 

hüriyyət davasının əsas fiquru idi. XX əsrin əvvəllərində Rusiya Müsəlmanları 

İttifaqının yaradıcısı və I Dövlət Dumasında  Müsəlman fraksiyasının rəhbəri 

kimi Əlimərdan bəy siyasi proseslərin mərkəzində dayanmaqla sözün tam 

mənasında tarixin yaradıcısı rolunda çıxış edirdi. Onun qanunyaradıcılıq 

fəaliyyəti Azərbaycan parlamentarizminin bu gün də öz əhəmiyyətini saxlayan 

maraqlı bir səhifəsidir (1, s. 7). 

1918-ci il erməni - Azərbaycan münaqişəsindən sonra müxtəlif 

dövlətlərin Azərbaycana təzyiqinin artdığı bir vaxtda Türkiyə Xarici İşlər 

Nazirliyinin müstəşarı Rəşad Hikmət bəy Topçubaşova “5-10 kəndlə 

Azərbaycan varlı olan deyil, nə də kasıb” - təklifi ilə digər xarici dövlətlər kimi 

etinasız danışması zamanı Topçubaşov sübut və dəlillərlə tarixi torpaqlarımızın 

müdafiəsinə qalxır, hətta tarixlə ermənilərin nə zaman bu yerlərə köç etdiyini 

Qarabağdakı, İrəvandakı məkrli niyyətlərini ortaya qoyur. Bu fikirlə Azərbaycan 

dövlətinin adından qəti razı olmadığını bəyan etdi. O dövrlərdə sabit siyasi 

durumun olmaması, Türkiyənin Azərbaycanın müdafiəsində yumşaq mövqe 

tutmasına səbəb olduğu vaxt Rusiya xarici işlər naziri S.Sazanovun 

Topçubaşovla “Qafqaz xalqları müstəqil yaşamaq iqtidarında deyil” - deyərək 

təhqir və hədələrlə danışması Topçubaşovun diplomatik ustalığı, kamil insani 

keyfiyyətləri nazirin fikirlərin tam rasional və məntiqi nöqteyi-nəzərdən rədd 

etməsinə əsas verdi. (5). 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulur. İyunun 

17-də Gəncədə təşkil edilən ikinci hökumət kabinəsində Ə.Topçubaşov 

portfelsiz nazir təyin edilir. Oktyabrın 6-da ikinci kabinədə edilən dəyişiklik 
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zamanı isə o, xarici işlər naziri vəzifəsini tutur. Bakını ələ keçirmək üçün Rusiya 

ilə Almaniya arasında gizli saziş imzalandıqdan sonra Azərbaycan hökuməti Ə. 

Topçubaşovu diplomatik danışıqlar aparmaq üçün İstanbula göndərir. Oğlu 

Rəşid də atasının şəxsi katibi kimi İstanbula gedən nümayəndə heyətinə daxil 

olur. İstanbula çatdıqdan sonra Ə.Topçubaşov sultan VI Mehmetlə, sədrəzəm 

Tələt paşa və hərbi nazir Ənvər paşa ilə görüşür (2, s. 236).  Topçubaşov 

İstanbulda ikən Osmanlı hökumətinin üzvlərindən başqa, Ukrayna, İran, Rusiya, 

ABŞ, İtaliya, İsveç, Hollandiya və Ermənistanın rəsmi nümayəndələri ilə 

görüşmüş, beynəlxalq vəziyyət və sülh konfransı haqqında onlarla fikir 

mübadiləsi etmiş, Qərb ölkələrinin nümayəndələrinə Azərbaycan haqqında 

məlumatlar vermişdi  (3, s. 148). 

Dünya müharibəsinin qurtarmasından sonra qalib dövlətlər müharibədən 

sonrakı dünyanın vacib məsələlərini həll etmək, həmçinin məğlub dövlətlərlə 

haqq-hesab aparmaq üçün Parisdə beynəlxalq sülh konfransının çağırılmasına 

qərar verdilər. Dekabrın 7-də açılmış Azərbaycan parlamenti Paris konfransında 

iştirak etmək üçün Fransanın paytaxtına tam səlahiyyətli və geniş hüquqa malik 

nümayəndə heyəti göndərmək haqqında qərar qəbul etdi. Nümayəndə heyətinin 

başçılığına parlamentin sədri Ə.Topçubaşov  təyin edildi. Bu konfransda iştirak 

yenicə yaranmış müstəqil demokratik prinsiplər əsasında qurulan və öz ərazi 

bütövlüyü uğrunda mücadilə edən, haqq səsini bütün dünyaya bəyan etmək və 

öz adını dünya dövlətləri sırasında görmək, tanımayanlara tanıtmaq amacıyla 

AXC üçün olduqca vacib məsələ idi. Azərbacan nümayəndə heyəti bəzi 

səbəblərdən, əsasən də siyasi səbəblərdən İstanbulda ləngiməsinə baxmayaraq, 

konfransın başlamasından  bir müddət sonra  nəhayət özünü Parisə yetirə 

bilmişdi.  

Yeni müstəqil dövlətlərin nümayəndələrinin ən çox ümid və istinad 

etdikləri Vilson prinsipləri idi. Bu prinsiplər sülh konfransının ideoloji örtüyünü 

təşkil edirdi. 1918-ci il yanvar ayının 8-də ABŞ prezidenti Vudro Vilsonun 

nitqində öz əksini tapmış məşhur prinsiplərdə Rusiyanın keçmiş 

müstəmləkələrinin nümayəndələrini cəlb edən müddəalar da var  idi. 1919-cu il 

may ayının 28-də - İstiqlal günü prezident Vilson Azərbaycan nümayəndə 

heyətini qəbul etdi. Vilsona təqdim edilmiş memorondumda Azərbaycan 

Respublikasının yaranma tarixi, onun birillik inkişaf yolu və istiqlal yolunda 

verdiyi qurbanlardan danışılırdı (3, s. 156). 

 Əlimərdan bəy öz möhtəşəm ümummilli mübarizəsi ilə Parisə yollanan 

sülh missiyasının rəhbəri kimi Versalda bu dövlətin beynəlxalq cəhətdən 

tanınmasına nail olmuşdu. O, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatların Prezidenti Vudro 

Vilson tərəfindən qəbul edilmiş ilk dövlət xadimi və Amerika Prezidenti ilə 

görüşmüş ilk azərbaycanlı idi. 1920-ci ilin aprelində müstəqil Azərbaycan 

dövləti bolşevik işğalı nəticəsində devrildikdən sonra o, ömrününü axırına qədər 

istiqlaliyyətin bərpası uğrunda aparılan ağır mübarizənin önündə olmuşdur. 

Əlimərdan bəy Azərbaycanın tarix yaradan, milli dirilik salnaməsinə adını əbədi 

olaraq həkk edən və XX əsrin əvvəllərində siyasi prosesləri öz çiyinlərində 

aparan böyük dövlət xadimi idi  (1, s. 10). 

1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərən müstəqil Azərbaycan 

Respublikası parlamentinin sədri kimi Azərbaycanın Paris konfransına 

göndərilən sülh heyətinə başçılıq edəndə də o, fikirlərində və qətiyyətində 
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dövlətçilik və azərbaycançılıq mövqeyini əsas ideya kimi qorudu. Əlimərdan 

bəy müstəqil Azərbaycanın dünya dövlətləri ilə diplomatik münasibətlərinin 

təşəkkülündə müstəsna xidmətlərə malik idi. Azərbaycan dövlətinin yeni 

təşəkkül tapan müstəqilliyinin 1920-ci ilin yanvarında Versal Ali Şurası 

tərəfindən tanınması onun siyasi fəaliyyətinin mükəmməlliyini göstərdi (4). 

 Rusiyanın bolşevizm siyasəti ilə ölkəmizə təcavüzünün müstəqilliyimizə 

son qoyduğu dövrlərdə də Ə.Topçubaşov Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 

mücadiləsini qətiyyən durdurmadı. Mühacirətdə davam edən istiqlal mübarizəsi 

Rusiyanın işğalını dünyaya  çatdırmaqda  idi. Fransada mühacir həyatı yaşayan 

Əlimərdan Bəy durmadan mübarizə apararaq Azərbaycanın taleyüklü məsələsi 

uğrunda kəskin ruhda yazılan məqalə və çıxışlarında Rusiyanın təcavüzünə 

dünya dövlətlərinin hüquqi qiymət verməsini tələb edirdi. 1922-ci ildə London 

və Genuya, 1923-cü ildə Lozannada bu təcavüzün Azərbaycanda törətdiyi 

faciələr, dağıntılar, itkilər haqqında dünyaya məlumat verdi, istiqlal savaşı 

mühacirətdə daha kəskin şəkildə davam edirdi. Ə.Topçubaşov diplomatik 

səfərlərdə olması ilə əlaqədar müstəqillik qazanan doğma vətənində cəmi üç ay 

yaşaya bilmişdi. O, mühacirətdə yaşayan Qafqaz xalqlarının lideri kimi yüksək 

hörmət qazanmışdı. Elə buna görə də dəfn mitinqində Qafqazdan olan mühacir 

ziyalılar onun bütün xalqların, heç bir münaqişəyə baxmayaraq, həmrəy 

olmalarına çalışdığını söylədilər (4). 

Bütün Xalq Cumhuriyyəti xadimləri kimi Əlimərdan bəy Topçubaşovun 

tarixi, siyasi və diplomatik fəaliyyətinə qiyməti də ikinci müstəqillik dövründə 

məhz Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev verib. Çıxışlarında 

hər zaman Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tarixinin, onun qurucularının həyat 

yolunun öyrənilməsinin vacibliyini vurğulayan ulu öndər hələ 1993-cü ildə 

Fransaya səfəri zamanı Ə.Topçubaşovun məzarını ziyarət edib və məzarın 

üzərində abidənin ucaldılması ilə bağlı dövlət vəsaitinin ayrılmasına sərəncam 

verib. 2013-cü ildə isə Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamına 

əsasən Əlimərdan bəy Topçubaşovun 150 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd 

edilmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЪ АДГОЗАЛОВА 

ДИРЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА, АЛИМАРДАНА БЕКА 

ТОРЧУУБАШОВА 
Алимардан-бек Топчибашев был одним из величайших личностей в истории 

Азербайджана. Он жил не только в истории, но также был политическим 

деятелем,который дал толчок историческим процессам. Алимардан-бек Топчипашев имел 

большие заслуги в создании дипломатических отношений со странами мира. Признание 
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Азербайджанской Демократической Республики со стороны Версальского Верховного 

Совета показал совершенность политической деятельности Алимардан бека Топчибашева. 

Ключевые слова: Алимардан-бек Топчибашев, юрист, Азербайджанская 

Демократическая Республика, Азербайджанский парламент, Парижская конференция, де-

факто признание 

                                                                                 

SUMMARY 

GUNEL ADGOZALOVA 

DIIPLOMATIC ACTIVITY OF  ALIMARDAN  BEY TOPCHUBASHOV, PROMĠNENT 

POLĠTĠCAL  AND  STATE FĠGURE  OF AZERBAĠJAN 

Alimardan bey Topchubashov was one of the greatest personalities of Azerbaijani history. 

He not only lived inside the history, but also was one of the political figures who stimulated the 

historical process. Alimardan Bey had exceptional services in the establishment of independent 

Azerbaijan's diplomatic relations with world states. Recognition of the newly established 

independence of Azerbaijan by the Supreme Council of Versal demonstrated the perfection of 

his political activity. 

Key words: Alimardan bey Topchubashov, lawyer, Azerbaijan Democratic Republic, 

Azerbaijan Parliament, Paris conference, de facto recognition 
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AZƏRBAYCANDA RESPUBLĠKASINDA AĠLƏ ĠNSTĠTUTUNUN HÜQUQĠ 

TƏNZĠMLƏNMƏSĠ: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında ailə institutunun problemləri, xüsusilə məiĢət 

zorakılığı və nikahların dağılması məsələləri təhlil edilir. Ġlk növbədə, ailə institutunun ictimai-

hüquqi fikir tarixində hüquqi tənzimlənməsinin nəzəri əsasları öyrənilir. Azərbaycanda bu 

sahədə mövcud olan hüquqi sənədlər, onların tətbiqi üsulları göstərilir və onların 

optimallaĢdırılması üçün təkliflər verilir.  

Açar sözlər: ailə, məiĢət zorakılığı, nikah, Ailə Məcəlləsi 

 
Ailə institutunun təhlili zamanı bu anlayışa mücərrəd kateqoriya kimi 

yanaşılmasını məqsədəuyğun hesab etmək olmaz. Çünki, müxtəlif tarixi dövr və 

müxtəlif tarixi ənənələrə malik cəmiyyətlərdə ailə institutu fərqli mahiyyətlərdə 

təzahür edir. Azərbaycanda ailə institutunun tarixi inkişaf yolu və müasir 

vəziyyəti onun digər cəmiyyətlərdə mövcud ailə institutlarından kifayət qədər 

fərqləndiyini, özünəməxsusluq kəsb etdiyi aşkar şəkildə görünür. Bu haqda 

tədqiqatçı R.Cəbrayılovun fikirləri ciddi maraq doğurmaqla yanaşı 

dediklərimizin təsdiqi kimi çıxış edir: “Ailə mədəniyyəti, ailə dəyərləri bu gün 

dünyadakı xalqların sayı qədər rəngarəng, müxtəlif və özünəməxsusdur. Hər bir 

xalq, etnos özünün tarixən formalaşmış mental dəyərləri əsasında ailə modeli 

yaradır. Bu ortaq dəyərlərlə yanaşı, hər bir ailənin özünün yazılmamış 

“qanunları”, prinsipləri, özəllikləri var. Fəxrlə deyə bilərik ki, qədim Şərq və 

müasir Qərb mədəniyyətinin ən pozitiv cəhətlərini özünün zəngin adət-ənənələri, 

mental dəyərləri ilə sintez edən Azərbaycanda ailə institutuna böyük dəyər 

verilir. Azərbaycan folklorunun və ədəbiyyatının zəngin janr nümunələrində 

xalqın ailə institutuna necə önəm verdiyi konkret epizodlarla təsdiqini tapır” (1).  

Bütün bunlarla yanaşı cəmiyyət həyatının mürəkkəbləşməsi, xüsusilə 

qloballaşma proseslərinin cəmiyyətlərə yad adət ənənələrin ayaq açmasına 

münbit şərait yaratması ailə institutunu bir sıra sınaqlar qarşısında qoymuşdur. 

Deyilənləri Azərbaycan ailəsinə də şamil etmək olar. Məhz belə çətinliklər ailə 

institutunun dövlət tərəfindən müdafiəsini, onun dəstəklənməsi üçün hüquqi 

bazanın yaradılmasını zərurətə çevirir. Əhatəli hüquqi bazanın yaradılmasını 

zəruri edən amillərin təhlili və bu sahədə atılmış addımları nəzərdən 

keçirməzdən öncə ictimai-siyasi fikir tarixində bu mövzuya, yəni ailə-dövlət 

münasibətlərinin tənzimlənməsinə mütəfəkkirlərin baxışlarına diqqət yetirmək 

zəruridir. 

Hələ qədim dövrlərdən dövlət və ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi 

mütəfəkkirlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə 

cəmiyyətdə ailənin statusunu müəyyənləşdirməyə, dövlət və ailə arasında 

münasibətlərin optimal tənzimlənməsinə diqqət yetirmiş ilk mütəfəkkirlər Antik 

dövrün böyük filosofları Platon və Aristotel olmuşdur. Əgər Platonun bu 
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məsələyə münasibəti totalitar ənənəyə yaxındırsa, Aristotel daha çox özünün 

liberal baxışları ilə fərqlənmişdir.  

İlk növbədə onu qeyd edək ki, Platon monoqam ailələri qəbul etməmiş, 

patriarxal ailəni dövlət və cəmiyyət üçün daha faydalı saymışdır. “Dövlət” və 

“Qanunlar” traktatında bu mövzuya toxunan afinalı müdrik dövlətin ailə institutu 

və nikah üzərində sərt nəzarətinin olmasını məqsədəuyğun hesab etmişdir. 

Burada o cəmiyyətdə sabitliyin bərqərar olması üçün reproduktiv davranışın 

tənzimlənməsinin yalnız dövlətin sərt nəzarəti ilə gerçəkləşə biləcəyinə diqqət 

yönəltmişdir (2, s. 236). 

Aristotel isə belə hesab edirdi ki, ailənin mövcudluğu iki mühüm şərtlə 

müəyyənləşir: özünüqoruma instinkti və dünyaya uşaq gətirməyə ehtiyac. Ailə 

gündəlik tələbatların ödənilməsi üçün təbii yolla meydana gəlmişdir. Ailəni 

dövlətin əsası, onun ilkin nüvəsi hesab edən Aristotel ailənin əsasını isə dövlətin 

maraqları təşkil etdiyini bildirmiş və bu səbəbdən də ailənin dövlət tərəfindən 

dəstəklənməsinin zəruriliyini qeyd etmişdir (2, s. 466). 

Yeni dövr filosofları ailəyə insanın təbii hüququ kimi baxmışlar. Belə ki, 

ingilis filosofu Frensis Bekon ənənəvi nikah münasibətlərini inkar etmiş, ailəsiz 

mövcudluğun cəmiyyət üçün daha faydalı fəaliyyətə geniş imkanlar yaratması 

ilə izah etmişdir. O belə hesab edirdi ki, ailədən kənarda yaşayan insan özündən 

sonra mənəvi deyil, cismani miras qoyur, ona görə də “nəsil üçün qayğı nəsli 

olmayanlardan daha güclü olur” (3, s. 349).  

Nikahın əsas məqsədinin nəslin artırılması ideyasından imtina edən ilk 

filosof İmmanuel Kant olmuşdur. Alman filosof nikahı cinsi münasibətlərin 

qanuni rəsmiləşdirilməsi, yaxud “qanun üzrə cinsi ünsiyyət” kimi müəyyən 

etmişdir (4, s. 399).  Ona görə dünyaya uşaq gətirilməsi nikahın yox, təbiətin 

məqsədidir. İ.Kantın təlimində ailə münasibətləri modelinin konstruksiyası iki 

zidd tezisə əsaslanır: 1) ər və arvadın bərabərliyi; 2) qadınla müqayisədə 

qabiliyyətlərinin “təbii üstünlüyü” səbəbindən kişinin ağalığı. İkinci tezisi 

inkişaf etdirən İ.Kant daha güclü hüququna əsaslanaraq kişinin simasında ağanı 

görür. Onun fikrincə qadın isə nəslin artırılması və “qadınlığın 

nəcibləşdirilməsi” üçün yaradılıb. Mühüm qərarların qəbulunda son söz də 

kişiyə aid olmalıdır.  

G.Hegel ailənin təbii-hüquqi anlamından imtina edərək onu mənəvi-əxlaqi 

kateqoriya kimi nəzərdən keçirməyə üstünlük vermişdir. Onun fikrincə ailə 

şəxsiyyətdən öndədir və “yalnız ailə bütöv olaraq şəxsiyyəti əmələ gətirir” (5, s. 

209) Ailə üzvlərinin gerçəkləşdirdiyi bütün hərəkətlər, davranışlar məqsədlər 

fərdi maraqlarla yox, ailənin maraqları ilə müəyyənləşir. Ailənin mahiyyəti isə 

ümumi əmlak və birgə əməkdə, ər-arvadın təbii məhəbbətində, uşaqların 

dünyaya gətirilməsində ifadəsini tapır. 

Təbii ki, böyük mütəfəkkirlərin ailə, onun dövlət ilə münasibətləri 

haqqında fikirləri kifayət qədər ciddi maraq doğurur. Onların təklif etdiyi model 

və konsepsiyalar sonralar bu sahədə hazırlanmış qanun və digər hüquqi 

sənədlərin əsasında dayanıb. Lakin konkret cəmiyyətlərdə ailə və dövlət 

münasibətlərinin, o cümlədən ailədaxili məsələlərin tənzimlənməsi üçün 

müəyyən normaların formalaşdırılmasına ehtiyac duyulmuşdur. Məhz belə 

normaların formalaşdırılması zamanı yuxarıda adları çəkilən mütəfəkkirlərin 

ideyalarına istinad edilmişdir. Hüququn yaranması ilə, məhz onun xüsusi sahəsi 
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kimi çıxış edən və vəzifəsi “ictimai münasibətlərin müəyyən növünü, ailə 

münasibətlərini, yəni nikah faktından əmələ gələn və ailəyə mənsub olan 

münasibətləri tənzim edən” (6, s. 4) ailə hüququ da formalaşmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda  ailə və nikah məsələləri bir qayda 

olaraq dini prinsiplər əsasında tənzimlənirdisə, Sovet hökumətinin 

qurulmasından sonra bu sahədə dünyəvi qanunların tətbiqinə başlandı. Görülmüş 

işlərə nümunə olaraq “Analığın və uşaqların mühafizəsinin təmin edilməsi” (31 

dekabr 1917) kollegiyaların təşkili haqqında dekretin imzalanması, “Nikah, ailə 

və qəyyumluq hüququ və vətəndaşlıq vəziyyəti haqqında Məcəlləni” (4 yanvar 

1918), “Nikah, ailə və qəyyumluq haqqında” Qanunu (29 may 1928), “Ailə və 

nikah haqqında Məcəllə”ni (1928, 1970) qeyd etmək olar. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ailə institutunun hüquqi 

tənzimlənməsi diqqət mərkəzində olmuşdur. Müstəqilliyin ilk illərindən bu 

sahədə bir sıra ciddi islahatlar aparılmış, mükəmməl qanunvericilik bazası 

hazırlanmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyi 

aşağıdakı qanunvericilik aktlarından ibarətdir: 

1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Konstitusiyanın 17-ci və 34-

cü maddələrində cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailənin dövlətin xüsusi himayəsində 

olması, valideynlərin uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək 

vəzifələri, nikahın könüllülüyü, hər kəsin qanunda nəzərdə tutulan yaşa çatdıqda 

ailə qurmaq hüququnun olması, ər-arvadın bərabər hüquqlu olması, atalığın, 

analığın, uşaqların qanunla mühafizə edilməsi, dövlətin çoxuşaqlı ailələrə qayğı 

göstərməsi təsbit edilmişdir.  

2.Ailə Məcəlləsi. 

3.Ailə Məcəlləsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş başqa qanunvericilik aktları 

(buraya Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanları, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları daxildir. Belə aktlar 

bu Məcəllə ilə tənzim edilməyən ailə münasibətlərini və bu Məcəllə əsasında və 

onun icrası ilə bağlı yaranan hüquq münasibətlərini tənzimləyir)  (7, s. 24-26). 

Buraya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələri də əlavə edə bilərik. Bu müqavilələr içərisində xüsusi qeyd 

olunmalı sənədlər aşağıdakılardır: 

-1966-cı il 16 dekabr tarixli “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında” 

Beynəlxalq Pakt (7, s. 24-26). 

-1989-cu il 20 noyabr tarixli “Uşaq Hüquqları Konvensiyası”; 

Bu sənədlər içərisində Ailə Məcəlləsi xüsusi yer tutur. 1999-cu il 28 

dekabr tarixində Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 

qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimlənmə məsələləri haqqında 

Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir. Bu qanun 2000-ci il 

iyunun 1-dən qüvvəyə minmişdir. Məcəllənin birinci maddəsində Azərbaycan 

Respublikasının ailə qanunvericiliyi və əsasları aşağıdakı kimi müəyyən edilmiş-

dir: 

1.1.Azərbaycan Respublikası ailə qanunvericiliyi Azərbaycan Respubli-

kasının Konstitusiyasından, bu Məcəllədən, bu Məcəlləyə uyğun olaraq qəbul 

edilmiş digər müvafiq qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan Respublika-

sının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 
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1.2.Azərbaycan Respublikasında ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, 

atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir.  

1.3.Ailə qanunvericiliyi ailənin möhkəmləndirilməsi zəruriliyindən, ailə 

münasibətlərinin qarşılıqlı məhəbbət və hörmət hissləri əsasında qurulmasından, 

ailənin işinə hər kəsin qarışmasının yolverilməzliyindən, ailə üzvlərinin ailə 

qarşısında qarşılıqlı yardım və məsuliyyətindən, onların hüquqlarının maneəsiz 

həyata keçirilməsinin təmin olunmasından və bu hüquqların məhkəmə müdafiəsi 

imkanlarından irəli gəlir. 

1.4.Azərbaycan Respublikasında nikah və ailə münasibətlərinin hüquqi 

baxımdan tənzimlənməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir və yalnız müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanında bağlanmış nikah tanınır. 

1.5.Dini kəbinkəsmə (dini kəbin) hüquqi əhəmiyyətə malik deyildir. Bu 

müddəa müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaradılmasınadək bağlanmış dini 

nikahlara və onların təsdiqinə dair sənədlərə, doğum, nikahın bağlanması, 

nikahın pozulması və ölüm haqqında sənədlərə aid deyildir (8, s. 19-20). 

Hal-hazırda  ölkəmizdə ailə ilə bağlı əsas problem nikahın pozulmasıdır. 

Bu isə öz növbəsində nikahın pozulmasına gətirib çıxaran səbəblərin tapılıb 

araşdırılmasını tələb edir. Aparılmış sorğular, ekspert rəyləri, statistik 

məlumatlara əsaslanaraq demək olar ki, bu gün ölkəmizdə nikahın pozulmasına 

səbəb olan əsas amillərdən biri məişət zorakılığıdır. Bu problem inzibati və 

cinayət tərkibinə malik olduğu üçün Ailə Məcəlləsi ilə tənzimlənmir. Mövcud 

problemin həlli istiqamətində görülmüş əsas iş “Məişət zorakılığının qarşısının 

alınması haqqında” Qanunun qəbul edilməsi olmuşdur.  

İlk növbədə Qanunun əsas anlayışı – “məişət zorakılığı” anlayışının 

məzmununa diqqət yetirək. Qanunda “məişət zorakılığı” anlayışı belə müəyyən 

edilmişdir: “məişət zorakılığı –yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya 

əvvəllər birgə yaşamalarından sui-istifadə etməklə, bu Qanunun şamil edildiyi 

şəxslərin birinin digərinə qəsdən fiziki və ya mənəvi zərər vurmasıdır” (9, s. 10). 

Verilmiş ümumi tərifdən sonra Qanunda məişət zorakılığının müxtəlif formaları 

müəyyənləşdirilir. Bu formalara məişət zəminində fiziki zorakılıq, məişət 

zəminində psixi  zorakılıq, məişət zəminində iqtisadi xarakterli qanunsuz 

məhdudiyyətlərin tətbiqi, məişət zəminində cinsi  zorakılıq aiddir. 

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, məişət zorakılığı bütövlükdə dünya 

ölkələrinin hər biri üçün xarakterikdir. Bu amil tədqiqatçıların məişət zorakılığı 

və onu törədən səbəblər haqqında düşünməyə vadar etmişdir. Bu sahədə ilk 

nəzəri tədqiqatlar ötən əsrin 70-ci illərində ABŞ-da aparılmışdır. Tədqiqatçı 

Ş.Mahmudova apardığı araşdırmasında bu sahədə gerçəkləşdirilmiş tədqiqatları 

ümumiləşdirərək məişət zorakılığının meydana gəlməsini izah edən üç əsas 

nəzəriyyəni fərqləndirir: sonradan öyrənilmiş davranış forması nəzəriyyəsi; 

zorakılıq silsiləsi nəzəriyyəsi; güc və nəzarət nəzəriyyəsi (10). 

Məişət zorakılığı sahəsində aparılan tədqiqatların böyük əksəriyyətini 

məişət zorakılığını qazanılmış və sonradan öyrənilmiş davranış forması kimi 

təsnif edirlər. S.Mixallik və D.Elliotun araşdırmalarına əsaslanan müəllif yazır 

ki, “...evdə anasına və eləcə də özünə qarşı şiddət görmüş kəslər gələcəkdə 

şiddət törətməyə daha meyilli olurlar. Belə insanlar şiddətin norma olaraq qəbul 

edildiyi ailə və sosial mühitdə (məsələn, uşaq bağçası və məktəb) böyüyərək 

bunu gündəlik həyat norması kimi qəbul edirlər. Valideynləri arasında və özünə 
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qarşı şiddət görmüş şəxslərin gələcəkdə zorakılıq törətmədiyi hallar da var. 

Lakin zorakılığın sonradan öyrənilən bir davranış forması olduğunu təsdiqləyən 

nəzəriyyə üzərində daha çox fikir mübadiləsi aparılmış və bu fikir 

əsaslandırılmışdır” (10). 

   İkinci nəzəriyyə  F.Koleman, L.Ferederik və d. dəstəklədiyi şiddət 

silsiləsi nəzəriyyəsi adlanır. Bu nəzəriyyəyə görə “...şiddət  üç mərhələli bir 

prosesdir. Belə ki, partnyorlar arasında baş vermiş anlaşılmazlıq birinci 

mərhələdə gərginliyin yaranması ilə müşahidə olunur. Bu mərhələdə aşırı qəzəb 

və dava hissi zorakı şəxsi bürüyür. İkinci mərhələdə toplanmış gərginlik 

partlayışla nəticələnir. Bu mərhələdə zorakının törətdiyi şiddət özünü fiziki, 

psixoloji, cinsi kimi formalarda göstərir. Şiddət baş verdikdən sonra isə məsələn, 

bir neçə gün sonra partnyorlar arasında ilkin ünsiyyət formaları yaranır və 

getdikcə münasibətlər normaya düşür ki, bu da üçüncü mərhələ olan bal ayı 

mərhələsinin başlamasıdır” (10). 

Güc və nəzarət adlandırılan üçüncü nəzəriyyə B.Buş tərəfindən hazırlanıb. 

Bu nəzəriyyə tərəfdarlarının fikrincə məişət zorakılığının kökündə zorakı şəxsin 

öz qurbanı üzərində güc və nəzarət etmək niyyəti dayanır.  

Yuxarıda sadalanan nəzəriyyələrin müsbət cəhətlərinin olması ilə yanaşı 

onu da qeyd etməliyik ki, bu nəzəriyyələr kifayət qədər çeşidli səbəblərdən 

meydana çıxan zorakılıq hallarını heç də tam əhatə etmir. Ümumiyyətlə 

göstərilmiş səbəblər heç bir halda universal hesab oluna bilməz. Yalnız müəyyən 

bir cəmiyyət daxilində məişət zorakılığının səbəbləri aşkarlana bilər və bu səbəb 

başqa cəmiyyətlər üçün uyğun olmaya bilər. Fikrimizcə ən əsas səbəb xarakter 

uyğunsuzluğudur. Sonuncunun zorakılığa təsiri nəticə qismində müxtəlif 

səbəblərdən törəyə bilər. Belə səbəblər kimi qısqanclıq, ailənin maddi 

çətinliklərlə üzləşməsindən törəyən psixoloji gərginlik, nikah bağlamış cütlüklər 

arasında yaş fərqi (bu daha çox özünü erkən nikahlarda göstərir), zərərli 

vərdişlərə (spirtli içkilər, narkotika, qumar və s.) aludəçilik göstərilə bilər. 

Azərbaycanda məişət zorakılığının hansı səviyyədə olmasını müəyyən 

etmək üçün etibarlı  statistik məlumatlar əldə etmək kifayət qədər çətindir. 

Bununla belə bəzi dövlət qurumlarının məsələ ilə bağlı verdiyi məlumatlar bu 

sahədə ciddi problemlərin olduğunu göstərir. Üç fərqli mənbəyə diqqət yetirsək 

kifayət qədər fərqli rəqəmlərlə üzləşərik (11, s.195; 11, s. 261; 12).  Göstərilmiş 

statistik məlumatlar əsasında hansısa təhlil aparmaq, məişət zorakılığının 

dinamikasını müəyyənləşdirmək çətindir. Çünki, verilmiş məlumatlar fərqli 

təşkilatlar tərəfindən aparılmış, statistik məlumatlar fərqli xarakterli məişət 

zorakılığı hallarının qeydiyyatı ilə toplanmışdır. Lakin bir fakt aşkardır ki, 

məişət zorakılığı sahəsində vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Tədqiqatımız 

üçün əsas olan məişət zorakılığının ailənin vəziyyətinə bilavasitə təsiri, nikahın 

pozulma faktoru kimi qəbul edilməsi nəzərə alınarsa, dövlət tərəfindən bu 

sahədə görülən tədbirlərin təhlili zərurətə çevrilir. Təbii ki, bu tədbirlər 

çoxcəhətli ola bilər və çoxcəhətlidir. Lakin tədqiqatın əsas məqsədi məişət 

zorakılığı ilə bağlı hüquq müstəvisində aparılan islahatlarla bağlı olduğu üçün bu 

sahədə görülən işlərin qısa icmalını verəcəyik.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında ailə ilə bağlı bir sıra 

prinsiplər əksini tapmışdır. Burada məişət zorakılığı ilə bağlı bilavasitə maddə 

olmasa da, məişət zorakılığı kontekstinə uyğun bir sıra hüquq normaları nəzərdə 
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tutulur. Belə ki, Konstitusiyanın 17-ci maddəsində ailə “cəmiyyətin dövlət 

tərəfindən müdafiə olunan əsas elementi” kimi səciyyələndirilib. Həmçinin bu 

maddə valideynlər üzərinə “uşaqların və onların təhsilinin qayğısına qalmaq”, 

dövlətin isə “bu öhdəliyin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək” öhdəliyi 

qoymuşdur. Eyni zamanda Konstitusiyada bərabərlik hüququ (Maddə 25), şəxsi 

toxunulmazlıq və məxfilik hüququ (Maddə 32), mənzil toxunulmazlığı hüququ 

(Maddə 33), nikah hüququ (Maddə 34), sosial müdafiə hüququ (Maddə 38), 

mənzil hüququ (Maddə 43), şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ (Maddə 46), 

ailə üzvlərinin əleyhinə ifadə verilməyə məcbur edilməmək hüququ (Maddə 66) 

kimi maddələr mövcuddur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 22 iyul 2010-cu il tarixində məişət 

zorakılığı problemləri ilə bağlı “Məişət zorakılığının qarşısının alınması 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalanmışdır. Qanunda məişət 

zorakılığı ilə bağlı şikayətlərə baxan dövlət orqanlarının müəyyənləşdirilməsi 

(Maddə 5), məişət zorakılığı barədə şikayətlərin araşdırılması (Maddə 6), məişət 

zorakılığı ilə bağlı şikayətlərə cinayət prosessual qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada baxıldıqda cinayət təqibi ilə yanaşı görülməli tədbirlər (Maddə 

7), cinayət prosessual qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada 

araşdırılmayan məişət zorakılığı ilə bağlı dövlətin vəzifələri (Maddə 8) əksini 

tapmışdır.  

Ailədaxili münaqişələrin həlli istiqamətində görülən işlərdən biri də 29 

mart 2019-cu il tarixdə qəbul edilmiş Mediasiya haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu olmuşdur. Azərbaycan məhkəmə-hüquq sistemində 

yenilik olan Mediasiya haqqında qanun “mübahisələrin alternativ həlli 

üsullarından olan mediasiyanın təşkili sahəsində ictimai münasibətləri 

tənzimləyir, mediasiyanın məqsədlərini, prinsiplərini, həyata keçirilməsi 

qaydalarını və mediatorların statusunu müəyyən edir” (13). Qanunun əsas 

məqsədi mülki işlər və kommersiya mübahisələri, ailə münasibətlərindən irəli 

gələn mübahisələri, əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələri, inzibati 

hüquq münasibətlərindən irəli gələn mübahisələri məhkəmədən əvvəl 

mediatorlar tərəfindən həll edilməsinin hüquqi bazasının hazırlanmasıdır. Ailə-

məişət zəminində mövcud olan və ailənin davamlılığına yönəlmiş hüquqi 

islahatların aparılması mühüm və mütərəqqi addım olub, müxtəlif xarakterli 

zorakılıq hallarının aradan qaldırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Bununla belə, ailə problemlərinin hüquqi müstəvidə həlli bir sıra zorakılıq 

hallarının qarşısını alsa da bütövlükdə ailənin sonrakı həyatına kifayət qədər 

mənfi təsir göstərir və belə ailələr gec-tez dağılır. Təbii ki, burada ailənin milli-

mənəvi səciyyəsi böyük rol oynayır. Məhz belə halların qarşısının alınması üçün 

həm dövlət, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm ictimaiyyət nümayəndələrinin 

hüquq müstəvisindən kənar birgə fəaliyyəti zəruridir. Fikrimizcə, onların birgə 

fəaliyyəti ilə gerçəkləşdirilən bir sıra zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi öz 

nəticəsini verə bilər. Belə tədbirlərə: bu sahədə qəbul olunmuş hüquqi-normativ 

aktların broşürlər formasında nəşr edilərək əhali arasında yayılması; yeni ailə 

qurmuş gənclərin uzunömürlü ailələrin başçıları ilə mütəmadi görüşlərinin 

keçirilməsinin təşkili; yüksək mədəniyyətə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ailə 

münasibətlərinin təbliği istiqamətində tədbirlərin keçirilməsi; kütləvi informasi-

ya vasitələrinin imkanlarından istifadə etməklə əhalinin maarifləndirilməsi, 
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milli-mənəvi dəyərlərin, sağlam ailə münasibətlərinin təbliğ edilməsi; televiziya 

və sosial şəbəkələrdə mövzuya həsr olunmuş geniş diskussiya və müzakirələrin 

aparılması nümunə göstərilə bilər. Hesab edirik ki, məhkəmələrin nəzdində 

ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən və uzunömürlü ailələrin başçıları, mədəniyyət 

və incəsənət nümayəndələrindən ibarət Ağsaqqallar Şurasının yaradılması 

kifayət qədər faydalı ola bilər. Belə ki, hər hansı ailə münaqişəsi, xüsusilə 

nikahın pozulması üçün məhkəməyə müraciət edənlərin münaqişələri ilk 

növbədə bu şuraların müzakirəsinə çıxarıla, problemin ağsaqqal məsləhəti və 

tövsiyəsi vasitəsilə həllinə cəhd göstərilə bilər. Fikrimizcə bu, ölkəmizdə ailə 

institutu ilə əlaqədar aparılan hüquqi islahatlarla paralel aparılmalı, ailənin 

qorunması üçün hüquqdankənar vasitələrdən geniş istifadə edilməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

НИГЯР АГАЕВА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье анализируются проблемы института семьи в Азербайджанской 

республике, особенно бытовое насилие и распад браков. В первую очередь изучаются 

теоретические основы правового регулирования института семьи в истории общественно-

правовой мысли. Показываются существующие в данной сфере в Азербайджане правовые 

документы, способы их применения и делаются предложения по их оптимизации. 

Ключевые слова: семья, бытовое насилие, брак, Семейный Кодекс  

 

SUMMARY 

NIGAR AGAYEVA 

LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTION OF THE FAMILY IN THE REPUBLIC 

OF AZERBAIJAN: PROBLEMS AND PROSPECTS 

The article analyzes the problems of the institution of the family in the Republic of 

Azerbaijan, especially domestic violence and the breakdown of marriages. First of all, the 

theoretical foundations of the legal regulation of the institution of the family in the history of 

https://bakuresearchinstitute.org/az/domestic-violence-a-common-problem-of-state-and-society/
https://bakuresearchinstitute.org/az/domestic-violence-a-common-problem-of-state-and-society/
http://www.e-qanun.az/framework/41828
http://www.e-qanun.az/framework/41828
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social and legal thought are studied. The legal documents existing in this area in Azerbaijan, 

methods of their application are shown and proposals are made for their optimization. 

Key words:  family, domestic violence, marriage, Family Code 
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ NAXÇIVANDAN BAġLANAN ORDU QURUCULUĞU (1-ci 

hissə) 

 

Azərbaycanın keçdiyi bu çətin tarixi dövrü analiz edərkən Heydər Əliyevin ana yurda 

qayıdıĢını və doğma vətəni üçün həyata keçirdiyi tədbirləri vurğulamaq mütləqdir. Bu tarixi 

qayıdıĢ dahi liderin doğma vətəni üçün çox mühüm qərarlar qəbul etməsi ilə xarakterizə olunur. 

Naxçıvanda baĢ qaldırmıĢ problemlər, əhalinin maddi sıxıntısı, ərzaq çatıĢmazlığı, 

torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən iĢğalı təhlükəsi və s kimi məsələlər vəziyyəti xeyli 

gərginləĢdirmiĢdi. Xalq bütün ümidlərini Heydər Əliyevə bağlamıĢdı. O zaman ermənilərin 

sərhəd bölgələrinə hücumlarının qarĢısı pərakəndə Ģəkildə alınırdı və bu da vahid, güclü bir 

ordunun yaradılmasını zəruri edirdi. Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri kimi qəbul etdiyi ilk 

qərarlardan biri məhz erməni təcavüzünə qarĢı mübarizədə ordu quruculuğu iĢinə baĢlanması 

idi. Təməli Naxçıvandan qoyulan Milli Ordu quruculuğu iĢinə hələ 1991-ci ildə Naxçıvanda 

Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması ilə baĢlanmıĢdır. Hərbi kadr, silah-sursat və hərbi 

texnika çatıĢmazlığı Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində aradan qaldırılmıĢ və bu 

yolda atılan addımlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında baĢlıca amil 

olmuĢdur. Naxçıvana və paralel olaraq Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə ermənilərin aramsız 

hücumlarının qarĢısının alınması, mənfur düĢmənin iĢğal niyyətinin bütün dünyaya çatdırılması 

üçün əlindən gələni əsirgəməyən dahi Ģəxsiyyət Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti sayəsində Milli 

Ordunun yaradılması, silahlandırılması, hərbi kadrların yetiĢdirilməsi iĢi uğurla həyata 

keçirilmiĢdir.  

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Naxçıvan, 1992-ci il, Milli Müdafiə Komitəsi, döyüĢlər, ordu 

 

1990-cı il iyun ayının 20-də Moskvadan Bakıya gələn Heydər Əliyevin əsl 

xilaskarlıq missiyası iki gün sonra doğma Vətənə - Naxçıvana qayıdışı ilə 

başlandı. Böyük coşğu və ehtiramla qarşılanan dahi şəxsiyyət dərhal xalqın 

qeydinə qalmağa, ölkədə yaranmış problemləri həll etməyə başladı. Naxçıvana 

gəlişindən bəhs edərkən ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “Doğma Vətən 

torpağına heç də yenidən hakimiyyətə qalxmaq üçün yox, ancaq və ancaq 

respublikanın bu ağır və çətin dövründə xalqın dərdinə şərik olmağa, vətəndaşlıq 

borcumu yerinə yetirməyə, azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşulmağa gəlmişəm” 

(3).   

Ulu öndərin Naxçıvana qayıdışı Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və 

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçkilərin keçirilməsi ilə eyni vaxta təsadüf edirdi. 

34 nömrəli Nehrəm seçki dairəsindən Azərbaycan SSR xalq deputatlığına, 2 

nömrəli Naxçıvan şəhər M.F.Axundov adına seçki dairəsindən Naxçıvan MSSR 

xalq deputatlığına namizədliyi irəli sürülən Heydər Əliyev 1990-cı il sentyabr 

ayının 30-da baş tutmuş seçkilər zamanı Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və 

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü 

ilə qəbul edilən mühüm tarixi qərarlar ölkəmizin gələcək taleyində böyük rol 

oynamışdır. Məhz 1990-1993-cü illərdə Heydər Əliyevin qətiyyəti nəticəsində 

muxtar respublikanın adından “sovet”, “sosialist” sözləri çıxarıldı, AXC-nin 

üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul 

olundu, 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verildi, Naxçıvan əhalisi SSRİ-nin 
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saxlanılması barədə referendumda iştirakdan imtina etdi, 31 dekabr “Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü” kimi qəbul olundu ( 4, s. 465). Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin o 

dövrdəki xidmətləri haqqında demişdir: “1990-cı illərdə Ermənistanın işğalçılıq 

siyasəti Naxçıvana da istiqamətləndirilmişdi. Ermənilərin məqsədləri Naxçıvanı 

da işğal etmək idi. Əgər o vaxt naxçıvanlılar ulu öndər Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə burada müqavimət göstərməsəydilər, o müdafiəni təşkil 

etməsəydilər, düşmənə çox sanballı və çox möhkəm zərbə vurmasaydılar, 

Naxçıvanın taleyi çox təhlükəli ola bilərdi... Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi 

qorudular. O isə öz növbəsində, Naxçıvanı qorudu” (6,  s. 16-17). 

Hələ sovet dövründə Heydər Əliyev uzaqgörənlik edərək Cəmşid 

Naxçıvanski adına hərbi məktəb yaratmışdır. Eyni zamanda Bakıda Ali 

Ümumqoşun Komandirlər məktəbi yaratmışdır. Bu, ali hərbi məktəb idi. Heydər 

Əliyev Azərbaycanda gələcək üçün Milli Ordu quruculuğu sahəsində kadrların 

yerləşdirilməsi üçün zəmin yaratmışdır.  

Sovet dövründə II Dünya Müharibəsi ərəfəsində Azərbaycanda hərbi 

sənaye kompleksinin bəzi sahələri mövcud idi. Məsələn, Bakıda “Katyuşa” 

raketləri istehsal olunurdu. Bir sıra hərbi təyinatlı zavodlar tikilmişdi. Lakin, o 

zavodlar 1991-ci ildə müstəqilliyimiz dövründə çalışmadığı üçün hərbi təyinatlı 

silah-sursat, texnika istehsal olunmurdu. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik 

qazandıqdan sonra bu müstəqilliyi qoruyub saxlayacaq Milli Ordu yox idi. 

Heydər Əliyevin Ali Məclisə Sədr seçilməsi mənfur düşmənlərin hücumlarının 

daha da artmasına və işğalçılıq niyyətlərini açıq-aydın göstərməsinə səbəb 

olmuşdu. Naxçıvanı düşmən hücumlarından qorumaq üçün Naxçıvan Dövlət 

Milli Müdafiə Komitəsi ilə birgə naxçıvanlılar da əllərindən gələni əsirgə-

mirdilər. Həmçinin Cənubi Azərbaycandan və qardaş Türkiyədən də Naxçıvanın 

müdafiəsi üçün vətənpərvər gənclər səfərbər olunmuşdular. Əhalidən ibarət 

könüllü dəstələr yaradılmışdı. Hərbi qulluqçulardan ibarət alay yaradılmış, 

rayonlar üzrə qərargahlar təşkil olunmuşdu. Hərbi kadr çatışmazlığı, ərzaq, 

silah-sursat çatışmazlığı çətinlik yaratsa da, Dövlət Müdafiə Komitəsi öz işini 

layiqincə yerinə yetirir, öz strukturlarını yaratmağa davam edir, beləliklə Milli 

Ordunun təməli qoyulurdu.  

1991-ci il sentyabr ayının 3-də ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildikdən sonra Naxçıvanın müdafiəsi 

məsələsinə diqqəti artırmış və bu yolda əhəmiyyətli işlər görülmüşdü. Blokada 

şəraitində olan Naxçıvan o zaman ən ağır dövrünü yaşayırdı. Erməni 

quldurlarının aramsız hücumları vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. 1991-ci 

ilin oktyabrın 2-də Naxçıvan MR Ali Məclisin sessiyasında Ali Məclis Sədrinin 

təşəbbüsü ilə müdafiə məsələləri qapalı iclasda müzakirə edilmiş və müvafiq 

qərar qəbul edilmişdir ( 5, s. 76). Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri kimi 

imzaladığı ilk fərmanlardan biri Naxçıvanda Milli Ordu Hissəsinin yaradılması 

idi. Bu, Naxçıvan Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması ilə bağlı 

fərman idi. O dövrdə Bakıda, ətraf rayonlarda bizim çağırışçılar Sovet İttifaqının 

müxtəlif keçmiş sovet respublikalarına həqiqi hərbi xidmətə çağırıldığı zaman, 

Naxçıvanda isə çağırışçılarımız ilk Milli Ordu hissələrində, Dövlət Müdafiə 

Komitəsinin hərbi hissələrində həqiqi hərbi xidmətə çağırılırdı. Ordu 

quruculuğumuz buradan başlayır.  
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O zaman Muxtar Respublikada sovet ordusuna məxsus Hərbi Diviziya və 

Sərhəd Dəstəsi fəaliyyət göstərirdi. Rus hərbiçiləri azərbaycanlılara məxsus 

hərbi formaları geyinərək silahlı təxribatlar törədir, ordumuzda ruh düşkünlüyü 

yaratmağa çalışırdılar və törətdikləri təxribatları inkar edirdilər. Naxçıvan MR 

əks-kəşfiyyatının rəisi, Heydər Əliyevin səlahiyyətli hərbi nümayəndəsi Urfullah 

Qurbanov  apardığı əməliyyat tədbirləri nəticəsində hər üç alayda (polkda) 

xidmət edən əsgər və zabitlərdən aldığı 30-a yaxın izahatı Heydər Əliyevə 

təqdim etmiş, onlar izahatda polk komandirlərinin onları məcbur etdikləri üçün 

təxribat törətdiklərini etiraf etmişdilər. Beləliklə, izahatları görən rus generalı 

həmin izahatlar qarşısında Heydər Əliyevdən üzr istəyərək bu cür halların təkrar 

olunmayacağına söz vermişdir.  

Ruslar təxribatlarından əl çəkmək istəmirdilər (8). Rus hərbiçiləri 

Ordubadda silah gücünə dörd əsgərimizi əsir almış, Baş Prokurora, Ali Məclis 

Sədrinin 1-ci müavininə qarşı təxribat hazırlamış, lakin bu təxribatların qarşısı 

alınmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, Heydər Əliyev əsas diqqəti ordunun silah, 

sursat və ağır texnikalarla təchizatına yönəltmişdi. Eyni zamanda hərbi kadr 

çatışmazlığı mövcud idi. Naxçıvan tam blokada vəziyyətində idi. İşğalçı 

Ermənistan dövlətinin Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları baş qaldırmışdı. Onlar 

“Böyük Ermənistan” yaratmaq istəklərini dənizdən-dənizə xülyaları altında 

Ermənistanda yeni bir milliyyətçi hərəkat başlatmışdılar. Ermənilərin 

Azərbaycan torpaqlarını, xüsusən də Qarabağı işğal edib torpaqlarımızı öz 

ərazilərinə qatmaq, orada mövcud olan yeraltı, yerüstü sərvətlərdən istifadə 

etmək, mədənlərimizi istismar etmək, talamaq kimi məkrli məqsədləri var idi.  

Hətta onların dinc əhalimizə qarşı qətliam törətmək kimi planları var idi ki, 

mülki əhalimizi çox qəddarcasına, amansızcasına həmin torpaqlardan 

çıxartsınlar. Bizim isə onların qarşısında dayana biləcək güclü ordumuz yox idi. 

Ermənistanın havadarları çox olduğu üçün Azərbaycan təklənmişdi. Bu da bizim 

müstəqilliyimizin ilk dönəmində ordu quruculuğuna nə qədər böyük ehtiyac 

yarandığının bir sübutudur. Dövr çox ağır bir dövr idi. Bizim nə zirehli 

texnikamız, nə hərbi təyyarələrimiz, hərbi helikopterlərimiz demək olar ki, yox 

idi. Ermənilər isə havadarları tərəfindən hər cür silah-sursat və texnika ilə 

silahlandırılmışdılar. Belə bir dövrdə Azərbaycanda, Naxçıvanda Heydər Əliyev 

ordu quruculuğuna böyük diqqət ayırmış, həm torpaqlarımızın qorunmasını 

təmin etmiş, həm də həmin dövrdə Naxçıvanda mövcud Sovet ordusuna məxsus 

hərbi hissələrdə olan silah-sursat, ağır texnikanın Naxçıvanda saxlanılmasını, 

Milli Ordumuza təhvil verilməsini təmin etmişdir. Ermənilər Sədərək üzərinə 

hücuma keçmişdilər. Mənfur düşmənlərin 1992-ci il aprel ayının 27-dən may 

ayının 15-dək davam edən hücumlarının qarşısı mərdliklə alınmış, atəşkəsə nail 

olunmuş, lakin may ayının 17-dən 18-nə keçən gecə düşmən yenidən Sədərəyi 

top atəşinə tutmuşdu. Sədərəkdə qanlı döyüşlər 40 gün davam etmişdir ( 2, s. 

119). Ermənilərin hücumları nəticəsində qeyrətli oğullarımız qətlə yetirilmiş, 

ağır yaralanmış və əlil olmuşdular. Həmçinin Sədərək kəndi ağır dağıntılara 

məruz qalmışdı. Lakin, buna baxmayaraq Naxçıvan Dövlət Milli Müdafiə 

Komitəsi döyüşlərdə, Naxçıvanın müdafiəsində öz fəaliyyətini uğurla yerinə 

yetirirdi. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi idi ki, Naxçıvan işğal 

təhlükəsindən xilas olmuşdu. Heydər Əliyev erməni təcavüzkarlığı barədə 

beynəlxalq qurumlara müraciət edərək işğalçı hücumların dərhal dayandırılması 
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üçün tədbilər görülməsini tələb etmişdir. Qardaş dövlət Türkiyənin Ermənistanın 

Naxçıvana təcavüzü ilə bağlı bəyanat verməsi və birmənalı mövqeyi 

Ermənistana məkrli miyyətlərini həyata keçirməyə mane oldu. İlk öncə Türkiyə 

nümayəndə heyəti Sədərək bölgəsinə gedərək oradakı vəziyyətlə yaxından tanış 

olmuş, daha sonra müxtəlif mətbuat orqanları Sədərəkdə baş vermiş hadisələri 

olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırmış və erməni təcavüzkarlığını 

pisləmişdi. Ermənilərin əsl üzünü bütün dünyaya göstərmək və dünya 

ictimaiyyətini obyektiv məlumatlandırmaq o zaman Azərbaycan üçün böyük 

nailiyyət idi. Heydər Əliyevin diplomatik bacarığı sayəsində geri çəkilməyə 

məcbur olan mənfur düşmən yenə də öz işğalçı mövqeyindən əl çəkməsə də, 

artıq həyata keçirilmiş tədbirlər sayəsində Naxçıvanın müdafiəsi güclənmişdi. 

İstər Naxçıvan Dövlət Milli Müdafiə Komitəsi, istərsə də Muxtar Respublika 

könüllülərindən ibarət özünümüdafiə dəstələri Naxçıvanın müdafiəsi uğrunda 

verilən tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişdilər.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən sovet hərbi hissələrinin statusu 

haqqında qərar qəbul edildikdən bir ay sonra, 1991-ci ilin dekabr ayında SSRİ-

nin dağılması ilə bu məsələnin həlli yolunda müvafiq addımlar atıldı. Bu məsələ 

ilə bağlı yaradılmış komissiyanın qərarı ilə Muxtar Respublikada yerləşən silahlı 

qüvvələrin və hərbi texnikanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus olduğu 

qeyd olunmuş və onların Ali Məclisin icazəsi olmadan respublika ərazisindən 

çıxarılması qadağan edilmişdir. Əldə olunan razılığa əsasən 75-ci motoatıcı 

diviziya ləğv edilmiş və diviziyanın bütün hərbi və təsərrüfat əmlakı Azərbaycan 

Respublikasının sərəncamına verilmişdir. 

1992-ci il iyulun 25-də Naxçıvan Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin 

yenidən təşkili zəruri hesab edilmişdir. 75-ci diviziyadan hərbi əmlakın alınıb 

Milli Orduya təhvil verilməsi prosesi başlanmış, bu proses başa çatdıqdan sonra 

təhvil alınmış silah-sursat və hərbi əmlak əsasında Naxçıvan Dövlət Milli 

Müdafiə Komitəsinin bazasında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvanda 

5-ci əlahiddə motoatıcı briqadası yaradılmışdır. Naxçıvan Dövlət Milli Müdafiə 

Komitəsinin sədri Elman Abbasov briqadanın komandiri təyin edilmişdir. 

1992-ci il iyul ayının 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

təklifi ilə Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının Naxçıvanda 1-ci Sərhəd Qoşunları 

Dəstəsi yaradıldı və Cahangir Qulamov bu dəstəyə komandir təyin edildi. İran 

İslam Respublikası ilə Türkiyə sərhədlərini qoruyan 41-ci sərhəd qoşunları 

dəstəsinin hərbi əmlakı Naxçıvanda yaradılmış 1-ci Sərhəd Qoşunları Dəstəsinə 

təhvil verildikdən sonra Jukov başda olmaqla, 41-ci sərhəd dəstəsinin əsgərləri 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını tərk etdilər. Bundan sonra İran və Türkiyə 

sərhədlərinə nəzarət Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunları tərəfindən 

həyata keçirilməyə başlandı. 1992-ci il sentyabrın 15-də Dövlət Milli Müdafiə 

Komitəsinin bazasında 705 saylı əlahiddə gücləndirilmiş motoatıcı briqada 

yaradıldı. Azərbaycanın nizami ordusunun yaradılmasına başlanılmışdı.    

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin və sərhədlərinin 

qorunmasının təşkilində Muxtar Respublika Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin 19 

sentyabr 1992-ci il tarixli iclası və həmin iclasda qəbul edilmiş qərarlar mühüm 

rol oynadı (9, s. 87). Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Rəyasət 

Heyətinin 1992-ci il 19 sentyabr tarixli iclasında Naxçıvanın müdafiəsində və 

sərhədlərinin qorunmasında vəzifəsini uğurla yerinə yetirən Naxçıvan Dövlət 
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Milli Müdafiə Komitəsinin fəaliyyəti bəyənilmiş və təqdirəlayiq hesab 

edilmişdir. Həmçinin iclasda Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələrinin qeyri-qanuni 

hərəkətləri də müzakirə edilmişdir. Həmin dəstələr 1992-ci ilin oktyabr ayında 

hərbi çevriliş etmək və qanuni hakimiyyəti devirmək cəhdləri həyata 

keçirmişdilər. 1992-ci ilin may ayının 14-də hakimiyyəti ələ keçirən Xalq 

Cəbhəsi ilk gündən özünün qeyri-sağlam fəaliyyəti ilə ölkəni idarə edə 

bilməyəcəyini göstərirdi (4, s. 466).  AXC hakimiyyətinin bəzi nümayəndələri 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunu ləğv etmək, muxtar respublikanın qanuni 

hakimiyyətini devirmək məqsədilə 1992-ci il oktyabrın 24-də çevriliş cəhdi 

etsələr də, Heydər Əliyevin naxçıvanlıların mütəq əksəriyyəti tərəfindən müdafiə 

olunan prinsipial mövqeyi bu cəhdin qarşısını aldı ( 10, s. 132). 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin “Naxçıvan MR-in 

müdafiəsinin və sərhədlərin qorunmasının təşkili haqqında” 1992-ci il 19 

sentyabr tarixli qərarında uzun illər boyu Naxçıvan MR ərazisində yerləşən 

keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin, sonra isə Rusiya Federasiyasının tabeliyində 

olan hərbi hissələrin ləğvi, onların sərəncamında olan hərbi texnika və 

sursatların, Azərbaycan xalqına, müstəqil Azərbaycan dövlətinə verilməsi, digər 

dövlətə məxsus hərbi qulluqçuların Naxçıvanın ərazisini tərk etməsi ədalətli, 

hüquqi, böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan bir hadisə kimi qiymətləndirilmiş, 

eyni zamanda Naxçıvanda Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin 

yaradılması nəzərə alınaraq Naxçıvan MR Dövlət Müdafiə Komitəsinin, Xalq 

Cəbhəsinin silahlı qüvvələrinin, bütün silahlı dəstələrin buraxılması, əhalidə olan 

qeyri-qanuni silahların qaytarılması qərara alınmışdır ( 7, s. 553-555). 

1990-1993-cü illərdə  yenicə müstəqilliyini əldə etmiş, bəzi daxili və 

xarici qüvvələrin açıq və gizli şəkildə "parçalamaq" planları ilə üzə-üzə 

dayanmış bir ölkənin - "ərazicə kiçik, mənəviyyatca böyük torpağı"nda - ilk 

hərbi quruculuq prosesinə başlanılması son dərəcə vacib və xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edən hadisədir (1). 

1992-ci il oktyabr ayının 9-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin birinci 

ildönümü münasibətilə Bakıda və Naxçıvanda hərbi parad keçirilmişdir. Heydər 

Əliyev Naxçıvanda keçirilmiş paradda çıxış edərək Azərbaycan xalqını, 

dövlətini, ərazi bütövlüyünü qoruyan Milli Ordunun yaranmasından, bu ordunun 

Naxçıvanda yerləşən hissəsindən və fəaliyyətindən bəhs etmişdir. Çıxış zamanı 

Ümummilli lider Milli Ordunun müharibə şəraitində yaranmasından, bütün 

çətinliklərə baxmayaraq Naxçıvanda yerləşən ordu hissələrinin bu məsuliyyəti 

dərk edərək lazımi səviyyədə Naxçıvanın müdafiəsini təşkil etməsindən, böyük 

qəhrəmanlıqlar göstərərək Müstəqil Azərbaycan dövləti uğrunda şəhidlər 

verməsindən və gün keçdikcə inkişaf edərək möhkəmlənməsindən bəhs etmişdir. 

Heydər Əliyev Muxtar Respublikanın Ali Məclisinə, Nazirlər Kabinetinə, bütün 

nazirliklərə, dövlət komitələrinə, ayrı-ayrı vətəndaşlara Naxçıvanda yerləşən 

Milli Ordu hissələrinə qayğı və köməklik göstərməyi müqəddəs və şərəfli bir 

vəzifə kimi tapşırmış, zaman-zaman hərbi qulluqçuların qayğı və problemləri ilə 

şəxsən maraqlanmışdır. Eyni zamanda Ali Məclisin Sədri kimi Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi altında hərbi quruculuq sahəsindəki problemlərin aradan qaldırılması, 

ordudan yayınma hallarının qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər 

görülmüşdür. 
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Naxçıvanın blokadaya salınması, erməni təcavüzkarlığı haqqında bəyanat 

və çıxışlar muxtar respublikanın erməni işğalından qorunmasında mühüm 

əhəmiyyət daşıyırdı. 1991-1993-cü illərdə Naxçıvanın müdafiəsi və ordu 

quruculuğu sahəsindəki uğurlu addımlar Heydər Əliyevin müdrik  fəaliyyəti və 

böyük dövlətçilik təcrübəsinin nəticəsi idi.  
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РЕЗЮМЕ 

РАНА КУРБАНОВА 

ГЕЙДАР АЛИЕВ И НАЧАЛО СОЗДАНИЯ АРМИИ В НАХЧИВАНЕ (ЧАСТЬ 1) 

Анализируя этот сложный исторический период Азербайджана, необходимо 

подчеркнуть возвращение Гейдара Алиева на родину и меры, принятые им во имя  родной 

страны. Это историческое возвращение характеризуется принятием великим лидером 

очень важных решений для своей Родины.  Проблемы возникшие в Нахчыване, 

финансовые затруднения населения, недостаток продуктов питания,  угроза оккупации 

земель армянами и т. д. сильно усугубили ситуацию. Все надежды народ возлагал на 

Гейдара Алиева. В то время нападения армян на приграничные районы были 

предотвращены в в основном по отдельности, что потребовало создания единой  и 

сильной армии.  Одним из первых решений, принятых Гейдаром Алиевым в качестве  

Председателея Верховного Меджлиса, было начало строительства армии в борьбе против 

армянской агрессией. Строительство Национальной армии, фундамент которой был  

заложен в Нахчыване, началось еще в 1991 году с создания Государственного комитета 

национальной обороны в Нахчыване. Нехватка военных кадров, боеприпасов и военной 

техники была устранена в результате дальновидной политики Гейдара Алиева, и 

предпринятые на этом пути шаги стали главным фактором обеспечения территориальной 

целостности Азербайджана.  Благодаря упорной работе гениальной личности Гейдара 

Алиева, сделавшего все возможное для предотвращения беспрерывных нападений армян 

на Нахчыван и, параллельно, на различные регионы Азербайджана,  доведения до 

сведения всего мира оккупационных намерений ненавистного врага, была успешно 

осуществлена работа по созданию Национальной армии, ее вооружению, подготовке 

военных кадров. 

Ключевые слова: Гейдар Алийев, Нахчыван, 1992 г., Комитет Национальный 

Обороны, бои, армия 
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SUMMARY 

RENA GURBANOVA 

HEYDAR ALĠYEV AND ARMY BUĠLDĠNG STARTĠNG IN  NAKHCHĠVAN  

(part 1) 

When analyzing this difficult historical period of Azerbaijan, it is necessary to 

emphasize the return of Heydar Aliyev to his homeland and the measures taken for his 

homeland. This historic return is characterized by the fact that the great leader made very 

important decisions for his homeland. Problems in Nakhchivan, financial hardship of the 

population, food shortages, the threat of occupation of our lands by Armenians, etc. aggravated 

the situation. The people pinned all their hopes on Heydar Aliyev. At that time, the attacks of the 

Armenians on the border areas were prevented in retail, which necessitated the creation of a 

single, strong army. One of the first decisions taken by Heydar Aliyev as the Chairman of the 

Supreme Assembly was to start army building in the fight against the Armenian aggression. The 

construction of the National Army, founded in Nakhchivan, began in 1991 with the 

establishment of the State National Defense Committee in Nakhchivan. The shortage of military 

personnel, weapons and military equipment was eliminated as a result of the far-sighted policy of 

Heydar Aliyev, and the steps taken in this direction were a key factor in ensuring the territorial 

integrity of Azerbaijan. Thanks to the hard work of genius Heydar Aliyev, who did his best to 

prevent the constant attacks of Armenians on Nakhchivan and various regions of Azerbaijan, to 

convey the intentions of the hated enemy to the whole world, the National Army was 

successfully established, armed, military personnel was trained. 

Key words: Haydar Aliyev, Nakhchivan, 1992th year, National Defense Committe, 

wars, army 
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NAXÇIVANIN QƏDĠM MEMARLIĞINDA ĠNANCLARIN ROLU 

 

Naxçıvanın Neolit, Eneolit, Erkən Tunc və Dəmir dövrü tarixini əhatə edən VII-I 

minilliklər ərzində bu ərazidə məskunlaĢan insanların düĢüncə Ģəklini, sosial-iqtisadi həyatını, 

xüsusilə inanclar sistemini öyrənmək baxımından bu dövrün memarlıq qalıqlarının tədqiqi 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif illərdə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə olunan 

maddi-mədəniyyət nümunələri, o cümlədən aĢkar olunmuĢ arxitektura qalıqlarının tədqiqi bu 

dövrlərə aid tikinti qalıqlarının müxtəlif formalarda olmasının, həm də qədim insanların inanc 

sistemi ilə bağlı olduğunu göstərir. 

Açar sözlər: Neolit dövrü, Eneolit dövrü, Tunc dövrü, Dəmir dövrü, dairə formalı 

arxitektura, GünəĢ kultu, dörd künc formalı arxitektura, Ana tanrı kultu 

 

Naxçıvanın Neolit, Eneolit, Tunc və Dəmir dövrü tarixini əhatə edən 

dövr ərzində bu ərazidə məskunlaşan insanların düşüncə şəklini, sosial-iqtisadi 

həyatını, xüsusilə inanclar sistemini öyrənmək baxımından bu dövrün tikili 

qalıqlarının tədqiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Neolit inqilabından 

sonrakı dövrdə əkinçilik və maldarlıq insanların həyatında əsas sahəyə çevrilmiş 

və insanların dini təsəvvürlərində yer tutan müxtəlif düşüncələr memarlığa da 

təsirini göstərmişdir. Dairəvi və dördkünc formalı evlər Naxçıvanın Neolit, 

Eneolit və Tunc dövrü abidələrindən də aşkar olunmuşdur. Bu tip evlərə I 

Kültəpə, Naxçıvantəpə, Ovçulartəpə, II Kültəpə yaşayış yerlərində rast 

gəlinmişdir. Naxçıvanda uzun illər aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı əldə 

edilən materiallarının təhlili nəticəsində qədim insanların yaşayış şəkli, iqtisadi 

həyatı və dini təsəvvürləri müxtəlif tədqiqat əsərlərində araşdırılmış və qədim 

insanların dünya ilə bağlı təsəvvürləri haqqında fərqli bilgilər əldə edilmişdir. 

Buradan aşkar olunan evlərin dairəvi və ya dördkünc olmasının xronologiya ilə 

bağlı olmadığı (3, s. 57), inanclarla bağlı olduğu təqdiqatçılar tərəfindən 

söylənilmişdir (1, s. 193). Son illər aparılan araşdırmalar zamanı Naxçıvanın 

qədim memarlıq abidələrinin müəyyən mənada insanların dünyagörüşü ilə də 

bağlı olmasına aid yeni faktlar aşkar edilmişdir.  

I Kültəpənin tikinti qalıqları 

Naxçıvan ərazisində Neolit dövrünə aid ən qədim yaşayış yeri Naxçıvan 

şəhərindən 8 km aralıda yerləşən I Kültəpə yaşayış yeridir. Burada ilk arxeoloji 

tədqiqatlar XX əsrin 50-ci illərində O.H. Həbibullayevin rəhbərliyi ilə aparılmış, 

Neolit və Eneolit dövrünə aid dördkünc və dairəvi formalı arxitektura qalıqları 

aşkar edilmişdir (8, s. 25-31). O. H. Həbibullayev (8, s. 38) yaşayış yerində 

müxtəlif formalı ev qalıqlarının aşkar olunduğunu qeyd etmiş, ancaq əsas 

memarlıq quruluşunun dairəvi formalı evlər olduğunu söyləmişdir (Şəkil 

1).Yaşayış yerində 2013-2016-cı illərdə Azərbaycan-Fransa birgə arxeoloji 

ekspedisiyası tərəfindən tədqiqatlar aparılmış, Son Neolit dövrünə aid dördkünc, 

oval və dairəvi formalı tikili qalıqları aşkar edilmişdir (3, s. 15). Buradan aşkar 

olunan evlərin müxtəlif formada olmasının xronologiya ilə bağlı olmadığı 
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tədqiqatçılar tərəfindən söylənmişdir (3, s. 57). Eyni zamanda Naxçıvan 

ərazisində aparılan tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilmiş dairəvi və dördkünc 

evlərin inanclarla bağlı olduğu qeyd edilmişdir (1, s. 193). Neolit dövrü ilə bağlı 

araşdırmalar aparan tədqiqatçıların fikrincə, dairəvi evlərdən dördkünc evlərə 

keçid sosial təşkilatlanmalardakı dəyişiklərlə əlaqəli deyil (18, s. 4-115). Bəzi 

tədqiqatçılaraşkar olunan dairəvi evləri çox ailəli, patriarxat quruluşa malik 

ailələr ilə əlaqələndirmiş və yuvarlaq arxitekturadan dördkünc formalı 

arxitekturaya keçidin insanların tək ailəli quruluşu ilə üst üstə düşdüyü fikrini 

söyləmişdir (20, s. 39, 42). Neolit dövrü insanlarının ilk ev arxitekturası olaraq 

dairəvi formanı seçməsi təsadüfi deyil. Bu forma Naxçıvanın qədim sakinlərinin 

ilkin dünya görüşünü əks etdirməklə yanaşı onların əkinçilik mədəniyyəti ilə də 

bağlıdır. Naxçıvan ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində dairəvi 

formalı qəbir abidələri (12, s. 205-207), qayaüstü təsvirlərdə (1, s. 194) isə 

dairəvi formalı rəsmlərə rast gəlinmişdir. Bunlardan əlavə, Göyəm dağlarında 

aşkar olunan bir qaya təsviri və dörd yerə bölünmüş dairə, onun ətrafında isə 

dörd insan fiquru təsvir edilmişdir (Şəkil 2, 7). Tədqiqatçıların fikrincə, bunlar 

dünyanın dörd tərəfini təmsil edən tanrıların simvoludur (10, s. 24). 

Tədqiqatçının fikirlərini şərh edən Vəli Baxşəliyev təsvirlərin tarixi köklərinin 

ovsunla bağlı olmasını qeyd etmiş, bunların həm də insanları bəd qüvvələrdən 

qoruyan forma olduğunu, bəzilərinin isə mifoloji mənada dünyanın xaosa qarşı 

qoyulduğu qeyd etmişdir (1, s. 193). Fikrimizcə, tədqiqatçı bu fikrində 

yanılmamışdır, çünki ilk insan cəmiyyətlərindən bəri Günəş aydınlığı təmsil 

etdiyi üçün bir çox din və mədəniyyətlərdə xaosa qalib gələn, qaranlıqdan yəni 

şərdən qoruyan kimi anlaşılmışdır. Bilindiyi kimi, dairə forması sonsuz döngünü 

təmsil etməklə yanaşı Günəşin də simvoludur. O.H. Həbibullayev tərəfindən I 

Kültəpədən aşkar olunmuş Neolit dövrünə aid ocaq nümunəsi evlərin ilk 

formasının da dairə şəkilli olması ilə yaxından əlaqəlidir. Belə ki, bir ocağın 

içərisində  digərlərindən fərqli kül təbəqəsinin olması, digərinin isə ətrafına 

yayılmış kül qalığının içərisindən aşkar olunan dən daşı və iribuynuzlu heyvana 

aid qalıqlar tədqiqatçını bu ocağın ritual xarakterli olduğunu deməyə sövq 

etmişdir (8, s. 28). Fikrimizcə, ocaq ətrafında keçirilən ritual Günəşin döngüsünü 

təmsil edir. Bu döngü təbiətin dirilişinin və ölümünün simvolik təsviridir.  

 

 
ġəkil 1. Kültəpənin dairəvi arxitekturası. 
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Fikrimizcə, bu ritual ocağa sitayiş və qurban vermənin də izlərini daşıyır. 

Neolit dövrünün başlaması ilə birlikdə əkinçiliyin və məhsuldarlığın (22, s.124) 

rəmzi olaraq buğa fiquru və rəsmləri də insanların həyatında mühüm yer 

tutmuşdur. Bir çox mədəniyyətlərdə buğa kultuna baxdığımız zaman bu aydın 

şəkildə nəzərə çarpır. Bunlara misal olaraq Hurri (17, s. 27-28), Şumer (23,s. 

267–276) kimi mədəniyyətləri göstərə bilərik. Bu  fiqurun əkinçiliklə əlaqəsi də 

arxeoloji ədəbiyyatda qeyd edilmişdir (25, p. 269-282). Burada buğa kultu ilə 

bağlı bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Bəzi ədəbiyyatlarda öküz kultu olaraq 

qeyd edilən bu kult yalnız qədim insanların qoşqu heyvanı olan öküzlə bağlı 

deyil. Günəşin Öküz dövrünə girməsi və dolayısı ilə əkinçiliklə bağlıdır, lakin 

öküz kultu olaraq da şərh edilə bilər. İkinci tərəfdən, buradan aşkar olunan 

həvəng dəstələrin və dən daşlarının əmək funksiyasını yerinə yetirməkdən əlavə 

simvolikməna ifadə etməsinin də üzərində durmaq lazımdır. Neolit dövrü ilə 

bağlı aparılan tədqiqatlarda aşkar olunan həvəng dəstələrlə bağlı tədqiqatçılar 

müxtəlif fikirlər söyləmişlərdir (19, s. 105-121 ;28 s. 129-165).Tədqiqatçıların 

fikirlərinə qatılmaqla yanaşı onu qeyd etmək istəyirik ki, həvəg dəstələrin 

simvolik mənalarından biri də sonu ifadə etməsidir. I Kültəpənin qəbir 

abidələrindən aşkarlanan həvəng dəstə və oraq nümunələrini fikrimizə, dəlil 

olaraq göstərə bilərik. Buradan aşkar olunan qəbirlərdəki ölülər müxtəlif 

istiqamətlərdə dəfn edilmişdir. Fikrimizcə, gələcəkdə bu yaşayış yerlərindəki 

tikililərin qiblə divarları təyin olunduqda bunun səbəbi anlaşılacaqdır. Görünür, I 

Kültəpənin qədim sakinləri əkinçilik vərdişlərinə uyğun olaraq təbiətin 

dirilməsini və ölümünü bu cür, simvolik dillə ifadə etmiş və ocaq ətrafında 

rituallar həyata keçirmişdir. Naxçıvanın Neolit və Eneolit abidələrindən qadın 

fiqurlarının aşkar edilməməsinin də bununla bağlı olduğunu düşünürük. Bir çox 

mədəniyyətdə olduğu kimi, burada da qadın və kişi fiquru  ilk vaxtlardan bu 

əmək aləti ilə ifadə edilmiş və bu ənənə sonrakı dövrlərdə də qismən davam 

etmişdir. Görünür bir çox paralellərində və erkən dövr nümunələrində olduğu 

kimi, qədim insanlar bu simvolik dildən istifadə etməyi məqsədə uyğun hesab 

etmişdir. Neolit dövrünə aid bu yaşayış yeri, böyük ehtimalla, həm də dini 

mərkəz olmuş və Eneolit dövrünə qədər davam etmişdir. Burada hər iki dövrdə 

evlərin arxitekturasının dəyişməməyinin səbəbi böyük ehtimalla onların ideoloji 

təsəvvürləri ilə bağlıdır. Ön Asiya abidələrində tədqiqatlar aparan arxeoloqlar 

buradakı yaşayış yerlərində ziyarətgahların olduğundan bəhs etmişdir (7, s. 64-

70). Tədqiqatçılar həmçinin bu tip tikililərin yaşayış evlərindən 

fərqlənmədiyindən də bəhs etmişdir (26, p. 60). Böyük ehtimalla, I Kültəpə 

yaşayış yerindəkibu tip evlərin də bəzisi ziyarətgah olmuşdur. Bu tip arxitektura 

quruluşuna malik evlərə Аzərbаycаn ərazisində Göytəpə (16, p. 18), 

Əliköməktəpə (14, s. 59), Şоmutəpə (14, s. 78), Qаrğаlаrtəpəsi (14, s. 23-26) 

kimi аbidələrdə rаst gəlinmişdir. Görünür, bu yaşayış yerləri də müəyyən zaman 

kəsiyində ideoloji mərkəz rolunu oynamışdır.  

Naxçıvantəpənin arxitektura qalıqları  

Naxçıvantəpə yaşayış yeri Naxçıvan şəhərinin şərq qurtaracağında, 

Naxçıvançayın  sağ sahilində iki hektarlıq ərazidə Neolit və Eneolit dövrünə aid 

yaşayış yeridir (3, s. 8). Burada aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə 

olunan maddi mədəniyyət nümunələri və arxitektura qalıqları (Şəkil 2) qədim 

insanların inanc sistemini və bunların arxitekturaya təsirini anlama baxımından 
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diqqətəlayiqdir. Biri mərkəzdə, digərləri isə dünyаnın dörd tərəfinə yönələrək 

bеş şəkilli forma əmələ gətirən dünyа modelinin olduğu tədqiqatçılar tərəfindən 

söylənilmişdir (24, p. 93-94). N.Müsеyiblinin fikrinə görə, xаçlа dörd yеrə 

bölünmüş dаirə Günəşin öz şüаlаrını dünyаnın dörd tərəfinə yаymаsı mənаsını 

ifаdə еtmişdir (5, s. 27).  

 
ġəkil 2. Naxçıvantəpə yaşayış yerində dördkünc evlərin planı. 

 

Naxçıvan təpə yaşayış yerindən aşkarlanan sarı rəngli saxsı qab üzərində 

mərkəzində dördkünc forma olmaqla dörd tərəfə yönəlmiş fiqur da qədim 

insanların dünya təsəvvürü ilə bağlıdır (Şəkil 4, 3). Bəhs etdiyimiz bu təsvir 

qədim insanların inanclar sisteminin arxitekturaya təsirini anlamaq baxımından 

önəmlidir. Ovçulartəpəsinin düzbucaqlı və dördkünc arxitekturasından 

danışarkən bunların Günəşin simvolik olaraq doğulması və yüksəlişi ilə bağlı 

olduğunu qeyd etmişdik. Yaşayış yerindən aşkar edilmiş üzərində dairəvi 

formalı Günəş təsvirivə ana tanrı Venüsün (Şəkil 4, 5 ) simvolu olan keramika 

nümunələri fikrimizi təsdiqləyir. Burada Venüs Günəşi dünyaya gətirən ana tanrı 

fiqurudur. 

Düzbucaqlı və dördkünc formalı arxitektura qədim insanların bu 

inancları ilə əlaqəlidir. Dairəvi formalı arxitektura isə böyük ehtimalla, qədim 

insanların iş yerləri olmuşdur. Bu formalı arxitektura içərisindən aşkar olunan 

dən daşları, dairəvi formalı ocaqları dediklərimizə dəlil olaraq göstərə bilərik. 

Görünür, Naxçıvantəpə sakinlərinin də arxitektura quruluşuna inanclar sistemi 

təsir etmiş və buna uyğun olaraq müxtəlif tipli arxitekturadan istifadə etmişlər. 

Ovçulartəpəsinin tikinti qalıqları 

Ovçulartəpəsi Şərur rayonu ərazisində, Dizə kəndinin şimalında təbii 

təpənin üzərində yerləşən Eneolit və Erkən Tunc dövrünə aid yaşayış yeridir (2, 

s. 6-10) Burada aparılan  arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilən ən erkən 

arxitektura qalığının ana torpaqda qazılan kiçik, düzbucaqlı yarımqaqzma (Şəkil 

3, 1) evlərlə xarakterizə olunduğu qeyd edilmişdir (2, s. 6-7) Evlərin içərisində 

aparılan tədqiqatlar zamanı 7-ci və 8-ci kvadrat olaraq işarələnən qazıntı 

sahələrindən aşkarlanan döşəməyə basdırılmış küpələr, bu evlərin yaşayış 
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məqsədi ilə istifadə edildiyini göstərir (2, s. 7). Aparılan arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində evlərdən birində müxtəlif ölçülü platformalara rastlanmışdır. 

Platformaların yerə oturdulmuş şəkildə, içərisi 3-4 sm qalınlığında gil təbəqəsi 

ilə dolmuş və möhrədən inşa edilmiş 8-12 sm qalınlığında dairəvi divarla əhatə 

olunduğu qeyd edilmişdir. Tədqiqatçılar bu platformaları iş yerləri olaraq qeydə 

almışdır (2, s. 7). Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, onlar 

eyni zamanda istifadə olunmamış, müəyyən məskunlaşma dövrünə uyğun 

istifadə edilmişdir (2, s. 7-8). Görünür, Günəşin hərəkətinə uyğun arxitektura 

inşa edən qədim sakinlər bu ənənəni bu yaşayış yerində də davam etdirmişdir. 

Aşkar edilən paralelləri ilə birlikdə Ovçulartəpəsinin dördkünc, düzbucaqlı və 

dairəvi arxitekturası onların inanc sistemini müəyyən dərəcədə anlamağa 

köməklik göstərmişdir.  

 

 
ġəkil 3. Ovçulartəpəsinin Eneolit (1) və Erkən Tunc dövrü memarlığı (2).  

 

Buradakı məskunlaşmanın müxtəlif dövrlərdə müəyyən zaman aralıqlı 

olması da fikrimizi təsdiqləyən yöndədir. Ovçulartəpəsində aşkarlanan 

düzbucaqlı və dördkünc formalı yaşayış evlərinin Günəşin simvolik mənada 

doğulması və səmada ən yüksək nöqtəyə çatması ilə əlaqəli olduğunu 

düşünürük. Bunlara daha sonrakı dövrlərdə Günəş məbədlərinin dördkünc 

formada inşa edilməsi və düzbucaqlı inşa edilən məbəd arxitekturasının ilkin 

variantı olaraq dəyərləndirə bilərik.Yaşayış yerindəki iş yerlərinin dairəvi 

arxitekturaya sahib olması da dadiqqət çəkicidir. I Kültəpədən aşkar olunan ocaq 

və onun ritual məqsədli olduğundan bəhs edərkən bunun müəyyən zaman 

kəsiyini təmsil etdiyini qeyd etmişdik. Görünür, Ovçulartəpənin qədim sakinləri 

müəyyən zaman döngüsünü arxitekturada bu cür simvollaşdırmışdır. Fikrimizcə, 

aşkar olunan bir çox paralellərində olduğu kimi, bu dövrdə qədim sakinlərin iş 

yerlərini evlərdən fərqli dairəvi arxitektura ilə inşa etməsi onların ritual 

xarakterindən əlavə insanların iş yerlərinə xüsusi məna yükləməsi və onları bir 

növ kiçik məbəd və ya müəyyən bir ritual həyata keçirildiyi müqəddəs məkan 

kimi görməsi ilə əlaqəlidir. Buradan aşkar olunan həvəg dəstələr də fikrimizi 

təsdiqləyən yöndədir. Ovçular təpəsinin düzbucaqlı və dördkünc formalı  

arxitekturasının bənzərləri Leylatəpə, Norşuntəpə (21, s. 115) və Tülintəpənin 

arxitekturası ilə yaxın paralellik göstərir. Bu yaşayış yerlərində aparılan 

arxeoloji tədqiqatlarla məlum olmuşdur ki, bu yerlər qədim insanların mövsümü 
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olaraq müəyyən zaman kəsiyində məskunlaşma yeridir. Arxitektura baxımından 

Son Eneolit tikintilərindən Erkən Tunc dövrünə keçiddə müəyyən dəyişiklik 

nəzərə çarpır. Buradan aşkar olunan Erkən Tunc dövrünə aid ev qalıqları dairəvi 

formalıdır (Şəkil 3, 2) və Eneolit dövrünün sonu üçün tipik olan kvadratşəkilli, 

çoxotaqlı evlərə  bənzəmədiyi qeyd edilmişdir (2, s. 10). Yaşayış yerində 

Eneolitdən Tunc dövrünə keçid dövründə qədim insanlar bu keçid dövrünü də 

memarlıqlarında əks etdirmişdir. Yuxarıda əkinçilik və maldarlıqla məşğul olan 

insanların təqvimlə hərəkətindən bəhs etmişdik. Görünür, Tunc dövrünün gəlişi 

ilə qədim insanlar Günəşin yeni dövrə girməsini memarlıqda simvolik olaraq bu 

şəkildə təsvir etmişlərdir. 

Gəmiqaya təsvirləri, Tunc və Dəmir dövrü arxitekturası 

Naxçıvanın qədim sakinlərinin inanclar sisteminin memarlığa təsirini 

anlamaq baxımından Gəmiqaya təsvirləri də bizə köməklik göstərir. Gəmiqаyа 

təsvirləri dəniz səviyyəsindən 3907 m yüksəklikdə yеrləşən Qаpıcıq zirvəsinin 

cənub və qərb yаmаclаrındаkı Nəbiyurdu, Cаmışölən və Qаrаnquş 

yаylаqlаrındаdır (1, s. 182). Naxçıvanın qədim sakinlərinin müşahidə 

mərkəzlərindən olan bu yerdən aşkar olunan rəsmlərin müəyyən qrupu astral 

rəsimlərdir və Tunc dövrünə aid edilir. Belə ki, buradan aşkar edilmiş təsvirlərin 

çoxu Naxçıvanın Tunc dövrü abidələrindən əldə edilən təsvirlər ilə 

qarşılaşdırılmışdır. Tədqiqatçıların fikrinə görə, bu ərazidən daha az bitki örtüyü 

olmasına baxmayaraq heyvandarlıqla məşğul insanların məhz bura gəlməsi və 

qayalar üzərinə rəsmlər çəkməsi onların inancları ilə bağlıdır (1, s. 182). 

Fikrimizcə, bu yanaşma şəkli düzgündür. Təqvimlə hərəkət edən əkinçi və 

maldar tayfalar səmanı və ulduzları daha rahat müşahidə edə biləcəkləri bu yeri 

seçmələri təsadüfi deyil. Çünki, bu təqvimlər qədim insanların həyatında 

həlledici rol oynamışdır. 

 
ġəkil 4. Naxçıvantəpə (3-5) və Orta Asiya abidələrdən (1, 2, 4) aşkar 

edilmiş tanrı simvolları 

 

Tədqiqatlar zamanı Gəmiqаyаdаn "T" şəkilli işаrələr də aşkar edilmişdir. 

Bunların hаnsı mənа ifаdə еtdiyini izah etmək üçün  tədqiqatçılar bunları Аnаu 
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mədəniyyətinə аid gil qаblаr üzərindəki rəsmlər (Şəkil 4, 1, 2) və Altıntəpədən 

aşkarlanmış iy başlığı üzərindəki bənzər təsvirlərlə  müqayisə etmiş (Şəkil 1, 3) 

və  bu işarələrin dünyаnın dörd tərəfini simvоlizə еtməsini və astral simvolika ilə 

bağlı olması fikrini söyləmişlər (6, s. 116-118). Türkiyə ərazisində Şanlıurfa 

şəhər mərkəzinin 15 km şimal şərqində yerləşən  Göbəklitəpə, Neolit dövrünə 

aid aid inanc mərkəzidir (30, s. 115). Buradan şakarlanmış T şəkilli obelisklər 

ətrafında inşa edilmiş dairəvi struktur da diqqətçəkicidir. Bu tikililərin 

astronomik hədəflərlə tikilməsi və Sirius ulduzunu müşahidə məqsədi ilə ola 

biləcəyi söylənmişdir (27, s. 1-4). Fikrimizcə, Gəmiqaya işarələrinin tarixi 

düşünüldüyündən daha qədimdir. Böyük ehtimalla, Neolit dövrünün 

başlanğıcından Naxçıvanın qədim sakinləri buranı müşahidə məntəqəsi kimi 

istifadə etmişdir. Naxçıvan ərazisində Neolit və Eneolit dövrünə aid I Kültəpə və 

Tunc dövrünə aid II Kültəpə kimi dini mərkəz və ziyarətgah olaraq istifadə 

edilən abidələr olsada qədim insanlar bunlardan həm də yaşayış yeri kimi 

istifadə etmişdir. Böyük ehtimalla, Naxçıvan ərazisində yalnız dini mərkəz 

olaraq istifadə edilən bu tip yaşayış yeri də olmuşdur. Ola bilsin ki, gələcəkdə 

arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu  tip tikililər aşkar olunacaqdır. 

 
ġəkil 5. Gəmiqayadan və Göyəm dağlarından (7) aşkar edilmiş tanrı fiqurları və 

dünya modeli. 

 

Gəmiqaya təsvirlərindəki bir rəsm xüsusilə diqqət çəkicidir. Fikrimizcə, 

burada olan təsvirlər açıq şəkildə müəyyən simvolik məna ifadə edir. Üzərində 

üç ulduz təsvir edilən maral rəsmi (Şəkil 5, 1) tədqiqatçılar tərəfindən Orta Tunc 

dövrünün boyalı qablarındakı təsvirləri ilə müqayisə edilmişdir (11, s. 11-13). 

Fikrimizcə, maral üzərində olan dairəvi şəkilli nöqtələr üç ulduzu təmsil edir və 

burada Günəşin illik dövrü və səmada qalxması təsvir edilmişdir.  Türk 

xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının mifologiyasında maral yaradıcı 

varlıq kimi təsvir edilmişdir. Ehtimal ki, burada da maral Günəşi təmsil edən 

formada rəsm edilmişdir. I Kültəpə yaşayış yerindən aşkar edilmiş maral 

buynuzlarının ritualla bağlılığı tədqiqatçlar tərəfindən söylənilmişdir (3, s. 66). 

Bundan əlavə Gəmiqayada əllərini yana açaraq təsvir edilən insan fiquru aşkar 

olunmuşdur. İnsan fiqurunun sol əli üç barmaqlı şəkildə təsvir edilmiş, sol 
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çiyninin üzərində xaç işarəsi vardır və sağ qolu üzərində quş təsvir edilmişdir 

(Şəkil 5, 3). Qədim insanlar burada simvolikadan istifadə etmişlər. Sol əlin üç 

barmağı və xaç illik dövrdə Günəşin cənub üfüqündəki ulduz qrupunda üç gün 

hərəkətsiz qalmasını, sonra isə qalxmağa başlamasını, sağ qol üzərində təsvir 

edilən quş isə burada Günəşi simvolik mənada doğan ana fiqur, müqəddəs varlıq 

kimi ifadə etmişdir. Böyük ehtimalla, qədim insanlar burada həyata keçirdikləri 

ritualı rəsm etmişdir.  

Bəhs etdiyimiz Günəşin illik dövrü prosesi yuxarıda bəhs edilən üzərində 

ulduzlar olan maral təsviri ilə əlaqəlidir. Gəmiqaya üzərində əsassız haqq iddia 

edən ermənilər bu tip xaç və ya xaça bənzər işarələri misal gətirərək bu abidəni 

özlərinə aid etməyə çalışırlar. Bunu demək istəyirik ki, buradakı xaç və ya xaça 

bənzər təsvirlərin xristianlıq və ermənilərlə əlaqəsi yoxdur. Burada qədim 

insanlar Günəşin illik dövrünü simvolik dillə ifadə etmişdir. Gəmiqaya təsvirləri 

arasında Venusun tək olaraq və Günəşi dünyaya gətirən şəkildə təsvir olunması 

(Şəkil 5, 2,5,6) bundan əlavə ona sitayiş edən insanla birlikdə təsviri (Şəkil 5, 4) 

arxitektura quruluşunu anlamağa və onların zamanla nəyə görə dəyişdiyini izah 

etməyə köməklik göstərir. Ovçulartəpəsi və Naxçıvantəpənin düzbucaqlı və 

dördkünc arxitektura quruluşunu izah edərkən biz məhz bundan bəhs etmişdik. 

Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan materiallarla Gəmiqaya təsvirlərini 

qarşılıqlı təhlili bu işarələrin arxeoloji materiallarla da dəstəkləndiyini və 

inancların qədim arxitekturaya nə dərəcədə təsir etdiyini açıq şəkildə göstərir. 

 

 
ġəkil 6. Oğlanqalanın dairəvi planlı qala bürcləri. 

 

O. H. Həbibullayevin tədqiqatları nəticəsində I Kültəpə yaşayış yerindən 

aşkar etdiyi (8, s. 81-100) və elmi ədəbiyyatda tolos adlanan düzbucaqlı çıxıntısı 

olan dairəvi qübbəli evləri (Şəkil 1) tədqiqatçılar Xalaf mənəniyyəti ilə 

əlaqələndirmişdir (1, s. 20-21). İkinci tərəfdən tədqiqatçılar I Kültəpədə və II 

Kültəpədə apardıqları tədqiqatlara əsasən Kür-Araz mədəniyyəti üçün dairəvi, 

yaxud düzbucaqlı artırmaları olan dairəvi evlər xaraterik olduğunu 

söyləmişlərdir (8, s. 100-103). Fikrimizcə, Xalaf və Kür Araz mədəniyyətləri 

üçün xarakterik olan bu ev quruluşu da müəyyən simvolika ilə bağlıdır. 

Binaların quruluşu dairəvi formalı arxiekturaya düzbucaqlı formanın əlavə 

edilməsi ilə meydana gəlmişdir. Çünki, burda əsas fiqur Günəşi simvolik olaraq 

doğan ana fiqurudur. Bu tip evlər qədim insanların əkinçilik mədəniyyəti və 

inanclar sistemi ilə bağlıdır. Kür-Araz mədəniyyətinin son  mərhələsində 
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düzbucaqlı binalardan istifadə edildiyi arxeoloji ədəbiyyatda qeyd edilmişdir 

(15, s. 20-42). Bu isə Günəşin yeni dövrə girdiyini göstərən simvolikadır. Daha 

sonra, Dəmir dövründə qalaların tikintisində dairəvi arxitekturadan istifadə 

edilsədə, bu dövr müharibələr dövrü olduğu üçün, simvolika mülkü 

arxitekturaya öz təsirini göstərmiş və insanlar tikililəri daha çox dördkünc 

formada inşa etmişdir. Bu dövr patriarxat quruluşa malik tayfaların və ya 

dövlətlərin qarşı durmaları və münaqişələri ilə səciyyələndiyi üçün bu dövrdə 

memarlıqda tanrı fiquru müəyyən mənada çox nəzərə çarpmır. Bu dövrə aid 

tədqiqatlar aparan bəzi arxeoloqlar Naxçıvan ərazisində yerləşən Oğlanqalanı 

Urartu sərhədləri daxilində göstərmiş və Urartu qalaları ilə müqayisə etmişdir (9, 

s. 249-263). Lakin, Oğlanqalanın inşasında tətbiq olunan simvolika tam əksini 

deyir. Belə ki, bu qalanın dairəvi şəkilli bürcü ana tanrının simvoludur (Şəkil 6). 

Bu tip arxitektura isə bu ərazidə müstəqil mədəniyyətin formalaşdığını, yerli 

qalaların Urartu qalalarından tamamilə fərqləndiyini sübut edir. II Kültəpə 

yaşayış yerinin daha sonra dördkünc formalı arxitektura ilə əhatələnməsi də 

bununla bağlıdır. Buradan aşkarlanan dairəvi evlər və evlərin iç memarlığı, 

keramika üzərindəki müqayisəli təhlillər bu yaşayış yerinin də müəyyən zaman 

kəsiyində dini və hərbi mərkəz olduğunu deməyə əsas verir.   

Nəticə 

Naxçıvan ərazsində aparılan arxeoloji araşdırmalar zamanı əldə edilən 

maddi-mədəniyyət nümunələrinin müqayisəli təhlili, qaya üstü rəsmlər, evlərin 

arxitekturası və onların iç memarlığı, keramika üzərindəki təsvirlər qədim 

insanların ilk vaxtlarda  ideoloji təsəvvürlərini simvolika ilə necə ifadə 

etdiklərini və bunun nə dərəcədə mühüm yerə sahib olduğunu göstərir. İnsan 

həyatının əsas hissəsini təşkil edən  təvqimlər  onların inanclar sistemini 

yaratmış, biraz sonra əkinçilik və maldarlığın əsas sahəyə çevrilməsi ilə insanlar 

inanclar sistemini bu iqtisadi amillərin ətrafında inkişaf etdirmiş və həyatlarının 

hər sahəsində əks etdirmişlər. Bu inkişaf prosesinə paralel olaraq ilk şəhər və 

kənd tipli yaşayış yerləri meydana gəlmiş və qədim insanlar ziyarətgah tipli dini 

mərkəzlər inşa etmişdir. Naxçıvanın Neolit, Eneolit, Tunc və Dəmir dövrünü 

əhatə edən dövr ərzində qədim sakinlərinin həyatının hər sahəsində özünü 

göstərən simvolika memarlıqda da nəzərə çarpır. Aparılan arxeoloji araşdırmalar 

zamanı məlum olmuşdur ki, qonşu tayfalarla sıx əlaqələrinin olmasına 

baxmayaraq Naxçıvanın qədim sakinləri öz mədəniyyətlərini yaratmışdır. Bunu 

təsdiqləyən dəlillərdən biri də qədim insanların arxitektura quruluşunu 

aşardırdığımız zaman müəyyənləşdirilən dini mərkəzlərdir. Qədim insanların 

həyatında həlledici rola malik bu tip mərkəzlərin olması onların mədəniyyət 

kimi formalaşmasını və qonşu mədəniyyətlərə təsirini göstərir. I Kültəpə və         

II Kültəpə abidələrindən məlum olan bu tip tikililərdə insanlar Günəşin simvolik 

doğuluşunu təmsilən evlərini və ziyarətgah tipli dini mərkəzlərini dairəvi 

formada inşa etmiş, bununla bağlı rituallar keçirmişdir. Bu tip abidələrin 

paralellərinin aşkar olunması və müqayisəli təhlili göstərir ki, Azərbaycan 

ərazsində bəhs edilən dövrlərdə bir neçə bu tip mərkəzlər olmuşdur. Tədqiqatlar 

zamanı aşkar edilmiş arxitektura qalıqlarının bir qrupu da dördkünc və 

düzbucaqlı formadadır. Arxitektura qalıqlarının paralellərinə baxdığımız zaman 

qədim insanların bu tip arxitektura quruluşunda da simvolikadan istifadə etdiyini 

görürük. Günəş təqviminin həlledici rola malik olduğu qədim əkinçi tayfalar, 
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görünür, bu simvolikadan arxitekturada da məharətlə istifadə etmişlər. Qədim 

sakinlərinin dini təsəvvürlərində əsas fiqurlardan biri də Ana tanrı fiqurudur. Bu 

fiqur istisnasız əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmuş qədim cəmiyyətlərin 

həyatında əsas yerə sahib olmuşdur. Çünki, Günəşi bəxş edən, onu doğan Ana 

tanrıdır. Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu fiqur 

arxitekturada oval formalı quruluşla simvollaşdırılmışdır və sitayiş xarakterlidir. 

Araşdırmamızın nəticəsi olaraq söyləyə bilərik ki, Naxçıvan ərazisində Neolit, 

Eneolit, Tunc və Dəmir dövrü arxitekrası qədim insanların əkinçilik mədəniyyəti 

ilə yaxından əlaqəlidir və Günəş kultu ilə bağlıdır. Qədim insanların həyatlarının 

hər kəsiyində nəzərə çarpan simvolika onların inanclar sistemi ilə bağlıdır və 

arxitekturaya da təsirini göstərmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬМАР БАХШАЛИЕВ 

РОЛЬ ВЕРОВАНИЙ В ДРЕВНЕЙ АРХИТЕКТУРЕ НАХЧЫВАНА 

Для изучения образа мышления, социально-экономической жизни, а особенно 

верования людей, возникшие здесь в VII-I тысячелетиях, охватывающий перид неолита, 

энеолита, бронзы и железного векаимеет значение исследование остатков архитектуры. 

Исследование материально-культурных образцов, в том числе остатков архитектуры 

показывает, что разнообразная архитектура этих периодов связана также с верованиями 

древних людей.  

Ключевые слова: период неолита, период энеолита, период бронзы, период 

железа, круглая архитектура, прямоугольная архитектура, култь солнца, культ богиньи 

матери. 

 

SUMMARY 

ELMAR BAKHSHALIYEV 

THE ROLE OF BELIEFS IN THE ANCIENT ARCHITECTURE OF NAKHCHIVAN 

To study the way of thinking, socio-economic life, and especially the beliefs of people, 

discussed here in the VII-I millennia, covering the period of Neolithic, Chalcolithic, Bronze and 

Iron Age, is important the study of the remains of architecture. A study of material and cultural 

patterns, including the remains of architecture, shows that the diverse architecture of these 

periods is also associated with the beliefs of ancient people. 

Keywords: Neolithic period, Chalcolithic period, Bronze period, Iron period, round 

architecture, rectangular architecture, Sun cult, Mother goddess cult. 
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SĠRABÇAY VƏ NAXÇIVANÇAY VADĠSĠNĠN SON ENEOLĠT KERAMĠKASI 

 

Azərbaycanın Son Eneolit abidələrinin tədqiqi bu dövrdə bir-birindən fərqlənən 

mədəniyyətlərin mövcud olduğunu göstərir. Sirabçay və Naxçıvançay vadisindəki abidələrin 

tədqiqi bu bölgədə yayılan Son Eneolit mədəniyyətinin Ovçulartəpə mədəniyyətinin davamı 

olduğunu göstərmiĢdir. Sirabçay vadisində yayılan keramika nümunələrində, xüsusilə ġorsu 

yaĢayıĢ yerində Leylatəpə mədəniyyətinə məxsus elementlərin olduğu müəyyənləĢdirilmiĢ, lakin 

bu məsələ geniĢ Ģəkildə tədqiq olunaraq nəĢr edilməmiĢdir. Leylatəpə mədəniyyətinə aid yaĢayıĢ 

yerlərindən  aĢkar olunan keramika nümunələrinin Ubeyd mədəniyyəti ilə bənzər olması Ubeyd 

tayfalarının Ģimala hərəkəti və Azərbaycanda məskunlaĢması fikrini doğurmuĢdur. Tədqiqatlar 

Naxçıvanın Son Eneolit mədəniyyətinin yerli ənənələr əsasında inkiĢaf etdiyini, Urmiya  hövzəsi, 

Muğan və Ağrı (Ararat) vadisinin abidələri ilə ümumi oxĢar əlamətlərə malik olduğunu göstərir. 

Ehtimal ki, Ovçulartəpə mədəniyyəti Urmiya hövzəsi, Mil, Muğan, Ağrı vadisi və ġərqi 

Anadolunun müəyyən hissəsini əhatə etmiĢdir. 

Açar sözlər: ġərqi Anadolu, Cənubi Qafqaz, Leylatəpə mədəniyyəti, Sirabçay vadisi, 

Ovçulartəpə mədəniyyəti 

 

Məlum olduğu kimi Sirabçay və Naxçıvançay vadisində yerləşən 

abidələrin tədqiqi ilə Eneolit dövrünün erkən, orta və son mərhələsinə aid 

keramika məmulatı aşkar olunmuşdur. Biz bu bölümdə yalnız Son Eneolit 

dövrünə aid keramika məmulatını tədqiq edəcəyik. Yaşayış yerlərininəksəriyyəti 

Sirabçay vadisində, Yeni Yol yaşayış yeri isə Naxçıvançay vadisində yerləşir. 

Sirabçay və Naxçıvançay vadisinin bu dövrə aid keramika məmulatı 

kasa, küpə və çölmək tipli qabların parçalarından ibarətdir. Bu qrupa aid 

keramika məmulatında daraqvari alətlə naxışlanan keramika azdır. Keramika 

məmulatın bəzi nümunələri incə darama naxışla bəzədilmişdir. Bu motivdə 

naxışlama Culfa Kültəpəsinin Son Eneolit dövrü təbəqəsindən məlumdur (20, 

fig. 9, 1). Araşdırmalar Sirabçay abidələrinin Culfa Kültəpəsinin Son Eneolit 

dövrü təbəqəsi ilə həmdövr olduğunu təsdiq edir. Qeyd edək ki, incə darama 

naxışlar Eneolit dövrünün əvvəlki mərhələlərindən də məlumdur. 

 Kasa tipli qablar gövdəsinin və ağzının formasına görə olduqca 

müxtəlifdir. Birinci tipə konusvari formalı kasalar aiddir. Bu tip qablardan 

birinin ağzının kənarı yanlara doğru əyilmişdir (Şəkil 1, 1). Konusvari gövdəli 

kasaların bəzisi ağız hissədə azacıq içəri yığılmışdır. Yastı oturacaqlıdır. Bu 

kasanın gövdəsinin yuxarı hissəsində kiçik yuvarlaq deşik açılmışdır (Şəkil 1, 5). 

Konusvari kasaların bəzisinin ağzının kənarı xaricə qatlanmış,  ağzının altı 

batıq zolaqla əhatə olunmuşdur(Şəkil 1, 11). Bu tipə daxil olan digər kasa 

formaca digərlərindən fərqlənməklə bir qədər kobud hazırlanmışdır. Gövdəsində 

iki sırada yerləşdirilən yuvarlaq deşiklərin izləri qalmışdır (Şəkil 1, 8). 

İkinci tip kasaların (Şəkil 1, 3, 10) gövdəsi silindrik-konusvari formaya 

malikdir.Bu tip kasaların bəzisi yaxşı, bəzisi isə qeyri-bərabər bişirilmişdir. 

Onların divarları arasında yaxşı bişməmiş boz rəngli gil layı qalmışdır. Kasaların 

ağzının kənarı dəyirmi, bəzən isə yastıdır. Kasaların bir qismi sadədir. Lakin 
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bəzi kasaların ağzının altı enli batıq zolaqla əhatə olunmuş (Şəkil 1, 10),  bəziləri 

isə bir sıra yuvarlaq deşiklə ornamentasiya edilmişdir (Şəkil 1, 9, Şəkil 2, 4). 

Kasaların bəzisi olduqca kobud hazırlanmışdır. Araşdırmalar göstərir ki bu tip 

kasala hələ Neolit dövründən istifadə olunmuşdur Silindrik-konusvari bu tip 

kasaların bənzərlərinə I Kültəpə yaşayış yerinin “1a” təbəqəsində rast 

gəlinmişdir (10, tablo 20, 1, 2).  Silindrik-konusvari gövdəli kasaların bəzisinin 

səthi daraqvari alətlə düzəldilmiş, yuvarlaq deşiklərlə naxışlanmışdır (Şəkil 2, 

3). Konusvari gövdəli kasaların (Şəkil 2, 7, 11) bənzərləri  Ovçulartəpədən (32, 

pl. XVI, 2, 3, 5), Yаnıqtəpə (23, p. 137; 24, p. 57; 133, рис. 17, 1-2), Göytəpə 

(25, p. 21-22, fig. 4-5), Böyük Kəsik (6, tаbl. I, 2-5), Lеylаtəpə (Burney C.A. 

1964, fig. IV, 21) və Şərqi Аnаdоlu аbidələrindən (33, pl. II, 1-4) məlumdur. 

 
Şəkil 1. Zirincli (1-6) və Sərinbulaq (7-11) yaşayış yerinin keramikası 

(Baxşəliyev, Novruzov 2010). 

 

Üçüncü tip kasalar qabarıq gövdəlidir. Onların bəzisinin ağzının kənarı 

xaricə qatlanmışdır (Şəkil 2, 2). Bu tip kasalar saman qatılmış gildən 

hazırlanaraq qırmızı rəngdə yaxşı bişirilmişdir. Onların səthi yaxşı hamarlanmış, 

bəzi hissələrində saman izləri qalmışdır. Bu tip kasaların bəzisinin ağzının altı 

kiçik yuvarlaq deşiklərlə naxışlanmışdır (Şəkil 1, 7). Qabarıq gövdəli kasaların 

bəzisinin gövdəsi ağız hissədə bir qədər içəri yığılmışdır (Şəkil 1, 4). Onların 

bəzisi qalındivarlıdır (Şəkil 1, 2). Güney Ağıldan aşkar olunan qabarıq gövdəli 

kasanın ağzının kənarı çəpinə çəkilmiş çərtmələrlə naxışlanmışdır (Şəkil 2, 10). 

Kasanın içəri tərəfində daraqvari alətin izləri saxlanmışdır (7, s. 59).Qaratəpə 

yaşayış yerindən  aşkar olunan qabarıq gövdəli, ağzının kənarında  üç deşik 

açılmış kasanın ən yaxın bənzərinə Böyük Kəsikdə rastlanmışdır (6, tablo. 

XXIII, 1-4). Bu tip qablara Zirincli və Şorsu yaşayış yerlərində də rastlanmışdır. 

Onlar qırmızı rəngli keramika ilə təmsil olunmuşdur. Araşdırmalar Cənubi 

Qafqazın bu tip keramikasının “Sioni mədəniyyəti” adlandırılmasının düzgün 
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olmadığını göstərir (30, p. 321-325). Bu tip kasaların bənzərlərinə Keçilidə (18, 

рис. 35, 1, 11), Xələcdə (8, şəkil 14, 4), Cənubi Qafqazın digər abidələrində (16, 

c. 42, рис. 15), Şərqi Anadoluda Aştəpədə (33, pl. III, 3) rastlanır. Aparılan 

araşdırmalar bu tip keramikanın Azərbaycan Son Eneolit abidələri üçün 

xarakterik olduğunu göstərir. Azərbaycan abidələrindən aşkar olunan keramika 

qırmızı rəngli və saman qarışıq olduğu halda, Sioni keramikası qara rəngli və 

qum qarışıq olması ilə fərqlənir (32, p. 53). 

 Konusvari, silindrik-konusvari və qabarıq gövdəli kasalar başlıca olaraq 

Zirincli (1, s. 68-72), Şorsu (2, s. 169, şəkil 35) və Sərin-Bulaq (2, s. 156-157, 

şəkil 21-22) yaşayış yerlərindən aşkar olunmuşdur. Bu tip kasaların olduqca 

müxtəlif tipləri məlumdur. Ağzının kənarı yuvarlaq deşiklərlə əhatə olunmuş 

kasalar Şorsu yaşayış yerində geniş yayılmışdır. Kasaların bəzisində deşiklər bir 

cərgədə, bəzisində isə iki cərgədə yerləşdirilmişdir. Ağız kənarında yuvarlaq 

deşik açılmış kasalar Cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın Son Eneolit 

dövrünə aid abidələrindən məlumdur. Lakin araşdırmalar yuvarlaq deşiklərlə 

naxışlamanın Neolit dövründə də olduğunu göstərmişdir. Onlar I Kültəpədən (5, 

тablo 19, 3) Şomutəpədən (14, с. 56, таблица 203, 7-14; 9-3; 10-458), 

Xatunarxdan (22, fig. 9-2, 1-4) və indiki Ermənistan ərazisində yerləşən 

abidələrindən aşkar olunmuşdur (31, figure 10, 2-5).  

 
Şəkil 2. Kasa tipli qablar: 1-6-Şorsu; 7-Çay ağzı; 10-Güney ağıl; 8-9-Sürümçek. 

 

Bu tip ornament Neolit dövrü keramikasının dekorasiyasında istifadə 

edilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, qabların ağız kənarının yuvarlaq deşiklərlə 

naxışlanması Cənubi Qafqazda başlıca olaraq Son Eneolit dövründən 

başlanmışdır. Bu tip dekorasiya Son Eneolit dövrünün müxtəlif mərhələlərində 

tətbiq edilmişdir. Bu tip naxışlar İran Azərbaycanında Köhnə Pasqah (35, fig. 6), 

Naxçıvanda Ovçulartəpə, Хələc (8, şəkil 14, 4) və digər yaşayış yerlərindən 

məlumdur. Bu tip dekorasiya Leylatəpə mədəniyyətinə aid abidələrdə də geniş 
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istifadə olunmuşdur (6, s. 198, tablo XXII). Bu onu göstərir ki, bu tip 

ornamentasiyadan uzun müddət istifadə olunmuşdur. Şorsu yaşayış yerində bu 

qabların müxtəlif tiplərinə rast gəlinir. 

Konusvari gövdəli tabaq tipli qablar başlıca Şorsu, Yeni Yol  və Zirincli 

yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur. Bu tip qablar Şorsu yaşayış yerində beş 

nümunə ilə təmsil olunmuşdur (7, s. 161, şəkil 18). Şorsudan aşkar olunan 

tabaqların ağız kənarında horizontal qulplar yerləşdirilmiş. Həm qulplar, həm də 

qabların ağzının kənarı yuvarlaq deşiklərlə naxışlanmışdır. Qabların bəzisi 

səliqəli, bəzisi isə olduqca qaba hazırlanmış, hər iki üzdən sığallanmışdır. 

Eneolit dövrünün son mərhələsinə aid edilən bu tip qabların yaxın bənzərləri 

həmçinin  

Tabak tipliqaplar Yeni Yol yaşayış yeri üçün də xarakterikdir. Konusvari, 

yaxud bikonik gövdəyə malik olan qabların ağzının altı yuvarlaq deşiklərlə əhatə 

olunmuşdur. Qablar qırmızı rəngli gildən hazırlansa da onların üzəri 

hislənmişdir. Şorsu və Zirincli qablarından fərqli olaraq bu yaşayış yerinin tabaq 

tipli qablarının bəzisinin qulaqcıqşəkilli, üfiqi qulpları vardır(9, s. 41).Yeni 

Yoldan aşkar olunan tabaq tipli qapların bənzərləri Ovçulartəpə (3, s. 53), Şorsu 

(15, рис. 6, 1-2, 6), Köhne Pasqah Təpəsi (Maziar, 2010, fig.7, 1-3) Texut (16, 

рис. 14,16) Büyük Kəsik (19, c. 101, рис. HVIII, 6a), Sioni (26, p. 31, pl. 4, 5) 

Arateşen (36, p. 70, fig. 2, 1-5) və Qinçi (17, c. 112, рис. 13, 9)  yaşayış 

yerindən aşkar olunmuşdur. 

 
Şəkil 3. Keramika məmulatı: 1-10- Şorsu; 11-12-Naxışnərgiz. 

 

Yeni Yol və Şorsu tabaqlarının ən yaxın bənzərləri isə Cənubi 

Azərbaycanda Köhnə Pasqah yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur (35, fig. 7, 3-

4). Araşdırmalar bu tip qabların Araz vadisində yerləşən yaşayış yerləri üçün 

xarakterik olduğunu göstərir (7, s. 53-68). Qeyd etmək lazımdır ki, bu tip qablar 
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Ovçulartəpədən aşkar olunmamışdır. Bu isə Sirçay vadisindəki abidələrdə Son 

Eneolit mədəniyyətinin yeni bir mərhələsinin ortaya çıxdığını göstərir. 

Ağzının kənarı deşikli tabaqşəkilli bu tip qabların Ararat vadisində Neolit 

mövcudluğu göstərilsə də (31, figure 10, 2) , belə hesab edirik ki,bu tip keramika 

nümunələri düzgün tarixləndirilməmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, bu tip qablar e.ə. 

IV minilliyin birinci yarısı ilə tarixlənən Son Eneolit dövrü abidələrində geniş 

yayılmışdır. R.S.Badalyan fikrinə görə Xatunarx keramikasında deşiklərlə 

naxışlanan qablar kasa və qədəhlərlə təmsil olunmuşdur, daha doğrusu tabaq 

tipli qablar bu abidədə yoxdur (22, p. 192). Köhnə Pasqah yaşayış yerindən 

aşkar olunmuş tabaq tipli qablar e.ə. IV minilliyin əvvəlinə, e. ə. 3955-ci illə aid 

edilmişdir (35, р.171). Ovçulartəpədə (32, р. 54)  bu tip ornament e.ə. 4350-

4000-cü illərə tikinti qatından məlum olsa da bu yaşayış yerində tabaq tipli 

qablara rast gəlinməmişdir.  Şorsu yaşayış yerindən götürülən karbon 

nümunələrinin analizi bu tip keramikanın e. ə. IV minilliyin əvvəlində meydana 

çıxdığını deməyə əsas verir. 

 
Şəkil 4. Zirincli yaşayış yerinin keramikası. 

 

Silindrik gövdəli qablar bir nümunə ilə təmsil olunmuşdur. Saman 

qarışığından hazırlanan bu qabın xarici səthi hamarlanmış və cilalanmışdır. 

Ağzının kənarı dəyirmidir. Bu tip qabların qədim nümunələrinə I Kültəpə 

yaşayış yerində rast gəlinmişdir. Belə qablar həmçinin Ovçulartəpəsi (3, s.129, 

tablo XLVIII, 1) və Xələc (8, s. 168, şəkil 11, 2-3) yaşayış yerlərindən aşkar 

edilmişdir. Bəzi keramika nümunələri məməciklərlə naxışlanmışdır. 

Sürümçəkdən aşkar olunan kasa tipli qabların bir qismi boya 

bəzəməlidir. Naxışlar qabların xarici səthinə qara və qəhvəyi rənglərlə 

çəkilmişdir. Kasaları bəzisi qum qarışıq gildən hazırlanmış, iç tərəfində 

daraqvari alətin izləri saxlanmışdır (Şəkil Şəkil 4, 1).  Gövdəsinin yuxarısına 
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çəkilmiş, düz  xətlərlə doldurulmuş üçbucaq yuxarıdan üfiqi xətlə məhdudlaş-

dırılmışdır (2, s. 151, şəkil 16, 1). Saman qarışığından hazırlanmış digər 

kasaların üzərində (Şəkil 4, 2, 3) qara rənglə çəkilmiş həndəsi naxışların izləri 

qalmışdır.  

Bu tip boyalı kasaların bənzəmə motivləri Culfa Kültəpəsindən (37, abb. 

3, 4; abb. 5, 17), Norşuntəpədən (28, taf. 65, 3), Göytəpədə (25, p. 22, fig. 5),  

Ovçulartəpə (32, pl. XIX, 2) və digər yaşayış yerlərindən məlumdur. Kasalardan 

birinin (Şəkil 33, 1) bəzəmə  motivi Norşuntəpə (28, taf. 66, 2), Culfa Kültəpəsi 

(37, abb. 2, 1-2) və Şortəpədən aşkar olunan kasaların naxış motivləri ilə 

bənzərdir.Ehtimal ki, bu motivdə naxışlanmış kasalar mənşəcə Şimal-Qərbi 

İranla (İran Azərərbaycanı) bağlı olmuşdur. Keramika məmulatının tədqiqi 

Eneolit dövrünə aid boyalı keramikanın yerli istehsalın məhsulu olduğunu 

göstərir. 

Saman qarışığından hazırlanmış kasalardan birinin üzəri məməcikşəkilli 

çıxıntılarla  naxışlanmışdır (Şəkil 4, 12). Məməcikşəkilli çıxıntılarla naxışlama 

Naxçıvanın Son Eneolit abidələri, xüsusilə Ovçulartəpəsi yaşayış yerləri üçün 

xarakterikdir. Araşdırmalar bu tip naxışların Eneolit dövrünün erkən, orta və son 

mərhələsində istifadə olunduğunu göstərir. 

Keramika məmulatının bir qismi küpə tipli qablardan ibarətdir. Küpə 

tipli qabların müxtəlif forması vardır. Onlar başlıca olaraq saman qarışığı olan 

gildən hazırlanmışdır. Birinci tip küpələr qısa boğazlı olub, ağzının kənarı xaricə 

qatlanmışdır. Zininclidən aşkar olunan küpələr nazik divarlıdır. Naxışnərgiz 

nümunələri isə qum qarışıq gildən hazırlanmışdır. Küpə tipli qabların bəzisi 

xaricdən yaxşı cilalanmışdır (7, Şəkil 26, 3).Sirab abidələrindən aşkar edilən, 

ağzının kənarı xaricə qatlanmış qısa boyunlu küpələrin bənzərləri Lеylаtəpə (21, 

fig. 10, 7), Böyük Kəsik (21, fig. 16, 3) Yаnıqtəpə (23, s. 152), Dоğubəyаzit (33, 

pl. VI, 4) Nоrşuntəpə (28, tаbl. 15, 1; tаblo 55, 3; tаblo 66, 18), Аrslаntəpə VII 

(27, fig. 2, 22), Dеğirmеntеpе, Hаnаqо (34, pl. V, 4) Sаrıgül (34, pl. VIII, 5) 

yaşayış yerlərində rast gəlinmişdir. Bu tip küpələr həmçinin Norçuntəpədə (28, 

taf. 64, 2 ) və Böyük Kəsik (6, tablo XIII, 4) yaşayış yerindən məlumdur. 

Araştırmalara əsasən deyə bilərik ki, belə küpələr Azərbaycanın, o cümlədən 

Naxçıvanın Son Eneolit dövrü üçün xarakterik olmuşdur. 

İkinci tipə daxil olan ağzının kənarı xaricə qatlanmış boğazsız küpələr 

Zirincli Sərinbulaq , Sürümçək yaşayış yerlərindən məlumdur. Bu tip küpələr 

biri (Şəkil 2, 1) qum qarışıq, digərləri isə saman qarışıq gildən hazırlanmışdır. 

Küpələrin xarici səthi hamarlanmış, bəzən isə cilalanmışdır. Sirabçay 

abidələrindən aşkar olunan, ağzının kənarı xeyli geriyə qatlanan küpələrin 

bənzərləriBöyük Kəsik (6, tabl. XVIII, 1-3, 6), Xələc (8, şəkil 8, 

3),Ovçulartəpəsi (32, pl. XIV, 2), Göytəpə (25, fig. 6, 459) yaşayış yerlərindən 

aşkar olunmuşdur.   

Küpələrin üçüncü tipi silindrik boğazlıdır. Onlarının bəzisinin boğaları 

uzun (Şəkil 4, 7-14), bəziləri isə qısa olması ilə fərqlənir. Küpələr boğazının və 

ağız kənarının formasına görə bir-birindən fərqlənir. Küpələr əsasən saman 

qarışığı olan gildən, çox az hallarda isə qum qarışıq gildən hazırlanmışdır. 

Zirinclidən aşkar olunan küpələrdən birinin ağzının altı yuvarlaq deşiklərlə 

naxışlanmışdır Bu tip küpələrin bənzərləri Ovçulartəpəsindən aşkar olunmuşdur 

( 3, s. 52, tablo XVII, 3-8).  
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Sərin Bulaq yaşayış yerindən aşkar olunan silindrik boğazlı küpənin 

ağzının kənarı  relsşəkilli formada xaricə doğru çıxıntılıdır (7, s. 166, şəkil 23, 5) 

Saman qarışığı olan gildən qırmızı rəngdə bişirilmiş, xarici səthi yaxşı 

hamarlanmışdır. Sərin Bulaq nümunəsi ağzının formasına görə Proto Kür-Araz 

keramikası üçün xarakterik olan əlamətləri əks etdirir. 

Küpə tipli qabların az bir qrupu boyalıdır. Bu tip qabların xaricdən 

ağzının kənarı, yaxud ağzının iç tərəfi qara rənglə şəkilmiş ornamentlə 

naxışlanmışdır. Naxışlar bəzən qabların boyanmamış səthinə çəkilmişdir. 

Birbaşa qabların boyanmamış səthinə çəkilən naxışlar Naxçıvanda Xələc və 

Ovçulartəpə yaşayış yerlərin keramika məmulatındanməlumdur. 

 Sürümçək yaşayış yerindən aşkar olunan küpə tipli qablardan birinin  

kənarı qırmızı boya üzərindən qara rənglə naxışlanmışdır (Şəkil 3, 4).  Qurddağ 

yaşayış yerindən aşkar olunan küpə tipli qabların ağzının içəri tərəfi qara rəng 

çəkilmiş xətlərlə naxışlanmışdır (4, şəkil 15, 1). 

Çölmək tipli qabların müxtəlif növləri vardır. Bu tip qablar Zirincli, 

Sürümçək və Yeni Yoldan aşkar olunmuşdur. Çölməklər saman qarışığı olan 

gildən hazırlanaraq qırmızı rəngdə yaxşı bişirilmişdir. Onların bir qrupu silindrik 

boğazlı, düz ağız kənarlı, digərləri isə şargövdəli olub ağız kənarları xaricə 

qatlanmışdır. Bu tüpqaplar Culfa Kültəpəsinin VIA təbəqəsindən (20, fig. 25, 6, 

fig. 28, 1, 3-5, 11-12), Zirinclidən (2, Şekil 4, 3-5), Şorsudan (15, рис. 3, 2, 4; 

рис. 4, 1), Köhnə Pasqah Təpəsindən (35, fig. 8, 1-3), Şərqi Anadoluda 

Norşuntəpə (28, 117, abb. 37-38) yaşayış yerindən məlumdur. 

Qabların bir qismi qalındivarlı təsərrüfat küpələrinin parçalarına aiddir. 

Qablar saman qarışığə olan gildən hazırlanaraq qeyri-bərabər bişirilmişdir. 

Divarları arasında pis bişmiş boz gil layı saxlanmışdır. Qabların ikisinin üzəri iri 

basma ornamentlə naxışlanmışdır. Digər küpə parçasının üzərində halqaşəkilli 

qulp vardır. 

 Sirabçay və Naxçıvançay vadisinin yaşayış yerlərindən məlum olan saman 

qarışıqlı keramika Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvanın Son Eneolit arxeoloji 

abidələrindən yaxşı məlumdur. Bu tip keramika nümunələri Naxçıvanda 

Ovçulartəpəsi (3, s. 25-28; 32, s. 48-54), Xələc (11, c. 54; 8, s. 63-78), Aşağı 

Daşarx, Sədərək (12, с. 5-11), Şortəpə və digər yaşayış yerlərindən də aşkar 

olunmuşdur. Araşdırmalar Sirab ətrafında başlıca olaraq iki tip keramikanın 

qırmızı-sarı rəngli və qəhvəyi rəngli keramikanın yayıldığını göstərir. Yeni Yol 

yaşayış yerində az da olsa üzərinə qara boya çəkilmiş keramika nümunələrinə 

rast gəlinmişdir (9, s. 41). Lakin qırmızı rəngli keramika üstünlük təşkil edir.  

Qəhvəyi və qara rəngli keramika nümunələrinə Xələc yaşayış yerində də 

rastlanmışdır (3, s. 63-78). Bu abidədə qəhvəyi rənglilərin boyalıları da aşkar 

olunmuşdur (8, foto 70). Qəhvəyi, yaxud şabalıdı rəngli keramikaya Muğan 

abidələrində də xeyli rastlanmışdır (18, s. 125). Araşdırmalar Sirabçay və 

Naxçıvançay vadisində rastlanan hər iki qrup keramikanın yerli istehsala məxsus 

olduğunu göstərir. Sirabdan aşkar olunan saman qarışıq, daraqvari alətlə 

naxışlanmış və samanüzlü keramika məmulatının paralelləri Azərbaycan və 

Yaxın Şərq abidələrindən məlumdur. Zirincli, Şorsu, Yumru Sürümçəkdən aşkar 

olunan keramika nümunələrində daraqvarı alətin izlərinə az rastlanmışdır. 

Zirinclidən aşkar olunan kasanın bənzərləri Tülintəpədən bəllidir. Digər kasa və 

küpələrin bənzərləri Сənubi Qafqaz və Şərqi Anadolunun müxtəlif abidələrindən 
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bəllidir. Bu tip keramika növünə Sirabçay və Naxçıvançay abidələrində, demək 

olar ki, rast gəlinmir.  

Sirabçay və Naxçıvançay vadisindəki abidələrin tədqiqi bu bölgədə 

yayılan Son Eneolit mədəniyyətinin Ovçulartəpə mədəniyyətinin davamı 

olduğunu göstərmişdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Son Eneolit abidələrinin 

tədqiqi bu dövrdə bir-birindən fərqlənən mədəniyyətlərin mövcud olduğunu 

göstərir (13, s. 80-92). Sirabçay vadisində yayılan keramika nümunələrində, 

xüsusilə Şorsu yaşayış yerində Leylatəpə mədəniyyətinə məxsus elementlərin 

olduğu müəyyənləşdirilmiş, lakin bu məsələ geniş şəkildə tədqiq olunaraq nəşr 

edilməmişdir. Leylatəpə mədəniyyətinə aid yaşayış yerlərindən  aşkar olunan 

keramika nümunələrinin Ubeyd mədəniyyəti ilə bənzər olması Ubeyd 

tayfalarının şimala hərəkəti və Azərbaycanda məskunlaşması fikrini 

doğurmuşdur. Tədqiqatçılar bu fikri müxtəlif maddi-mədəniyyət nümunələrinin, 

xüsusilə arxitektura, əmək alətləri və keramikanın təhlili əsasında irəli sürmüşlər 

(6, s. 34-35; 13, s. 80-92).Tədqiqatçılar Naxçıvanın Son Eneolit mədəniyyətinin 

yerli ənənələr əsasında inkişaf etdiyini, Urmiya  hövzəsi, Muğan və Ağrı 

(Ararat) vadisinin abidələri ilə ümumi oxşar əlamətlərə malik olduğunu 

söyləmişlər (13, s. 88-89). Ehtimal ki, Ovçulartəpə mədəniyyəti Urmiya hövzəsi, 

Mil, Muğan, Ağrı vadisi və Şərqi Anadolunun müəyyən hissəsini əhatə etmişdir. 

Lakin həmin bölgədən aşkar olunan arxeoloji materiallar yaxşı nəşr 

olunmağından müəyyən fikir söyləmək çətindir. Araşdırmalar göstərir ki 

Naxçıvanın Son Eneolit dövrü keramikası tipoloki cəhətdən Norşuntəpə 

keramikası ilə bənzər olsa da texnoloji xüsusiyyətlərinə görə Norşuntəpənin tünd 

rəngli keramikasından (29, p. 61-78) fərqlənir.Ovçulartəpədə, Sirabçay və 

Naxçıvançay vadisinin keramika məmulatının araşdırılması Naxçıvanın Son 

Eneolit dövrü keramikasının Urmiya hövzəsinin keramikası ilə daha yaxın bağlı 

olduğunu təsdiq etməklə, bu regionda formalaşan mədəniyyətin geniş arealı 

əhatə etdiyini göstərir. Naxçıvanın və Urmiya hövzəsinin Son Eneolit 

abidələrindən aşkar olunmuş obsidian məmulatının araşdırılması da bu iki bölgə 

arasında sıx əlaqələrin olduğunu göstərir.  
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РЕЗЮМЕ 

ГЕКЧЕН АДЖАР 

КЕРАМИКА ЭПОХИ ПОЗДНЕГО ЭТЕОЛИТА ДОЛИН СИРАБЧАЙ И 

НАХЧЫВАНЧАЙ 

Исследование памятников эпохи позднего энеолита показывают, что в этом 

периоде существовали разные культуры. Исследование памятников долин Сирабчай и 

Нахчыванчай показывают, что культура эпохи позднего энеолита этого региона является 

продолжением культуры Овчулартепе. На керамических изделиях Сирабчайской долины, 

особенно на поселении Шорсу прослежены элементы культуры Лейла тепе, однако этот 

вопрос широко не исследован. На основе сходства керамических изделий культуры Лейла 

тепе с Обеидской культурой исследователи пришли к выводу, что племена Обеидской 

культуры  передвигались на север и заселены на территории Азербайджана. Однако 

исследования показывают, что позднеэнеолитическая культура Нахчывана развивалась на 

местной почве и  памятники бассейна озера Урмия, Муган и долина Агры разделяли 

общие особенности. Можно предположить, что,культура Овчулартепе распространилась 

на бассен озера Урмия, Муган и долину Агры. 

Ключевые слова: Восточная Анатолия, Южный Кавказ, культура Лейла тепе, 

долина Сирабчай, культура Овчулартепе 

 

SUMMARY 

GOKÇEN ACAR 

CERAMICS OF THE LATE CHALCOLITHIC AGE OF THE VALLEYS OF 

SIRABÇAY AND NAKHCHIVANÇAY 

A study of monuments of the Late Chalcolithic Age shows that in this period there were 

different cultures. A study of the monuments of the Sirabçay and Nakhchivançay valleys show 

that the culture of the late Chalcolithic Age of this region is a continuation of the Ovçular tepe 

culture. On ceramic products of the Sirabçay valley, especially on the Shorsu settlement, 

elements of the Leila tepe culture are traced, but this issue has not been widely investigated. 

Based on the similarity of ceramic products of the Leila tepe culture with the Obeid culture, 

researchers came to the conclusion that the tribes of the Obeid culture moved north and settled in 

Azerbaijan. However, studies show that the late Neolithic culture of Nakhchivan developed on 

local soil and the monuments of the Lake Urmia, Mugan and Agra Valley basin shared common 

features. It can be assumed that the Ovçular tepe culture spread to the basin of Lake Urmia, 

Mugan and the Agra Valley. 

Keywords: Eastern Anatolia, South Caucasus, Leyla tepe culture, Sirabçay valley, 

Ovçular tepe culture 
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QAZAX – AĞSTAFA  BÖLGƏSĠNĠN ANTĠK VƏ ĠLK ORTA ƏSR ARXEOLOJĠ 

ABĠDƏLƏRĠ 

 

 Məqalə Qazax-Ağstafa bölgəsinin antik, ilk orta əsr alban dövrü xristian abidələrinin 

yerləĢdiyi ərazilərdə arxeoloji kəĢfiyyat iĢləri və arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilmiĢ maddi 

mədəniyyət nümunələrinin elmi tədqiqinə həsr olunmuĢdur. Qafqaz Albaniyasında xristianlığın 

ilk yayıldığı  ərazilərdən biri də  Qazax-Ağstafa bölgəsdir. Bölgənin  qədim yaĢayıĢ yerləri, qəbr 

abidələri arxeoloji baxımdan tədqiq edilir. Azərbaycanın digər bölgələrindəki Mingəçevir, 

Ağdam, Mil düzü, həmin dövr abidələri olan Yaloylutəpə mədəniyyəti ilə oxĢar nümunələri 

arxeoloji baxımdan təhlil edilir. Alban mədəni irsinin dərin köklərinin arxeoloji materiallar 

əsasında öyrənilməsinin elmi izahı verilir.  

Açar sözlər:  Ġlk orta əsr, alban, antik, arxeoloji, qərb bölgəsi, qəbr abidələri, məbəd 

 

 Qafqaz Albaniyasında xristianlığın ilk yayıldığı  ərazilərdən biri də  

Qazax-Ağstafa bölgəsi olmuşdur. Bu nöqteyi nəzərdən arxeoloji abidələrin 

tədqiqi, tarix boyu xalqın sosial, mədəni durumunun, mənəvi mühitinin 

formalaşması prosesinin izlənilməsində və həyat tərzi, dini görüşləri və.s 

haqqında qiymətli mənbə kimi əhəmiyyət kəsb edir.  Məqalə  Azərbaycanın qərb  

bölgəsinin antik, ilk orta əsr alban dövrü xristian abidələrinin yerləşdiyi 

ərazilərdə arxeoloji kəşfiyyat işləri və arxeoloji qazıntı zamanı əldə edilmiş 

maddi mədəniyyət nümunələrinin elmi tədqiqinə həsr olunmuşdur.  

 Tədqiqatçılardan İ.Nərimanov, F.Muradova, C.Rüstəmov, F.Muradova,  

K.Məmmədzadə, C. Xəlilov, A.Məmmədov və digərlərinin ayrı-ayrı hesabat və 

əsərlərində bəhs etdiyimiz abidələr haqqında məlumat verilmişdir. Əsrlərin daş 

yaddaşı olan qədim yaşayış yerləri, qala divarları, alban məbədləri və qəbir 

abidələrinin antik və ilk orta əsr tarixinin bir sıra mühüm problemlərinə dair elmi 

mülahizələr istiqamətində araşdırmalar bu gün də davam etməkdədir. 

Bölgə erkən feodalizm və intibah dövründə mövcud dini etiqadların 

müxtəlifliyi baxımdan olduqca zəngindir. Tarixi-arxeoloji araşdırmalardan aydın 

olmuşdur ki, bölgənin Alban xristian abidələri olan mağara-məbədlər, monastr 

və  kilsələrin dinin təsirində formalaşma prosesindəki durğunluq, dini 

ziddiyyətlər zəminində baş vermişdir.  Qafqaz Albaniyasında xristianlığın təbliği 

prosesinin ləng getməsinin səbəbi isə digərini əvəzləyən məzhəb qarşıdurması 

olmuşdur ki, buna səbəb Bizans imperiyasının diofizit təriqətinin, monofizit və 

nestorian təriqətlərini təqib etməsi idi. Mədəni irsimizin öyrənilməsində yaşayış 

yerləri, qəbir abidələri əsas amillərdən biri olaraq antik dövrdən başlayaraq ilk 

orta əsrlərdə də öz əhəmiyyətini saxlamışdır.  

Qazax-Ağstafa ərazisində İslam dininin yayılmasına qədərki dövrdə 

müxtəlif dəfn adətlərini əks etdirən qəbir tipləri mövcud olmuşdur. Qazax-

Ağstafa bölgəsində aparılan arxeoloji tədqiqat işləri zamanı antik və ilk orta 

əsrlərdə aşağıdakı qəbir tiplərinin olduğu müəyyən edilmişdir. Bunlar torpaq, 

katakomba, daş qutu olan alban xristian qəbrlərindən ibarətdir.  
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      Qazax rayonun Yuxarı və Aşağı Əskipara kəndləri qədimiliyi,  

abidələrlinin zənginliyi ilə seçilir. Burada V-VI əsrlərdə salınmış qədim şəhər 

yeri də qeydə alınmışdır.  Aşağı Əskipara kəndindəki alban məbədinin 

məbədyanı qəbristanlığında bəzi qəbir daşlarına rast gəlinir. Hələ də  bu 

torpaqlar erməni işğalı altındadır. Əzəli torpaqlarımız və bu torpaqlardakı Alban 

dövrü xristian abidələrimiz ermənilər tərəfindən “erməni-xristian” abidələri adı 

altında təqdim edilir. Alban məbədində ermənilər “bərpa” adı altında çirkin 

saxdalaşdırma işlərini qriqoryan məzhəbinə uyğun şəkildə həyata keçirib.  

      1985-ci ildə Qazax arxeoloji ekspedisiyası rayonun Tatlı və Kəmərli 

kəndləri ərazisində Kür və Həsənsu çayları arasında Qafqaz Albaniyası 

dövlətinin xristianlıq dövrünə aid məbəd qalıqlarının olduğunu qeyd edir. 1987-

ci ildə Qazax arxeoloji ekpedisiyasının axtarışlarının nəticəsi olaraq Avey dağı 

ərazisində (Daş Salahı kəndi) Qafqaz Albaniyası dövrünə dair abidələr kom-

pleksi nəzarətə götürülür. Bu ərazidə 8 məbəd, 2 şəhər yeri, müdafiə hasarı və 

bürcləri olan 2 qala qalığı, 30 qədər sünii mağara, yel dəyirmanı, su anbarları, 

bitgi yağı istehsalı üçün diametri 1,4 m ölçülü sıxıcı daş çarx qeydə alınır. Avey 

dağında qeydə alınmış 8 məbədin 4-ü təbii qayadan yonulduğu, digər 4 –nün isə 

inşa edildiyi diqqətə çatdırılır. İki nefli məbədin qapısı cənubda olmaqla, şimal 

hissəsinin tavanı tağvari, cənub hissəsindəki isə silindrik gümbəzlə tamamlanan 

tikilinin üstü kirəmid formada yonulmuş iri əhəng daşlı laylarla örtüldüyü qeyd 

edilir (5, s.10-13). Bu məbəd dağın ən yüksək zirvəsində yerləşir və dağın adıyla 

Avey məbədi adlanır.   

         Qazax rayonu ərazisində Ağstafaçayın sağ sahilində antik dövrə aid 

dağıdılmış yaşayış yeri və torpaq qəbirlərdən  alban dövrü “Yaloylutəpə” 

mədəniyyətinə xas olan  gil qab nümunələrinin qalıqları aşkar edilmişdir. Tarix 

ədəbiyyatlarında bu yerlər qədim alban şəhəri Xalxal (Lala) indiki Qazax rayonu 

ərazisində Kür çayının sağ sahilində yerləşib, III əsrdən Alban şahlarının qış 

iqamətgahı olması haqda məlumatlar vardır (14, s. 264). Maddi mədəniyyət 

nümunələrinin qalıqları məişətdə istifadə edilən vazalar, süddan biçimli qablar, 

su qabları, lüləkli və tək qulp qablar, dolçalar, camlar, kiçik küpə və zoomorf 

qablardan ibarətdir. Gil qablardan üç ədədi arxeoloji ədəbiyyatlarda süddan 

biçimli qablar tipinə daxil edilən kiçik ölçülü, digər ikisi isə enli ağızlı kənarı 

çölə açılan qırmızı rəngdə novçalı qab tipi olduğu qeyd edilir. Qırmızı rəngdə 

olan novçalı qabın hündürlüyü 10, gövdəsinin diametri 12 sm qeydə alınıb. 

Süddan biçimli qablarda ağız kənarları  üçləçəkli olub, alçaq silindirvari ayağa, 

konusvari oturacağa malik bardaq tipli su qablarıdır. Əldə edilən gil qab 

nümunələrinin hazırlanması məsələsinə gəldikdə isə, qeyd edildiyi kimi, 

keyfiyyətli gildən hazırlanıb, lazımınca bişirildiyi və parıldayanadək sürtülüb 

hamarlandıqdan sonra qırmızı rənglə boyandığı haqda məlumat verilir (6. s, 35-

45).  Qabların boğaz hissəsi üstü iki halqavari  üfüqi kəsmə və maili çərtmə 

xətlərin arasının batıq nöqtələrlə naxışlandığı vurğulanır. Həmçinin qoşa 

düyməvari dairəciklər bəzək olaraq qabların qulp hissələrində izlənilmişdir. 

Ərazidən tapılan oturacağı içəri batıq düzəldilmiş zərif camların ən qədim və 

oxşar nümunələri Mingəçevirdə torpaq qəbrlərdən (12, s. 153) Mil düzündə 

Qaratəpə yaşayış yerindən, Ağdamda İlanlı təpədən açılmış qəbirlərdə də (13, s. 

88-89) aşkar edilmişdir.   
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Maye saxlamaq və ya süzmək üçün keyfiyyətli gildən düzəldilmiş zoomorf 

təsvirli qablar maral fiquru formasında hazırlanmışdır. Belə formalı qablar 

analoji olaraq Mingəçevir küp qəbrlərində də tapılmışdır. Zoomorf qabın üzəri 

qırmızı boyanmış və sarı rənglərlə nəbati naxışlarla bəzədildiyi qeyd olunur (6, 

s. 37).  

   Qazax rayonu Qazaxbəyli kəndinin “Çalatəpə” deyilən yaşayış yerindəki 

qəbrlərdə aparılan kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlarda yerüstü (3, s. 4) əldə edilmiş 

materialların dövrünü müəyyən etmək üçün kiçik miqyasda qazıntı işləri 

aparılmışdır. Təpə dağıdılmış vəziyyətdədir. Təpədə aşkara çıxarılmış 

qəbirlərdən biri torpaq səthindən təxminən 1m dərində  III kvadratdakı № 5-li 

qəbir olmuşdur. Uzunluğu 1,6 m, eni 0,75 sm, dərinliyi isə təxminən 1m olan 

qəbirdə skletin vəziyyəti şimal - qərbdən cənub - şərqə sağ böyrü üstə, dizdən 

bükülü, sol əli üzünə qarşı qaldırılmış, sağ əli qılıncın dəstəsinə müqabil halda 

uzadılmışdır (3, s. 34-35). İstiqamətə gəldikdə isə ölülər müəyyən bir istiqamətə 

doğru yönləndirilmişdir. Başı şimal-şərqə və cənub-şərq istiqamətində 

basdırılmış ölülərə də təsadüf olunur. Qəbirlərin ən sıx olduğu yer təpənin 

mərkəz  hissəsi olmuşdur. Oğuz rayonu ərazisindəki qədim qəbristanlıqlarda da 

bu şəkildə dəfn etmə adətinə təsadüf edilmişdir. Çalatəpədən bir km cənub-

qərbdə yerləşən Balaca təpə adlanan ərazidə aşkar edilən qəbirlər isə maddi 

mədəniyyət qalıqlarına əsasən IV-VII əsrlərə aid edilmişdir. Bu qəbirlərdə də 

vahid istiqamət olmamışdır. Bu cür qəbrlərdən ikisində tədqiqat aparılmışdır. 

Bölgənin maddi mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan Alban dövrü xristian qəbir 

abidələrində dəfn adətləri Mingəçevirin xristian qəbrlərində  olduğu kimi eynilik 

təşkil etmişdir. Qazax-Ağstafa rayonlarındakı arxeoloji tapıntılar alban 

mədəniyyətinin dərin izlərinin və burada əsrlər boyu davamlı yaşayış üçün 

əlverişli şəraitin olduğu fikrini tamamlayır. 

       Gəncə arxeoloji ekspedisiyası 2012-ci ildə Azərbaycan və Gürcüstan 

Respublikalarının sərhəddində yerləşən, tarixi ərazimizdə inşa edilmiş Alban 

dövrü xristian məbədinədə, Keşikçidağ abidələr kompleksində arxeoloji tədqiqat 

işləri aparmışdır (1, s. 132). Abidələr kompleksi tarixən Qafqaz Albaniyasının 

inzibati ərazi vahidi olan Kambisena vilayətinin torpaqlarında (hazırki Ağstafa 

rayonunun ərazisi) inşa edilmişdir. Arxeoloji kəşfiyat işlərinin nəticələri burada 

ilk insan məskənlərinin e.ə II minilliyin sonu-I minilliyin əvvələrində dəmirin 

kəşfi ilə əlaqədar hasarlı yaşayış məskənlərinin izləri olduğu qənaətini sübuta 

yetirmişdir. Keşikçidağın ətəyində Ceyrançöl deyilən ərazidən  “kurqan çölü” 

adlandırılan yerdə, qəbirlərdən son tunc-ilk dəmir dövrünə aid maddi-

mədəniyyət qalıqları əldə edilmişdir. Mədəni təbəqələrdən əldə edilən saxsı 

materialları antik dövrdən  son orta əsrlərədək Keşikçidağ ərazisində yaşayışın 

ardıcıl olduğunu təsdiqləmişdir (1, s. 159-162).  

    2003-2004-cü illərdə isə M.Mansurov tərəfindən alban xristian məbədi, 

mağaralar kompleksinə baxış keçirilmişdir (4, s. 71-72).  Oradan xristian motivli 

polixrom təsvirlər və yazılar qeydə alınmışdır.  

     Aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən  Keşikçidağ mağaralar 

kompleksi əvvələr bütpərəstlərin ibadət yeri olduğu qənaətinə gəlməyə əsas 

verir. Burada tarixi-mədəni dövrlər üzrə müxtəlif inkişaf mərhələlərində yaşayış 

- məişət amili birinci olmaqla, mədəni əlaqələrdə inteqrasiya və sintezinin 

mövcudluğu tarix boyu formalaşan dini ənənələrə təsir göstərmişdir.  Keşikçidağ 
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mağara məbədlərinin Azərbaycanın digər bölgələrindəki məbədləri ilə oxşarlıq 

əlamətlərini ortaya çıxarmışdır (10, s. 349-350). Bütün bunlar isə buradakı 

mağara məbədlərinə gürcülərin iddialarının əsassız olduğunu elmi əsaslarla bir 

daha təsdiq edir. Azərbaycan tolerant bir ölkə olaraq  tarix boyu müxtəlif 

dövrlərdə yaradılmış, fərqli dini etiqadlara xidmət edən abidələrə müsbət 

münasibət bildirmişdir. Maddi mədəniyyət abidəsi olan Keşikçidağ 

monastrındakı mağaralar təbii, fiziki təsirlərə məruz qalmasına baxmayaraq, öz 

tarixi görünüşünü indiyədək qoruyub saxlamışdır. Mahiyyətcə bir məqsədə 

əxlaqi, dini kamilliyə yol açmış bu mədəniyyət abidəsində tanrıçılıq fəlsəfəsi 

təbliğ edilərək, sonrakı  dövrlərdə də  dini məqsədlər üçün istifadə edilmişdir . 

   Arxeoloji tədqiqatlar ərazidə əhəngdaşından inşa edilmiş üçnefli xristian 

məbədlərinin qalıqlarını aşkarlamışdır.  Qeydə alınan üçnefli bazilika üslubunda 

inşa edilmiş Tatlı məbədi Ağstafa rayonunun ərazisində qeydə alınmış ilk orta 

əsr yaşayış yerinə məxsus olmuşdur. “Saray qalası” adlandırılan yaşayış yeri, 

relyef baxımından nisbətən yüksək ərazidə qərar tutaraq, qala divarları ilə əhatə 

olunmuşdur. Həmin ərazidə uzunluğu 38 x 24 x 29 sm olan kirəmitlər üzə 

çıxarılmışdır. Tədqiqatçıların fikrincə bu kirəmitlərdən məbədin dam örtüyündə 

istifadə edilmişdir ( 2). Abidənin tədqiqatçıları məbəd yerləşən mədəni təbəqəni 

şirli keramika və metal məmulatı, o cümlədən, Bizans imperatoru X Konstantin 

Duka (1059-1067–ci illər) adından zərb edilmiş qızıl sikkə pulların tapılması ilə 

əlaqələndirərək X əsrə aid etmişlər (11, s. 30-33).  

    Bu məbəd buradakı orta əsr yaşayış yerinə məxsusdur. Belə ölçü 

kirəmitlərə Albaniyanın ilk orta əsr abidələrində təsadüf olunmuşdur.  Ağstafa 

rayonu, Tatlı kəndi ərazisində tapılmış xaçdaş, üzərindəki xaçın aşağı qolunun 

hər iki yanında maraqlı bitki təsvir edilmişdir. Tatlı daşı öz daxili quruluşu 

etibarılə VIII-X əsrlərə aid Govurqala (Ağdam rayonu) məbədinin divarına həkk 

edilmiş xaçı xatırladır.  Tatlı xaçdaşında hörmə naxışdan ibarət haşiyə yoxdur. 

Bütün bunları nəzərə  alaraq, həmin xaçdaşı IX əsrə aid etmək olar (2). 

 Qazıntılar zamanı müəyyən edilmişdir ki, məbəd dağıntıya məruz 

qaldıqdan sonra, təqribən X-XI əsrlərdə bərpa edilmiş, bərpa işlərində bişmiş və 

çiy kərpicdən istifadə olunmuşdur (11, s. 43). Beləliklə, məbədin VII-VIII 

əsrlərdə inşa edildiyi haqqında fikir irəli sürmək olar. Yenidənqurma zamanı 

məbədin qərb hissəsi tamamilə sökülmüş, ibadət zalı xeyli kiçildilərək hər 

tərəfdən uzunluğu 3m müəyyən edilmiş, məbədin damı kirəmit əvəzinə qamışla 

örtülərək gillə suvanmışdır. Dövrün siyasi mənzərəsini nəzərə almaqla deyə 

bilərik ki, bir-birini əvəz edən dini dəyişkənlik  dövrün dini abidələrindən də 

təsirsiz ötüşməmişdir. 

      Ağstafa rayonu (Pirli kəndi) “Qabaqtəpə” qədim yaşayış yerindən tunc və 

Alban dövrünə aid xeyli maddi-mədəniyyət nümunələri toplanmışdır. Burada 

yaşayışın dövrü və mədəni təbəqənin qalınlığını müəyyən etmək məqsədi ilə 

yoxlama xarakterli qazıntı işləri aparılmış, qazıntı sahəsindən çoxlu sayda 

təsərrüfat küpü, dulus dəzgahında keyfiyyətli gildən hazırlanmış xeyrə, küpə, 

çölmək, cam, sac, təknəvari qablar, kasa tipli boz və sarımtıl rəngli qablar 

aşkarlanmışdır (7, s. 26-27). Dulus qabların üzəri, qabarıq və paralel xətlər 

arasında gil düyməciklərlə, batıq, sınıq naxış nümunələrindən istifadə edilməklə 

bəzədilmişdir.  Bu abidədə Alban dövrü üçün səciyyəvi olan (təpənin şimal-qərb 

tərəfindən) üstü ağ anqobla üfüqü çəkilmiş zərif xətlərlə örtülmüş və 
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şüyrələnmiş, görkəmcə çox zərif olan nazik divarlı məişətdə istifadə edilən saxsı 

qab hissələrinə rast gəlinmişdir (9, s. 230). 

     Qazax-Ağstafa  bölgəsinin Alban dövrü xristian qəbir abidələri bütün 

xüsusiyyətlərinə görə: skeletin istiqamətinə, vəziyyətinə görə Mingəçevirin 

xristian qəbirləri ilə eyni olub, heç də fərqlənmir. Maddi mədəniyyətin tərkib 

hissələrindən olan qəbristanlıqlarda aparılan arxeoloji  qazıntılar ilk orta əsrlər 

Azərbaycan mənəvi mühitinin, dini adət - ənənələrinin öyrənilməsi  baxımdan 

əhəmiyyətlidir. Əsas etibarı ilə bölgənin antik və ilk orta əsrlər Alban dövrü 

xristian qəbir abidələri torpaq qəbirlər olmaqla alban xristian və müsəlman 

qəbirlərindən ibarət olmuşdur. Xatırladaq ki, Qafqaz Albaniyası ərazisində 

eramızın IV əsrinə kimi möhkəm kök salmış müxtəlif bütpərəst etiqadlarının 

mənafeyinə uyğun olan xristian dini yayılmağa başlamışdır. İranın hakim 

dairələri xristianlıq və bütpərəstliklə mübarizə apardıqları halda Albaniya 

ərazisində ərəb xilafətinin hakimiyyəti möhkəmləndikdən sonra bölgədə tədricən  

İslam dini yayıldı.   

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bölgənin ilk orta əsrlər Alban dövrü xristian 

abidələrinin yaranması Qafqaz Albaniyasında xristianlığın rəsmi dövlət dininə 

çevrilməsindən sonrakı dövrə təsadüf etmişdir. Xüsusilə, memarlar ilk orta 

əsrlərdə qalaların və digər tikililərin inşasnda iri qaya və çay daşlarından istifadə 

edərkən relyefi nəzərə almış, əsasən yüksəklikləri seçmişdirlər. Araşdırmaların 

nəticəsi olaraq deyə bilərik ki, bütpərəstliyin dərin kök saldığı bu ərazilərdə, 

Alban xristian din xadimləri mağara məbədləri  ilk bütpərəst tikililəri üzərində 

inşa etdirmiş, VII əsrdən həm İslam dininin təsirindən qorunmaq, həm də dini 

təsiri gücləndirmək məqsədi ilə Qarabağda olduğu kimi sıldırım qayalıqlarda və  

dağ zirvələrində məbədlərin inşasına üstünlük vermişdilər. Digər səbəb isə 

görünür bütpərəsliyin qalığı olan dağ, qaya inancından qaynaqlanırdı. 

      Son dövr Qazax-Ağstafa bölgəsində aparılmış arxeoloji kəşfiyat işlərinin 

nəticəsi olaraq bir neçə yeni yaşayış yerləri qeydə alınıb. O cümlədən, Qazax 

rayonun Gürcüstanla sərhəddinə yaxın olan İncəsu çayının hər iki sahilində I 

Şıxlı kəndi yaxınlığında Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti üçün səciyyəvi olan 

yaşayış yeri aşkar edilmişdir. Arxeoloji kəşfiyyat işləri üçün (Daş Salahlı, 

Alpout kəndlərinin arasında  Avey dağından cənubda 4 böyük silsilə yaşayış 

yerləri,  Novruzlutəpə, Böyüktəpə, Musaköy və Çaylı kəndlərəri ərazisində,  

Coğazçayın Ağstafaçayına töküldüyü yerdə (eniolit və tunc dövrü), Ürkməzli 

kəndi ərazisində Qazax-Əskipara şossesi yolunun üstündən  200 metr aralıda,  

Coğazçayın sol sahilində yaşayış yerləri aşkar qeydə alınmışdır. Coğazçayın sol 

sahilindəki I Alpout yaşayış yerindən əldə edilən maddi qalıqların əksəriyyətinin  

antik  ilk orta əsrlər dövrünə aid keramika nümunələrinin olduğu qeyd edilir (8, 

s. 340-341). Arxeoloji abidələrlə zəngin olan bu bölgədə hələ xeyli sayda 

arxeoloji-tarixi abidələr vardır ki, tədqiqatlardan kənarda qalıb və onların aşkar 

edilərək arxeoloji qazıntılara cəlb edilməsi bölgənin qədm dövr tarixinin 

qaranlıq məqamlarının aydınlaşdırılması baxımdan əhəmiyyətlidir.                          

   Beləliklə, bölgədən əldə edilən maddi sübutlar, alban məbəd qalıqları, şəhər 

yeri, çoxlu sayda saxsı məmulatları və digər arxeoloji artefaktlar,  Azərbaycanın 

digər bölgələrindən tapılan alban dövrü arxeoloji materiallar ilə səsləşməsi, bu 

bölgənin Qafqaz Albaniyasının inzibati ərazi vahidliyində olduğunu sübuta 

yetirir. Bütün bu göstəricilər Azərbaycanın qərb sərhədlərinin müəyyənləşdiril-
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məsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Qazax-Ağstafa bölgəsində  arxeoloji 

qazıntılar aparılmış və burada nəzərdə keçirilmiş arxeoloji abidələrin çoxu tunc 

dövrünün sonu, dəmir və ilk orta əsrlər dövrünün əvvəllərinə aid edilir. Yaşayış 

yerləri, məbədyanı qəbir abidələri qismən öyrənilmiş bu dövr üçün yaxın 

gələcəkdə geniş şəkildə arxeoloji qazıntıların aparılması və lazımi səviyyədə 

öyrənilməsi Alban mədəni irsinin dərin köklərinin  elmi izahı hesab edilə bilər.            
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РЕЗЮМЕ 

ДУРДАНА ЮСИФОВА 

ДРЕВНИЕ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

ГАЗАХ-АГСТАФИНСКОГО РАЙОНА 

              Статья посвящена научному изучению археологических раскопок и образцов 

материальной культуры,  полученных при археологических раскопках на территориях 

древних,   раннесредневековых албанских христианских памятников  в Газах-

Агстафинском районе. Газах-Агстафинский  район – одно из первых ареалов христианства 

в Кавказской  Албании.  Древние  и  раннесредневековые поселения  и гробницы региона  

изучаются  с археологической  точки зрения. Проведены сравнения  с находками 

албанского периода в других регионах Азербайджана,  таких как  Мингячевир, Агдам, 

Мильская равнина, образцы культуры Ялойлутепе проанализированы с археологической  

точки зрения. С археологической  точки зрения изучаются древние и раннесредневековые 
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поселения региона. Научное объяснение изучения глубоких корней албанского 

культурного наследия на основе археологических материалов.  

Ключевые слова: средневековый, албанский, античный, археологический, 

западный молот, надгробные памятники, храм. 

 

SUMMARY 

DURDANA YUSIFOVA 

ANCIENT ERLY MEDIEVAL ARCHEOLOGIAL MONUMENTS OF GAZAKH–

AGSTAFA REGION 

                 The article is devoted to the scientifıc study of archaelogical excavations and samples 

of material culture obtained  during archaeological excavations  in the territories of ancient, early 

medival Albanian Chistian monuments in Gazakh-Agstafa region. Gazakh-Agstafa region is one 

of  the fırst areas  of Christianity in Caucasian Albania. Ancient and early medieval settlements 

and  tombs of the region are studied from an archaeological point of view. Comparisons are 

made with the fınds of the Albanian  period in Mingachevir, Agdam, Mil plain in other regions 

of Azerbaijan, samples similar to the  Yaloylutepe culture are analyzed point of  archeological  

point of view.  Scientifıc explanation  of the study of the deep rots of the Albanian  cultural 

heritage based on archaeological materials. 

           Key words: early medieval, albanian, antique, archeological, western region,  tombs, 

temple 
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BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI VƏ ƏTRAF DÜZƏNLĠKLƏRĠN TƏBĠĠ 

LANDġAFTLARININ ANTROPOGEN TRANFORMASĠYASININ YARATDIĞI 

PROBLEMLƏR  

 

Təbii landĢaftlarının antropogen transformasiyasının törətdiyi ekoloji problemlər 

araĢdırılmıĢdır. Tədqiqat zamanı müəyyən edilmiĢdir ki, landĢaftların antropogen 

transformasiyası region üçün təhlükəli olan sel ocaqlarını və sürüĢmələri aktivləĢdirir, 

landĢaftların deqradasiyasını sürətləndirir. Əhalinin artımı və yaĢayıĢ məntəqələrinin sürətli 

inkiĢafı landĢaftların antropogenləĢməsini müvafiq olaraq artırır, nəticədə antropogen yüklərin 

təzyiqinə daha çox məruz qalan landĢaftlarda ekoloji tarazlıq pozulur. Xüsusi ilə bu proseslərin 

törətdiyi müxtəlif fəsadların qarĢısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərin hazırlanmasına böyük 

ehtiyac duyulur. Eyni zamanda qeyd edilən ekoloji proseslərin düzgün idarə edilməsi və 

nəzarətdə saxlanılmasının elmi əsaslarının hazırlanması da vacib məsələlərdən biridir. 

Məqalədə qeyd edilən problemlərin müəyyən qisminin həll edilməsinə cəhd edilmiĢdir. 

Açar sözlər: deqradasiya, sel ocaqları, ekoloji problem, transformasiya, diferensiasiya, 

antropogen təsirlər, kosmik Ģəkillər, deĢifrləmə, landĢaft.  

 

Böyük Qafqazın cənub yamacı və ona bitişik dağətəyi düzənliklərin təbii 

və antropogen landşaftları respublikamızın alimləri tərəfindən müxtəlif 

aspektlərdə tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatlar içərisində H.Ə.Əliyevin (2002), 

B.Ə.Budaqov və A.A.Mikayılovun (1980, 1988), M.A.Müseyibovun (2003, 

2013), Y.Ə.Qəribovun (2011, 2012), İ.İ.Mərdanovun (2017, 2018), 

C.S.Məmmədovanın, I.Y.Kuçinskayanın, M.Ə.Süleymanovun və s. müəlliflərin 

böyük xidmətləri olmuşdur. Buna baxmayaraq, təbii landşaftların antropogen 

transformasiyasının yaratdığı ekoloji problemlər, risk və təhlükələr əsaslı tədqiq 

edilməmişdir. Ona görə də təqdim olunan tədqiqat işi metodik baxımdan 

aktuallığı və müasirliyi ilə fərqlənir. 

Biz tədqiq olunan regionun kosmik şəkillərin deşifirlənməsi əsasında 

qeyd edilən müəlliflərin əsərlərini təhlil etməklə Böyük Qafqazın cənub yamacı 

üçün 1:100000 miqyaslı müasir landşaft xəritəsi tərtib etmişik. Xəritədə təbii və 

antropogen komplekslərin yüklənməsi onların təbii konfiqurasiyasının dəyişməsi 

landşaft vahidlərində təsərrüfat sahələrinin istiqaməti, ərazinin mənimsənilməsi, 

antropogenləşmə xüsusiyyətləri əks edilmişdir. Kosmik şəkillərdən əldə edilən 

informasiyalardan başqa landşaft vahidlərinin relyefi, torpaq, bitki örtüyü, iqlim 

şəraiti, səth və yeraltı suları da təhlil edilmişdir. Eyni zamanda regionun ekoloji 

şəraiti də qiymətləndirilmişdir. 

Təhlil. 

Antropogen landşaftlar özünəməxsus əlamətləri və xüsusiyyətləri ilə ilkin 

komplekslərdən fərqlənirlər (5). Regionda məskunlaşmış əhalinin və yaşayış 

məskənlərinin sayının artması həm təsərrüfat sahələrinin daha sürətli inkişaf 

etdirilməsinə, həm də təbii landşaftların insanlar tərəfindən daha çox 
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mənimsənilməsinə və korlanmasına səbəb olur. Bu proseslərdə əçinkilik fəaliyyəti 

ilə yanaşı mal-qaranın normadan artıq otarılması da böyük rol oynayır (6).  

Tədqiq olunan regionun müasir təbii landşaftları yaşayış məntəqələrinin 

salınması və əhali məskunlaşması üçün olduqca əlverişli ekocoğrafi şəraitə və 

sosial-iqtisadi potensiala malikdir. Çoxillik statistik məlumatların təhlili nəticəsində 

müəyyən edilmişdir ki, əhalinin və yaşayış məntəqələrinin sayı artdıqca, təbii 

landşaftların pozulması və onların müxtəlif antropogen mənşəli modifikasiyalarla və 

insanların həyat fəaliyyətinə xidmət edən aqrokomplekslərlə və selitep landşaftlarla 

əvəzlənməsi prosesi də müvafiq şəkildə artır.  

Böyük Qafqazın cənub yamacı və ətraf düzənliklərdə landşaftların 

antropogenləşməsi artdıqca, regionun şəhər, qəsəbə və kənd məskunlarında əsaslı 

şəkildə kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri yaranır. Bu xüsusiyyətlər tərtib 

etdiyimiz cədvəldə də öz əksini tapır (cədvəl 1.)  

Cədvəl 1 

Böyük Qafqazın cənub yamacı və ətraf düzənliklərdə yerləşən yaşayış 

məntəqələrinin və əhalinin sayı 

İnzibati 

rayon-lar 

Yaşayış məntəqələrinin sayı Əhalinin sayı (nəfərlə) 

Şəhər Qəsəbə 
Kənd 

bələdiyələri 

Şəhər 

əhalisi  

Qəsəbə 

əhalisi 
Kənd əhalisi 

Balakən 1 1 17 9317 999 79511 

Zaqatala 1 2 16 19772 11266 87190 

Qax 1 - 16 12328 - 40931 

Şəki 1 2 16 62965 2320 105448 

Oğuz 1 - 14 6891 - 33393 

Qəbələ 1 3 17 12415 19649 61588 

İsmayıllı 1 2 15 15004 2317 62009 

O cümlədən, 

Cəmi: 7 10 111 138692 36551 470070 

Mənbə: ARDSK məlumatları, statistik məcmuə əsasında hazırlanmışdır.  

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi Böyük Qafqazın cənub yamacında və ona 

bitişik düzənliklərdə 111 kənd bələdiyyəsi və bunlarda yerləşən 300-dən artıq 

kənd, 10 qəsəbə və 7 şəhər mövcuddur (2). Şəki, Zaqatala, Qəbələ və İsmayıllı 

daha çox yaşayış məntəqələrinə malikdir. 

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, regionda yaşayış məntəqələri 

üzrə əhalinin yerləşməsinə diqqət yetirsək görərik ki, regionun şəhərlərində 

138692 nəfər, qəsəbələrində 36551 nəfər, kənd yaşayış məntəqələrində isə 

470070 nəfər əhali məskunlaşmışdır (1). Göründüyü kimi region əhalisinin 

böyük əksəriyyəti kəndlərdə məskunlaşmışdır. Kəndlərdə məskunlaşan əhalinin 

payı orta hesabla 60-89%-ə çatır. Zaqatala əhalisinin 73,6%-i, Şəki əhalisinin 

61,7%-i, Qəbələ 65,8%-i, Qax əhalsinin 76,8%-i, Balakən əhalsinin 88,5%-i 

kənd tipli yaşayış məskənlərində cəmlənmişdir (3). Bu isə bir daha təbii 

landşaftların transformasiyasında kənd təsərrüfatı ilə bağlı təsərrüfat təsirlərinin 

daha böyük rola malik olduğunu göstərir.  

Tədqiq olunan region respublikamızda əhalinin daha sürətlə artdığı 

ərazilərdəndir. Xüsusilə regionun kənd və qəsəbələrində məskunlaşmış əhalinin 

sayı daha sürətlə artır (4). Nəticədə yaşayış məskənlərinin arealı sürətlə 
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genişlənir plansız şəkildə inşa edilən yaşayış evlərinin və köməkçi sahələrin 

artımı hesabına təbii landşaftların kəskin azalması və korlanması problemi də 

yaranır. Əhali tərəfindən yeni yaşayış evlərinin tikilməsi zamanı çox sayda ağac 

və kolların qırılması, onlardan tikinti materialı, oduncaq, yanacaq kimi istifadə 

edilməsi sürətlə artır. Təbii meşələrin və kolluqların arealı müvafiq olaraq azalır.  

Əhalinin xüsusi çəkisinin artması təbii olaraq təsərrüfat sahələrinin də 

inkişafını tələb edir. Belə ki, tədqiqat ərazisində təsərrüfat sahələrinin, xüsusilə 

kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı, suvarma əkinçiliyinin, örüş və otlaq 

sahələrinin genişləndirilməsi əraziyə antropogen təsir yükünün artması ilə 

nəticələnir. Məhz bu baxımdan, antropogen amillərin təbii landşaftlara təsirini 

nəzərə almaqla, yaşayış məntəqələrinin və əhalinin sayının landşaft kompleksləri 

üzrə paylanmasının tədqiqi xüsusi əhəmiyyətlidir. 

Yaşayış məntəqələrinin və əhalinin təbii landşaftlar üzrə paylanmasının 

təhlili göstərir ki, əhalinin böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı üçün daha çox 

yararlı olan, münbit torpaqlı, əlverişli relyefə və iqlim xüsusiyyətlərinə malik 

landşaftlarda cəmlənmişdir. Əhalinin və yaşayış məntəqələrinin 70%-dən çoxu 

ilk növbədə düzən, meşə, çəmən, dağətəyi və alçaq dağlığın çöl, meşə-çöl, maili 

düzənliklərin və hamar tirələrin qəhvəyi, şabalıdı-qaratorpaqlı transformasiya 

olunmuş meşə altından çıxmış və çölləşmiş komplekslərində, dağ çöllərində 

dağarası düzənliklərin intreqanal landşaftlarında, genişlənmiş çay terraslarında 

və s. cəmlənmişdir. 

 
I. İntensiv istifadə edilən, kəskin transformasiya olunmuş dəmyə və suvarılan 

aqrolandşaftlar (1-8). 

II. Kəskin transformasiya olunmuş, müntəzəm təsərrüfat təsirlərinə məruz qalan 

seliteb komplekslər (9-13). 

III. Qeyri-müntəzəm antropogen təsirlərə məruz qalmış müxtəlif dərəcədə 

transformasiya olunmuş dağətəyi və maili düzənliklərin kompleklər (14-17). 

IV. Orta və alçaq dağlığın qeyri-müntəzəm istifadə edilən dağ yamaclarında 

müxtəlif dərəcəli dəyişilmiş meşələr (18-19).  

V. Yüksək-dağlığın qeyri-müntəzəm istifadə olunan, subalp və alp 

çəmənliklərində yay otlaqları və biçənəkləri (20-23).  
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VI. Epizodik istifadə olunan, kəskin parçalanmış yüksəkdağlığın, suayrıcıların 

aşınma materiallarında ibtidai dağ-çəmən torpaqlarda tək-tək otlar, çoxillik qar 

(24). 

Regionun alçaq və ortadağlığın vələs-fıstıq, palıd meşələri qurşağında 

yaşayış məntəqələrinin və əhalinin 20%-ə yaxını yerləşmişdir. Lakin bu göstərici 

çox ciddi fərqə malikdir. Zaqatala, Baləkən və İsmayıllı rayonlarında meşə 

qurşağında yerləşən əhalinin payı 30-40%-dən artıqdır. Oğuz, Qəbələ və Şəki 

rayonlarında isə bu göstərici 10-15%-ə yaxındır. Bütün bunlar təbii landşaftların 

tarixi dövrlər ərzində mənimsənilməsi ilə əlaqədardır. Meşə zonasında yaşayış 

məntəqələri təbii komplekslərə daha çox zərər yetirir. Kosmik şəkillərdə bu 

komplekslər iri səpələnən areallarla çayboyu zəncirvari, bəzi hallarda dairəvi 

sturukturlarla deşifrlənir. 

Əhalinin məskunlaşması üçün az əlverişli olan dik sıldırım qayalıq 

ərazilərdə, həmçinin subalp və alp landşaft qurşaqlarında ekzodinamik 

proseslərin intensiv təkrarlandığı zonalarda yaşayış məntəqələri çox azdır (8). 

Ekzodinamik proseslərin yüksək fəallığa malik olduğu maili yamaclarda, fəal 

sürüşmə və uçqun zonalarında, selli çay hövzələrində məskunlaşmış əhali 

tarixən təbii fəlakətlərdən maddi və mənəvi ziyanlar çəkirlər (7). Böyük 

Qafqazın cənub yamacının təbii-dağıdıcı prosesləri regionun bütün alçaq və 

ortadağlıq ərazilərində mövcuddur. Lakin regionun qərb ərazilərində bu proses 

daha şiddətli şəkildə landşaftlara öz təsirlərini göstərir. Onların yaranmasında və 

inkişafında təbii və antropogen amillərin hər ikisinin özünəməxsus rolu var.  

Tədqiq etdiyimiz regionda qayalıq nival və subnival landşaftı az ərazini 

əhatə etsə də əlverişsiz ekoloji şəraitlə bağlı bu qurşaqlarda əhalinin 

məskunlaşma səviyyəsi yox dərəcəsindədir. Antropogen təsirlər bu landşaftlarda 

epizodik xarakter daşıyır.  

Regionda əhalinin landşaft qurşaqları üzrə yerləşməsi və sıxlığı şərqdən 

qərbə doğru azalır. Balakən rayonunda əhalinin sıxlığı 101 nəfər/km
2
, Zaqatala 

rayonunda 92 nəfər/km
2
 olduğu halda, Oğuz rayonunda bu göstərici 39 

nəfər/km
2
, İsmayıllı rayonunda isə 41 nəfər/km

2
-dən ibarət olmuşdur (2). 

Tədqiq olunan regionun əhalisinin 11,4-%-i 0-200 metr mütləq 

yüksəkliklər arasında, 43,3-%-i 200-500 metr yüksəkliklərdə yerləşən dağətəyi-

düzən ərazilərdə, 47,3%-i 500-1000 metr mütləq yüksəkliklərdə, 3,4%-i 1500-

2000 metr yüksəkliklər arasında, 0,1%-i isə 2000-dən yuxarıda olan yüksəklik 

qurşağında cəmlənmişdir.  

Aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 

dağ-meşə, meşə-kolluq, kollu-çəmən və dağ-çəmən landşaftlarında deqradasiya 

prosesi artır və sel ocaqlarının sahəsi genişlənir, dik yamaclarda isə su-eroziya 

prosesi nəticəsində yamaclar çılpaqlaşır. Türyançay, Tikanlıçay, Dəmiraparan-

çay, Vəndamçay, Kiş çay, Şin çay, Kürmük çay və digər çayların çoxsaylı 

qollarının mənbələrə yaxın sel ocaqlarında toplanan materiallar güclü leysan 

yağışlarının təsiri ilə çay qollarının dərələri və yarğanların dibi ilə hərəkət 

edərək, dağətəyi ərazidə yamacların ətəyində və əsas çayların vadilərində geniş 

gətirmə konusları formasında toplanırlar. 

Kosmik şəkillərin deşfrələnməsi ilə meşələrin və çəmənlərin yaşıl və açıq 

yaşıl fonunda dənəvər strukturlarla açıq-boz rəngdə sel ocaqları diqqəti cəlb edir 

(9). Torpaq-bitki örtüyündən məhrum olmuş və yarım bərkimiş qırıntı və ufuntu 
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materiallarından ibarət bir neçə hektardan bir neçə km
2
 qədər ərazini əhatə edən 

güclü leysan yağışlarından sonra dağlıq ərazilərdə meşələri, çəmənləri məhv 

edir, bütöv yamacları yuyur. Ona görə də, qeyd edilən sel ocaqlarının yaranma 

səbəblərinin düzgün diaqnostikası aparılmalıdır. Onların bərkidilməsi üçün 

əsaslı tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirlərə mühəndis işləri, yaşıllaşdırma, meşə 

meliorasiya və s. aid edilə bilər. Sel ocaqlarının yaranmasının və inkişafının 

nəzəratə alınması və idarə edilməsi xüsusilə dövlət səviyyəsində həll edilməsi 

vacib olan məsələlərdəndir.  

Təsərrüfat sahələrinin, yaşayış məntəqələrinin və təbii dağıdıcı 

proseslərin landşaft komplekslərinə təsiri hərtərəfli təhlil edilərək tədqiq edilən 

ərazi üçün landşaftların antropogenləşmə dərəcəsi müəyyənləşdirilmişdir (6). 

Nəticə. Beləliklə Böyük Qafqazın cənub yamacı və ətraf düzənliklərin 

təbii landşaftlarında antropogen transformasiyanın törətdiyi ekoloji problemlərin 

təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, landşaftların antropogen 

transformasiyası sürətləndikcə region üçün təhlükəli olan ekzodimaniki proseslər 

daha da aktivləşir, sel ocaqlarının, sürüşmələrin, deqradasiyanın müxtəlif 

fəsadlarının, təsərrüfat sahələrinə və əhaliyə vurduğu zərərlər müvafiq olaraq 

artır. Son on illiklərdə əhalinin və yaşayış məntəqələrinin sürətli artımı 

landşaftların antropogenləşməsini artırmaqla yanaşı, antropogen təzyiqə daha 

çox məruz qalan landşaftlarda ekoloji tarazlığın pozulması və deqradasiyanın 

sürətlənməsi müşahidə edilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

РАМИЛЯ АЛИЕВА 

ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ АНТРОПОГЕННЫМИ ТРАНСФОРМАЦИЯМИ В 

ЕСТЕССТВЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

И В ПРИЛЕГАЮЩИХ РАВНИНАХ 

В статье исследуются экологические проблемы, вызванные антропогенной 

трансформацией природных ландшафтов южных склонов Большого Кавказа и 

прилегающих к ним равнин. Исследование показало, что антропогенная трансформация 

ландшафта активизирует опасные для региона поймы и оползни, а также ускоряет 

деградацию ландшафтов. Рост населения и быстрое развитие поселений увеличивают 

антропогенизацию ландшафтов, соответственно, что приводит к экологическому 

дисбалансу в ландшафтах, которые более подвержены антропогенному давлению. В 

частности, существует большая потребность в разработке профилактических мер для 
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предотвращения различных осложнений, вызываемых этими процессами. В то же время 

это один из важных вопросов в развитии научных основ для надлежащего управления и 

контроля этих экологических процессов. Была предпринята попытка решить некоторые 

проблемы, упомянутые в статье. 

Ключевые слова: деградация, селевые очаги, экологическая проблема, 

трансформация, дифференциация, антропогенные воздействия, космические снимки, 

дешифрование, ландшафт 

 

SUMMARY 

RAMILA ALIYEVA 

PROBLEMS CAUSED BY ANTROPOGENIC TRANSFORMATIONS IN THE 

NATURAL LANDSCAPES OF THE SOUTHERN SLOPE OF THE GREAT CAUCASUS 

AND AT THE ADJACENT PLAINS 

The article examines the environmental problems caused by anthropogenic 

transformation of natural landscapes of the southern slopes of the Great Caucasus and adjacent 

plains. The study showed that anthropogenic transformation of the landscape activates 

floodplains and landslides that are dangerous for the region, and also accelerates landscape 

degradation. Population growth and rapid development of settlements increase the 

anthropogenization of landscapes, respectively, which leads to ecological imbalances in 

landscapes that are more susceptible to anthropogenic pressure. In particular, there is a great 

need for the development of preventive measures to prevent various complications caused by 

these processes. At the same time, it is one of the important issues in the development of 

scientific foundations for the proper management and control of these environmental processes. 

An attempt was made to solve some of the problems mentioned in the article. 

Keywords: degradation, mudslides, environmental problem, transformation, 

differentiation, anthropogenic impacts, satellite imagery, decryption, landscape 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI FLORASINDA (YAY OTLAQLARI) PAXLALI  
 

YEM BĠTKĠLƏRĠNĠN BĠOEKOLOJĠ VƏ TAKSONOMĠK TƏHLĠLĠ 
 

Tədqiqatın obyekti Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının paxlalı yem 

bitkiləridir. Tədqiqatlar tərəfimizdən 2014-2020-ci illərdə yay otlaqlarında aparılmıĢdır. Yay 

otlaqları dəniz səviyyəsindən 1800-3906 m yüksəklikdə orta, yuxarı və yüksək dağ zonalarını 

əhatə edir. Tədqiqqat nəticəsində ərazinin yay otlaqlarında 23 cinsə aid 105 növ paxlalı yem 

bitkisi olduğu müəyyən edilmiĢdir. 

Açar sözlər: yay otlaqları, flora, paxlalı yem bitkiləri 

 

GĠRĠġ 
Naxçıvan Muxtar Respublikası dağlıq bir ölkədir. Respublikanın sahəsi 

536,3 min hektardır. Bunlardan dağlıq hissə 416,3 min hektar sahəni təşkil edir. 

Flora və bitki örtüyü zəngin və özünəməxsusdur. Hal-hazırda Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının (Naxçıvan Muxtar Respublikası) florasında 908 cinsə və 176 

fəsiləyə məxsus 3021-dən çox bitki növü vardır. Yay otlaqlının florası faydalı 

bitkilərlə zəngindir. Bunların arasında paxlalı yem bitkiləri xüsusilə seçilir. 

Paxlalılar fəsiləsi (Fabaceae Lindl.) ən geniş yayılmış fəsilələrdən biridir. Bu 

fəsilə, 500 cins və 12000 növ daxil olmaqla filogenetik cəhətdən ən gənc, lakin 

tropiklərdən şimalın soyuq bölgələrinə qədər geniş yayılmışdır. Qafqazda 550, 

Azərbaycanda 400-dən çox, Naxçıvan MR florasında 46 cinsi və 258 növü növ 

məlumdur (1). 

TƏDQĠQAT METODU 
Tədqiqatın obyekti Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının 

paxlalı yem bitkiləridir. Tədqiqatlar tərəfimizdən 2012-2020-ci illərdə yay 

otlaqlarında aparılmışdır.Yay otlaqları dəniz səviyyəsindən 1800-3906 m 

yüksəklikdə -orta, yuxarı və yüksək dağ zonalarını əhatə edir (3). Xarakterizə 

üçün əsas material çöl tədqiqatları zamanı topladığımız floristik və fitosenoloji 

məlumatlar, habelə herbarium fondlarından və ədəbi mənbələrdən alınan 

materiallar olmuşdur. Çöl tədqiqatları ümumi qəbul edilmiş floristik və 

geobotanik metodlarla aparılmışdır. Yay otlaqlarında paxlalı yem bitkilərinin 

növ tərkibinin, məhsuldarlığının, yeyilmə dərəcəsinin öyrənilməsində İ.V. Larin 

(2), P.D. Yaroşenko (5) işlərindən istifadə edilmiş, ekoloji qrupları A.P. 

Şennikov (4), həyat formaları isə İ.P.Serebryakova görə öyrənilmişdir (3). 

TƏDQĠQAT ĠġĠNĠN MÜZAKĠRƏSĠ VƏ ONUN NƏTĠCƏLƏRĠ 

Statistik məlumatlara görə ərazidəki yay otlaqlarının ümumi sahəsi cəmi 

29736 hektardır. Tədqiqatlar zamanı (2012-2020) regionun yükək dağlığın bitki 

örtüyünün florasında 23 cinsə aid 105 növ (ümumi miqdarının 39,18%) paxlalı 

mailto:namiq-araz@mail.ru
mailto:p_fetullaev@mail.ru
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yembitkisi müəyyən edilmişdir ki, bunun da 77 (73.33%) növü dominant, 

subdominant və edifikator bitkilərdir. Göstərilən bitki sayından 1588 növü (% 

88,22) qiymətli yem bitkiləridir. Onların hərtərəfli təhlili aparılmışdır. Ərazidə 5 

növ bitki örtüyü, 27 formasiya sinfi, 36 formasiya qrupu, 64 formasiya və 86 

assosiasiyaların olduğu müəyyən edilmiş və təsnifat hazırlanmışdır (1, s. 42-56). 

Bunlardan dominant bitki növlərinin iştirakı ilə 36 formasiya iqtisadi əhəmiyyət 

kəsb edir: Poa bulbosa L., Festuca valesiaca Gaudin, Trifolium pratense L., 

Sibbaldia parviflora Willd., Hordeum violaceum Boiss., Astragalus alpinus L., 

Bromus briziformis. &. C.A. Mey Fiş. 

Təsərrüfar əhəmiyyətinə görə bütün çoxillik otlar aşağıdakı botanika qruplara 

bölünür: dənli bitkilər, paxlalılar, müxtəlifotlar, cillər (5). 

 Paxlaılıların yem keyyfiyəti baxımından əla və yaxşı, taxılların yaxşı və 

kafi, müxtəlifotların və cillərin isə pis olduğu müəyyən edilmişdir. 

Quru çəmənliklərdə, meşə kənarlarında, çəmənliklərdə, daşqın sahələrdə 

paxlalılar tez-tez arxa plan bitkiləri olur və ya ümumi məhsulun 20% -ni təşkil 

edir. Bütövlükdə ölkədə təbii yem sahələrinin məhsulunun 5% -ə qədərini təmin 

edirlər. Əkilmiş ot sahələrində isə paxlalı bitkilərin nisbəti xeyli yüksəkdir. 

Təbii yem sahələribdə iqtisadi baxımdan ən qiymətli bitkilər yonca, qarayonca, 

yonca, lərgə, gülülcə və xəşənbülcinslərinə daxil olan növlərdir. Qida tərkibinə 

görə paxllılar dənli bitkilərdən üstündür. I.V. Larin görə (1964), çiçəklənmə 

mərhələsində paxlalıların quru çəkisinin tərkibində% 18,4 xam protein,% 3,1 - 

yağ,% 27,8 - lif,% 41,9 - azotsuz ekstraktiv maddələr, 8,8%  -kül olur (2). 

Paxlalı bitkilərin çiçəkləmə müddəti uzadıldığından heyvanlar tərəfindən 

istifadə müddəti dənli bitkilərdən 2 dəfə çoxdur. Beləki, onların əksəriyyətini 

yeyərkən (buynuzlu qurdotu, esparset, lərgə istisna olmaqla) heyvanlarda 

timpanit (köpmə) yarnır. Buna görə otarılmanın ilk günlərində paxlalı bitkilər 

olan otlaqların dənli və ya müxtəlif otlulu otlaqlarla dəyişdirilməsi (15-20 

dəqiqədən sonra) lazımdır. 

 

Cədvəl 1.Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarında paxlalı yem 

bitkilərinin növlərinin təhlili 
№  

Cinslər 

Növlərin sayı ümumi saya görə 

%-lə (105)  

Dominatların 

sayı 

Dominatların 

ümumu sayına 

görə %-lə (77) 

1. 1. AmoriaC. Presl 5 4,76 5 6,49 

2. 2. Astracantha 

Podlech 

10 9,52 6 7,79 

3. 3. Astragalus L. 24 22,86 18 23,38 

4. 4. Chrysаspis Desv. 2 1,91 2 2,60 

5. 5. Cicer L. 2 1,91 1 1,30 

6. 6. Hedysarum L. 3 2,86 2 2,60 

7. 7. Lathyrus L. 12 11,43 10 12,99 

8. 8. Lens Mill. 2 1,91 1 1,30 

9. 9. Lotus L. 2 1,91 2 2,60 

10. 10. Medicago L. 3 2,86 2 2,60 

11. 11. Melilotus Hill 2 1,91 2 2,60 

12. 12. Onobrychis Hill 6 5,71 3 3,90 

13. 13. OnonisL. 1 0,95 1 1,30 

14. 14. Oxytropis  DC. 3 2,86 2 2,60 
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15. 15. Pisum L. 1 0,95 - - 

16. 16. Securigera DC. 1 0,95 1 1,30 

17. 17. Trifolium L. 9 8,57 9 11,69 

18 Anthyllis L. 1 0,95 - - 

19. Trigonella L. 2 1,91 1 1,30 

20. Melilotoides 

Heist. exFabr. 

2 1,91 1 1,30 

21. Radiata Medik. 1 0,95 - - 

22. Vavilovia Fed. 1 0,95 - - 

23. Vicia L. 10 9,52 8 10,39 

 Ümumi sayı: 105 100 77 100 

 

Bu növlər arasında yem dəyərinə xüsusiyyətlərinə görə Amoria C. Presl, 

Trifolim L, Vicia L., Onobrychis Hill, Chrysaspis Desv və Trigonella L. və s. 

cinslərinə daxil olan növlər xüsusilə fərqlənir. Suya olan münasibətinə görə 

bitkilər kserofitlər, mezofitlər, hiqrofitlər və hidrofitlərə bölünür.Rütubət 

bitkilərin həyatında həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Rütubətə münasibətə görə 

ərazi florasında mezokserofit bitkilər üstünlüyə malikdirlər Əsas yeri 

mezokserofitlər tutur ki, onlar 47 növlə (37,14 %) birinci yerdə dururlar 

Mezofitlər 39 növə (44,76%) malikdir. Kseromezofitlər 14 növü (14,33%) 

birləşdirir. Kserofitlər isə ən az olub, 5 növlə (4,76 %) təmsil olunurlar. 

Hiqrofitlər və hidrofitlər yox dərəcəsindədir. Qida maddələrinə münasibətinə 

görə ərazi florasında evtrof, oligotrof, açidofil, neyrofil, bazofil indifrent və 

fitoindikator (halofitlər, kalsifitlər, psammofitlər və s.) bitkilərə də rast gəlinir. 

 

Cədvəl 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarında yem paxlalı 

bitkilərin ekoloji qrupları  

A.P. Şennikova görə) 

№ Ekolojiqruplar Növlərinsayı Ümumisayagörə%-lə 

1.  Mezokserofitlər 47 37,14% 

2.   Mezofitlər 39 44,76 % 

3.  Kseromezofitlər 14 13,34% 

4.  Kserofitlər 5 4,76 % 

 Ümumi say 105 100 % 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki özünəməxsus ekoloji şərait 

kompleksi burada bitki örtüyünün əmələ gəlməsinə, müəyyən bitki növlərinin 

böyüməsinə və inkişafına və müxtəlif həyat formalarının formalaşmasına güclü 

təsir göstərir. Bundan irəli gələrək, paxlalı bitkilərin xüsusiyyətlərinin həyat 

formaları ilə öyrənilməsi çox vacibdir. Həyat forması, bitkilərin maddələr 

mübadiləsini təmin edən, xarici mühitinin şərtlərinə uyğunlaşma dərəcəsini 

xarakterizə edir. 
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Cədvəl 3.Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının paxlalı yem 

bitkilərinin həyat formalarının təsnifatı (I.Q.Serebryakov görə) 

 

№ Həyat formaları Növlər % 

1 Ağaclar - - 

2 Kolluqlar - - 

3 Kolcuqlar 18 17,14 

4 Yarımkollar - - 

5 Yarımkolcuqlar -  

6 Çoxillik otlar 70 66,67 

7 İki-birillik bitkilər 17 16,19 

 Ümumi sayı: 105 100 

 

Cədvəl 4.Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarında paxlalıyem 

bitkilərinin həyat formaları  

(Raunkierə görə, 1934) 

 

 

NƏTĠCƏ 

Naxçıvan MR-in yüksək dağ ekosistemlərində yerləşən yay otlaqlarının 

30 tipi müəyyənləşdirilərək təsnifatı verilmiş və səciyyələndirilmişdir. 

Meşəkənarı çəmənlərdə - 2, subalp çəmənlərində - 13, subalp bozqırlarında - 3, 

alp bozqırlarında-3 - alp çəmənlərində - 3, alp xalılarında isə 6 otlaq tipi 

müəyyən edilmişdir. Yay otlaqlarının subalp çəmən və alp çəmənlərində, alp 

xalılarında bitkiliyin müasir fitosenoloji təsnifatı verilmiş, 5 tip, 5 yarımtip, 27 

formasiya sinfi, 64 formasiya və 86 assosiasiya müəyyən edilmişdir. 7 formasiya 

və 11 assosiasiya isə Naxçıvan MR bitkiliyi üçün yeni göstərilmişdir. 

Muxtar respublikanın yay otlaqlarında paxlalı bitki növləri 23 cinsə aid 105 

(ümumi sayının 39,18%) növü ilə təmsil olunur ki, bunlardan da 77 (73,33%) 

növ dominant, subdominant və edifikator bitkilərdir. Tədqiqatlarda senoz əmələ 

gətirənlər, paylanması, növ tərkibi, quruluşu, komponentlər arasındakı əlaqələr 

qeyd edilmişdir. 

 
ƏDƏBĠYYAT  

 

1. Ибрагимов А.Ш. Растительность Нахчыванской Автономной Республики и еѐ 

народнохозяйственное значение. Баку: Элм, 2005, 236 с.  

2. Ларин И.В. Пастбище оборот. Система использования пастбищ и ухода за ними.  .М.-

Л.: Сельхозгиз, 1960, 387 с.  

3. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение. В кн.: полевая 

№ Həyat formaları Növlər %  

1 Fanerofilər - - 

2 Hamefitlər 18 17,14 

3 Hemikriptofitlər 70 66,67 

4 Kriptofitlər 3 2,86 

5 Terofitlər 14 13,33 

 Общее число 105 100 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

202 

геоботаника, М.-Л., 1964, т. 3, 530 с. 

4. Шенников А.П.Экология растений. Москва, Сов. Наука. 1951. 

5. Ярошенко П.Д. Геоботаника (основные понятия, направления и методы).  Л.: Изд-во 

АН СССР, 1969, 200 с.. 

 

РЕЗЮМЕ 

НАМИГ АББАСОВ, ПАРВИЗ ФАТУЛЛАЕВ, САИДА БАЙРАМОВА 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОБОВЫХ 

КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ЛЕТНИЕ ПАСТБИЩА) 

       Объектом исследования являлись кормовые бобовые растения летних пастбищ 

Нахчыванской Автономной Республики. Исследования проводились, нами в 2014-2020 

годах на летних пастбищах. Летние пастбища охватывают верхне-горные и высокогорные 

зоны на высоте 1800-3906 м над уровнем моря. На летних пастбищах автономной 

республики бобовые виды растений представлены 105 (39,18% от общего числа) видами 

относящимися к 23 родам, из них 77 (73,33%) видов доминирующие, субдоминанте и 

едификаторные растения. 

Ключевые слова: летние пастбища, флора, бобовые 

 

SUMMARY 

NAMIG ABBASOV, PARVIZ FATULLAYEV, SAIDA BAYRAMOVA 

BIOECOLOGICAL AND TAXONOMIC ANALYSIS OF LEGUME FORAGE 

PLANTS IN THE FLORA OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

(SUMMER PASTURES) 

The object of the study was fodder legumes of summer pastures in the Nakhchivan 

Autonomous Republic. The research was carried out by us in 2014-2020 on summer pastures. 

Summer pastures cover upper-mountain and high-mountain zones at an altitude of 1800-3906 m 

above sea level. On the summer pastures of the Autonomous Republic, leguminous plant species 

are represented by 105 (39.18% of the total) species belonging to 23 genera, of which 77 

(73.33%) species are dominant, subdominant and edifying plants. 

 Key words: summer pastures, flora, legumes 
 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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DARIDAĞ ARSENLĠ MĠNERAL SUYUNUN BƏZĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ VƏ ĠQTĠSADĠ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Məqalədə Darıdağ arsenli mineral su yatağının coğrafi mövqeyi, geoloji inkiĢaf 

mərhələsi, onun balneliji əhəmiyyəti və həmin sudan təsərrüfatın digər sahələrində istifadə 

edilməsi imkanları göstərilmiĢdir. Həmçinin bunun əsasında fəaliyyət göstərən müalicəxananın 

indiki fəaliyyəti və gələcəkdə bu xidmətin daha da yaxĢılaĢdırılması üçün görülən yenidənqurma 

iĢlərindən bəhs edilir. Daha çox iqtisadi gəlir əldə etmək üçün ərazinin bütün imkanlarından 

istifadə edərək burada turizmin bir çox sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi yolları göstərilmiĢ və 

müvafik təĢkilatlara tövsiyələr verilmiĢdir.     

 Açar sözlər: balneoloji əhəmiyyəti, mərgümüĢlü su, turizmin inkiĢafı, arsenli su, Darıdağ 

müalicəxanası, iqtisadi əhəmiyyət 

 

Darıdağ mərgümüşlü (arsenli) termal mineral su yatağı Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Culfa şəhərinin şimal-şərq hissəsində ondan 7,8 km məsafədə 

“Şorsudərə” adlanan dərədə mütləq hündürlüyü 1927 metrə çatan Darıdağ 

silsilənin güney ətəyində yerləşmişdir. Dəniz səviyyəsindən təqribən 800-900 

metr yüksəklikdə yerləşən yataqda 1830-cu ildən başlayaraq müxtəlif vaxtlarda 

32 kəşfiyyat quyusu qazılmışdır. 

XX əsrin birinci yarısında Darıdağ termal suyundan arsen 3-sulfid, arsen 

(mərgümüş) və borun alınması üçün indiki fəaliyyətdə olan yataqdan qərbə doğru 

dağların arasında almanlar «Soyuz Mişaq» şirkəti tərəfindən sex qurulmuş və yuxarıda 

göstərilən maddələrin istehsalına başlamışlar. 1930-cu illərdən başlayan bu istehsal sahəsi 

1950-ci illərə qədər davam etdi və sonra fəaliyyəti dayandırıldı. 1990-cı illərdə yenidən bu 

istehsal sahəsini bərpa etmək üçün təşəbbüs edildi. Ancaq müəyyən səbəblərdən yarımçıq 

qaldı. 

Geoloji cəhətdən mineral su yataqları yerli braxantiklinalda meridiana yaxın 

istiqamətli termal xətt üzrə yerləşir. Braxantiklinal qırışığın cənub-şərq qanadı üzrə yatan 

süxurlar mərkəzi hissədə 80
0
, şimal-şərqdə isə 35-45

0
 bucaq altında yatır. Cənub-qərb 

qanad dislokasiyaya uğradığından burada tez-tez pozulmalar müşahidə edilir. Burada 

müxtəlif yaşda olan çöküntülərin təzahürləri görünməkdədir (2; 6).  

Təbaşir yaşlı çöküntülər Darıdağ ərazisində daha çox üstünlük təşkil edir. 

Üst təbaşir yaşlı çöküntülər terrigen-karbonat fasiyasından ibarət olub Darıdağ mineral su 

yatağında, təbii yollarla yer səthinə çıxırlar. 

Paleogen yaşlı çöküntülər Darıdağ mineral su yatağının üst strukturlarını təşkil edirlər. 

Eosen çöküntüləri üst təbaşir çöküntüləri üzərinə bazal konqlameratları ilə sərhədlənərək 

uyğun şəkildə yatmışdır. Təbaşirlə eosenin sərhəddi Darıdağda aydın görünür. 

Darıdağ yatağında bu çöküntülər əhəngdaşları, gillər, qumdaşları və s. ilə 

növbələşir. Darıdağ mineral su yatağı rayonunda tuflu-konqlameratlı qat çökmə-vulkanik 

qatın üzərinə uyğun yatımla yatmışdır. Darıdağ mineral sularının əsas 
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xüsusiyyətlərindən biri də sərbəst karbon qazı ilə doydurulmasıdır. Buna görə də 

suyun yer səthinə çıxması sərbəst karbon qazının ayrılması ilə müşayiət olunur 

və bu karbon tarazlığının pozulmasına və intensiv surətdə travertin 

çöküntülərində əmələ gəlməsinə şərait yaradır. 

Təbaşir yaşlı alevrolitli, mergelli, tuflu qumdaşları içərisindən tektonik 

qırılma xəttindən çıxan suyun əsas kimyəvi tərkibi arsenli, xlorlu-

hidrokarbonatlı-natriumludur.  

Ordubad sinklinoriumunun tektonik strukturu, geometrik xüsusiyyətləri 

burada asan hərəkət edən mərgümüş və bor minerallarının toplanması və 

formalaşması üçün şərait yaradır. Bu sinklinoriumda mərgümüşün miqdarı 

dərinlikdən asılı olaraq dəyişir, yəni dərinliyə getdikcə artır. Hətta dərin su 

quyularında kern materiallarının içərisində mərgümüş materialları aydın 

görünür. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın mineral su yataqlarında mərgümüşün əmələ gəlməsi 

və onun mineral sulara daxil olması prosesi bir çox mübahisələrə səbəb olmuşdur. 

V.V.İvanov, A.Çerençev və M.Ə.Qaşqay mineral sularda mərgümüşün əmələ gəlməsini 

mərgümüş saxlayan materialların yuyulması ilə əlaqələndirirlər. Digər alimlər isə 

mərgümüşün yuvenil olduğunu hesab edirlər. 

Ə.H.Əsgərov, V.V.Averyev, A.M.Ovçinnikov mərgümüşün metamorfik yolla 

əmələ gəlməsi fikrinə üstünlük verirlər, M.X.Korolkova belə hesab edir ki, karbonqazlı 

suların mərgümüşlə zənginləşməsi yüksək temperatur və təzyiq nəticəsində yuyulma 

prosesinin aktivləşməsi şəraitində gedir (2). 

Darıdağ mineral suyunun müalicəvi əhəmiyyəti ilə Azərbaycan Elmi-

Tədqiqat Kurortologiya və Fiziki üsullarla Müalicə İnstitutu, N.Nərimanov adına 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 

Fiziologiya bölməsinin əməkdaşları məşğul olmuşlar. Akademiklərdən 

M.Qaşqay, A.Qarayev, Ş.Əzizbəyov; professorlardan Ə.Əsgərov, M.Əfəndiyev, 

Ş.Həsənov, K.Yeqorov, M.Sultanov və başqaları bu suyun hərtərəfli 

öyrənilməsində xüsusi xidmət göstərmişdir. 

Darıdağ arsenli mineral suyu tərkibində çox miqdarda Mn, Al, Cu olan (Fe
2+

, Fe
3+

) 

və mərgümüşlü (As) sular qrupuna aid edilmişdir. Temperaturu 56-58
0
C, günlük 

debiti 4500 m
3
-dən çox (58 l/san), minerallaşma 22 q/l-dir. Darıdağ mineral 

sularında brom, yod stransium, silis turşusu və s. iştirak edir. Bunlardan əlavə flor, 

mərgümüş, bor, mis, kobalt və s. aktiv bioloji elementlər də iştirak edir. Bromun miqdarı 

19,6 mq/l, daha dərində isə 21,1 mq/l-ə çatır. Dərinlik artdıqca suyun minerallaşma 

dərəcəsi və borun miqdarı artır (0,7-0,9 q/l). Mərgümüş əsas yerlərdən birini tutmaqla 23 

mq/l-ə çatır (4). 

Darıdağ arsenli mineral suyunda arsenlə birlikdə qələvi elementlərin olması onun 

balneoloji əhəmiyyətini yüksəldir. Bu su Saxalində fəaliyyət göstərən Sineqorsk 

sanatoriyasının suyu tipindədir. Sineqorsk yatağının suyu soyuq olduğundan onu 

qızdırırlar. Lakin təbiidir ki, Darıdağ suyu temral yataq olduğundan buna ehtiyac 

yoxdur. 

Darıdağ arsenli termal suyu qoturluq, sarıyara, piadermiya kimi bir çox 

dəri xəstəlikləri üçün müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Müalicə seanslarının 

müddətləri xəstəliyin növü və kəskinlik dərəcəsindən asılı olaraq fərqlidir.                     

Qanyaradıcı xüsusiyyətə malik olan su, qan dövranı üzvlərinin fəaliyyətinə 

müsbət təsir edərək periferik qanın morfoloji tərkibini yaxşılaşdırır – 
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leykositlərin faqositoz qabiliyyətini artırır, qanazlığını aradan qaldırır. Daxili 

ifrazat sistemini fəallaşdırır, vegetativ sinir fəaliyyətini gücləndirməklə mədə, 

qaraciyər, böyrək və ürək əzələsində mübadiləni sürətləndirərək onların 

funksional vəziyyətini normallaşdırır. Darıdağ suyunun maddələr mübadiləsinə 

təsirini öyrənən bir çox alimlər onun mübadilə pozğunluğundan yaranan 

artritlərə müalicəvi təsiri sübuta yetirilmişdir. Suyun təsiri ilə yaraların çirkdən 

tez təmizlənməsini, çətin sağalan yaraların qısa müddətə, həm də çapıqsız 

sağalmasını həkimlər onun antiseptik, faqositar və bakteriosit xüsusiyyəti ilə 

əlaqələndirirlər (7). 

 Darıdağ mineral suyu özünün çoxcəhətli müalicəvi əhəmiyyətinə görə 

təbiətin bizə verdiyi əvəzsiz nemətdir. Bu gün Darıdağ mineral suyundan 

balneoloji məqsəd üçün yalnız vanna qəbul edərək faydalanırlar. 

 
Hazırda fəaliyyətdə olan Darıdağ müalicəxanası 

 

Suyun balneoloji məqsəd üçün çox yararlı olması (tərkibində 98% həll 

olmuş karbon qazının olması, +26,5 C
0 

hərarət, sulfıdli, arsenli və müxtəlif duz 

tərkiblərinin olması) əsasən həmin suyun daxilə qəbulundan sonra baş verir (7). 

Darıdağ mineral suyunun qan yaradıcı, sümük-əzələ, həzm sistemi, dəri və 

oynaq ürək əzələsi, maddələr mübadiləsi və s. müalicəvi təsiri çoxlu təcrübi-

kliniki müşahidələrlə sübut edilmişdir. Darıdağ mineral suyunun  ürək əzələsinə 

və onun iş qabiliyyətinə müsbət təsirini 13-16 gün ərzində kəskin toksiki 

miokarditli xəstələrə verməklə klinik və elektrokardioqrafik göstəricilərin 

yaxşılaşması müşahidə edilmişdir.  

Darıdağ mineral suyunun həzm sisteminin, o cümlədən mədə, qaraciyər və  

bağırsaq xəstəliklərinin bir çoxunda kifayət qədər faydalı olduğu kliniki 

müşahidələrdə sübut olunmuşdur. Bu məqsədlə uzun illərlə axtarışlar aparmaqla 

30-36 gün ərzində xəstələrə suyu 1- 9 xörək qaşığı ilə gündə 3 dəfə yeməkdən 

sonra verilməklə mədə şirəsi ifrazının artması, mədənin ekskretor qabiliyyətinin 

güclənməsi, motor fəaliyyətinin aktivləşməsi müşahidə edilmişdir. Çox 

maraqlıdır ki, müxtəlif dozalarda və müxtəlif zamanlarda qəbul edilən Darıdağ 

mineral suyu mədə turşuluğunun istər artması, istərsə də azalması 
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patalogiyalarında mədə turşuluğunu nizama salmış və müxtəlif növ qastritləri 

aradan qaldırmışdır (7). 

Darıdağ mineral suyundan ginekoloji, dayaq hərəkə orqanlarının, periferik 

əsəb sistemi, dəri xəstəliklərinin müalicəsi zamanı vannalar şəklində qəbul 

etməklə, anemiya xəstəliyi zamanı isə ciddi həkim nəzarəti altında daxilə qəbul 

etməklə müalicə olunur. 

Muxtar respublikada əhalinin, xüsusən qadın əhalisinin böyük 

əksəriyyətində anemiya, yəni qanazlığı vardır. Bu hala cavan qızlarda daha tez-

tez rast glinməsi, hamiləlik zamanı kəskinləşməsi, gənc ana və gələcək körpə 

üçün təhlükəli olduğundan təşviş doğurur. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi mineral 

sular bu baxımdan misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 30 gün ərzində gündə 

üç dəfə və hərdən 1-3 xörək qaşığı mərgümüşlü su qəbulundan sonra 

eritrositlərin sayı 85-95%, leykositlərin sayı 70-80%, hemoqlobin isə 

eritrositlərin sayına mütənasib şəkildə artır. 

Formakologiyada arsendən daha geniş istifadə etməklə qiymətli dərman 

almaq mümkündür. Görkəmli alman baktereoloqu Paul Erlix və yapon kimyəçısı 

Hat birlikdə arsenin üçvalentli birləşmələrindən qiymətli dərman preparatı 

almağa müvəffəq olmuşlar. Preparat həmin dövrə qədər sağalması qeyri 

mümkün olan siflis xəstəliyinin müalicəsində tətbiq edilmişdir. Sonralar isə bu 

təkmilləşərək 909-cu sintezdə qüvvətli təsiredici dərma olan neosolvarsam 

aldılar. Bu dərman nəinki siflisi, eyni zamanda insan və heyvanların qorxulu 

xəsləiyindən sayılan yatalaq, yuxu xəstəliyini və s. müalicə etməkdə istifadə 

olunur (3). 

Bundan başqa arsenin tibbdə bir sıra üzvi birləşmələri tətbiq edilir. 

Onlardan metilarsenit turşusunun duzu, arrenal, mafarsen, stovarsol, triper-

somid və s. göstərmək olar. 

Balneloji əhəmiyyətindən başqa təsərrüfatın bir çox sahələrində Darıdağ 

mineral suyunun tərkibində olan arsendən geniş surətdə istifadə olunur. 

Arsendən tibbidə, təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, farmakologiyada, karbon 

qazı stehsalında və s. sahələrdə istifadə olunur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan əsas mineral su yataqlarından 

karbon qazının alınması yolları işlənmiş və ehtiyatı hesablanmışdır. Mineral 

sudakı qazın əsas tərkibinin 90-99%-ni karbon qazı təşkil edir. Burada oksigen, 

azot və nadir qazlar cüzi miqdarda mövcuddur. Qaz-su rejimi sıx qarşılıqlı 

əlaqədə olur. Karbon qazının qeyri-bərabər ayrılması pulsassiya yaradır. Darıdağ 

mineral su yatağında sərbəst qazın sudan ayrılması intervalı zonası 50-70 metr 

arasında dəyişir. Həll olunmuş qaz suyun temperaturundan çox asılıdır. 

Temperaturu 23
0
C-dən yuxarı olan sularda həll olunmuş qazın miqdarı 0,4-0,7 

q/l-ə qədər azalır (5). 

Aparılmış hesablamalar əsasında ilk dəfə 1980-ci ildə keçmiş Sovet 

ittifaqında Darıdağ mineral su yatağı bazası əsasında maye karbon qazı istehsal 

edən zavod tikilmişdir. Darıdağ mineral suyunda onun ehtiyatı 30 ton/sutkadır. 
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Karbon qazı istehsalı zavodu 

 

Son zamanlarda yeni texnologiya ilə təmin olunan Darıdağ Karbon Qazı istehsalı 

zavodu bir neçə növdə  məhsul istehsal edilərək Azərbaycanın digə rayonlarına göndərilir. 

Mineral su yatağından 2650 metr məsafədə borularla gətirilən xammal 

burada 3 mərhələdə sıxılıb soyudularaq maye halına salınır, xüsusi filtrlərlə 

təmizləndikdən sonra anbara ötürülür. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq müəssisədə 

quru buz istehsal edən sex yaradılıb. Karbon qazının sürətlə buxarlanması yolu 

ilə əldə edilən quru buzun istehsalı üçün 5 qəlib quraşdırılıb. Sexin illik istehsal 

gücü 50 tondur.  

Ondan əsasən tibb sahəsində, dondurma istehsalında, meyvə-tərəvəz 

anbarlarında istifadə olunur. İndiyədək muxtar respublikada bu məhsula olan 

tələbat 

yalnız idxal hesabına ödənilib. Hazırda isə onun ixracı üçün yollar axtarılır. 

Kənd təsərrüfatında tətbiq olunan arsen birləşmələri arsenitlər və arsenatlar 

olmaqla iki qrupa bölünür. Birinci qrup birləşmələrdən ən çox işlənən paris 

göyü, kalsium-arsenat, natrium-arsenatdır. 

Paris göyü kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinə, malyariya ağcaqanadlarının 

sürfələrinə qarşı işlədilir. 

Natrium-arsenat qüvvətli zəhər olub, insan üçün toksiki dozası 5-15 mq, 

ölüm dozası 0,1-0,25 qramdır. Natrium-arsenatı ağac yonqarı ilə qarışdıraraq çöl 

şəraitində siçankimilərlə, çəyirtkə fəsiləsilə mübarizədə, qarayoncada sarı-

sarmaşığı məhv etmək üçün herbisit kimi, eyni zamanda ev heyvanlarının qotur 

xəstəliyinin müalicəsində tətbiq edirlər. 

Hərbi sənaye sahəsində bir çox baktereoloji kütləvi qırğın silahlarının 

hazırlanmasında istifadə edilmişdir. Arsendən 1982-ci iln fevral ayında Amerika 

silahlı qüvvələri sinir iflic edən yeni bakterioloji silahlarla silahlanmışlar. 

Psixokimyəvi maddələrdən insan psixikasına təsir edən, ağır psixi dəyişikliklər 

törədən, qarabasma, xarici mühitlə əlaqəni pozan, sadəcə olaraq şezofreniya 

xəstəliyi yaradan maddələrdən istifadə edilmişdir. 

Arsendən alınmış luizit qüvvətli zəhərlərdən olan iprit və tosgenə nisbətən 

daha qüvvətli təsirə malikdir. O maddə 0,12 mq/l dozada 20 dəqiqə müddətində 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

208 

tənəffüs yolu ilə orqanizmə daxil olarsa, insanlarda ölümə səbəb ola bilər. Luizit 

orqanizmin bəzi fermentlərinin tərkibinə daxil olaraq onların fəaliyyətini pozur.  

Kimya elminin inkişafı ilə əlaqədar hərbi kimya da inkişaf etdi və arsenli 

birləşmələrdən istifadə edərək yeni-yeni kütləvi qırğın silahları yaratdılar. 

Bunların bəziləri qaz halında olduğu üçün daha tez təsirə malik olurdular. 

Digərləri isə psixokimyəvi maddələrdir ki, bunlar da insanların psixikasına təsir 

etməklə şezofreniklik yaradır. Sonralar isə luizit adlanan preparat hazırlandı ki, 

bu da yağabənzər, şəffaf, ətirşah iyi verən zəhərli bir maddədir. Bu maddə 

insanın dərisinə zəhərləyici təsir edir. Suda hidrolizə olunmasına baxmayaraq 

yenə zəhərlidir. 

Turizmin inkişafı üçün Darıdağda geniş imkanlar mövcuddur. Zəngin 

geoloji qruluşqa malik ərazidə baş vermiş ikinci tektonik sınma xətti boyunca 

Darıdağ da daxil olmaqla bir çox mineral bulaqlar mövcuddur. Ərazinin müxtəlif 

kimyəvi tərkibə malik və müxtəlif müalicə əhəmiyyəti olan mineral bulaqlar 

kompleksinə bir neçə turizm marşrutu təşkil etmək iqtisadi cəhətdən daha 

məqsədəuyğun olardı. Eyni zamanda bu əhəmiyyətli mineral su yataqlarının 

dünyaya tanıdılmasında böyük rol oynaya bilər (7).  

 Bu sudan hazırda istifadə edərək ambulator müalicə üsulu tətbiq etməklə 

müalicə aparılır. Buraya son illərdə az da olsa Ukraynadan, Gürcüstandan, 

İrandan, Rusiyadan müalicə məqsədi ilə xarici turistlər gəlirlər. Müalicədən 

sonrakı xidmət və şərait qənaətbəxş olmadığı üçün davamlı xəstələri gəlməsi 

üçün problemlər yaradır. Çünki burada müalicənin aparılması üçün xüsusi 

proflaktika tətbiq olunur ki, həmin müalicəxanada bu şərait olmadığından o 

qədər də effektli olmur. Yəni xüsusi vannalar qəbul etdikdən sonra xəsitənin bir 

müddət bədən temperaturasının sabit saxlnaması gərəkir. Vannadan sonra 

turistlər 35 km məsafə qət edərək Naxçıvan şəhərinə qayıtmaq məcburiyyətində 

olurlar ki, bu da müalicənin effektini azaldır.  

Bütün bu çatışmamazlıqları nəzərə alaraq Respublika rəhbərliyi 

turistlərin daha effektli müalicə almaları və istirahətlərini daha səmərəli 

keçirməkləri üçün yeni müalicəxana binası və turistlər üçün hotel inşa 

edilməkdədir. Hazırda inşaat işləri davam etməkdədir. Yeni Darıdağ Arsenli Su 

Müalicəxanasının tikintisinə 2019-cu ilin mart ayının 10-dan başlanılmışdır. 

Zirzəmi ilə birlikdə beş mərtəbədən ibarət olacaq Darıdağ Arsenli Su 

Müalicəxanasının zirzəmisində qazanxana, elektrik otağı, köməkçi iş otaqları, 

mətbəx, kişi müalicəxana bölümündə bərbər, masaj və vip masaj otaqları, 

qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş müalicəxana hissəsində gözəllik salonu, mətbəx, 

masaj otağı, qeydiyyat otağı yerləşəcək. Müalicəxananın birinci mərtəbəsində 

restoran, mağaza, gözləmə zalı, bufet, mətbəx, hotel işçiləri üçün istirahət 

otaqları, müdir, həkim otaqları yerləşəcək. Birinci mərtəbədə eyni zamanda 

qadın və kişilər üçün iki böyük, iki balaca çarhovuz nəzərdə tutulub. 

Müalicəxananın ikinci və üçüncü, dördüncü mərtəbələrində istirahət otaqları 

yerləşəcək. Binanın arxa tərəfində restoran da tikiləcəkdir. Darıdağ Arsenli Su 

Müalicəxanasının ətrafında işqlandırma və gülkarlıq da yaradılacaqdır. Tezliklə 

həyata vəsiqə alacaq bu yeni obyekt turistlərin və muxtar respublika sakinlərinin 

ixtiyarına veriləcəkdir. 
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Müasir standartlara uyğun tikilən yeni Darıdağ müalicəxanası 

 

Bütün bunlarla yanaşı Darıdağ termal suyunun imkanlarından daha geniş 

şəkildə istifadə etməklə yeni tikilən müalicəxananın istilik sistemini və ərazidə 

istixanaların yaradılması üçün də istifadə etmək mümkündür. Çıxış temperaturu 

52
0
-yə yaxın olan bu termal sudan istifadə edərək binanın istilik sistemini 

qurmaqla qış dövründə də xəstə qəbulnu davam etdirmək olar. Ümumiyyətlə 

termal sular yəzyiq altında olduqda heç bir çöküntü vermir. Bu xüsusiyyətindən 

yararlanaraq quyulardan birbaşa sudan istilik üçün istifadə etmək mümkündür. 

İstixanalarda da həmçinin bu metodlardan istifadə edərək həm turistləri həm də 

yerli əhalini tərəvəz məhsulları ilə təmin etmək olar ki, bu da əlavə gəlir 

deməkdir. 

Bununla yanaşı Darıdağın əsrarəngiz mənzərəsi, həmçinin dünyanın hər 

yerində ən çox diqqət çəkən nadir təbiət hadisələrindən biri olan meteorit 

düşməsi hadisəsi bir neçə il bundan əvvəl burada baş vermiş və hazırda 

müalicəxananın yaxınlığında yerləşdiyinə görə onu hər zaman müşahidə etmək 

mümkündür. Bu nadir hadisədən istifadə etməklə turistlərin diqqətini bu əraziyə 

çəkmək mümkündür. 
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Darıdağ əraziisində meteorit hissəsi 

Eyni zamanda burada gəzinti turizmini, müalicə turizmini və bir çox 

turizm sahələrin inkişaf etdirmək mümkündür. Muxtar Respublika Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə birgə əvəzi olmayan bu sudan və digər turizm 

imkanlarından maksimum istifadə etməyə çalışmaqla turizm sektorunun 

müxtəlif sahələrini, həm də suyun balneoloji və digər müsbət cəhətlərinin 

istismarını düzgün təşkil etməklə Muxtar Respublikaya çoxlu miqdqrda iqtisadi 

gəlir gətirilə bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГУРБАНОВ, ХАВЕР БАБАЕВА 

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

ДАРЫДАГ АРСЕНИЛ 

В статье указаны географическое положение, геологический этап развития 

месторождения минеральной воды Дарыдаг с арсеном, ее лечебное значение и 

возможности использования этой воды в других сферах хозяйства. Также говорится о 

текущем состоянии лечебницы, функционирующей на  основе этой воды, и о проделанной 

работе для дальнейшего улучшения этой услуги. Используя все возможности территории 

для получения большей экономической отдачи, здесь были обозначены пути развития 

многих направлений туризма и даны рекомендации соответствующим организациям. 

Ключевые слова: бальнеологическое значение, мышьяковая вода, развитие 

туризма, арсеневая вода, лечебница дарыдаг, экономическое значение 
 

SUMMARY 

ALI GURBANOV, HAVER BABAEVA 

SOME FEATURES AND ECONOMIC EVALUATION OF DARIDAG ARSENIC 

MINERAL WATER 

The article indicates the geographical location, the geological stage of development of 

the Darydag mineral water deposit with arsen, its therapeutic value and the possibility of using 

this water in other areas of the economy. It also describes the current state of the hospital, which 

operates on the basis of this water, and the work done to  improve this service in the future. 

Using all the possibilities of the territory to get a greater economic return, the ways of 

development of many areas of tourism were outlined here and recommendations were given to 

the relevant organizations. 

Key words: balneological significance, arsenic water, tourism development, arsenic 

water, darydag hospital, economic significance 
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                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 2 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 2 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 2 

 
UDK 634.8                                                                                         MƏNSURƏ ĠSMAYILOVA  

AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 

mehmansure@mail.ru  

 
AZƏRBAYCANIN  ĠġĞALDAN AZAD EDĠLƏN RAYONLARINDA ÜZÜMÇÜLÜYÜN 

ĠNKĠġAF ĠMKANLARI 

 

Məqalə Azərbaycanın iĢğaldan azad edilən rayonlarında üzümçülüyün inkiĢaf 

imkanlarına həsr edilmiĢdir. Məqalədə iĢğaldan azad edilən rayonlarda üzümçülüyün inkiĢaf 

imkanları SSRĠ və müstəqillik dövrləri üzrə müqayisəli Ģəkildə təhlil edilmiĢ, təsərrüfat sahəsinə 

dəyən zərər qiymətləndirilmiĢdir. Üzüm əkmələri, yığım və məhsuldarlıq üzrə göstəricilərin 

dinamikası araĢdırılaraq, hər bir inzibati rayonun inkiĢaf imkanları göstərilmiĢdir. Kənd 

təsərrüfatının, xüsusilə üzümçülüyün prioritet sahə olduğunu nəzərə alaraq, əsaslandırılmıĢ 

təkliflər verilmiĢdir.  

  Açar sözlər: iĢğaldan azad edilən rayonlar, üzümçülük, üzüm əkmələri, üzüm 

yığımı, üzümün məhsuldarlığı, inkiĢaf dinamikası 

 

İqtisadi potensial imkanlarına görə üzümçülük respublikamızın təsərrüfat 

komleksində aparıcı yerlərdən birini tutur. Müstəqillik əldə edildikdən sonra 

Azərbaycanda üzümçülüyün daha sürətli inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmış 

və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.  

2002-ci ildə “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu qəbul olunmuş, üzümçülüyün inkişafı üzrə tədbirlərin də nəzər-

də tutulduğu “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramları (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023-cü illər)” 

kimi mühüm sənədlər təsdiq edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respub-

likasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda respublikada üzü-

mün və onun emal məhsullarının istehsalının artırılması, ölkə əhalisinin təzə və 

keyfiyyətli üzümə tələbatının daha dolğun ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı 

müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Hazırda üzümçülüyün və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müvafiq 

normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun strukturunda bütün təsərrüfat 

kateqoriyaları üzrə əgər 2013-cü ildə 50,1% bitkiçilk məhsulunun 2,2%-ni üzüm 

təşkil etmişdirsə, bu göstərici 2019-cu ildə 47,9% bitkiçilk məhsulunda 1,4% 

üzüm olmuşdur (1, s. 65).  

Üzümçülük respublikamızın bir çox bölgələrində inkişaf etmişdir. 

İşğaldan azad olunmuş Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı və Zəngilan rayonla-

rında da üzümçülük əsas təsərrüfat sahələrindən biri olmuşdur. Ümumilikdə 

ermənilər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə emal gücü 320 min ton olan 30 

üzüm emalı zavodu, 10 şərab süzmə xətti qanunsuz yolla mənimsənilmiş və bu 

zavodların zəbt edilməsi Azərbaycana 500 milyon ABŞ dolları dəyərində ziyan 

vurmuşdur
 
(3, s. 12). 
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Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli 

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-hücum 

əməliyyatları nəticəsində 44 gündən sonra Ermənistan məğlubiyyət sənədinə 

imza atmalı oldu. Nəticədə rayon və şəhərlərimiz azad olundu, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü bərpa edildi.  

Azad edilən rayonlar arasında 1993-cü ildə işğal olunan Ağdam da 

vardır. Ermənistanın işğalından əvvəl Ağdamın iqtisadi, o cümlədən sənaye, 

kənd təsərrüfatı və digər sahələr üzrə geniş potensialı olmuşdur. Ağdam 

rayonunun Üzərliktəpə məntəqəsində e.ə. II minilliyin ortalarına aid 

qazıntılardan digər bitki qalıqları ilə yanaşı, “Vitis Vinifera” növünə mənsub 

üzüm tumları da aşkar edilmişdir. Bu isə İran və Cənubi Qafqaz ərazisində 

üzümün ən qədim növü sayılır. 70-ci illərin sonunda Ağdamda ilk çoxtonlu 

böyük üzüm saxlama soyuducusu quraşdırılmışdır. Bu soyuducu Ağdam rayon 

Qarabağ üzümçülük və şərabçılıq sovxozunda tikilmişdi və o zaman ən yeni 

texnologiyalara əsaslanırdı (4, s. 16).  

İşğaldan əvvəl Ağdamda 16 şərab və 1 şampan zavodu, 50 min hektar 

üzüm bağı var idi. Lakin Ağdamın işğalı nəticəsində bu zavodların hamısı 

ermənilər tərəfindən tamamilə məhv edildi. Qeyd edək ki, rayonda müxtəlif 

üzüm sortları yetişdirilmişdir. Bunlara misal olaraq yerli üzüm sortları olan 

Rəşibaba, Ağadayı, Qara kişmişi və Quş ürəyi sortlarını göstərə bilərik. 

Cədvəl 1  

SSRĠ dövründə iĢğaldan azad edilən rayonlarda üzüm əkini sahələrinin  

inkiĢaf dinamikası  

 

inzibati 

rayonların 

adları 

Əkmələrin sahəsi, ha ondan bar verən yaşda, ha 

i  l  l  ə  r  

1965 1975 1985 1965 1975 1985 

Cəbrayıl 337 1437 8438 157 507 6395 

Zəngilan 96 2587 3842 50 795 3751 

Qubadlı 34 3 2331 18 3 1630 

Füzuli 614 8835 17437 433 3598 16063 

Ağdam 3678 11765 18065 1601 5988 13507 

Azərbaycan 79870 164556 252737 32026 95102 205507 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР. Государственный 

Комитет Азербайджанской ССР по Статистике. Статистический 

Сборник, часть II. Баку, 1987, 472 стр.   

 

1965-1975-ci illərdə üzüm əkmələrinin sahəsi Cəbrayıl rayonunda 4,3, 

Füzulidə 14,4, Ağdamda 3,2 dəfə, Zəngilanda 2491 ha artmış, Qubadlıda isə 

11,3 dəfə azalmışdır. 1975-1985-ci illərdə üzüm əkmələrinin sahəsi Cəbrayılda 

5,9, Zəngilanda 1,5, Füzulidə 2,0, Ağdamda 1,5 dəfə, Qubadlıda isə 2328 ha 

artmışdır. Üzüm əkmələrinin sahəsinə görə Azərbaycanda xüsusi çəkiyə görə 

1965-ci ildə Ağdam 4,6%-lə, 1975-ci ildə Ağdam 7,1%-lə, Füzuli 5,4%-lə, 

1985-ci ildə Ağdam 7,1%-lə, Füzuli 6,9%-lə, Cəbrayıl isə 3,3%-lə seçilmişdir. 

Bar verən yaşda əkmələr ümumi üzüm əkmələrinin 1965-ci ildə Cəbrayılda 

46,6%-ni, Zəngilanda 52,1%-ni, Qubadlıda 52,9%-ni, Füzulidə 70,5%-ni, 
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Ağdamda isə 43,5%-ni; 1975-ci ildə Cəbrayılda 35,3%-ni, Zəngilanda 30,7%-ni, 

Füzulidə 40,7%-ni, Ağdamda 50,9%-ni, Qubadlıda 100%-ni; 1985-ci ildə 

Cəbrayılda 75,8%-ni, Zəngilanda 97,6%-ni, Qubadlıda 69,9%-ni, Füzulidə 

92,1%-ni, Ağdamda 74,8%-ni təşkil etmişdir.  

Cədvəl 2 

SSRĠ dövründə iĢğaldan azad edilən rayonlarda üzüm yığımı və  

məhsuldarlığın inkiĢaf dinamikası  

 

inzibati 

rayonların 

adları 

Ümumi yığım, ton Məhsuldarlıq, sent/ha 

i  l  l  ə  r 

1965 1975 1985 1965 1975 1985 

Cəbrayıl 204 1262 45982 12,9 22,4 70,6 

Zəngilan 8 1567 26186 15,5 19,3 69,8 

Qubadlı 9 - 6247 5,0 - 38,3 

Füzuli 436 17807 116354 10,0 41,9 70,9 

Ağdam 5873 37140 104004 36,3 60,7 76,0 

Azərbaycan 131807 627658 1631922 40,6 64,1 78,6 

Mənbə: Сельское хозяйство Азербайджанской ССР. Государственный 

Комитет Азербайджанской ССР по Статистике. Статистический 

Сборник, часть II. Баку, 1987, 472 стр.   

 

Üzüm yığımı 1965-1975-ci illərdə Cəbrayıl rayonunda 6,2, Füzulidə 

40,8,  Ağdamda 6,3 dəfə, Zəngilanda 1559 ton; 1975-1985-ci illərdə isə 

Cəbrayılda 36,4, Zəngilanda 16,7, Füzulidə 6,5, Ağdamda 2,8 dəfə artmışdır. 

Üzüm yığımına görə Azərbaycanda xüsusi çəkiyə görə 1965-ci ildə Ağdam 

4,5%-lə, 1975-ci ildə Ağdam 5,9%-lə, Füzuli 2,8%-lə, 1985-ci ildə Füzuli 7,1%-

lə, Ağdam 6,4%-lə fərqlənmişdir.  

Üzümün məhsuldarlığı 1965-1975-ci illərdə Cəbrayılda 1,7, Zəngilanda 

1,2, Füzulidə 4,2, Ağdamda 1,7 dəfə; 1975-1985-ci illərdə isə Cəbrayılda 3,1, 

Zəngilanda 3,6, Füzulidə 1,7, Ağdamda 1,2 dəfə artmışdır. Üzümün 

məhsuldarlığının orta Azərbaycan göstəricisi ilə müqayisə apardıqda, Ağdamda 

1965, 1975 və 1985-ci illərdə orta ölkə göstəricisinə yaxın rəqəmlər müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, 1965-ci ildə Ağdamda orta ölkə göstəricisindən 4,3 sent/ha, 

1975-ci ildə 3,4 sent/ha, 1985-ci ildə isə 2,6 sent/ha aşağı məhsuldarlıq 

göstəricisi qeydə alınmışdır.  

 

Cədvəl 3 

Müstəqillik dövründə iĢğaldan azad edilən rayonlarda üzüm əkini sahələri, 

yığımı və məhsuldarlığın inkiĢaf dinamikası 

 
inzibati 

rayonların 

adları 

Əkmələrin sahəsi, ha Ümumi yığım, ton  Məhsuldarlıq, sent/ha 

i  l  l  ə  r  

2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Cəbrayıl 19,4 20,1 190,9 175,0 79,1 71,4 

Füzuli 140,0 161,0 800,0 960,0 66,7 68,8 

Azərbaycan 16096,5 16061,2 157076,4 201842,4 86,6 104,8 

Mənbə: Azərbaycanın regionları. ARDSK. Bakı, 2020, 827 s. 
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2015-2019-cu illərdə üzüm əkmələrinin sahəsi Cəbrayılda 0,7 ha və 

Füzulidə 21,0 ha artmışdır. Üzüm yığımı 2015-2019-cu illərdə Füzulidə 160,0 

ton artmış, Cəbrayılda isə 15,9 ton azalmışdır. Məhsuldarlıq göstəricisinə 

gəldikdə, 2015-2019-cu illərdə Cəbrayılda 7,7 sent/ha azalmış, Füzulidə isə 2,1 

sent/ha artmışdır. Həm üzüm əkmələrinin sahəsi, həm də üzüm yığımına görə 

Azərbaycanda inzibati rayonların xüsusi çəkisinə görə tədqiq edilən ərazilərdə 

aşağı göstəricilər qeydə alınmışdır. Belə ki, üzüm əkmələrinin ümumi ölkədə 

xüsusi çəkisinə görə Füzulidə 2015-ci ildə 0,9%, 2019-cu ildə 1,0%, üzüm 

yığımının ümumi ölkədə xüsusi çəkisinə görə Füzulidə həm 2015, həm də 2019-

cu illərdə 0,5% pay müşahidə olunmuşdur. Üzümün məhsuldarlığını orta 

Azərbaycan göstəricisi ilə müqayisə etdikdə, 2015-ci ildə Füzulidə orta ölkə 

göstəricindən 1,3, Cəbrayılda 1,1 dəfə, 2019-cu ildə isə həm Cəbrayılda, həm də 

Füzulidə 1,5 dəfə aşağı rəqəm qeydə alınmışdır.   

Yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi, həmçinin işğaldan azad edilmiş 

torpaqlar üçün qəbul edilmiş yeni tədbirlər planı çərçivəsində digər bitki növləri 

ilə yanaşı, üzümlük sahələrinin artımı və daha yüksək məhsuldarlığın səviyyəsi 

hesabına ölkənin üzümə olan tələbat səviyyəsinin tam təmin edilməsi gözlənilir. 

Üzümçülük sahəsinin, o cümlədən texniki üzüm sortlarının yetişdirilməsi 

işğaldan azad edilmiş  rayonlarda şərabçılıq sektorunun canlanmasının bilavasitə 

əsas amili olacaqdır.  

İşğaldan azad olunan ərzilərdə üzümçülüyün inkişafı üçün heç olmasa 

hər rayonda bir üzüm emalı müəssisəsi işə düşməli və sahibkarlarla ilin 

əvvəlindən onların üzüm məhsullarını müvafiq bazar qiymətinə almaq barədə 

müqavilə bağlanmalıdır ki, sahibkarlar yetişdirdiyi üzümün aqibətinin necə 

olacağı qayğısını çəkməsinlər. Yeni üzümlüklərin salındığı bir vaxtda vaxtilə 

respublikada fəaliyyət göstərən, lakin indi tamamilə dağıdılmış tingçilik 

təsərrüfatlarının bərpa olunması və yenilərinin yaradılması da vacibdir.  

Respublikamızda üzümçülüyün yüksək inkişaf səviyyəsinə nail olmaq 

üçün onun ayrılmaz hissəsi olan şərabçılığın inkişaf etdirilməsinə də diqqət 

yetirmək lazımdır. Üzümün emal müəssisələri elə şərabçılıq məhsulları istehsal 

etməlidirlər ki, o məhsullar dünya bazarında rəqabətə davam gətirə bilsinlər. 

Üzümçülüyün intensiv inkişafını təmin etmək üçün sahələrdə becərilən sortların 

düzgün seçilməsi və lazımi aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ən mühüm 

amillərdəndir.  
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РЕЗЮМЕ  

МАНСУРА ИСМАИЛОВА 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В ОСВОБОЖДЕННЫХ 

РАЙОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Статья посвящена возможностям развития виноградарства в освобожденных 

районах Азербайджана. В статье дается сравнительный анализ возможностей развития 

виноградарства в освобожденных регионах во время СССР и в период независимости, 

оценивается ущерб, нанесенный экономике. Изучена динамика показателей посадки, 

сбора и урожайности винограда, показаны возможности развития каждого 

административного региона. Были внесены обоснованные предложения, учитывая, что 

сельское хозяйство, особенно виноградарство, является приоритетным направлением. 

Ключевые слова: освобожденные районы, виноградарство, посадка винограда, 

сбор винограда, урожайность винограда, динамика развития. 

 

SUMMARY 

MANSURA ISMAYILOVA 

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF VITICULTURE IN LIBERATED 

REGIONS OF AZERBAIJAN 

The article is devoted to the possibilities for the development of viticulture in the 

liberated regions of Azerbaijan. The article provides a comparative analysis of the possibilities 

for the development of viticulture in the liberated regions during the USSR and in the period of 

independence, assesses the damage caused to the economy. The dynamics of the indicators of 

planting, harvesting and productivity of grapes is studied, the possibilities of development of 

each administrative region are shown. Reasonable proposals were made, given that agriculture, 

especially viticulture, is a priority. 

Keywords: liberated areas, viticulture, planting grapes, grape harvest, grape yield, 

dynamics of development. 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

216 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 2 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 2 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 2 

 
UOT  504.062                                                                                           ġƏBNƏM ĠSLAMOVA 

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı 

sebnem.islamova.88@mail.ru 

 
DÜNYA ÖLKƏLƏRĠNĠN GÜNƏġ ENERJĠSĠNDƏN ĠSTĠFADƏ TƏCRÜBƏLƏRĠ VƏ  

 

NƏTĠCƏLƏR 

 

 Bu məqalədə dünya ölkələrinin günəĢ enerjisindən istifadə təcrübələri, enerji siyasətləri 

tədqiq edilir. Məqalədə dünyada günəĢ enerjisindən istifadəni təĢviq etmək siyasəti müzakirə 

edilmiĢ və günəĢ enerjisi bazarının inkiĢafı ilə seçilmiĢ ölkələrin nümunələrində tətbiq olunan 

siyasətlər araĢdırılmıĢdır. Sonra günəĢ enerjisindən və Azərbaycandakı günəĢ enerjisi 

sektorundan elektrik enerjisi istehsalına dair mövcud vəziyyət tədqiq olunmuĢdur. 

Açar sözlər. GünəĢ enerjisi, bərpa olunan enerji, fotovoltaik, elektrik stansiyası, enerji 

siyasəti 

 

 Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə bu gün istifadə 

baxımından çox perspektivli bir sahə olaraq ortaya çıxır. Bu sahənin istifadəsini 

inkişaf etdirmək və genişləndirməklə ekoloji tarazlığı qorumaq, tarazlığı bərpa 

etmək və ekosistemin dinamikasını qorumaq mümkündür.  

 Enerji ehtiyatlarının kəşfi və istifadəsi müxtəlif ölkələrdə fərqli şəkildə 

özünü göstərmişdir. Sivilizasiyanın ilk günlərində günəşin, küləyin və suyun 

kinetik enerjisindən istifadə adi hal idi. Daha sonra fasiləsiz yanma (istilik 

enerjisi ilə nəticələnən) üsullarını öyrənən insanlar istədiyi vaxt ilk növbədə 

ağacdan (biokütlə) enerji mənbəyi kimi istifadə qaydalarını mənimsədilər. 

Nəhayət, kömür, təbii qaz, neft, elektrik və nüvə enerjisindən istifadə üsulları 

kəşf edildi və nəticədə müasir texnologiya yaradıldı (Azərbaycan Respublikasın-

da alternativ enerji mənbələrindən istifadənin inkişafı perspektivləri, 2004: s.6). 

 Dünyada enerjiyə tələbat artır. 1990-2012-ci illər arasında dünyada ilkin 

enerjiyə tələbat təxminən 53% artaraq 13,361 milyon ton neft ekvivalentinə 

(MTEP) çatdı. İlkin enerjiyə olan tələbatın təxminən 82 faizi 2012-ci ildə qaz 

yanacaqları ilə qarşılanmışdır (IEA, World Energy Outlook 2014: s.56). 

 Amma bu gün dünyanın demək olar ki, bütün ölkələri enerji ehtiyaclarını 

neft, təbii qaz və kömür kimi ənənəvi enerji mənbələri ilə qarşılayır. Ənənəvi 

enerji mənbələri tükənir, ətraf mühitə zərərli və artan enerji qiymətləri 

iqtisadiyyata mənfi təsir göstərir. Əksinə, AEM-in əsas xüsusiyyəti ekoloji 

cəhətdən təmiz və tükənməzdir (Mehdiyeva V.Z., Tarverdiyev T.R., 2015: s.28). 

 Bərpa olunan enerji mənbələrindən biri də Günəş enerjisidir. Günəş 

enerjisi müasir dövrdə ən çox yayılmışdır. Günəş enerjisi günəş işığından enerji 

əldə etmək üçün bir texnologiyadır. Yer səthinə düşən günəş enerjisinin miqdarı 

bütün neft, qaz, kömür və digər yanacaq ehtiyatlarını üstələyir. Bunun 0.0125% -

ni istifadə etməklə bugünkü dünyanın bütün enerji ehtiyaclarını qarşılamaq 

mümkündür. 

 Günəş enerjisini istiliyə çevirmək üçün müxtəlif növ kollektorlar istifadə 

olunur. Yüksək temperatur kollektorları Günəş istiqamətində əks olunan, yığan 

və hərəkət edən parabolik aynalardan istifadə edir. Bu kollektor sistemi ayrıca 

bir maye üçün hazırlanmış bir istilik mübadiləsi sistemini də əhatə edir. Günəş 

mailto:Sebnem.islamova.88@mail.ru
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enerjisindən daha səmərəli istifadə, onu foto kameralardakı elektrik enerjisinə 

çevirməklə əldə edilir. Fotosellər işığa həssas yarımkeçirici materiallardan - 

selen, silikon, gallium arsen, kadmium sulfid və s. materiallardan hazırlanmışdır. 

Hal-hazırda günəş enerjisinin fotovoltaik çevrilməsi dünyada bərpa olunan enerji 

mənbələrinin ən sürətlə böyüyən sahələrindən biridir. Dünyada qurulan 

fotoelektrik günəş sistemlərinin ümumi gücü 900 MVt-dan çoxdur 

(http://deyerler.org/100630-alternativ-enerji-mjnbjljri-ggnje-enerjisi-iyazd.html). 

Günəş enerjisindən elektrik enerjisi istehsalında istifadə olunan texnologiyalar; 

Fotovoltaik (fotovoltaik-PV) və konsentratlaşdırılmış enerji sistemləri 

(konsentrasiya edilmiş günəş enerjisi-CSP) kimi iki əsas qrupa bölünür. Günəş 

enerjisindən elektrik enerjisi istehsalı bazarı üçün qiymətləndirmədə, PV 

sistemlərindən elektrik istehsalında, CSP sistemlərindən elektrik enerjisi 

istehsalında Almaniya, İtaliya, Çin, Yaponiya, ABŞ və İspaniyanın lider ölkələr 

olduğu aydın olur. Bu ölkələrdə həyata keçirilən enerji siyasəti və elektrik 

istehlakı barədə təcrübələr aşağıda geniş şəkildə verilmişdir.  

Cədvəl 1. Dünyada günəĢ elektrik stansiyalarının quraĢdırılmıĢ güclərinin 

ölkələr üzrə siyahısı (MW) 

№ Ölkələr Ġllər üzrə QuraĢdırılmıĢ güc (MW) 

1 Çin 2019 204.7 

2 ABŞ 2019 75.9 

3 Yaponiya 2017 49.0 

4 Almaniya 2018 45.55 

5 İtaliya 2017 19.7 

6 Hindistan  2017 18.3 

7 Birləşmiş Krallıq 2017 12.7 

8 Cənubi Koreya  2019 11.2 

9 Fransa 2017 9.0 

10 Avstraliya 2017 7.2 

Mənbə: https://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-gunes-enerjisi.html 

 Ölkələrə görə adam başına düşən günəş elektrik stansiyası quraşdırılma 

gücünə görə Almaniya 1-ci yerdədir (Cədvəl 2).  

Cədvəl 2. Ölkələrə görə adam baĢına düĢən günəĢ elektrik stansiyasının 

quraĢdırılmıĢ gücü 

№ Ölkələr 
QuraĢdırılmıĢ güc 

(MW) 

Adam baĢına 

quraĢdırılmıĢ 

güc (Watt) 

1 Almaniya 45.55 550 

2 Yaponiya 49.0 387 

3 Belçika 3.8 334 

4 İtaliya 19.7 325 

5 Avstraliya 7.2 292 

6 Yunanıstan 2.61 242 

7 Lüksemburq 123.0 208 

8 Çexiya  2.19 207 

9 İsveçrə 1.64 195 

10 Birləşmiş Krallıq 12.7 193 

http://deyerler.org/100630-alternativ-enerji-mjnbjljri-ggnje-enerjisi-iyazd.html
https://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-gunes-enerjisi.html
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Mənbə: https://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-gunes-enerjisi.html 

Almaniya. Yalnız klassik olan enerji mənbələrindən asılı olmamaq üçün, 

həddindən artıq artan enerji qiymətlərinə əsasən Almaniya 1980-ci illərdə 

elektrik enerjisi istehsalını bərpa olunan enerji mənbələri ilə əvəz etməyi qarşıya 

məqsəd qoymuşdur. Enerji siyasəti nəticəsində Almaniya, 2009-cu ildən bəri 

quraşdırılmış gücə görə qlobal PV bazarında birinci yeri tutmuşdur. 2000-ci ildə 

89,4 MVt olan PV quraşdırılmış güc, 2014-cü ildə 38,2 GW-a çatmışdır və 

ümumi elektrik istehlakının 6 faizini qarşılamışdır. 2018-ci ildə isə 45.5 MW-yə 

yüksəlmişdir. 2000-ci ildə başlanan uğurlu FIT siyasəti ilə bərpa olunan enerji 

mənbələri üçün qoyulan orta və uzunmüddətli istehsal hədəflərinə çatmaq 

səylərinin bu inkişafda mühüm rol oynadığı düşünülür. 

Cədvəl 3. 2018-ci il üçün Almaniyada elektrik istehlakı, əhali və fotovoltaik 

tutum dataları 

Ümumi elektrik istehlakı (TWh) 539 

Əhali (milyon) 83 

GünəĢ Ģüası (kWh/kW) 1 054 

Ümumi quraĢdırılmıĢ güc (GW) 2 960 

Ümumi elektrik istehsalında PV-nin payı (%) 8.9 

Mənbə: IEA PVPS Trends ın photovoltaıc applıcatıons, 2019: s.35 

 20 sentyabr 2019-cu ildə Almaniyanın Federal Kabineti, Almaniyanın 

2030-cu il üçün təyin etdiyi iqlim hədəflərinə çatmaq üçün ˮ2030 İqlim 

Fəaliyyəti Proqramıˮnı qəbul etdi. Alman hökuməti, 2030-cu ilə qədər 

Almaniyada istehlak edilən elektrik enerjisinin 65% -nin bərpa olunan enerji 

mənbələrini əldə etməyi hədəfləyir. Buna görə 2038-ci ilə qədər kömür əsaslı 

elektrik enerjisi istehsalının dayandırılması qərara alınmışdır. Beləliklə, 

fotovoltaika və külək enerjisi kimi bərpa olunan mənbələrin artması lazımdır. 

2019-cu ildə ümumi elektrik istehlakının təxminən 42% -i artıq bərpa olunan 

enerji hesabına ödənilmişdir. Bunun 9%-i fotovoltaik (PV) sistemlər tərəfindən 

əmələ gəlir. Eyni zamanda, qalıq elektrik stansiyalarının quraşdırılmış elektrik 

enerjisinin istehsal gücü 1,4 GW azalmışdır. Digər tərəfdən, cəmi 3,9 GVt 

fotoelektrik gücü yeni qurulmuşdur ki, bunların da ümumi gücü 2019-cu ilin 

sonunadək 49,1 GVt olan elektrik stansiyalarının mövcud olması ilə bağlıdır. 

Yeni və tamamilə quraşdırılmış PV gücünün inkişafı qrafik 1-də göstərilmişdir 

(IEA PVPS, Annual Report Germany 2019:s.71). 

Qrafik 1. Almaniyada PV gücünün inkiĢafı (2004-2019) 

 
Mənbə IEA PVPS Annual Report Germany, 2019: s.71 
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 Çin. Enerji təchizatı təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bərpa olunan enerji 

mənbələrinə müraciət edərək Çin günəş enerjisindən elektrik enerjisi istehsalını 

ən çox dəstəkləyən ölkələrdən biridir. Enerji siyasəti və dəstək mexanizmi 

sayəsində Çin, günəş enerjisi və modulları dünyadakı ən böyük istehsalçıya 

çevrildi və 2019-cu ildə 204.7 MW gücündə quraşdırılmış PV gücünə görə 

qlobal bazarda birinci oldu. Növbəti illərdə Çinin qlobal PV bazarında 

inkişafının rolunun daha da artacağı proqnozlaşdırılır. 

Cədvəl 4. 2018-ci il üçün Çində elektrik istehlakı, əhali və fotovoltaik tutum 

dataları 

Ümumi elektrik istehlakı (TWh) 6 308 

Əhali (milyon) 1 393 

GünəĢ Ģüası (kWh/kW) 1 300 

Ümumi quraĢdırılmıĢ güc (GW) 44 460 

Ümumi elektrik istehsalında PV-nin payı (%) 3.6 

Mənbə: IEA PVPS Trends ın photovoltaıc applıcatıons, 2019: s.25 

 2019-cu ildə Çində ümumi PV quraşdırma 30,1 GVt olmuşdur, bu 2018-ci 

illə müqayisədə 32% azalma deməkdir, lakin Çin yenə də dünyanın ən böyük PV 

bazarı olaraq qalır. Çin PV qurğularının sürətlə aşağı düşməsi Çin PV 

sənayesinə böyük təzyiq göstərir və bu da öz növbəsində PV sənayesinin ümumi 

təchizat zəncirinin qiymətini kəskin şəkildə azalmağa gətirib çıxarır. PV 

modulunun qiyməti Çin bazarında 2019-cu il ərzində 22-25% azalmışdır. PV 

modul qiymətlərinin azalması, inkişaf etməkdə olan PV bazarının böyüməsinə 

kömək edir. CPIA görə, PV ixrac dəyəri 2019-cu ilin sentyabr ayının sonuna 

qədər 16,22 BUSD'a çatmış, 2018-ci ilin ümumi PV ixrac dəyərini üstələmişdir. 

Bu da 2018-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 41,8% artım olduğunu göstərir. 

 ABġ. 1973-cü ildə meydana gələn enerji böhranı nəticəsində, yanacaq 

qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artması, ABŞ-ın, dünyanın digər ölkələri 

kimi, daxili və bərpa olunan enerji qaynaqlarından istifadəni artırmaq üçün 

siyasət hazırlamasına səbəb oldu. 1978-ci ildə bərpa olunan enerji mənbələrini 

əldə etmək üçün hazırlanan ilk hüquqi tənzimləmə olan Milli Enerji Xidmətləri 

Tənzimləmə Siyasəti Qanunu (PURPA) qəbul edildi. Bu qanunla ölkədə ilk dəfə 

olaraq FIT siyasəti həyata keçirilməyə başlandı. 

 2018-ci ildə ABŞ-da PV illik quraşdırılmış gücü 10,7 GW-ə çatmışdır. 

Nəticə etibarilə, ABŞ ölkələr üzrə ikinci pilləyə qalxaraq, PV-nin ümumi gücü 

2018-ci ilin sonunda 62 GVt-a olmuşdur. 2018-ci ildə qurğuların əksəriyyəti 6,2 

GW (2016-cı ildəki 10,8 GW ilə müqayisədə) kommunal miqyaslı seqmentdə 

inkişaf etmiş və hələ də Kaliforniya, Şimali Karolina, Arizona, Nevada, Texas, 

Nyu-Cersi kimi bazarın təxminən üçdə ikisini əhatə edən az sayda ştatlarda 

cəmləşmişdir.  

Cədvəl 5. 2018-ci il üçün ABġ-da elektrik istehlakı, əhali və fotovoltaik 

tutum dataları 

Ümumi elektrik istehlakı (TWh) 3 971 

Əhali (milyon) 327 

GünəĢ Ģüası (kWh/kW) 1 437 

Ümumi quraĢdırılmıĢ güc (GW) 10 680 

Ümumi elektrik istehsalında PV-nin payı (%) 2.3 
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Mənbə: IEA PVPS Trends ın photovoltaıc applıcatıons, 2019: s.23 

 2011-ci ildə Amerika Enerji Nazirliyinin (DOE) Bərpa olunan Enerji və 

Enerji Səmərəliliyi bölməsi tərəfindən başlanan ˮSunShot Proqramıˮ 

hazırlanmışdır. Proqram, genişmiqyaslı PV və CSP elektrik stansiyalarından 

istehsal olunan elektrik enerjisinin qiymətinin 2020-ci ilə qədər 0.06 D / kVt / 

saata endirilməsini və texnoloji səmərəliliyi artırmağı, tikinti və xidmət 

xərclərini azaltmağı hədəfləyir. 

 Yaponiya. 1974-cü ildə baş verən neft böhranı, neft idxal edən ölkələrə 

çox təsir etdi və enerji qiymətlərinin artması ilə müşahidə olundu. Bu vəziyyət, 

ölkədə çox az neft və təbii qaz ehtiyatı olan Yaponiyanın bərpa olunan enerji 

qaynaqlarını enerji istehsal siyasətinə daxil etməsinə səbəb oldu. 

 Bərpa olunan enerji kvotası tətbiqi 2003-cü ildə hökumətin bərpa olunan 

enerji siyasətinə daxil edilmiş və bu siyasətlə 2010-cu ilə qədər bərpa olunan 

enerji mənbələrindən elektrik enerjisi istehsalının 1,35 faizini qarşılamağı 

hədəfləmişdir (Haas R., Meyer N.I., Held A., Fınon D., 2008: s.449). Ancaq 

bundan sonra həyata keçirilən enerji siyasətləri günəş enerjisinə qoyulan 

sərmayələri artırmaq üçün kifayət deyildi. Avropadan fərqli olaraq Yaponiya, 

bərpa olunan enerji kvotası tətbiqini 2009-cu ilə qədər bərpa olunan enerji 

bazarını əldə etmək üçün enerji siyasətini əsas vasitə olaraq seçdi və bununla 

qlobal bazarda lider mövqeyini itirməsinə səbəb oldu. 

2018-ci ildə Yaponiya 6,7 GVt gücündə yeni PV gücünü quraşdırdı, bu 

da 2017-ci ilin səviyyəsindən 12% azdır. Ölkə ümumi quraşdırılmış PV gücünün 

56,2 GVt-a çatdırmışdır və Çin və ABŞ-dan sonra dünyada üçüncü ölkə 

olmuşdur. 2015-ci ildə PV gücü 11 GW-a qədər olmuşdur, amma 2018-ci ildə 

FiT səviyyəsindəki dəyişikliklər səbəbindən aşağı səviyyəyə enmişdir. 

Cədvəl 6. 2018-ci il üçün Yaponiyada elektrik istehlakı, əhali və fotovoltaik 

tutum dataları 

Ümumi elektrik istehlakı (TWh) 906 

Əhali (milyon) 127 

GünəĢ Ģüası (kWh/kW) 1 050 

Ümumi quraĢdırılmıĢ güc (GW) 6 662 

Ümumi elektrik istehsalında PV-nin payı (%) 6.8 

Mənbə: IEA PVPS Trends ın photovoltaıc applıcatıons, 2019: s.26 

 2012-ci ilin iyul ayında FİT proqramının başlaması ilə ictimai, sənaye 

tətbiqi və kommunal miqyaslı PV sistemləri bazarı sürətlə böyüdü və 

Yaponiyanı qlobal PV bazarının ən yaxşı ölkələrindən birinə çevirdi. 

Yaponiyada PV bazarının önümüzdəki illərdə sürətlə böyüməyə davam edəcəyi 

təxmin edilir. Müvafiq olaraq, Yaponiyanın Fotovoltaik Enerji Birliyinin PV yol 

xəritəsinə dair araşdırmasına əsasən, ölkədə quraşdırılmış PV gücü 2020-ci ilə 

qədər 49 GW və 2030-cu ildə 102 GW-a qədər artacaqdır ki, bu da bu güclərin 

illik elektrik istehlakının 10 faizini təşkil edir.  

 Türkiyə. Türkiyənin indiki coğrafi yeri günəş enerjisini əldə etmək 

potensialı baxımından çox səmərəlidir. Türkiyənin Günəş Enerji Potensial 

Atlasına əsasən (GEPA), günəş işığının illik 2.737 saatı (gündəlik 7.5 saat), illik 

cəmi daxil olan günəş enerjisinin 1,527 kVt / m² (gündəlik 4.2 kVt / m²) olduğu 

müəyyən edilmişdir. Mülga elektrik İşləri Etüt İdarəsi tərəfindən texniki xətti 
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405 milyard kVt / saata, iqtisadi potensialı isə il ərzində 380 milyard kVt / saata 

kimi qiymətləndirilən Günəş enerjisinə əsaslanan elektrik enerjisi istehsalına 

malikdir (Evren Ö., 2020: s.297). 

Cədvəl 7. 2018-ci il üçün Türkiyədə elektrik istehlakı, əhali və fotovoltaik 

tutum dataları 

Ümumi elektrik istehlakı (TWh) 249 

Əhali (milyon) 82 

GünəĢ Ģüası (kWh/kW) 1 527 

Ümumi quraĢdırılmıĢ güc (GW) 2 943 

Ümumi elektrik istehsalında PV-nin payı (%) 4.2 

Mənbə: IEA PVPS Trends ın photovoltaıc applıcatıons, 2019: s.26 

 Çox kiçik PV bazarı olan Türkiyə, Strategiya Planına (2016 - 2019) uyğun 

olaraq 2023-cü ilin sonunadək 5 GW həcmində PV qurğusuna çatmağı və günəş 

enerjisindən 2030-a qədər elektrik enerjisi istehsal gücünü 10 GW-a çatdırmağı 

hədəfləyir. Türk PV bazarında quraşdırılan PV gücü 2018-ci ildə 2 943 MW 

artmışdır. 

Cədvəl 8. Türkiyə üzrə regionların Ģüalanma dəyərləri və günəĢləmə vaxtı 

Region Ümumi GünəĢ enerjisi 

(kWh/m
2
 -il) 

GünəĢləmə zamanları 

(saat/il) 

Cənub-ġərqi 

Anadolu 

1 460 2 993 

Ağdəniz 1390 2 956 

ġərqi Anadolu 1 365 2 664 

Mərkəzi Anadolu 1 314 2 628 

Ege 1 304 2 738 

Mərmərə 1 168 2 409 

Qaradəniz 1 120  1 971 

Mənbə: Evren Ö., 2020: s.298 

 Günəş enerjisi Türkiyədə hələ də istifadə edilməyən ən çox alternativ 

enerji mənbəyidir. Hökumətin hazırkı dəstəyini nəzərə alsaq, yaxın gələcəkdə 

Türkiyədə günəş enerjisindən istifadənin inkişaf tempi artacaqdır. 

 Ənənəvi enerji ehtiyatlarının tədricən tükənməsi və onlardan istifadə 

nəticəsində ətraf mühitə dəymiş böyük ziyan Azərbaycanda da alternativ enerji 

mənbələrindən istifadəni zəruri edir. Məlum olduğu kimi dünyanın ən inkişaf 

etmiş ölkələrində olduğu kimi ölkəmizdə də günəş və külək enerjisi, su elektrik 

stansiyası, termal su və biokütlə kimi bərpa olunan mənbələrdən istifadə olunur 

(https://azescience.org/azerbaycanda-gunes-enerjisinden-istifade/). 

Cədvəl 9. Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialı 

Mənbə Mümkün potensial MWt 

Kiçik SES ˃400 

Külək enerjisi ˃800 

GünəĢ enerjisi ˃5000 

Bioenerji ˃1500 

Geotermal enerji (yalnız istilik) ˃800 

Mənbə: Гурбаналиев А.И., 2017: c.74 

https://azescience.org/azerbaycanda-gunes-enerjisinden-istifade/
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 2010-2017-ci illərdə ölkəmizdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri 

hesabına 259 meqavat elektrik enerjisi quraşdırılmış və günəş enerjisinin payı 33 

meqavat (13%) olmuşdur. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən 

qurulacaq yeni nəsil gücündə günəş enerjisinin payı 73% -dir (günəş istiliyi 

58%, günəş enerjisi 15%). Azərbaycan Respublikasında günəş enerjisinin 

iqtisadi potensialı 20 min meqavat həcmində  qiymətləndirilir. 

 Nəticə. Enerji ehtiyatlarının məhdudluğu və qiymətlərin dəyişməsi, enerji 

ilə istixana qazı tullantıları kimi problemlər bərpa olunan enerji mənbələrindən 

istifadəyə gətirib çıxardı. Ölkələr təhlükəsiz, ekoloji cəhətdən təmiz və davamlı 

enerji ehtiyatları qurur, günəş enerjisi texnologiyalarını ixrac etməklə 

iqtisadiyyatlarını gücləndirir və mümkün enerji böhranının iqtisadiyyata mənfi 

təsirindən qorunmaq üçün yeni məşğulluq sahələri yaradırlar. Bu məqsədlə bir 

çox dünya ölkələrində inkişaf etdirilən dəstək siyasəti ilə həm günəş enerjisi 

istehsalı sənayesi inkişaf etdi, həm də GES-in quraşdırılmış gücü sürətlə artdı. 

Bərpa olunan enerji mənbələrinə dəstək siyasətləri arasında FIT mexanizmində 

GES investisiyaları dünyada ən çox istifadə olunan dəstək siyasətidir. Digər 

tərəfdən, son zamanlarda genişmiqyaslı PV sistemlərində bərpa olunan enerji 

satınalma siyasətini həyata keçirən ölkələrin sayının artdığı müşahidə olunur.  
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РЕЗЮМЕ 

ШАБНАМ ИСЛАМОВА 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИРОВЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТ 

В данной статье исследуется опыт использования мировыми государствами 

солнечной энергии и энергетической политики. В статье обсуждается политика 

использования в мире солнечной энергии и еѐ преимущество в развитии базара солнечной 

энергии избранными странами. Также проведена работа по исследованию в реальных 

условиях  солнечной энергии в энергетическом секторе Азербайджана. 

Ключевые слова: солнечная энергия, восстановлениеэнергии,электрическая станция, 

энергетическая политика, фотоволтаик. 
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SUMMARY 

SHABNAM ISLАMOVA 

EXPERIENCE AND RESULS OF THE USEOF SOLAR ENERGY IN THE WORLD 

This article examines the experience of solar energy use and energy policies in countries 

around the world. The article discusses the policy of promoting the use of solar energy in the 

world and examines the policies applied in the examples of countries selected with the 

development of the solar energy market. Then, the current situation on electricity generation 

from solar energy and the solar energy sector in Azerbaijan was studied. 

Key words. Solar energy, renewable energy, photovoltaic, power plant, energy policy 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 
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MĠNGƏÇEVĠR  SU  ANBARI  ƏRAZĠSĠNĠN  GEOLOJĠ  VƏ  SEYSMOLOJĠ  

CƏHƏTDƏN  QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Mingəçevir su anbarının zəlzələyə meyilli amillərinin tədqiqi praktik və nəzəri əhəmiyyətə 

malikdir, bölgənin həm tektonik quruluĢunu, həm də seysmikliyini ətraflı öyrənməyə imkan verir. 

Bundan əlavə, bu amillərin araĢdırılması təbii fəlakətlər zamanı arzuolunmaz nəticələrə və 

hidrotexniki konstruksiyaların optimal istismarına davam gətirməyə imkan verir. 

Açar sözlər: Mingəçevir su anbarı, geoloji, seysmoloji, layihə göstəriciləri, zəlzələ 

 

Respublikamızda sahəsinə və su həcminə görə ən böyük su anbarları Kür 

çayı hövzəsində yerləşirlər. Bunlar içərisində ən böyükləri Kür kaskadında olan 

su anbarlarıdır. Yəni Şəmkir, Yenikənd, Mingəçevir və Varvara su anbarları. Bu 

anbarlar bölgədəki su anbarları sahəsinin 95,8%-ni, su həcminin isə 96%-ni 

təşkil edirlər.  

Kür –Araz ovalığındakı xam torpaqları əkinçilik məqsədilə istifadə etmək 

və bu əraziləri daimi olaraq su ilə təmin etmək üçün hələ XIX əsrin axırlarında, 

yəni çar Rusiyası dövründə “Kür çayının üzərində Mingəçevir sua anbarı 

tikmək” ideyası yaranmışdı. Bu ideyanı lahiyələşdirmək məqsədilə o zaman 

Azərbaycana bir neçə dəfə amerikan və ingilis mühəndisləri də dəvət edilmişdir. 

1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra isə bu su anbarının tikilməsi işi vacib 

məsələyə çevrildi. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə elektrik enerjisindən daha 

geniş istifadə etmək və ölkədə pambıqçılığın inkişafına marağı artırmaq idi. 

1927-ci ildə Kür çayının Bozdağı kəsib keçdiyi hissədə bənd tikib su anbarı 

yaratmaq ideyası SSRİ dövlətində gündəmə gəldi. Bəndin hündürlüyünün ilkin 

variantda 28.0 m, 1930- cu ildə 38.0 m, 1931-ci ildə isə 64.0 m olacağı nəzərdə 

tutulmuşdur. 1932-ci ildə isə Tiflis şəhərində xüsusi müşavirə çağrılır və burada 

Mingəçevir su anbarının tikilməsinə dair hazırlanmış layihə müzakirə 

olunmuşdur. Akademik A.N.Derjavin burada balıqçılıq təsərrüfatının mənafeyini 

qorumaq məqsədilə həmin layihəyə öz iradını bildirmişdir. Mingəçevir su 

anbarının tikintisi üçün tələb olunan layihə sənədləri əsasən Azərbaycan Su 

Təsərrüfatı Obyektlərinin Layihələndirilməsi üzrə Dövlət İnstitutunda 

(“Azdövsutaslayihə”) işlənmiş və 1940-cı ildə tam başa çatdırılmışdır. Nəhayət, 

1941-ci ildə hidrokompleksin tikintisi qərara alınır. Lakin həmin ildə alman 

faşistlərinin SSRİ dövlətinə hücumu ilə əlaqədar bütün işlər dayandırılmışdır. 

Nəhayət, SSRİ hökumətinin 20 oktyabr 1945-ci il 2664 saylı qərarı ilə 

“Mingəçevir hidroqovşağının tikintisi və Kür-Araz düzənliyinin suvarılması” 

layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanıldı (1) 

Azərbaycan Layihə-Axtarış İdarəsinin əməkdaşlarından prof. Lomidze 

Q.M., Dobronravov V.A., Radziyevski B.A., Babayev R.A., Volobuyev V.R. və 

başqaları Mingəçevir hidroqovşağının tikintisi üçün layihə sənədlərinin 

hazırlanmasında yaxından iştirak etmişlər. Moskva şəhərindən gəlmiş 

akademiklər Qraftio Q.O., Rizenkampf və Lisenko T.D., professorlar Maslov 
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N.N., Mixaylov, Trombaçev, Quluşkovun Mingəçevir hidroqovşağının 

tikintisində xüsusi əməyi olmuşdur. Bu illərdə hazırlanan layihələrdə aparıcı 

mütəxəssislər olan Mollayev Q.A., Smirnov V.M., Stepa B., Atakişiyev Y.M., 

Beglyarov S.A., Bibikova K.Z., Dikov N.F. və başqaları yaxşı işləməklə 

digərlərindən fərqlənmişlər (2).  

 Hündürlüyünə görə o dövr üçün dünyada analoqu olmayan, sadə 

konstruksiyada 80.0 m hündürlüyündə olan torpaq bəndin tikintisi 1953-cü ildə 

başa çatdırıldı. Mingəçevir su anbarı şimaldan Axarbaxar, cənubdan Bozdağ, 

qərbdən Palantökən silsilələri arasında yerləşmiş və Samux çökəkliyində, yəni 

indiki Samux, Goranboy və Yevlax rayonlarının ərazilərində formalaşmışdır. 

Bundan əlavə Mingəçevir su anbarına yığılmış su ehtiyatından kompleks 

məqsədlər üçün istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, yaradılmış basqı 

hesabına elektrik enerjisi istehsal etmək məqsədilə bənddə su elektrik stansiyası 

(SES) tikilmişdir. Mingəçevir su anbarı Azərbaycanın və eləcə də bütün 

Qafqazın ən böyük su anbarıdır. Anbar doldurulmağa başlanılan dövrdən (1953-

cü ildən) hidrometeoroloji komitə tərəfindən onun su balansını təşkil edən 

ünsürlərin aylıq və illik kəmiyyətləri tədqiq edilir. 1934-1935-ci illərdə Kür-

Araz ovalığında su ehtiyatlarının kompleks istifadəsinin sxemi işlənib 

hazırlanmışdır. Bu kompleks hündürlüyü 81 m olan torpaq bənd, həcmi 16 

milyard metr³ və sahəsi 610 km² olan su anbarından, ümumi gücü 360 min kVt 

olan altı turbinli Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasından, Yuxarı Qarabağ 

(uzunluğu 172 km, sərfi saniyədə 113 kubmetr, suvarılan sahə 93 min ha) və 

Yuxarı Şirvan (123 km, 78 kubmetr, 127 min ha) magistral suvarma 

kanallarından ibarətdir. 

Su anbarının layihə göstəriciləri: Mingəçevir su anbarında bəndin 

hündürlüyü 80 m, üstdən eni16 m, uzunluğu 1550 m, ölü həcmi 7679 mln.m³, bu 

həcmə uyğun su səviyyəsi 68.0 m-dir. Anbarda faydalı həcm 8051 mln. m³, 

faydalı həcm tam dolduqda (15730 mln.m³ ) su səviyyəsinin yüksəkliyi 83.0 m, 

bu səviyyəyə uyğun su səthinin sahəsi 605.0 km², su anbarının çay boyunca 

uzunluğu 70,0 km, orta eni 18 km, anbarda maksimum dərinlik 75 m, orta 

dərinlik 26 m, perimetr boyunca sahil xəttinin uzunluğu isə 247 km-dir. Layihə 

göstəricilərinə görə anbar tam dolduqda, yəni 83,0 m səviyyəsində daşqın 

suyunun tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş su həcmi 340 mln. m³ və bu 

həcmə müvafiq su səviyyəsinin yüksəkliyi isə 83,56 m-dir. Mingəçevir su anbarı 

tam dolduqda (83.0 m) fövqaladə vəziyyət yaranarsa aşağı hissəyə Q=4571 m³ 

/san su buraxılmasını təmin edəcək qurğular mövcuddur. 

Mingəçevr su anbarı Kür çayı dərəsini şimal-qərbdən cənub-şərq 

istiqamətində əhatə edən Bozdağ və Xocaşen silsilələri arasında yerləşmişdir. 

Daha dəqiq qeyd etsək, anbar şimaldan və şimal-şərqdən Xocaşen silsiləsi, 

cənubdan və cənub şərqdən Bozdağ silsiləsi, şimaldan Şirak və Eldarçöl, şimal-

qərbdən isə Ceyrançöl alçaqdağlığın cənub-şərq qurtaracağı ilə əhatə 

olunmuşdur. Su anbarının şimal-qərbində - Qabırrıçayın sağ sahilində 

Palantökən silsiləsi yerləşmişdir.  

Təbii ki, Mingəçevir su anbarının ərazisi yaxın keçmişdə müasir dövrdəki 

kimi olmamışdır. Keçmiş Samux rayonunun kəndləri Kürün sağ və sol 

sahillərində yerləşirdi. Su anbarı yaradılanda demək olar ki, bu rayonun 

ərazisinin böyük hissəsi su altında qaldı. Vaxtilə həmin yerlər qalın tuqay 
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meşələri ilə örtülü olmuşdur. Kür meşənin arası ilə burula-burula axardı. Kür 

təsərrüfata ziyan verdiyindən onun əyriləri əhali tərəfindən düzəldilirdi. Həmin 

əyrilər Kürlə daimi əlaqədə olmadığı üçün axmaz şəklini almışdır. 

Mingəçevir su anbarının altında qalan, yəni, insanların istifadəsindən çıxan 

ərazinin sahəsi 252 min hektar, su anbarından aşağıda, Kür-Araz düzənliyində 

onun təsir zonasında olan ərazilərin sahəsi isə 1270 min hektardır. Anbara hər il 

təxminən 900 min kub m gətirmələr çökmüşdür. Texnogen və antropogen 

amillərin təsirindən, təbii hadisələrin baş verməsi ehtimalından Mingəçevir su 

anbarının kənarda qalması mümkün deyildir. Məsələn, Mingəçevir su anbarının 

sağ sahilində 1999-cu ildə torpaq sürüşməsi baş vermişdir. Hidrotexniki 

qurğuların normal işləməsinə yaratdığı təhlükəyə görə, sürüşmə baş verdiyi ərazi 

3 zonaya bölünərək müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

Mingəçevir su anbarı ərazisində geoloji və geomorfoloji tədqiqatlar 

S.İ.Lukaşeviç (1932), V.A.Straxov (1947), D.M.Süleymanov (1961), 

A.M.Məmmədov (1973), M.A.Müseyibov (1975), N.Ş.Şirinov və başqaları 

tərəfindən aparılmışdır. İlk dəfə Mingəçevir su anbarı rayonunun geoloji 

quruluşu 1927-1929-cu illərdə S.İ.Lukaşeviç tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. 

Daha sonralar isə V.A.Straxov burada daha dəqiq geoloji-tədqiqat aparmışdır. 

Hər iki tədqiqatçının verdiyi məlumatlar hələ də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.  

Mingəçevir su anbarı Bozdağ-Qaracın ilə Xocaşen-Göyçay antiklinal 

silsilələri arasında geniş bir sinklinal çökəkliyi tutur. Bu çökəkliyin və onu əhatə 

edən silsilələrin geoloji quruluşunda Yuxarı Heliosen və Dördüncü dövr 

suxurları iştirak edir. Ümumi qalınlığı 2500-300 metrə qədər olan qum, qum 

daşları, gillər, konqolomeratlar və çınqıllarla təmsil olunur. Tədqiq olunan 

ərazinin güclü şəkildə parçalanmış düz relyefi aşağıdakı morfoloji quruluşlardan 

ibarətdir: 

1) Xocaşen-Göyçay, Palantökən və Bozdağ-Qaracın antiklinal silsilələri 

2) Bu silsilələri ayıran Mingəçevir-Xanabad sinklinal vadisi 

Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi ərazinin geoloji qurluşunda Üçüncü və 

Dördüncü dövrün çöküntü kompleksləri üstünlük təşkil edir. Üçüncü dövr 

çöküntüləri ağcagil və Abşeron yaşlı gil, qumdaşları və küllərdən ibarətdir. 

Ağcagil çöküntülər üçüncü dövrün ən qədim çöküntüləri hesab olunur. Bu 

çöküntülərə Bozdağın qərb qurtaracağında və Kür çayının dik sağ sahillərində 

müşahidə olunur. Abşeron çöküntüləri isə su anbarının hər iki sahilində 

yayılmışdır. Gillərdən ibarət olan bu çöküntülərin qalınlığı 1400 metrə çatır. 

Dördüncü dövr yaşlı çöküntülər isə əsasən qədim sürüşmə, müasir kolyüvial, 

çimərlik, elüvial-delüvial və texnogen çöküntülərdən təşkil olunmuşdur (4). 

Eroziya prosesləri su anbarı sahillərinin relyefinin formalaşmasında əsas 

yeri tutur. Anbarı şimaldan və cənubdan əhatə edən Xocaşen və Bozdağ 

silsilələrinin yamacları çılpaqdır. Onun ana suxurları asan yuyulan müxtəlif 

qalınlıqda çöküntülərlə örtülmüşdür. Ərazinin bəzi yerlərində ana suxurlar 

çılpaqdır. Buna görə də tez-tez yamaclarda eroziyanın yaranması baş verir və bu 

proseslər dik yamaclarda daha sürətlə baş verir. Burdan belə qənaətə gəlmək olar 

ki, Mingəçevir su anbarının sahilboyu ərazilərinn çox yerlərində uçurumlar və 

sürüşmələr mövcuddur. 

Mingəçevir su anbarının dibini örtən torpaq ötüyü əsasən gil, lili-qum və 

lildən ibarətdir. Sahildən 5-10 metr dərinliyə kimi olan ərazilər gil, lilli-qumla, 
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15020 metrdən dərin olan ərazilər isə yalnız lil ilə ötülmüşdür. Anbarın ümumi 

sahəsinin 70-80%-i boz rəngli lil torpaqlar ilə örtülmüşdür. 

Mingəçevir su anbarı rayonunun tektonik quruluşu da xeyli mürəkkəbdir. 

Bozdağ antiklinal qırışıq olub şimal-qərb istiqamətində uzanır. Kür çayı isə bu 

antiklinalı mərkəzi hissədə kəsib keçir. Burada antiklinal qırışığın oxu 10-15º-lik 

bucaq altında cənub-şərq istiqamətində əyilir. Antiklinalın cənub qanadı xvalın 

dövrü dəniz transqressiyasına məruz qaldığından tamamilə yuyulmuşdur. Şimal 

qanad isə nisbətən yaxşı saxlansa da, üç kiçik qırışıq nəticəsində mürəkkəb şəkil 

almışdır. Xocaşen dağları tektonik cəhətdən assimmetrik antiklinal qarışıq olub 

cənub qanada aşırılmış və bəzi yerlərdə qırılıb düşməyə məruz qalmışdır. Su 

anbarının yerləşdiyi ərazinin relyefi kəskin parçalanmışdır. Anbar hər tərəfdən 

Baş Qafqaz silsiləsinə paralel uzanan dağlarla əhatə olunmuşdur. 

Bildiyimiz kimi. Azərbaycan ərazisi bəzən baş verən təbii fəlakətlərin 

təsiri altıdadır. Bunlara sürüşmə, daşqın, sel, zəlzələ və digərlərini misal çəkmək 

olar. Dünya təcrübəsində zəlzələrin insanların müxtəlif texnogen fəaliyyətləri 

səbəbindən yarandığı məlumdur. Su insanın seysmik və seysmik şəraitdəki 

seysmoaktiv bölgələrə təsirində təsirli bir vasitədir. Bu isə böyük su anbarları və 

digər hidrotexniki tikililərin seysmik aktivliyinin artmasına səbəb olur. Bu 

problem respublikamız üçün də  aktual məsələdir. Çünki respublika Qafqazdakı 

seysmoaktiv bölgələrdən biridir. 

Mingəçevir su anbarının zəlzələyə meyilli amillərinin tədqiqi praktik və 

nəzəri əhəmiyyətə malikdir, bölgənin həm tektonik quruluşunu, həm də 

seysmikliyini ətraflı öyrənməyə imkan verir. Bundan əlavə, bu amillərin 

araşdırılması təbii fəlakətlər zamanı arzuolunmaz nəticələrə və hidrotexniki 

konstruksiyaların optimal istismarına davam gətirməyə imkan verir. 

Hazırda Orta Kür çökəkliyində 35 seysmotelemetrik stansiya yerləşir. 

İzləmə sisteminin təkmilləşdirilməsi sayəsində ml> 0.1 ilə zəlzələləri fasiləsiz 

qeyd etmək mümkündür. Zəlzələlərin mərkəzləri üç dövr 427-1953, 1954-2017 

və 2003-2017 illəri əhatə edir. Mingəçevir fokus sahəsi 6-7 M olan zona olaraq 

təyin edilə bilər. Son 400 il ərzində Azərbaycan ərazisində toplanmış 

makroseysmik və instrumental məlumatların təhlili əsasında Azərbaycanda 

güclü və zəif zəlzələ ocaqlarının əsasən qabığın içərisində olduğu və 10-30 km 

dərinliklərə uyğun olduğu müəyyən edilmişdir. Beləliklə, bu hadisələrin nisbətən 

az miqdarı dərin dərinliklərlə əlaqələndirilir. 

Makroseysmik və instrumental məlumat təhlili əsasında Mingəçevir su 

anbarında həm güclü, həm də zəif zəlzələlərin baş verdiyi müəyyən edilmişdir. 

Ancaq kiçik zəlzələlər daha çox baş verir. Buna baxmayaraq, bu kiçik 

zəlzələlərin nəticədə Mingəçevir su anbarında xırda qırıqlar əmələ gətirməsi 

səbəbindən bu ərazidə seysmikliyin izlənilməsinə ehtiyac var. Bu, yalnız güclü 

zəlzələlərə səbəb ola bilməz, həm də Mingəçevir su anbarının ətraf mühit üçün 

təhlükəsinə səbəb ola bilər. Bu məlumatlara əsasən ya ehtimal olunan nasazlıq, 

ya da bu dərinlikdə stres sahələrinin orta qeyri-bərabərliyi və bu fokus zonasının 

zəlzələləri ilə üst-üstə düşə biləcəyi barədə nəticəyə gəlmək olar. 

Bu fokus zonasının seysmikliyini araşdıran elm adamları həm çökmə 

örtüyü ilə əlaqəli dayaz zəlzələlərin, həm də "bazalt" təbəqəsi ilə əlaqəli kifayət 

qədər dərin zəlzələlərin, hətta qabıqdan mantiyaya keçid formasiyalarla əlaqəli 

olduğu qənaətinə gəldilər. 
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1980-2010-cu illər ərzində tədqiq olunan ərazidə hiposentrlərin paylan-

ması 1980-1986, 1999-2004-cü illərdə seysmik aktivliyin artdığını göstərir. Təd-

qiqatlar seysmik aktivliyin su anbarının səviyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqəli oldu-

ğunu göstərir. Maksimum seysmik aktivlik və çox sayda zərbə 1982-ci ildə mey-

dana gəldi. M = 6 bal gücündə zəlzələ həmin il 3 may tarixində baş verdi. Su sə-

viyyəsinin zirvələri ilə seysmik aktivlik arasında vaxt dəyişməsi bir neçə ay idi. 

Mingəçevir bölgəsindəki yerli zəlzələlərin və təkan verən müasir tektonik 

hərəkətləri nəzərə alaraq geoloji şəraitinin böyük təkrarlanma tezliyi tikinti 

sahələri üçün real təhlükə yaradır. Seysmik aktivliyin müşahidəli məlumat təhlili 

su anbarında suyun hər il istisna olmaqla qeyri-xətti olan kiçik zəlzələlərin 

seysmik fəaliyyətindən asılılığının olduğunu göstərdi. Seysmik enerjinin artması 

suyun maksimum səviyyəsinə çatdıqdan 1-3 ay aralığında müşahidə olunur. 

Seysmik aktivliyin artması digər təsir edən amillərlə də əlaqələndirilə bilər: 

əlavə yük, tektonik çatların mövcudluğu, daşqın, məsamə təzyiqinin dəyişməsi 

və s. Mingəçevir su anbarı zonasında zəlzələlərin təsir sahəsi, araşdırılan 

bölgədə baş vermiş zəlzələlərin gücünə görə qiymətləndirilmişdir. 

Seysmik aktivlik xəritəsinin təhlili Mingəçevir su anbarının sol sahilində 

nisbətən yüksək aktivlik dərəcəsi olan zonaları (A10 = 2.0-1.6) və sağ sahildə 

(A10 = 1.0-1.6) olan zonaları müəyyənləşdirməyə imkan verir (Şəkil 1) (3). 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ ГОДЖАЕВА 

ГЕОЛОГО-СЕЙСМОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИНГАЧЕВРСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

Изучение сейсмических факторов Мингячевирского водохранилища имеет 

практическое и теоретическое значение, позволяет детально изучить как тектоническое 

строение, так и сейсмичность региона. Кроме того, изучение этих факторов позволяет 
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продолжить нежелательные последствия стихийных бедствий и оптимальную работу 

гидротехнических сооружений. 

Ключевые слова: Мингячевирское водохранилище, геология, сейсмология, 

проектные показатели, землетрясение. 

 

SUMMARY  

AYSEL GOJAYEVA 

GEOLOGICAL AND SEISMOLOGICAL ASSESSMENT OF THE MINGACHEVIR 

WATER RESERVOIR AREA 

The study of earthquake-prone factors of the Mingachevir reservoir is of practical and 

theoretical importance, allows to study in detail both the tectonic structure and seismicity of the 

region. In addition, the study of these factors allows to continue the undesirable consequences of 

natural disasters and the optimal operation of hydraulic structures. 

Key words: Mingachevir reservoir, geology, seismology, project indicators, earthquake  
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В статье говорится о вакцинации, которая предстает общим знаменателем 

культуры как таковой, находясь в эпицентре антропологического кризиса, послужив его 

катализатором и лакмусовой бумажкой и являясь центральной и основополагающей, 

краеугольной религиоведческой проблемой. 
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С мировоззренческой точки зрения, религиозный аспект вакцинации 

состоит в отношении к ней представителей различных конфессий, 

деноминаций и религиозных организаций. Поскольку авраамические 

религии формировались в осевое время и хронологией своего зарождения 

связаны с распространением бубонной чумы, оспы и холеры, это особенно 

способствовало развитию благотворительности. Например, христианство 

последовательно советует хорошо относиться к ближним, поскольку 

выживание, внедрение и широкое распространение христианства 

произошло не в последнюю очередь благодаря традиции заботы о них. О 

важности данной тематики для католицизма свидетельствует Социальная 

доктрина Римско-католической церкви, осуществлявшей и аккумулировав-

шей столетний опыт социального служения и благотворительности, 

жертвенности и пиетета перед жизнью. 

В информационном пространстве большое место занимают взаимо-

отношения по поводу вакцинации и противостояние этому явлению по 

религиозным мотивам - собственно говоря, пандемия породила процесс 

активизации целого спектра псевдорелигиозных учений, в том числе 

конспирологического толка. На сегодняшний день вакцинация предстает 

объективно важной социальной проблематикой, поскольку за полтора года 

пандемии Ковид-19 мир и Украина в значительной степени пострадали, 

жертвуя собственной экономикой и культурой, искусством и туризмом 

ради национального выживания и спасения. В настоящий период 

социального развития недореформированная медицина и общий кризис в 

медицинской культуре Украины определенным образом связан с кризисом 
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правовой, психологической культуры и кризисом доверия к органам 

власти.  

Актуальность данной биоэтической тематики в целом манифестир-

уется в появлении все новых штаммов коронавируса, в результате чего 

пандемическую коронавирусную проблему невозможно считать 

окончательно решенной. Именно вакцинация призвана способствовать 

решению антропологического кризиса, одновременно являясь 

краеугольным камнем, вокруг которой должны быть решены одни 

проблемы и неизбежно появиться новые, учитывая тот факт, что тематика 

пандемии касается многих сегментов функционирования общества (1). 

Мониторинг нынешнего состояния проблемы вакцинации в 

информационном пространстве заключается в вопросе о том, способствует 

ли эта политика распространению вакцинации и насколько это адекватно 

требованиям времени. Многие исследования данного вопроса отрицают 

возможность победить пандемию Ковид-19: Индия и США здесь лидируют 

по многим показателям. Однако в случае, если посчитать в процентном 

соотношении количество больных и умерших, то, как ни парадоксально, 

показатели по этим категориям окажутся вполне соотносимыми с 

украинскими. Информационная политика в Украине поддерживает 

необходимость всеобщей вакцинации, однако, как и почти повсеместно, в 

нас в стране есть люди, амбивалентно относящиеся к вакцинации - от 

ковид-ортодоксии до ковид-диссидентства, от ее апологизации, 

неосведомленности, индифферентного отношения до полностью 

отрицательного или даже к демонизирующего (2). Обозначенное наводит 

на мысль, что информационное обеспечение и оформление вакцинации 

может быть цивилизационно недостаточным в своем политическом и 

историческом, социологическом и религиозном измерении. В массе своей 

украинский народ оказался неготовым к выполнению требований 

современной медицины: на наш взгляд, проблема здесь заключается в 

фобийных предубеждениях, что лечение народонаселения убивает больше, 

чем его отсутствие в результате естественной смертности. 

Данная проблематика проявляется во всем многообразии своих 

манифестаций. Так, политический аспект вакцинации заключается в 

предпочтении при распределении вакцин странам ЕС и США, отличие 

политики в распространении вакцин дружественным и недружественным 

государствам. Исторический аспект вакцинации касается истории 

эпидемий, истории вакцинации и ее тенденций, отношение этносов, 

народов и государств к вакцинации, связей с образованием, культурой и 

цивилизацией. Философский аспект вакцинации включает научный и 

нравственный, этический и логический аспекты; в связи с актуализацией 

обозначенной тематики важными предстают юридические, 

мировоззренческие и экзистенциальные вопросы. Экономический аспект 

вакцинации заключается в финансовом содействии, компенсациях и 

дотациях населения из-за пандемии, поскольку осуществлять вакцинацию 

могут преимущественно экономики развитых стран - во всяком случае, это 

очевидно сказывается на темпах разработки вакцин. Это относится и к 

решению проблематики изготовления и продажи вакцин, доходов 
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основных компаний, которые их производят, и филантропических 

манифестаций их деятельности (помощь вакцинами менее развитым 

странам и бесплатное получение вакцин участниками ХХХІІ Олимпийских 

и Параолимпийских игр в Токио 2021) (3). 

Если сравнить отношение государств по отношению к вакцинации, 

можно отметить, что демократическими часто является именно богатые 

государства, которые в целом более гуманно относится к собственному 

населению - соответственно, поэтому население в целом лучше относится 

к вакцинации. Относительно вакцинации мы можем наблюдать различные 

категории населения, и это выражено в поведении людей очевидным 

образом: повсеместно достаточно распространены активакцинаторские 

движения или социальные настроения. На наш взгляд, научно 

познавательным является мониторинг государственной политики 

отношение к вакцинации, которая осуществляется в некоторых странах 

добровольно, в некоторых - принудительно или под угрозой потери работы 

и непересечения границ. 

Разумеется, различные государства в разных регионах Земного шара 

демонстрируют целый спектр стратегий и алгоритмов борьбы с Ковид-

проблемой. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 

Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани 

«катастрофического морального падения» из-за неравномерного 

распределения вакцин против Ковид (4). Согласно заключению экспертов 

ВОЗ, большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются 

научными данными и характеризуются как «тревожная и опасная ошибка». 

В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти 

глобальных угроз для здоровья населения, поскольку при отказе от нее 

нерешенные проблемы при этом не ослабляются, а только загоняются в 

угол (5). В общественных дискуссиях мы нередко можем констатировать 

черты ковид-диссидентства, которое подпитывается конспирологией 

религиозного происхождения и всевозможными фобийными реакциями в 

связи с массовой кампанией вакцинации от коронавируса. Ковид-

диссидентство даже может представать как новая гражданская религия и 

выглядеть достаточно пугающе. Ковид-ортодоксы могут быть страшнее 

ковид-диссидентов, поскольку они чаще склонны демонизировать и 

виктимизировать своих оппонентов (2). 

Очевидно, весь первый период нашествия пандемии Ковид-19 

значительная часть информационного пространства содержала сведения, в 

том числе и трагические, о волнах еѐ распространения и их жертвах, 

способах лечения, необходимости соблюдения карантинных предписаний, 

в том  числе и те, что формировали надежды на преодоление 

пандемического характера этого заболевания с помощью вакцинации. 

Следует констатировать, что в данном информационном потоке 

содержались не только научно верифицированные сведения, но и масса 

противоположных, обусловленных как недоверием к науке на уровне 

обыденного сознания довольно многочисленной группы людей, так и 

формированием конспирологических теорий, время от времени 

подкрепляемых редкими заявлениями некоторых представителей 
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медицины об отсутствии особой опасности, исходящей от  этой болезни. 

Разумеется, этот информационный поток продолжает влиять на восприятие 

потребителями всего комплекса мер, предпринимаемых 

соответствующими инстанциями, направленных на излечение от Ковид-19 

и его профилактику.  

Проблема взаимосвязи религии и вакцинации имеет длительную 

историю - вопрос стоит так: какое отношение религиозные организации 

имеют к вакцинации и как религиозные организации отвечают на 

вакцинацию? У католиков возникла проблема – родовые клетки, у 

православных и мусульман также отмечаются противоречивые моменты 

вакцинации (6). Примас Церкви Англии архиепископ Кентерберийский 

Джастин Уэлби сделал прививку от коронавируса, ранее папа Римский 

Франциск, которому в декабре 2020 года исполнилось 84 года, а также 

папа на покое Бенедикт XVI (93 года) приняли дозы вакцины производства 

фармацевтической компании Pfizer. Несмотря на то, что для создания 

лекарства использовались человеческие эмбриональные клеточные линии, 

при Святом престоле решили, что это куда меньшее из зол, чем 

вероятность заболеть или заразить других смертельным заболеванием. 

Ведь к началу 2021 года только в Италии от коронавируса умерло около 

200 священнослужителей.  

Из-за опасения, что в лекарстве может быть запрещенный продукт, 

чуть было не сорвалась кампания по вакцинации в Индонезии - в 2018 году 

в этой мусульманской стране последователи пророка Мухаммеда уже 

призывали игнорировать прививку от краснухи и кори из-за желатина, в 

котором содержались компоненты свинины. В итоге страна заняла третье 

место в мире по заболеваемости корью. Российский раввин, химик по 

образованию, Александр Лакшин, вакцины от коронавируса не должны 

вызывать у верующих сомнений и опасений: «С одной стороны, протоколы 

вакцин известны и они находятся в публичном доступе, поэтому нет 

смысла спекулировать на тему того, что там может быть, а чего там не 

может быть. С другой стороны, если даже в субстратах, которые 

использовались в создании вакцины для выращивания культур, 

действительно на каком-то этапе использовались клетки свиньи, то я не 

вижу никакой проблемы в этом. Во-первых, это лекарство, которое для 

большинства людей на данном жизненном этапе необходимо, поскольку 

альтернативой является угроза жизни. Во-вторых, это не едят, а запрет и у 

мусульман, и у иудеев существует на поедание свинины. Инъекционный 

механизм введения при этом не попадает под запреты. Поэтому в иудаизме 

не видят никаких проблем, связанных с вакциной, и Израиль наряду, 

кстати, с тремя мусульманскими странами – Саудовской Аравией, Катаром 

и Бахрейном – был одной из стран мира, где проводится обязательная для 

всех вакцинация». Введение прививки в иудаизме попадает под принцип 

«пикуах нефеш» (закон спасения души, когда любой религиозный запрет 

преодолевается, если речь идет о человеческой жизни) в очень редких 

случаях. «Пикуах нефеш – это закон, который вступает в силу, только 

когда есть явная угроза здоровью. Если, например, у человека целый букет 

сопутствующих заболеваний и врач говорит, что заражение коронавирусом 
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может привести к негативным последствиям и летальному исходу, то надо 

идти и прививаться даже в шабат», – подчеркнул Лакшин. «Когда вакцина 

докажет свою эффективность, мы не только своих родных и своих детей 

поведем на прививки, но и всех наших школьников, и вообще всех, кто 

посещает общину», – обещал минувшим летом главный раввин России 

Берл Лазар (7).   

Многие из американских и украинских религиозных лидеров уже 

вакцинировались (8).  Несмотря на то, что исторически практически все 

религиозные организации выступали против вакцинации, на теперешнем 

этапе в условиях пандемии Ковид-19 большинство лидеров религиозных 

организаций не только сами вакцинировались, но и выступили в 

поддержку этой процедуры  для своих конфессиональных приверженцев и 

сторонников. Для этого предпринимаются особые процедуры – католики 

заявляют, что это не противоречит их учению, что вакцинация кошерна для 

иудеев и халяльна для мусульман – определение каноничности и 

неканоничности вакцины в данном историческом случае оказалось 

довольно специфическим. Все больше верующих считает, что вакцинация 

не противоречит их взглядам: в разных странах – от США до Пакистана - 

религиозные лидеры последовательно поддерживают вакцинацию, данную 

тенденцию можно наблюдать как в США, так и во всем мире. У нас в 

Украине население также соотносит себя с какой-либо религией, 

конфессией или деноминацией, поэтому какой-либо репрезентативный 

опрос может свидетельствовать о лояльности к вакцинации верующего 

населения. Анализ научного содержания процесса состоит в том, что 

верующими подчеркивается необходимость и научная обоснованность 

вакцинации, решаются сложные биоэтические проблемы, связанные с 

возможностью использования вакцинами, произведенных из запрещенных 

к употреблению исходных биоматериалов: абортивные клетки, алкоголь, 

свинина, говядина и мясо вообще, к примеру. Здесь можно вспомнить 

восстание сипаев в 1857 года, когда комбинированный (коровий и свиной) 

жир послужил поводом к войне с английскими колонизаторами. 

В период пандемии возникают культы, связанные с культом 

короны: так, храм короны открыли в Индии – индусы начали поклоняться 

богине коронавируса. В городе Коинбатор (1,5 миллиона жителей) 

расположен храм, в котором поклоняются «Короне Дэви» (Богине 

коронавируса) (9). Также нашли христианскую святую ІІ века по имени 

Корона (10) - безусловно, верующие не оставляют попыток воспринимать 

это чисто с религиозной точки зрения (храм «Короне Дэви»). Безусловно, 

эта «Корона Дэви» не запрещает вакцинироваться, хотя индусы по-

прежнему предпочитают коровью мочу и навоз как предпочтительные 

средства от Ковид-19 (11).   

Согласно бюллетеню ВОЗ, мотивация социокультурного характера 

обусловливает предпочтения в области охраны здоровья, такие как 

нежелание или полный отказ от иммунизации, зачастую недоверие к 

вакцинам связано не столько с эффективностью коммуникации, сколько с 

практическими аспектами вакцинации, философскими воззрениями и 

религиозными верованиями, предпочитая альтернативные формы 
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медицины, например, гомеопатию. Так, в 1980-х годах была опубликована 

научная статья, посвященная контрацептивной вакцине, в которой в 

качестве белка-носителя использовался столбнячный токсин - эта статья 

была неверно понята католической организацией противников абортов, 

которая разослала католическим общинам в 60 странах сообщение о том, 

что противостолбнячная вакцина приводит к бесплодию. В результате 

охват вакциной против столбняка резко сократился по всему миру, от 

Мексики и Объединенной Республики Танзания до Филиппин, где мэр 

Манилы остановил вакцинацию, что привело к снижению охвата на 45%. 

Представители ВОЗ даже провели встречу в Ватикане, чтобы разъяснить 

недоразумение и попросить руководство католической церкви помочь 

развеять слухи. Аналогичные подходы использовались для снятия бойкота 

в отношении вакцинации от полиомиелита в Нигерии: ВОЗ проводила 

встречи с Организацией Исламская конференция (12). 

Антивакцинаторское движение и опасения в отношении вакцинации 

крепнут благодаря Интернету: появление Интернета привело к изменению 

их масштаба, росту скорости, с которой распространяются слухи, и 

появлению возможностей для их распространения по всему миру. 

Интернет стал огромным хранилищем как позитивных, так и негативных 

данных, поэтому за последние несколько лет приверженцам 

альтернативных убеждений стало гораздо проще обосновывать свою 

позицию и привлекать к ней широкое внимание. (Так, в досье, которое 

губернатор нигерийского штата Кано предоставил ЮНИСЕФ в 

обоснование решения о бойкоте вакцины против полиомиелита, вошли 

самые разные материалы: от исследований ООН в области контроля 

рождаемости 1960-х годов до сообщений о якобы вызывающей бесплодие 

противостолбнячной вакцине) (12). 

В законах 47 штатов, за исключением Арканзаса, Западной 

Виржинии и Миссисипи, имеются положения, допускающие отказ от 

вакцинации детей на основании принадлежности к той или иной религии. 

В законах 17 штатов имеются также пункты о «философском» 

обосновании нежелания родителей разрешить вакцинацию своих детей. 

Адвокаты религиозных групп легко отбивали любые сомнения в 

искренности чувств своих клиентов на основании 1-й поправки к 

Конституции. Надо сказать, что отказ от прививок пока не приводил к 

массовым эпидемиям, хотя мини-эпидемии полиомиелита имели место в 

общинах амишей и меннонитов в конце 1970-х годов. Вспышка 

заболевания корью среди членов Christian Science school в штате 

Коннектикут в середине 1980-х унесла жизни 3 человек; от кори же 

погибло двое амишей в конце 1980-х. В начале 1990-х почти 900 членов 

общины амишей заболели краснухой (13). 

Однако, по-видимому, наиболее богатые и демократические госу-

дарства не обязательно демонстрируют позитивные паттерны поведения по 

отношению к вакцинации. В 2019 году британская некоммерческая 

организация Wellcome Trust, занимающаяся медицинскими исследования-

ми, опубликовала результаты солидного глобального опроса, позволяющие 

лучше понять происходящее. Исследователи опросили 140 000 жителей 
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более чем 140 стран в возрасте 15 лет и старше, выясняя их взгляды на 

религию, науку и здоровье, включая отношение к вакцинам. Оказалось, что 

среди стран, где в наименьшей степени верят в безопасность вакцин, 

пребывают те, в которых высокий уровень доходов (прежде всего - это 

страны Северной Америки и Европы). Между тем, наивысшее доверие к 

вакцинам выявлено в Бангладеш, Руанде и других странах, до сих пор не 

сумевших справиться с ростом количества предотвратимых заболеваний. 

Таким образом, чем дальше люди от эпидемий и чем хуже помнят про 

коклюш, корь и схожие с ними болезни, тем больше вероятность массовых 

уклонений от вакцинации (5). 

Следует отметить, что, за некоторыми исключениями, недоверие к 

вакцинам не имеет религиозной основы. После того, как в 1796 году 

Эдвард Дженнер впервые разработал и применил иммунизацию, он 

встретил негативную реакцию со стороны представителей духовенства, 

утверждавших, что вакцинация противодействует «божьей воле». По сей 

день во многих частях мира всѐ ещѐ существуют религиозные опасения по 

отношению к вакцинам. Ни одна из основных религий не запрещает 

вакцинацию, но есть религиозные группы, члены которых в определѐнных 

обстоятельствах придумывают религиозные оправдания для отказа от 

прививок или используют свой авторитет, чтобы настроить людей против 

иммунизации. Кроме того, распространители антивакцинной 

дезинформации сделали некоторые религиозные группы объектом 

целенаправленного воздействия. В 2013 году опубликована научная статья, 

автором которой является учѐный из фармацевтической компании Merck & 

Co. Исследуя, каким образом вспышки инфекционных болезней связаны с 

религией и вакцинами, он обнаружил более 60 сообщений о вспышках 

такого рода в религиозных общинах. Кроме того, автор статьи отметил, 

что, если оставить за скобками «Научную Церковь Христа», в основных 

религиях мира «мало канонических оснований для негативного отношения 

к иммунизации» (5). 

В сущности, именно так обстояло дело в религиозных общинах 

США, когда там произошли вспышки заболеваемости. В Нью-Йорке, 

эпицентре крупнейшей вспышки кори в новейшей истории США, больше 

всего пострадала община ортодоксальных иудеев. Другая крупная вспышка 

кори в 2014 году произошла в общине амишей в штате Огайо: еѐ вызвал 

миссионер, который привѐз вирус из поездки на Филиппины и 

распространил его среди непривитых единоверцев, многие из которых 

отказались от вакцинации по соображениям безопасности. В Вашингтоне, 

где в этом году возникла ещѐ одна крупная вспышка кори, некоторые 

пациенты-христиане отказались от вакцины против кори, паротита и 

краснухи, опасаясь, что еѐ произвели из клеток, полученных в результате 

факультативного аборта в 60-х годах ХХ века. По той же причине избегают 

вакцины против ветряной оспы католики Кентукки (5). 

Религиозные опасения по отношению к вакцинам предстают 

глобальной проблемой - проблема распространения в религиозных 

общинах недоверия к вакцинам проявляется в нескольких странах. Только 

три страны - Пакистан, Афганистан и Нигерия - не справились с вирусом 
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полиомиелита, который благодаря вакцинам был на грани уничтожения, в 

этих странах лидеры мусульманских фундаменталистов иногда убеждают 

людей в том, что искоренение полиомиелита представляет собой «хитрый 

американский ход с целью провести стерилизацию мусульманского 

населения» или, как утверждается в одном исследовании, что «вакцинация 

- это попытка противиться воле Аллаха». В 2012 году в Пакистане в ходе 

трѐхдневной акции от полимиелита должны были быть привиты более пяти 

миллионов человек, но акция была приостановлена из-за убийства шести 

человек, проводивших вакцинацию. В Индонезии исламские лидеры 

издали «вакцинную фетву», осуждающую вакцину против кори и краснухи 

за то, что, по их словам, она не является «халяльной» и содержит следовые 

количества свиных продуктов - в результате процент вакцинации резко 

упал, и это падение, отразившись на соседнем Таиланде, привело к 

возникновению там очага кори. Для большей ясности отметим, что 

миллионы мусульман по всему миру безропотно проходят вакцинацию, 

однако вспышки предотвратимых инфекционных болезней в странах, где 

мусульмане являются большинством, далеко не редкость, и ныне местные 

правительства экспериментируют - так же, как власти Австралии и 

некоторых стран Европы, - со штрафами для родителей, которые 

отказываются вакцинировать своих детей. Саад Омер, директор Йельского 

института глобального здравоохранения, отметил, что в тесно сплочѐнных 

нерелигиозных группах также наблюдались серьѐзные вспышки 

заболеваемости, однако «есть весомые данные о том, что это характерно 

преимущественно для религиозных общин» (5). 

Религиоведческий аспект исследования данной проблематики 

представляет интерес, прежде всего, потому, что и в начале ХХІ века 

абсолютное большинство населения земного шара идентифицирует себя с 

какой-либо религией, что автоматически влечѐт за собой вывод о 

вовлечѐнности верующих во все процессы, связанные с пандемией: 

экономические, психологические,  политико-правовые, этические и т.п., в 

том числе и в конкретно-историческом ракурсе. Объѐм статьи и сам по 

себе факт того, что до искоренения  пандемии и уже наступившего вместе 

с нею социального негатива ещѐ весьма далеко, не позволяют 

окончательно сформулировать всю проблематику предлагаемого дискурса, 

однако еѐ актуальность обуславливает кроме принятия соответствующих 

мер и необходимость сопутствующей рефлексии.  

Пандемия является актуальной системной философско-

антропологической проблемой современности, поскольку она поистине 

комплексна: очевидно испытывает трудности культура, параллельно с 

падением экономики значительным образом претерпевают искусство и 

особенно туризм. Вполне вероятно, отношение к вакцинации само по себе 

является интегральным показателем политической, научной и 

медицинской культуры - в их центре находится именно вакцинация, 

которая в некотором смысле предстает общим знаменателем данной 

культуры как таковой. Народ, отказывающийся вакцинироваться, в 

определенном смысле выступает как некультурный народ, поскольку этим 

он латентно демонстрирует и констатирует кризис медицинской культуры 
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в обществе - впрочем, как и кризис образовательной, научной, 

политической, психологической и правовой отрасли. Вообще, вакцинация 

предстает в эпицентре антропологического кризиса, послужив его 

катализатором и лакмусовой бумажкой, и одновременно она является 

центральной и основополагающей, краеугольной религиоведческой 

проблемой.  

Философия восприняла новый социальный вызов вакцинации и 

пытается сформулировать достойный ответ. Как известно, философия как 

таковая может исполнять компенсаторную функцию, в частности 

философы предлагают компендиум философских учений (от стоицизма до 

метамодернизма), которые могут помочь отдельным обществам и 

индивидам преодолеть как страхи перед Ковидом, так и страхи перед 

вакцинацией, то есть способствовать снижению напряженности в 

обществе, выступая в том числе как система методов психотерапии, так и 

профилактики, предупреждения и преодоления некоторых видов неврозов 

и психозов. На вызов в виде пандемии коронавируса общество получает 

реакцию в виде понимания и традиционный ответ в виде утешения 

философией, также следует отметить опийную и психо-терапевтическую 

функции религии. Вакцинация предстает на современном этапе как 

биоэтическая и сотериологическая проблема самореализации, 

самоактуализации и самопознания человека. 
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XÜLASƏ 

OLQA DOBROUM, EDUARD MARTINYUK, ELENA NĠKĠTÇENKO 

VAKSĠNASĠYANIN ĠDEOLOJĠ PROBLEMLƏRĠ: DĠNĠ ASPEKT 

Məqalədə antropoloji böhranın episentrində olarkən, onun katalizatoru və lakmus kağızı 

kimi xidmət edərək, Mərkəzi və təməl dini problem olaraq, mədəniyyətin ortaq məxrəci olan 

vaksinasiyadan danışılır. 

Açar sözlər: vaksinasiya, dini aspekt, koronavirus, bioetika, dini münasibətlər 

 

SUMMARY 

OLGA DOBRODUM, EDUARD MARTYNYUK, ELENA NIKITCHENKO 

IDEOLOGICAL PROBLEMS OF VACCINATION: RELIGIOUS ASPECT 

The article talks about vaccination, which appears to be the common denominator of 

culture as such, being in the epicenter of the anthropological crisis, serving as its catalyst and 

litmus test and being the central and fundamental, cornerstone religious problem. 

Key words: vaccination, religious aspect, coronavirus, bioethics, religious relations 
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AĠLƏ DƏYƏRLƏRĠ VƏ NĠKAH 

 

Ailə dəyərləri sayəsində xalq öz milli tərbiyəsini qoruyub saxlayır. Bu dəyərlərin 

qorunub saxlanması və gələcək nəslə ötürülməsi üçün sağlam ailənin olması birinci Ģərtdir. 

Sağlam ailənin əsası isə rəsmi nikahla qoyulur. Məqalədə ailə dəyərlərinin formalaĢması və 

qorunub saxlanması prosesində nikahın rolundan bəhs olunur.  

Məqalədə həmçinin Azərbaycan ailəsinin milli dəyərləri və möhkəm ailənin 

qurulmasında onların əhəmiyyəti barədə məlumat verilir. 

Açar sözlər: Ailə, nikah, tərbiyə, ailə dəyərləri, milli -mənəvi dəyərlər 

 

Ailə – cəmiyyətin tarixən yaranmış ən kiçik hissəsidir. Ailə – insan 

şəxsiyyəti formalaşmasının ilkin özəyidir (2, s. 222). Çünki əxlaq normalarının 

mənimsənilməsi, ətraf aləmə münasibət, ictimai – sosial dəyərlər ilk dəfə ailədən 

başlayır, xalqın təcrübəsindən süzülüb gələn milli – mənəvi dəyərlər, həmçinin 

ümumbəşəri dəyərlər ilk dəfə ailədə formalaşır. Deməli, hər bir ailə mənsub 

olduğu xalqın, millətin etnik mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləri haqqında 

müəyyən təsəvvürlər formalaşdırır. Milli-mənəvi dəyərlər isə milli kimliyin 

mahiyyətini özündə əks etdirir və mühafizə edir.  

Ailə dəyərləri də milli-mənəvi dəyərlərin tərkib hissəsidir. Və bu 

dəyərlərin qorunub saxlanması, nəsildən-nəslə ötürülməsi yalnız sağlam ailə 

vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Məşhur psixoloq alim Doğan Cücəloğlu yazır: 

“Ailənin təməli ər və arvad  münasibətləri, yəni evlilikdir. Evliliyi sağlam 

olmayan bir ər və arvadın sağlam bir ailə mühiti yaratması və sağlam bir 

valideyn olmağı ağlasığmazdır” (3, s. 107). Sağlam ailənin əsasını isə kişi ilə 

qadın arasında ailə qurmaq məqsədilə rəsmi qaydada bağlanılmış nikah əlaqələri 

təşkil edir. Nikah kişi ilə qadının ailə qurmaq məqsədilə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan könüllü ittifaqıdır. (5) 

Lakin deyə bilərik ki, ailə dəyərlərinin formalaşması hələ nikahdan 

öncəki dövrdən başlayır. Şifahi xalq yaradıcılığında, dində, xalq adət-

ənənələrində əksini tapmış hadisələr fikrimizin doğruluğunu sübut edir. Belə ki, 

şifahi xalq yaradıcılığımızın incisi sayılan “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanının 

“Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda Banuçiçəklə adaxlısı Bamsı Beyrək 

ox atmaq, at çapmaq və “gürəş tutmaqda” yarışır, bir-birlərinə uyğun olub 

olmadıqlarını yoxlayırdılar (4, s. 41). Deyə bilərik ki, bu ənənə formasını dəyişsə 

də günümüzdə də davam edir. Müasir dövrdə də gənclər müxtəlif yollarla bir – 

birlərini sınayır, fiziki və psixoloji baxımdan uyğun olub – olmadıqlarını 

yoxlayırlar. Xalq adət-ənənələrimiz olan elçilik, nişan mərasimlərindən sonrakı 

dövr də həm cütlüklərin bir-birlərini tanıması, həm də ilkin ailə dəyərlərinin 

formalaşması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Məhz bu dövrdən başlayaraq 

gənclərin üzərinə düşən vəzifələr dəyişir, ailə həyatına hazırlığın əsası qoyulur. 

Nikahın bağlanması  kişi və qadınların üzərinə mühüm vəzifələr qoyur.   

Şəxsi həyatlarının dəyişilməsi ilə bərabər  onların ictimai rolu, hüquqi vəziyyəti 
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də dəyişir. Əgər onlar  tanışlıq müddətində münasibətlərini yalnız öz qərarları ilə 

qururdularsa, indi bu münasibətləri həm də  nikah və ailə qanunvericiliyinin 

tələblərinə tabe etdirməli olurlar.   

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının Ailə Qanunvericiliyində 

əksini tapmış şərtlər, həmçinin həmin Ailə Məcəlləsinin 3.0.2 maddəsində 

göstərilən “ailə münasibətlərinin qadın və kişinin könüllü nikah ittifaqı, bütün 

ailə üzvlərinin maddi mülahizələrindən azad olan qarşılıqlı məhəbbəti, dostluğu 

və hörmət hissləri əsasında qurulması” (1) vəzifəsi məhz ailə dəyərlərinin 

qorunub saxlanmasına xidmət edir.  

Çünki nikah o zaman uğurlu olur ki, o, sevgi və inam əsasında bağlansın, 

ər ilə arvad arasında psixoloji uyğunluq olsun. Gənclər bilməlidirlər ki, ilk sevgi 

nə qədər unudulmaz olsa da, həqiqi olan yetkin məhəbbətdir. Yetkin məhəbbət 

inam, zövq və vərdişlərin  intellektual vəhdətindən ibarətdir. Yetkin məhəbbət 

qarşılıqlı olur və nikaha, ailənin yaranmasına daxili tələbat doğurur. Təəssüflə 

qeyd etməliyik ki, müasir ailənin problemlərindən biri gənclərin ailə quran 

zaman qarşılıqlı sevgi və psixoloji uyğunluğu yox, maddi durumu, iqtisadi 

təmənnanı üstün tutmalarıdır. Lakin onlar başa düşməlidir ki, ailədə 

şəxsiyyətlərarası uyğunlaşma olduqda qarşılıqlı rəğbət və hörmətin, 

münasibətlərin gələcəkdə də etibarlı olacağına təminat yaranır. Ən ali dəyər olan 

sevgi üzərində bağlanan nikahlar daha möhkəm olur. Çünki sevgi nikahın 

başlıca əxlaqi əsasıdır. Bu hiss ailənin qurulması ilə yox olmur, əksinə, xoşbəxt,  

birgə yaşayış həyat tərzinin bünövrəsinə çevrilir. 

Azərbaycan ailəsinin ən önəmli dəyərlərindən biri başqasını xoşbəxt 

etməyə əsaslanır. Ailə üzvlərinə, xüsusilə övlada olan sevgi, övladını özündən 

çox düşünmək bizim təqdirəlayiq dəyərlərimizdəndir. Deyə bilərik ki, 

Azərbaycan ailəsinin uzunömürlülüyünün əsas səbəblərindən biri də budur.  

Məlumdur ki, uşağın tərbiyə olunması üçün ailənin çox böyük imkanları 

var. Əxlaq normalarının mənimsənilməsi, ətraf aləmə münasibət də ilk dəfə 

ailədən başlayır. Çünki ailə insanı həyata hazırlayan, ona ilk tərbiyə verən 

məktəbdir. Müşahidələr göstərir ki, alkoqolizm, narkomaniya kimi halların 

artdığı bir dövrdə, rəsmiləşdirilməmiş ailələrdə zöhrəvi xəstəliyə, müxtəlif qan 

xəstəliklərinə yoluxma halları daha çox yayılır. Və bu cür ailələrdə dünyaya 

gələn uşaqların istər fiziki, istərsə də psixi cəhətdən qeyri-sağlam olma riski 

daha çoxdur. Bu uşaqların əksəriyyəti mənfi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik 

olur, cəmiyyətə uyğunlaşa bilmir və yaşıdları tərəfindən qəbul edilmirlər. Bu 

baxımdan nikaha daxil olan şəxslərin tibbi müayinədən keçməsi sağlam nəslin 

formalaşmasının əsas şərtlərindəndir. Təməli sağlam qoyulan ailədə böyüyən 

övlad həm ailəsi, həm də cəmiyyət üçün yararlı bir şəxsiyyət kimi formalaşacaq. 

Beləliklə, hər bir azərbaycanlı ailəsinin müqəddəs borc saydığı, milli dəyərimiz 

olan və ailə tərbiyəsinin vəzifəsi kimi qarşımıza qoyulan övlada məhəbbət, 

qayğı, onun tərbiyəsində valideyn məsuliyyəti bu cür dəyərlərin 

formalaşmasında nikahın nə qədər önəmli olduğunu sübut edən faktorlardandır. 

Həmçinin başqa bir etnopedaqoji və milli ailə sərvətimiz böyüyə hörmət, 

ailədə ata-ana nüfuzunun təmin edilməsidir. Ailədə uşaq nəsihətdən çox 

valideynin şəxsi nümunəsi ilə tərbiyə olunur. Bu fikri xalqın təcrübəsindən 

keçərək günümüzə çatmış “Ot kökü üstə bitər”, “Qız anadan görməyincə öyüd 

almaz”, “Mərd oğul ataya çəkər, xas qız anasına” kimi atalar sözləri də 
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təsdiqləyir. Aydın məsələdir ki, bu gün qeyri-rəsmi nikahlar nə əxlaqi, nə də 

hüquqi baxımdan qəbul edilmir. Bu cür ailələrdə uşaqlar müəyyən yaş həddinə 

çatdıqda artıq valideynlərinin davranışlarını daha obyektiv qiymətləndirirlər. Bu 

halda valideyn ya uşaq üçün yanlış nümunə olur və gələcəkdə cəmiyyətdə 

əxlaqsızlıq hallarının artmasına səbəb olur, ya da valideyn hərəkətini yanlış 

qiymətləndirən övlad qarşısında öz nüfuzunu itirir. Çünki sağlam ailə ata və 

ananın əxlaqından başlayır, ailədə onların rolu və mövqeyi elə müəyyənləşdirilib 

ki, bunların biri olmadan mütləq digəri axsayır və bu da uşaqların tərbiyəsində, 

fiziki və mənəvi inkişafında özünü göstərir. Ailənin düzgün idarə edilməsi, 

layiqli ata-ana olmağın yolu isə qanuni nikahdan keçir. 

Azərbaycanlı ailəsini qərb ailəsindən fərqləndirən digər bir dəyər ailə 

rifahının təmin olunması üçün bütün ailə üzvlərinin məsuliyyət daşıması, bir-

birlərinə dəstək olması, ailə sirrini yaymamasıdır. Ailədə “mən” hissi “biz” 

hissinə çevrilməlidir. Ər və arvadın hüquq bərabərliyi, bir-birinə qarşılıqlı 

etimad göstərməsi, ailə üzvlərinin bir-birinin qayğısına qalması, lazımi 

məqamlarda gizliliyin qorunması həm cəmiyyətdə ayrı-ayrı ailələrdə, həm də 

qanunvericilikdə qəbul edilmiş qaydalardır. Doğrudur, bəzən cəmiyyətimizdə 

gənclər nikaha girdikdən sonra qadına qadağalar qoyur, ona işləməyə icazə 

vermirlər. Respublikamızın Ailə məcəlləsinin 29.3 bəndinə (1) əsasən, ər-arvad 

özlərinə  sənət və məşğuliyyət seçmək  azadlığına malikdirlər. Razılıq əsasında 

rəsmi nikah bağlayaraq ailə quran gənclərdə sonralar bu cür halların 

yaşanmaması üçün tərəflərin mədəni səviyyəsi, qayğıkeşlik, humanizm kimi 

mənəvi keyfiyyətləri yüksək olmalı, bir-birlərinin hüquq və azadlıqlarına 

hörmətlə yanaşmalıdırlar.  

Bu gün tam əminliklə və qürur hissi ilə deyə bilərik ki, azərbaycanli 

ailəsinin ən ali dəyərlərindən biri də vətən sevgisidir. Sağlam ailə mühitində 

böyümüş hər bir gənc vətəni doğma anası kimi sevir. Vətənin şərəfini ana, bacı 

şərəfi hesab edir. Ana torpağın keşiyində dayanmağı özünün övladlıq borcu bilir. 

Son dövr hadisələri mənfur erməninin timsalında sübut etdi ki, genetik kodu, 

kökü bilinməyən bir xalqda şərəf, ləyaqət ola bilməz. Öz etnik kimliyini, milli 

mənliyini tanıyan Azərbaycan oğulları isə nə uğrunda döyüşdüklərini, kimin 

şərəfini qoruduqlarını yaxşı dərk edirdilər. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan 

ailəsində Ailə məcəlləsinin 3.0.3 maddəsində əksini tapmış “ailədə uşaqların 

ictimai tərbiyə ilə üzvi əlaqədar şəkildə vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə 

edilməsi” (1) vəzifəsi layiqincə yerinə yetirilir.  

Ümumiyyətlə, cəmiyyətin, dövlətin möhkəmliyi əsasən  ailələrin 

möhkəmliyindən, bu ailələrdəki mənəvi dəyərlərdən asılıdır. Çünki hər bir 

dövlət kiçik ailələrdən ibarətdir. Ona görə də dövlət maraqlıdır ki, ailələr 

möhkəm, nikah uğurlu olsun. 
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РЕЗЮМЕ 
 

АЙТАН МАМЕДОВА 

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И БРАК 

Благодаря семейным ценностям народ сохраняет свое национальное воспитание. 

Чтобы эти ценности сохранялись и передавались следующему поколению, наличие 

здоровой семьи является первым условием. А основа здоровой семьи закладывается 

официальным браком. В статье рассказывается о роли брака в процессе формирования и 

сохранения семейных ценностей.  

В статье также дается информация о национальных ценностях азербайджанской 

семьи и их значении в построении крепкой семьи. 

Ключевые слова: семья, брак, воспитание, семейные ценности, национально-

нравственные ценности. 

 

 SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

FAMĠLY VALUES AND MARRIAGE 

Thanks to family values, the people protect their national upbringing. For protecting and 

transforming to young generation these values having a healthy family is the first condition. And 

the healthy family bases with a formal marriage. The article deals with the role of marriage in the 

formation and protection of family values.  

The article also gives information about the national values of the Azerbaijani family and 

their importance for the formation of a strong family. 

Key words: Family, marriage, upbringing, family values, national and moral values. 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN AZƏRBAYCAN DĠLĠ DƏRSLƏRĠNDƏ  

MÜƏLLĠMLƏRĠN FOLKLOR NÜMUNƏLƏRĠNDƏN ĠSTĠFADƏSĠ  

 

I-IV sinif “Azərbaycan dili” dərsliklərində və “Müəllim üçün metodik vəsait”lərdə digər 

mövzu və janrda olan mətnlər kimi, folklor ədəbiyyatının qoyuluĢu və tədrisi məsələləri geniĢ yer 

tutur. Həmin ədəbi-bədii materiallara aiddir: bayatılar, nağıllar, dastanlar, atalar sözləri, 

məsəllər, tapmacalar, laylalar, yanıltmaclar, sanamalar və s. 

Sanamalar, laylalar, bayatılar, tapmacalar, atalar sözləri I-II siniflərdə, nağıllar, 

dastanlar, əfsanələrdən seçmələr isə III-IV siniflərdə öyrədilir. 

Əsas mətnlərdən ibarət folklor metodikasının da öyrədilməsinin ümumi cəhətləri olduğu 

kimi, spesifik cəhətləri də vardır.  

Ümumi cəhətləri onların təliminin təfəkkür aspektini gücləndirən metodlardan istifadə 

olunmasından ibarətdirsə, spesifik cəhətləri daha çox nitq inkiĢafı aspektinin gücləndirilməsini 

tələb etməsi ilə əlaqədardır.  

Məktəbdə vəziyyətin ən əsas göstəricisi həmin materialların tədrisinin MMV-lər əsasında 

qurulmasıdır. MMV-lərdə dərsliklərdəki mətnlər daha çox zənginləĢdirilir və müəllimə yaradıcı 

iĢləməyin nümunələri verilir. 

Məktəb təcrübəsini dərs dinləmələrlə apararkən müəllimlərin qabaqcıl iĢi də öyrənilib 

ümumiləĢdirilməli, habelə çətinliklərin pedaqoji-psixoloji cəhətləri qeydə alınmalı, habelə 

subyektiv nöqsanlar da meydana çıxarılmalıdır. Məqalədə həmin məsələlərdən konkret faktların 

təhlili əsasında aparılan ümumiləĢdirilmələrdən bəhs olunmuĢ və metodikanın təkmilləĢdirilməsi 

üçün təkliflər verilmiĢdir.  

Açar sözlər: folklor mətnləri, ibtidai siniflər, Azərbaycan dili kurikulumu, nağıl, bayatı, 

tapmaca, atalar sözləri, məsəllər, təfəkkür inkiĢafı, əzbər söyləmək, ədəbi tələffüz, oxu 

strategiyası, ümumiləĢdirmə, qiymətləndirmə 

 

İbtidai siniflərin Azərbaycan dili dərsliklərindəki folklor nümunələrinin 

mahiyyətinin və  əhəmiyyətinin kurikulum tələbləri əsasında qurulması böyük 

əhəmiyyət daşıyır. I-IV sinif Azərbaycan dili dərsliklərində folklor nümunələri 

öz əksini tapmışdır. Fəal təlim prinsiplərinə istinad edən yeni metodların, 

kurikulum tələblərinin folklor materiallarının köməyi ilə şagirdlərə oxu və yazı 

təlimini mənimsətmək üçün müəllimdən böyük məsuliyyət və bacarıq tələb 

olunur.   

Şagirdlərin dünyagörüşünün və təfəkkürünün inkişafı və ən başlıcası nitq 

bacarıqlarının və nitq mədəniyyətinin inkişafına xidmət edən Azərbaycan dili 

təliminin qarşısında duran ümumi və konkret didaktik vəzifələri həyata keçirən 

müəllimdən pedaqoji ustalıq tələb olunur. 

Məlum olduğu üzrə, 2008-2009-cu tədris ilindən fənn kurikulumunun 

tələblərinə uyğun olaraq, ibtidai siniflərdə folklor materialları I-IVsinif “Oxu” 

dərsliklərində deyil, I-IVsinif “Azərbaycandili” dərsliklərində yer tutur və 

interaktiv texnoloji ardıcıllıqlarla və təlim metodları ilə öyrədilir. Həmin vaxtdan 

ibtidai sinif müəllimləri onlar üçün hazırlanmış “Müəllim üçün metodik 

vəsait”lə işləyirlər (8, s. 9). 

İbtidai sinif müəllimləri fənni tədris edərkən nitqin aydınlığı, yığcamlığı, 

təmizliyi, düzgünlüyü, sadəliyi, obrazlılığı, zənginliyi, rabitəliliyi, ifadəliliyi, 
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dəqiqliyi, konkretliyi, səlisliyi və ahəngdarlığı, səmimiliyinə və s. dair 

bacarıqları özlərində əks etdirməlidirlər. Bunun üçün folklor materiallarından 

istifadə edən müəllim böyük nailiyyətlər əldə edir.  

Müəllim üçün metodik vəsaitləri dərslikləri tərtib edənlər hazırlamışlar. 

Onlar bu cəhətdən öz romanlarının kino versiyasının ssenarisini yazan yazıçıları 

xatırladırlar. Çünki metodik vəsait dərslik əsasında hazırlanmış olur. Dərsliyin 

məzmununun hansı məqsəd və məramdan tərtibini də, təbii ki, müəlliflər bilirlər 

(1; 2; 3; 4). 

Kurikulum dərslikləri və metodları ilə  müəllimlər yeni metod və 

texnologiyada treninqlər keçmiş və yeniliklərə bələd edilmişdir. Beləliklə, 

ibtidai sinif müəllimləri 13 ildir ki, ənənəvi yolla deyil, yeni təlim üsulları ilə 

fəaliyyət göstərirlər. Folklor materiallarını da ənənəvi yox, yeni yolla 

mənimsədirlər (7; 8).  

Bəs sual oluna bilər: dərsliklərdə materiallar eyni, metodik vəsaitlər eyni, 

standartlar, təlim nəticələri eynidirsə, hər bir müəllim gözlənilən nəticəni 

reallaşdırıbsa, nəticəni eyni almalı olmayacaqmı? Bir bu suala görə metodistlərlə 

(Nabat Cəfərova, Rəhilə Hümbətova, Maya Vəliyeva, Pəri Paşayeva, Adil 

Balıyev, Vaqif Qurbanov, Asif Hacıyev, Ənvər Abbasov və b.) onlayn qaydada 

əlaqə saxladıq və onların hər birinin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq.  

Soruşduq ki, keçmişdə müəllimlər dərsi qurmaqda müxtəlif 

metodikalardan istifadə edirdilər və onların içərisindən də qabaqcıllar yetişirdi. 

Başqa sözlə, fərqli nəticələr alınırdı. “Müasir təlimdə bütün vasitələr, 

texnologiyalar eyni xətt üzrə qurulub, müəllimdən tələb olunanlarda da vahidlik 

var. Belə olduqda təlim nəticələri əsasında qiymətləndirmə parametrləri necə 

fərdi ola bilər? 

1. Əgər hər bir müəllimə təlim məqsədləri standartlarından kənara 

çıxmağa icazə verilmirsə, qabaqcılı müəyyən edən nələr olacaqmış? 

2. Müəllimə yeni təlim üsulu seçmək azadlığı verilmirsə, standartlardan 

kənara çıxmaq ənənəvi sayılırsa, nəticəni necə dəyişdirəcək?  

3. Tutaq ki, III sinifdə əsas və dinləmə mətnləri bayatı, tapmaca, atalar 

sözləri və ya məsəllərdən, yaxud da folklor motivli müəllifli əsərlərdən ibarətdir, 

burada təlim nəticələri şagird müvafiq bayatılar, atalar sözləri və məsəllərdən 

minimum həcmdə və sayda əzbər söyləməli deyilmi? 

Nağılların, dastanlardan seçilmiş parçaların sonu hikmətamiz deyimlərlə 

qurtarırsa, bu qiymətli kəlamlar şagirdlərin nitqinə daxil edilməli deyilmi: 

 

1) “İt sənə dost olar bir sümük atsan, 

  Namərd qədir bilməz olsan da qurban”. (N.Gəncəvi) 

 

2) “Allah o yoldaşa eyləsin qəzəb, 

 Yalnız öz xeyrin eyləyir tələb”.           (A.Zakir) 

 

3) “Yorğan ömrü imiş bu təlaş, 

Yorğanı çaldılar, kəsildi savaş”.(M.Ə.Sabir) 

 

Qabaqcıl təcrübədən danışmazdan əvvəl biz hazırki proqramda mövcud 

olan obyektiv nöqsanları qeyd etmək istərdik. Bunlar standart tərtibçilərinin 
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tərcümənin təsiri altına düşməklərinin nəticəsidir və metodistlərin düzgün istiqa-

mət verə bilməmələri ilə bilavasitə əlaqədardır. 

İbtidai sinif müəllimləri folklor  nümunələrini də digər nümunələr kimi 

metodik vəsaitdə qoyulan ardıcıl qaydalarla tədris edirlər. Ancaq bu standartla 

işləyən, lakin onların tam əsiri olmayanlar da var ki, biz onların işini qabaqcıl iş 

və müəllimləri də qabaqcıl müəllim hesab edirik. Onların qabaqcıl təcrübəsinin 

xüsusiyyətləri hansılardır? Nümunələrə keçək: 

1. Folklor mövzuları da motivasiya yolu ilə öyrədilir. Bu da təbiidir. Lakin 

oxu məqsədli mətnlərin tədrisində başlıca məqsəd şagirdlərin düzgün, sərbəst və 

ya ifadəli oxu bacarıqlarını və vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Elə müəllim var 

ki, bu elmi-didaktik tələbi yaxşı bilir. Odur ki, təlimdə başlıca diqqəti də məhz 

oxu texnikası ilə qiraətə yönəldir. Ənənəvi təlimdə də belə idi. Gündəlik tutanda 

müəllimlər oxu məqsədli işdə əsas məqsədi törəmə məqsədlərdən fərqləndirirlər. 

Çünki dərs dinləyən metodistlər də təhlil və qiymətləndirmədə bu amili nəzərdə 

saxlayırlar. Bu mənada bəzi müəllimlər oxu zamanı ədəbi tələffüzü ön plana 

çəkirlər. Misal üçün, Naxçıvan şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbdə 2-ci sinif 

müəllimi Səmərqənd müəllimin  bu sahədə təcrübəsi bizim diqqətimizi cəlb etdi 

və onun təcrübəsi ilə yaxından maraqlandıq.  

Səmərqənd müəllimin nağıl intonasiyasını gözləməklə ifadəli oxuda 

şagirdlərə düzgün və sərbəst oxuda qazandırmış olduğu bacarıqlar öz rolunu 

göstərmiş oldu. Səmərqənd müəllimə dedi: “Bu oxu növlərini qarışdırmaq 

olmaz. İfadəli oxu mətnin məzmununu başlanğıcına çatdırmaq üçün olan 

oxudur. Onun ilk nümunəvi səsləndirilməsi müəllimin vəzifələrinə daxildir. 

Şagird də onun məzmununu dərk edəndən sonra son nəticə kimi oxuyursa, təlim 

nəticəsi onunla ölçülür və qiymətləndirilir”. 

Doğru fikirdir. İfadəli oxuda qazandıqları onların yaddaşına birbaşa keçir 

ki, bu da şagirdlərin nəzmlə olan folkloru əzbər öyrənmələrini təmin edir. 

Səmərqənd müəllimin dərslərindən bir bu parçanı qeydə almışıq. Bunları 

müəllim özü də nümunəvi oxuyur və şagirdlərdən də tələb edir: 

1) “Bir qarının bir xoruzu var idi, 

Hər gün o başdandan o banlar idi.” 

2) “Durna bir göldə bir balıq tutdu, 

Qaldırıb bir budaq üstə otdu.” 

3) “Dil gülünc etməsin deyə insanı, 

İnsan ağzı olub dilin zindanı.” 

4) “Biri varmış, biri yoxmuş, biri acmış, biri toxmuş.” 

5) “O nədir ki, gündüz çölə çıxmayır, 

O nədir ki, allahdan da qorxmayır, 

O nədir ki, vara, yoxa baxmayır, 

Əmr edəndə hökmü sanki xan verir?” 

 

Səmərqənd müəllim hesab edir ki, IV sinif şagirdi ədəbi tələffüz 

vərdişlərinin ifadəli oxu və ifadəli nitqdə roluna bələd olmalıdır. Müəllimin 

“İbtidai sinif şagirdinə səsdüşümü, səs dəyişməsi hallarını oxu ilə öyrətmək 

mümkündür; sadəcə bunun üçün ardıcıl, müntəzəm nümunə göstərilməlidir; belə 

oxumağın səbəbi izah olunmalıdır” fikri ilə də razılaşırıq. Həqiqətən də, 

müəllimlərin tələffüzü fundament qoyan ustanın işini xatırladır. Bir sözlə, 
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şagirdlərin ədəbi tələffüz vərdişlərinə diqqət bütün və hər mətndə 

göstərilməlidir. O, cümlədən folklor materiallarının ecazkar ruhlu, parlaq 

intonasiyalı oxusunda bu cəhətə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

2. Müşahidə apardığımız məktəblərdə təmsil motivli folklor 

materiallarının öyrənilməsinə şagirdlərin həvəslə qoşulduqlarını qeyd edirlər. 

Onlar “Şir və siçan”, “Meşə kralı”, “Rəhimli küçük” (II sinif), “Öz arĢınınla 

ölçmə”, “Hər şey sənin əlindədir”, “Qayğıkeş”, “Dəvə ilə ver” (IV sinif) və s. 

folklor mətnlərinin tədrisində aldıqları təəssüratların əsasında uzun müddət 

düşünürlər. Müəllimlər belə mövzularda şagirdlərə inşa yazmağı tapşırırlar. Ən 

məzmunlu inşalar daha çox “Şir və siçan”, “Dəvə ilə ver”, “Qayğıkeş” mətnləri 

əsasında yazılır. Belə inşa mövzularının şifahi aparıldığının da şahidi olduq. 

Culfa rayon Bənəniyar kənd məktəbinin müəllimi Ləya Nuriyevanın bu sahədəki 

təcrübəsi daha çox maraq doğurur. Müəllim folklor materiallarında şagirdlərin 

biliyini yoxlayıb qiymətləndirməkdə disput keçirir və esseləryazdırır. Bu cür 

təcrübə digər müəllimlər tərəfindən də təqdir edilir və getdikcə də geniş yayılır. 

3. Təlimdə tapmaca-oyun tipli tapşırıqlar şagirdlər arasında daha çox 

fəallıq yaradır. Hər kəsin bir tapmaca deyib, ikisinə cavab verməsi üçün 

müəllimlər “Azərbaycan dilində tapmacalar” kitabından çalışmalar seçmiş, 

kartoçkalar hazırlamışlar. Babək şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi 

Türkanə Əliyevanın tapmacalar, atalar sözləri, laylalara dair didaktik materialları 

həmkarları arasında geniş yayılmışdır. Belə parçalardan dərsdə ümumiləşdirmə 

və qiymətləndirmə vasitəsi kimi istifadə olunur, nəticələri də yüksək 

dəyərləndirilir.  

4. İbtidai siniflərdə nağıl söyləmə və ya nəqletmə bacarıqlarının 

yüksəldilməsi standartlarda da öz əksini tapmışdır. Odur ki, müəllim üçün 

vəsaitlər, müəllimə bu bacarıqların necə keçirilməsinin ən yaxşı nümunələrini 

göstərmiş olur. Bu nümunələrdən yaradıcı faydalanan müəllimlərimiz də vardır. 

Onlar nağıl söyləməyə ciddi hazırlıq kimi baxırlar və daha yüksək uğur 

qazanırlar. Bu mənada Culfa rayon Bənəniyar kənd tam orta məktəbinin 

müəllimləri Şəbnəm Seyidova, Ləya Nuriyevanın təcrübəsindən danışmağa 

ehtiyac var. Məktəbin metodbirləşmə iclasında onların birgə hazırlamış olduqları 

məruzə və çıxışları nəzərdən keçirdik. Onların yazılarında bu üsuldan yarış, 

bəhsləşmə, sual-cavabla nitq yarışı kimi təlim üsulunda və cütlərlə iş kimi təlim 

formasında həyata keçirdiyi əks olunur.  

Təcrübəli müəllimlər nitq inkişafı yarışından “Leylək və bülbül”, “Göyçək 

Fatma”, “Qazanın ölməyi”, “Tamahkar ağa ilə çoban”, “Əkinçi və oğlu”, 

“Çoban və keçilər” və s. folklor mətnlərinin əsasında istifadə etməyə çalışmışlar. 

Folklor materiallarının motivasiya mərhələsində istifadə olunması, 

dinləmə materialını inşaya çevirmək, yanıltmacları səhvsiz söyləmək, 

“Məlikməmməd və div” mövzusunda danışmaq yarışları, 20-yə qədər atalar 

sözünü şifahi şəkildə demək üzrə də maraqlı təcrübələrin şahidi olduq.  

Nəticə. Aparılan müşahidələr, rəy sayısı keçirmək, metodbirləşmə 

protokolları ilə tanış olmaq və s. yollarla biz folklor mətnlərinin tədrisində 

müəllimlərin Azərbaycan dilinin təlimi metodlarını, üsullarını və formalarını 

necə zənginləşdirdiklərinin nümunələri ilə tanış olduqvə öyrəndik ki, sinif 

müəllimlərimiz müəllim üçün vəsaitdən yaradıcılıqla faydalanmağı bacarırlar. 

Habelə özləri də metodik arsenalı öz təcrübələri ilə genişləndirirlər. Odur ki, biz 
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öyrədici eksperimentlərimizdə təcrübəsini təqdir etdiyimiz müəllimlərdən 

istifadə etməyi, onların sınaq təcrübələrinin nəticələrini ümumiləşdirməyi 

nəzərdə tutmuşuq. Əlbəttə, məktəbdə vəziyyəti heç də həmişə qırmızı rənglə 

göstərmək olmaz. Belə ki, bu sahədə də nöqsanlar, çatışmazlıqlar, az əhəmiyyət 

verilən hallar və s. yox deyildir. Onları da nəzərə almaqla məktəb təcrübəsinə 

ümumi şəkildə qiymət versək bunları deməliyik: 

1) Folklor materialları maraqla tədris olunur. Təlim prosesi əyani vəsaitlər, 

resurslarla yanaşı standartlar əsasında aparılır. İnteraktivlik yüksəkdir. İnteqrasiya 

geniş formada qurulur. Təlim məqsədləri son nəticələrə bacarıqla çevrilir. 

Qiymətləndirmənin bütün növlərindən istifadəyə əsas tələb kimi baxılır və s. 

Bunlar təbii ki, müsbət cəhətlər kimi vəziyyəti əsasən əks etdirir. Bütün 

bunlarla yanaşı, məktəb təcrübəsini təhlillərimiz vəziyyətin hərtərəfli yaxşı 

şəkildə olmadığını da göstərir. Biz mövcud olan müsbət cəhətləri qeyd edərkən 

çatışmazlıqları da sonda deməyi nəzərdə tutmuşduq. İndi həmin cəhətləri bir-bir 

söyləyəcək və onların aradan qaldırılması yollarını göstərməyə çalışacağıq: 

1) Təlim nəticələrinin, əldə olunmasında sinfin bütün şagirdlərinin eyni 

dərəcədə zəhməti olmur. Çox vaxt qiyməti liderlərin cavablarına verirlər. Bəs 

necə etməli? Müəllimlərə, metodistlərə və ümumən metodikaya təklifimiz budur 

ki, folklor materiallarının təlimdə diferensial çalışma-sual didaktikasından 

istifadə olunsun. Bu üsul şagirdlərin bilik, bacarıq səviyyəsini nəzərdə tutan və 

gücə görə - bacarıq formulasına görə uyğunluq deməkdir. Hər cür inkişafın 

surəti, tempini tapmaq müəllimin səriştəsi sayəsində olur. Sinifdə hər üç 

səviyyədən olan şagirdlərin fəallıq və dərketmə əmsalını yalnız diferensial – 

fərdi təlim tapşırıqları ilə qaldırmaq olar.  

Bir sözlə bu işdə müəllimdən səriştə texnologiyası tələb olunur. Biz bunu 

öyrədici eksperimentdə nəzərə alacağıq.  

2. Folklor mətnlərinin oxusu üzrə işlərdə ədəbi tələffüz qaydasının da 

göstərilməsinə nəzarət mexanizmi daimi olaraq vahid tələb işini qarşıya qoymur. 

Halbuki şifahi nitqdə, oxuda intonasiya (ton, tembr, fasilə, vurğu) və orfoepiya 

amili zəif şagirdlərdən də, orta və nisbətən güclü şagirdlərdən də 

gözlənilməlidir. Şagirdlər “Biri var idi, biri yox idi, bir qarı var idi” cümləsini 

yazıldığı kimi oxumamalı və danışmamalıdır. Bunların tam şəkildə hər zaman, 

hər yerdə, hər kəs tərəfindən əməl olunmadığını da qeydə almışıq.  

3. İbtidai siniflərdə folklor mətnlərivə yaxud da materiallarının ardıcıllığı 

sadə və mürəkkəbliyinə görə düzülərək öyrədilməlidir. Eyni zamanda nağıl, 

atalar sözləri, məsəllər, bayatılar, laylalar, oxşamalar, sanamalar, yanıltmaclar, 

əfsanələr və s. nümunələr dərsliklərdə yalnız II sinifdə deyil, III-IV siniflərdə də 

nəzəri-təcrübi formalarda təqdim edilməlidir. Bu yol oxuculara təkrarı zəif təkrar 

kimi görünməsin. Standartlar da belə qurulub. Hətta I-XI siniflərin məzmun 

xətləri də, onlara uyğun standartları da bu şəkildə qurulmuşdur. Metodistlərimiz 

məzmun xətlərinin, standartların, təlim məqsədi və təlim nəticələrinin eyni cür 

olmasına bir söz demirlər, lakin bayatı haqqında bir-iki sinifdə təhlillər, 

nümunələrverilməsinə etiraz edirlər. Onlar təkrar metodikasını taftologiya, 

şablon kimi dərk etmişlər, lakin onu təkərləmə kimi dərk elətdirməmişlər. Türk 

kitablarında təkrar təlim forması ədəbi-bədii priyomdur. Beləliklə, folklor 

materiallarının tədrisi 1-ci konsentr olaraq I sinifdən başlayır, IV sinifdə 

tamamlanır. Eyni zamanda, digər konsentlərdə, yəni V-IX, habelə X-XI 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

249 

siniflərdə də bu şəkildə davam etdirilə bilər. Eynilə məzmun xətləri, standartları 

kimi. Bu üsula didaktikada spiralvari üsul deyilir və geniş dairədə təqdir olunur. 

Çünki mövzuları əlaqə yaratmaq üçün optimal imkanlara malikdir.  
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РЕЗЮМЕ 

САХИЛА АББАСОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯМИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ОБРАЗЦОВ НА УРОКАХ 

АЗЕРБАЙЖАНСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В учебниках I-IV классов «Азербайджанский язык» и «Методические пособия для 

учителей», а также в текстах других тематик и жанров широко освещаются вопросы 

постановки и преподавания фольклорной литературы. К таким литературным и 

художественным материалам относятся: баяты, сказки, былины, пословицы, притчи, 

загадки, лайлы, заблуждения и т. Д. 

Лайлы, баяты, загадки, пословицы преподаются в I-II классах, а отрывки из сказок, 

эпосов и легенд - в III-IV классах. 

Существуют как общие черты, так и особенности методики преподавания 

фольклора на базовых текстах. 

В то время как их общими чертами являются использование методов, которые 

усиливают мыслительный аспект их обучения, их специфические особенности больше 

связаны с необходимостью усилить аспект речевого развития. 

Самым важным показателем ситуации в школе является то, что преподавание этих 

материалов основано на MMВ.Учебники обогащаются MMВ, учителям даются примеры 

творческой работы. 

При проведении школьной практики с уроками аудирования необходимо изучить и 

обобщить передовой труд учителей, а также отметить педагогические и психологические 

аспекты трудностей, а также выявить субъективные недостатки. В статье рассматриваются 

обобщения этих вопросов на основе анализа конкретных фактов и вносятся предложения 

по совершенствованию методологии. 

Ключевые слова: фольклорные тексты, начальные классы, программа обучения 

азербайджанскому языку, сказки, баяты, загадки, пословицы, притчи, развитие мышления, 

запоминание, литературное произношение, стратегия чтения, обобщение, оценка. 
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SUMMARY 

SAHILA ABBASOVA 

TEACHERS USE OF FOLKLOREMATERIALSIN THE AZERBAIJANI 

LANGUAGECLASSES OF PRĠMARY SCHOOL 

The issues of setting and teaching folklore literature are widely coveredin the textbooks of 

I-IV grades “Azerbaijani language” and “Methodical aids for teachers”, as well as texts in other 

topics and genres. These literary and artistic materials include: bayats, tales, epics, proverbs, 

parables, riddles, lailas, tongue-twister, enumerations, etc. 

Enumerations, lailas, bayats, riddles, proverbs are taught in I-II grades, and selections 

from fairy tales, epics and legends are taught in III-IV grades. 

The teaching of Folklore methodology which is consist of the main texts has not only 

general aspects but also specific aspects. 

If the general aspects are consist of using methods that strengthen thinking aspects of 

their training, specific aspects are related to the demands that is more keen on strengthining 

speech development aspects. 

The most important indicator of the situation in the school is that the teaching of these 

materials is based on MATs. Textbooks are enriched in MMVs and teachers are given examples 

of creative work. 

The advanced work of teachers should be studied and generalized, as well as pedagogical 

and psychological aspects of difficulties and subjective shortcomings should be noted and 

revealed when conducting school practice with listening lessons. The article discusses the 

generalizations of these issues based on the analysis of specific facts and makes suggestions for 

improving the methodology. 

Key words: folklore texts, primary classes, Azerbaijani language curriculum, tales, 

bayats, riddles, proverbs, parables, development of thinking, memorization, literary 

pronunciation, reading strategy, generalization, evaluation. 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NĠZAMĠ YARADICIĞINDA XALQ HĠKMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏNĠN MAHĠYYƏTĠ 

 

Ġnsan bildiyi iĢi daha da inkiĢaf etdirməli, peĢəsindən və iĢindən bərk yapıĢmalıdır. 

Nizami hesab edir ki, çalıĢqanlıq, qoçaqlıq dünya sərvətlərinin əldə edilməsinin açarıdır. O, 

Ģeirlərində əməyi yüksək qiymətləndirir, uĢaqlarda və gənclərdə əməyə sevgi hissləri oyadır, 

onlara sevinc və səadətə qovuĢmaqda əməyin qadir rolunu anladır, onlara yaradıcı əməyin 

gözəlliyini göstərir, əməksevərliyi ən nəcib və yüksək keyfiyyət hesab edirdi. 

 Açar sözlər: Nizami, insan tərbyəsi, hikməti, çalıĢqanlıq, uĢaq 

 

Dünya ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri, böyük şair 

Nizami Gəncəvi bütün bəşəriyyətə mənsub dahidir. Onun yaradıcılığı illərdir 

tədqiq olunur, hələ də tədqiq olunmaqdadır. Nizami Gəncəvi istedadı, zəkası, 

təfəkkürü hələdə dünyanı təəcübləndirməkdədir. Təsadüfü deyil ki, istər İran, 

istərsə də digər ölkələr böyük şairi məhz onlara aid olduğunu israr edirlər. Bu 

tədqiqat işində onun Azərbaycan xalq hikmətinə əsaslanmış fikirləri 

cəmləşdirilmişdir. 

Şərqin ən böyük mütəfəkkiri, filosofu və şairi Nizami Gəncəvi öz 

əsərlərini yaradarkən həm özünəqədərki klassik ədəbiyyat nümunələrindən, həm 

də şifahi ədəbiyyat nümunələrindən bəhrələnmişdir. Xalq arasında yayılan 

rəvayətlər, nağıllar, əsatirlər, dastanlar, atalar sözləri Nizami Gəncəvinin 

əsərlərində öz əksini tapmışdır. Xalq hikməti böyük ədibin təfəkkürü ilə birləşib 

dünyaya “Xəmsə”ni -beş mükəmməl əsəri bəxş etmişdir.  

Professor S.Paşayev Nizaminin yaradıcılığnda şifahi xalq yaradıcılığı 

motivlərinə toxunaraq qeyd edir “Nizami yaradıcılığı Azərbaycan folkloru ilə, 

öz növbəsində Azərbaycan folkloru da Nizami yaradıcılığı ilə elə qaynayıb- 

qarışmışdır ki, hətta müəyyən mənada bunları bir-birindən ayırmaq, kimin 

kimdən istifadə etdiyini çox vaxt aydınlaşdırmaq çətinlik törədir” (1, s. 48). 

 “Nizami şifahi ədəbiyyatın bir çox janrlarından istifadə etdiyi kimi, 

xüsusilə qədim eposdan da bacarıqla istifadə etmişdir. Bu dahi sənətkarın 

“Xəmsə”sində yüzlərcə kiçik, böyük əfsanələrə, əsatirlərə təsadüf edilir. 

Bunlardan bəzilərini o özü yaratmış, bəzilərini isə müxtəlif yazılı məxəzlərdən, 

şifahi ədəbi əsərlərdən istifadə edərək yenidən işləmiş, təkmilləşdirmiş, xalqdan 

alaraq yenidən xalqa qaytarmışdır (1, s. 28). Doğrudan da böyük ədibin bütün 

əsərlərində bu açıq aydın görünür. Leyli və Məcnun, Xosrov və Şirin mövzusu o 

zamanlar xalq arasında yayılmış əfsanələrə, rəvayətlərə söykənir. “Xosrov və 

Şirin” poemasının müqəddiməsində şairin özü də bu haqda belə deyir: 

Məlum hekayədir bu “Xosrov Şirin” 

Ancaq dastan yoxdur bu qədər şirin, 

Ruha xoş gəlsə də, bu gözəl dastan 

Pərdədə qalmışdı bu gəlin çoxdan. (2, s. 6) 

Nizami Gəncəvi hələ XII əsrdə verdiyi bu yanaşma müasir dövrdə də 

özünü qoruyub saxlayır. Azərbaycan atalar sözlərinin birində deyilir “Ağılsız 
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dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır”. Nizami yaradıcılığında öz əksini özünəməxsus 

şəkildə tapır: 

Fələk açsa başına nə pəstaha yaxşıdır, 

Nadan dostdan ağıllı düşmən daha yaxşıdır (1, s. 139). 

Dostun etibarlısını məsləhətli hesab edən şair bu ideyanı bir neçə 

əsərində nəzərdən keçirir. Nizami “Leyli və Məcnun” poemasında bir hekayədə 

bunu belə təqdim edir. Mərz ölkəsində bir əzazil şah varmış. O, sarayında xüsusi 

itlər saxlarmış kiməsə qəzəbi tutduqda onu o itlərə atarmış. Sarayda qulluq edən 

oğlanlardan biri onun da nə vaxtsa itlərə atılacağını düşünərək itlərlə dost 

olmağa başladı. İtlərə qulluq edir, onları yemləyirdi. Doğrudan da bir gün şah 

qəzəblənib oğlanı itlərə atılmasını əmr edir. Bir müddət sonra etdiyi əməldən 

peşman olan şah nökərlərindən xəbər gətirmələrini tələb edir. Onlar isə oğlanın 

mələk olduğunu deyillər. Mələk olduğu üçün itlər ona toxunmayıb. O, oğlanı 

hüzuruna çağırtdırıb soruşanda oğlan itlərə çoxdan qulluq etdiyini və bunun 

üçün ona dəymədiklərini bildirir.  Sonradan isə şaha üzünü tutaraq itlərin ondan 

daha sədaqətli, vəfalı olduğunu deyir. Şah səhvini anlayır və zülmdən əl çəkir. 

Nizami Gəncəvi bir yandan dostluqda sədaqəti, etibarı və vəfanı irəli çəkirsə, 

digər tərəfdən isə dostluğu təkcə insan amili ilə məhdudlaşdırmır, heyvanların 

belə sədaqətli, vəfalı olduğunu göstərir.  

“Yeddi gözəl” əsərində “Xeyir və Şərin hekayəsi”ndə Xeyirin Şərlə 

yoldaşlıq edib yola çıxması onun həm sağlamlığına, həm də mənəviyyatına ağır 

zərbə vurur. Xeyir yolboyu yeməyini, suyunu Şərlə bölüşdürdüyü halda Şər 

azuqəsini gizlədir, Xeyirin susuzluqdan halsız düşdüyünü görüb suyun əvəzinə 

gözlərini istəyir. Çarəsiz qalan Xeyir razılıq verir, gözlərindən məhrum olur. 

Şərin pis əməli bununla da bitmir, o, Xeyirin gözlərini çıxarıb su vermir, 

yoldaşını çölün düzündə kor, susuz, köməksiz halda qoyub çıxıb gedir. Lakin 

Xeyir qəlbi təmiz, düz niyyətli insan olduğu üçün xilas olunur. Müalicə olunur 

sağalır və xoşbəxt yaşayır. Şər isə illər keçsə də öz bəd əməlləri qarşısına cıxır 

və ölümə məhkum olur. Xalqın “Niyyətin hara mənzilin ora” hikməti Nizaminin 

əsərində öz əksini tapır.   

Nizaminin dostla bağlı fikirləri Azərbaycan xalq yaradıcılığına 

əsaslanaraq təbliğ edilmişdir. El arasında “dost dosta tən gərək, tən olmasa gen 

gərək”, “Pis günün dostu”, “Dost dar gündə bilinər”, şəxsi mənfəət güdən 

dostluqla bağlı fikrini böyük şair “Sirlər xəzinəsi” əsərində qələminin gücü ilə 

belə ifadə etmişdir: 

Nəfs, mənfəət güdən hər ünsiyyət, hər tədbir,  

Düşmənliklə mayalı dostluğun kəfənidir.  

Gəlir güdən dostluğun məgər səliqəsi var?  

Xeyr! Düşmənlik ilə gizli əlaqəsi var.  (1, s. 186) 

Xalqla, onun mədəni irsi ilə bağlı olan böyük şair bu məsələdə də əsl 

azərbaycanlı, türk oğlunun mövqeyində dayanır.  

Əsl azərbaycanlı olan, türk olan heç vaxt kiminsə boyunduğu altında 

yaşamaz.  Əl açıb dilənmək xalqımızda kişiyə yaraşan keyfiyyət deyil. “Kitabi 

Dədə Qorqud” dastanlarında igidlər heç kimə boyun əymir, özlərinin 

əməksevərliyi, çalışqanılığı sayəsində dolanırlar. Qaraca çoban buna nümunədir. 

Zirəklik, qoçaqlıq, çalışqanlıq bizim xalq qəhrəmanlarının ən nümunəvi 

keyfiyyətlərindən biridir. Nizami Gəncəvi “Sirlər Xəzinəsi” əsərində yazır:  
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Öz işinə bənd olan düşməz heç zaman bəndə,  

Əlli tərpən, əl açma həryetənin önündə. 

Suyun, çörəyin varsa, ora-bura can atma,  

Əlini kəfkir kimi hər qazana uzatma! (1, s. 116) 

Nizami Gəncəvinin fikrincə yalnız halal zəhmət hesabına əldə edilmiş 

var-dövlət həzz mənbəyi ola bilər, həm də zəhmətlə yaşayan şəxs öz vüqarını, 

insanlıq ləyaqətini mühafizə edər,  yüksək mənəviyyat sahibi olar. Bizim xalq 

yaradıcılıq nümunələrində bu fikir diqqəti cəlb edir. Nizami yaradıcılığı da bu 

fikirlərə söykənirdi. Xalq deyimində bunlarla bağlı maraqlı fikirlərə rast gəlirik. 

Məsələn, atalar sözlərindən olan “Halal artar, haram batar”, xalqın işlətdiyi 

“Səndən hərəkət, məndən bərəkət”. 

Bu atalar sözlərinə uyğun olaraq Nizami Gəncəvi belə demişdir:  

Halal zəhmət itməyib əlləşmək deyil eyib, 

Tanrı səndən hərəkət, məndən bərəkət deyib (1, s. 83). 

Nizami Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” əsərində “Kərpickəsən kişinin hekayə-

si”ndə də bu fikrini əsaslandırır. Yaşlı kişi qocalmasına baxmayaraq, heç kimə əl 

açmır, öz halal zəhməti ilə pul qazanır. Cavan oğlanın tənəsinə belə cavab verir: 

“Əziyyətli olsa da, öyrəndim bu sənəti  

Ki, boynumda qalmasın bir kimsənin minnəti. 

Çörək qazanıram mən, götürmə babalımı,  

Min harama dəyişməm birgünlük halalımı” (1, s. 117) 

Bildiyimiz kimi, xalq hikmətində istər dastanlarımızda, istər 

nağıllarımızda və şifahi xalq yaradıcılığının digər nümunələrində peşəni bilmək, 

xüsusilə atasının peşəsini davam etdirmək sanki bir yoldur, bir fərəhdir. Nizami 

bu məsələ də münasibətini bildirmişdir və ədibin fikrincə hər hansı bir işi, və 

yaxud peşəni yaxşı bilən insan onu həmişə inkişaf etməlidir, başqa bir peşəyə 

yönəlməməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬНАРА АХУНДОВА   

СУТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ 

      Человек должен и дальше развивать то, что он знает, и придерживаться своей 

профессии и работы. Низами считает, что трудолюбие и отвага - залог мирового 

богатства. В своих стихах он ценил труд, пробуждал в детях и юношестве любовь к труду, 

объяснял им могущественную роль труда в принесении радости и счастья, показал 

красоту творчества, считал трудолюбие самым благородным и высоким качеством. 

Ключевые слова: Низами, человеческое образование, мудрость, трудолюбие, 

ребенок 

 

SUMMARY 

ELNARA AKHUNDOVA 

THE ESSENCE OF THE USE OF FOLK WISDOM IN THE WORKS OF NIZAMI 

      The person must continue to develop what he knows and stick to his profession and work. 

Nizami believes that hard work and courage are the key to world wealth. In his poems, he 
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appreciated work, awakened in children and youth a love of work, explained to them the 

powerful role of work in bringing joy and happiness, showed the beauty of creativity, considered 

hard work the noblest and highest quality. 

Key words: Nizami, human education, wisdom, diligence, child 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜASĠR DÖVRDƏ UġAQLARIN ġƏXSĠYYƏT KĠMĠ FORMALAġMASINA TƏSĠR 

EDƏN SOSIAL-PSĠXOLOJĠ AMĠLLƏR 

 

 Məqalədə ailədə Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərin, xüsusilə, ata ilə ana, valideynlərlə 

uĢaqlar arasındakı münasibətlərin uĢaqların tərbiyəsindəki rolundan və onun uĢaq üzərindəki 

təsirlərindən, həmçinin, düzgün olmayan yanaĢma nəticəsində uĢaqlarda yaranan davranıĢ 

pozuntuları və onların aradan qaldırılması yollarından bəhs olunmuĢdur. Eyni zamanda 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları da müasir dövrdə uĢaqların Ģəxsiyyət kimi 

formalaĢmasına təsir edən sosial-psixoloji amillərdən biri kimi məqalədə öz əksini tapmıĢ və 

uĢaqlarda ĠKT-dən asılılığın yaranmaması, onların sosial fəallığının artırılması üçün müxtəlif 

təkliflər irəli sürülmüĢdür. 

Açar sözlər: ġəxsiyyət, sosial-psixoloji amillər, tərbiyə, valideyn, informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları 

 

İnsan müəyyən genetik fərqliliklər ilə dünyaya göz açır və sonradan həyat 

yolunda qazandığı bilik, bacarıq, təcrübə onun dünyaya baxışlarını, 

düşüncələrini, xarakterini formalaşdırır.  Hər bir uşaq öz ailəsinin genetik 

kodunun daşıyıcısıdır, amma, onun şəxsiyyət kimi formalaşması bilavasitə bu 

kodlarla yox, məhz ictimai münasibətlər sistemi ilə də bağlıdır. Tərbiyədən geniş 

mənada danışanda məhz bu cəhətin – sosial amillərin, ümumiyyətlə, ictimai 

münasibətlər sisteminin uşaq şəxsiyyətinə təsiri nəzərdə tutulur. Ailədə uşaqların 

tərbiyəsinə təsir edən sosial amillər müxtəlif tiplərdə ola bilər. Birinci tip amil-

lərə ailə münasibətləri – ata ilə ana, valideynlərlə uşaqlar, bacı ilə qardaş və s. 

arasındakı münasibətlər daxildir. Yaşanılan mühit, ailənin maddi vəziyyəti, 

mənzil şəraiti, quruluşu isə ikinci tip amillər sırasına daxil edilir (4, s. 137). 

İkinci tip amillər uşaqların tərbiyəsinə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. 

Lakin psixoloji tədqiqatlardan görünür ki, onları gənc nəslin tərbiyəsində 

həlledici hesab etmək olmaz. Ailə münasibətlərinin uşaqların tərbiyəsində roluna 

isə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ailədə böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi prose-

sində valideynlərin istifadə etdikləri ən mükəmməl tərbiyə üsulları ailə 

münasibətlərinin tərbiyəvi səmərəliliyini əvəz etmir və edə də bilməz. Ailə 

münasibətləri, hər şeydən əvvəl, uşaqların emosiya və hisslərinə təsir göstərir. 

Yaş artdıqca uşaqlar həmin münasibətləri mənimsəyir, nəticədə bu zəmində 

xarakter əlamətləri formalaşır. Yaşlı nəslin, xüsusilə də, ailənin uşağın inkişafı 

prosesində oynadığı rol həddindən artıq vacibdir. Bu yolda böyüklərin uşağın 

istəklərini nəzərə almadan öz təcrübə və istəklərini onlara köçürməsi, uşağa hər 

şeyin hazır şəkildə, özünün iştirakı olmadan verilməsi düşünməyən, tez təsir 

altına düşüb idarə edilən, özünü aktuallaşdırmağı bacarmayan bir nəslin 

yaranmasına səbəb olur. Uşaqlıqda mənimsənilmiş stereotiplər, anlayışlar, 

münasibətlər və s. adətən insanların ətraf aləmi qavramasında əsas “görmə” 

meyarına çevrilir. Başqa bir deyimlə, uşaqlıq, şəklini dəyişmiş formada bu 

günümüzə öz təsirini göstərir və bu, ailədə valideynlərin tərbiyə prosesində 

nəzərə almalı olduğu əsas xüsusiyyətlərdən biri olmalıdır. 
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Yaşadığımız dövrü müasir dövr adlandırsaq da, bu gün uşaqların tərbiyəsinə 

təsir edən psixoloji amillərdən biri də bundan ibarətdir ki, bir çox ailələrdə ailəsi 

ilə bərabər hüquqlu münasibətləri olan uşaq əvəzinə valideynlərindən asılı olan, 

müstəqil qərarlar qəbul edə bilməyən, nə geyinəcəyindən universitetin hansı 

ixtisasına qəbul olunacağına qədər qərarların ailə və qohumlar tərəfindən 

verildiyi, problemli uşaqlar yetişdirilir. Bu tip ailələrdə uşaq şəxsiyyət kimi 

qəbul edilməyərək, “hər şeyin ən yaxşısını ata-ana və yaşlı nəslin nümayəndələri 

bilər” kimi fikirlərlə uşaqlara yanaşılır. Uşağın başqa insanlar yanında sual 

verməsi və cavablar axtarması xoş qarşılanmır. "Uşaq nə qədər səssiz olarsa, 

insanlar tərəfindən o qədər çox seviləcək" düşüncəsilə uşaq sual verməyə 

başlayan kimi “səssiz ol”, “sakit dur” kimi sözlər valideynlərin köməyinə çatır. 

Hətta vəziyyət biraz qəlizləşdikdə isə “atan gələndə səni atana şikayət 

edəcəyəm” kimi təhdidedici formada uşaqlarla ünsiyyət qurulur. Atanın ana 

tərəfindən qorxu vasitəsi olaraq istifadə edilməsi bir başqa yalnış tərbiyə 

üsuludur və bu, atanı uşağın gözündə düşmən obrazına çevirir və uşaq şüuraltı 

olaraq atasını düşməni kimi görməyə başlayır. Beləliklə uşaqda ataya qarşı sevgi 

hissləri yerinə qorxu və nifrət yaranmağa başlayır. Evdə və ya cəmiyyət içində 

uşağa danışmağa izin verməmək tədricən onun özünü ifadə tərzini 

itirməsinə səbəb olur. Düşüncələrinin dəyərsiz olduğunu qəbul edən uşaq 

az sonra sual verməyən, çəkingən və haqqını tələb etməyən bir fərdə 

çevrilir. Bütün bunlar isə onun gələcəkdə özgüvəni  olmayan şəxsiyyət 

kimi formalaşmasına zəmin yaradır (3, s. 59).  

Həmçinin ailə daxilində şəxsiyyətlərarası münasibətlərin düzgün 

qurulmaması uşaqlarda müxtəlif davranış pozuntularının yaranmasına da 

səbəb ola bilər. Davranış pozuntuları uşağın müxtəlif psixi və fizioloji 

səbəblərə bağlı olaraq daxili qarşıdurmalarını davranışlarına köçürməsi 

nəticəsində ortaya çıxır. Davranış pozuntusu hər 10 uşaqdan 7-sində rast gəlinir. 

Buna görə də dövrün ən aktual məsələlərindəndir. Davranış pozuntusu daha çox 

3-6 yaş arasındakı uşaqlarda müşahidə olunur. Bu yaş dövrü şəxsiyyət 

keyfiyyətlərinin və "mən” obrazının formalaşdığı bir dövr kimi xarakterizə 

olunur. Ona görə də bu yaş dövründəki uşaqlara daha çox diqqət göstərilməli, 

davranış pozuntusu aşkar edildikdə gecikmədən korreksiya edilməlidir. Məsələn, 

3-6 yaşlı uşaqlarda inadkarlıq müşahidə oluna bilər ki, bu da yaş dövrünə uyğun 

olaraq normal bir haldır. Ancaq qarşısı alınmadıqda davranış pozuntusuna 

çevrilə bilər. Bəzən davranış pozuntularını aşılanmayan özünəxidmət vərdişləri, 

sosial bacarıqlarla qarışdırırlar. Ancaq burada olan əsas fərq, aşılanmayan 

özünəxidmət vərdişləri və sosial bacarıqların mənimsənilməməsi tərbiyə qüsuru-

dur, davranış pozuntusu isə psixi və fiziki inkişafda yaranan narahatlıqların 

davranışda göstəricisidir. Aqressivlik, təcavüzkarlıq, inadkarlıq, altını islatma, 

əsassız qorxular, yuxu problemləri, kaprizlər, həddindən artıq hərəkətlilik, yalan 

danışmaq, oğurluq etmək, söyüş söymək və.s kimi davranışlar davranış 

pozuntularına daxildir. 

Davranış pozuntusunun aşağıdakı səbəbləri var: 

1) Diqqət çəkmək istəyi - uşaqlar həmişə diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər və 

ailədən lazımi diqqəti almayan uşaq həmin diqqəti üzərinə çəkmək üçün mənfi 

yollara əl atır. Məsələn, əlinə keçən hər şeyi yerə atır, aqressiv davranır, ondan 

nəyisə alanda durmadan qışqırır və .s. 
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2) Özünü təsdiqlətmək istəyi - Bəzən valideynlər uşaqlarını ya çox sıxır, çox 

qadağa qoyur, ya da onları aşırı qoruyur, hətta uşağın işini onun əvəzinə yerinə 

yetirirlər. Hər iki halda uşaqlarda özlərini, öz bacarıqlarını təsdiqlətmək istəyi 

ortaya çıxır. Bunun əsas səbəbi uşaqlarda fəaliyyətsizliyin və diqqətsizliyin 

ortaya çıxardığı pozuntudur. Belə ki, valideynlər uşaqları üçün xeyirli bir şey 

etdiklərini düşünürlər, ancaq, əslində bu, uşaqda davranış pozuntusunu ortaya 

çıxarır. 

3) Valideynlərdən intiqam almaq istəyi – Bu əsasən diktator tipli ailələrdə 

meydana çıxan davranış pozuntusudur. Belə ki, valideyn uşağın istək və 

arzularını nəzərə almır və uşağa yetərincə sevgi və diqqət vermir. Belə halda 

uşaqda bir növ valideyindən intiqam almaq istəyi formalaşır və onda müxtəlif 

davranış pozuntuları ortaya çıxmağa başlayır. 

4) Özünü xatırlatma - Bu, ən çox mühavizəkar ailə tipində böyüyən uşaqlarda 

müşahidə olunur. Belə ailələrdə valideyn uşağı həddsiz çox qoruyur. Hətta onun 

məsuliyyətinə daxil olan işləri də valideynlər  yerinə yetirir və bunun uşağı üçün 

xeyirli olduğunu düşünür. Belə halda, uşağın şəxsiyyət inkişafı da ləngiyir. 

Çünki, psixi inkişaf məhz fəaliyyət prosesində inkişaf edir. Şəxsiyyət tam 

formalaşmadıqda isə uşaqda özgüvən aşağı olur. Özgüvən aşağı olduqda isə uşaq 

mənfi davranışla diqqət çəkməyə başlayır. Şüuraltı bir növ özünü ailəyə 

xatırlatmağa çalışır. 

Davranış pozuntusuna sahib nəsillər yetişdirməyin qarşısını almaq üçün 

nələr edilə bilər sualını belə cavablandıra bilərik ki, uşaq ailədə sevildiyini və 

ailəsi üçün özəl olduğunu hiss etməlidir. Onun duyğu, düşüncə və hisslərinə 

diqqət edilməli, hər sözü diqqətlə dinlənməli, yaşına uyğun məsuliyyət hissləri 

ona aşılanmalıdır. Ailə daxilində alınan qərarlarda öz fikrini söyləməsinə imkan 

və şərait yaradılmalı, amma, eyni zamanda bu qərar və fikirlərin hamısı uşaq 

tərəfindən təklif olunub deyə tətbiq olunmamalıdır. Güvənsizlik və uşağın 

potensialını aşağılamaq, onu digərlərinin yanında pisləmək, tənqid etmək, 

uğursuz, bacarıqsız olduğunu bildirmək, digər uşaqlarla müqayisə etmək və s bu 

kimi neqativ məna daşıyan sözlərdən və hərəkətlərdən uzaq durmaq, həmçinin, 

həddindən artıq səviyyədə olan nəzarət funksiyasını azaldaraq, uşağın müstəqil 

qərarlar verməsinə kömək etmək tərbiyə prosesində ən vacib və ciddi şəkildə 

diqqət edilməsi olan məsələlərdəndir. Valideynləri tərəfindən daimi şəkildə 

tənqid edilən uşaqlarda utancaqlıq və özünə qapanma halları yaranmağa başlayır 

və belə uşaqlar hər zaman nəyisə səhv etməkdən qorxurlar. Bu cür uşaq böyüyüb 

məktəbə getdiyində həddindən artıq nəzarət və tənqidlə böyüdüyü üçün özünü 

sərbəst apara bilmir, indiyə qədər olan hər şeyi ailəsinin sayəsində qazandığını 

düşünür, dərslərində və yoldaşları ilə münasibətlərində uğurlu ola bilməyəcəyi 

fikrinə qapılır.  

Bundan başqa, müasir dövrdə uşaq tərbiyəsinə təsir edən sosial 

amillərdən biri də məhz informasiya-kommunikasiya texnologiyalarıdır. Belə ki, 

bir çox gənc valideyn nadinclik edən uşağını sakitləşdirmək üçün ona kompüter, 

telefon və ya tabletlə oynamağa icazə verir. Maşınla yol gedərkən, evdə qonaq 

olarkən və ya valideynlər dincəlmək istəyərkən telefon sakitliyin bərqərar olması 

üçün uğurlu bir vasitəyə çevrilib. Müasir dövrdə uşaqlarda daha çox müşahidə 

edilən söz ehtiyatı kasadlığı, nitq qüsuru, fikrini sərbəst ifadə edə bilməmək, 

diqqətini mövzuya cəmləməkdə çətinlik çəkmək və s. kimi nöqsanlar məhz 
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telefon istifadəsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Uşaqların aqressiv oyun oynaması, sürətli 

maşın sürmə səhnələri, döyüş və hərbi oyunlara üstünlük verməsi, onlarda artıq 

həyəcan, stres və əsəbilik yaradır. Bu kimi oyunlarda uşağın qəhrəmanı onun şü-

uraltına daxil olur və müəyyən vaxtlarda uşaq həmin qəhrəmanının hərəkətlərini 

və davranışlarını tətbiq etməyə çalışır. Bu cür uşaqlar evdə, məktəbdə lazımsız 

yerə qışqırır, sakit oynaya bilmir. Ətrafındakı insanlarla, hətta valideyn və müəl-

limlərlə belə kobud rəftar edirlər. Danılmaz faktdır ki, texnologiya sahəsində 

dövr irəli gedir, geriyə qayıdış olmayacaq. Biz növbəti 10-20 illikdə telefon, 

planşet, kompüterdən imtina edib keçmişə qayıtmayacağıq, əksinə, daha yeni 

qurğular icad olunacaq. Vaxtilə  Hz.Əli deyirdi ki, “övladlarınızı dövrünüz üçün 

deyil, onların dövrü üçün yetişdirin”. Bu gün Yaponiya, Koreya, Çin və digər 

texniki sahədə inqilablar etmiş dövlətlərin uşaqları kiçik yaşlarından texniki 

biliklər və ilkin proqramlaşdırma oyunları ilə böyüyürlər. Nəticədə həmin 

uşaqlar 20-30 yaşına çatanda dünyadakı digər həmyaşıdlarından daha iti 

düşünür, yeni icadlar və kəşflər edirlər. Mendeleyev qeyd edirdi ki, “Təbiətdə 

zərərli heç nə yoxdur, sadəcə zərərli həcm vardır” (5). Ona görə də uşaqlara bu-

 cihazlardan düzgün istifadə qaydaları və əsasən də lazımsız vaxt itkiləri 

haqqında ətraflı məlumat verməklə, onların  meyil və maraqlarını başqa səmtə 

yönəltmək olar. Qadağalar müasir dövrdə rəqəmsallaşmaya verilən düzgün 

cavab sayıla bilməz. Uşaq və gənclərə mobil telefon və elektron media vasitələr-

ilə düzgün rəftarı aşılamaq, onlara suveren və anlayışlı şəkildə rəqəmsal imkan-

lardan istifadəni öyrətmək, bu zaman onları müşayiət etmək və müəyyənləş-

dirilən vaxt bölgüsünü əməl etmək lazımdır. Belə ki, Beynəlxalq Psixoloqlar 

Assosasiyasının gəldiyi qənaətə görə gün ərzində kompüter, televizor və 

telefondan istifadə 6 yaşa qədər uşaqlarda 20-25 dəqiqə, 7-8 yaşlarda 30-40 

dəqiqə, 12 yaşadək 50-60 dəqiqə, 12 yaşdan yuxarı uşaqlarda isə 2 saatdan artıq 

olmamalıdır. Uşaqlarda İKT-dən asılılığın yaranmaması üçün bir çox alternativ 

vasitələr vardır. Məsələn, valideynlər birgə gəzintilər, fəal idman və ya masa 

oyunları sayəsində uşaqların marağını başqa istiqamətə yönəldə, onların sosial 

fəallığının artmasına kömək edə bilərlər.  

İtalyan maarifpərvəri Cuzeppe Madzininin tərbiyə haqqında belə bir fikri 

var: “Tərbiyə – uşaqda yeni, qeyri-adi imkanların, bacarıqların yaradılması de-

yil, onda mövcud olan imkanların qidalandırılmasıdır.”  Uşaqları nə qədər düz-

gün və sağlam qidalandırarıqsa, bir o qədər gələcəyin düzgün və sağlam cəmiy-

yətini formalaşdırmış olarıq. Bu isə bilavasitə uşaqlara yanaşmadan və onların 

şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir edən amilləri düzgün istiqamətləndirmədən 

asılıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ТAРAНA AЛИЙЕВА 

СОЦИАЛЬННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ В НАШЕ ВРЕМЯ 

В статье обсуждается роль межличностных отношений в семье, особенно 

отношений между отцом и матерью, родителями и детьми в воспитании детей и их 

влияние на ребенка, а также поведенческие расстройства у детей в результате 

неправильного поведения и способы их устранения. Устранить их. При этом 

информационно – коммуникационные технологии отражены в статье как один из 

социально-психологических факторов, влияющих на формирование личности детей в 

современное время, и были внесены различные предложения по предотвращению 

зависимости детей от ИКТ и повышению их социальной активности.  

Ключевые слова: личность, социально-психологические факторы, воспитание, 

воспитание, информационно – коммуникационные технологии 

 

SUMMARY 

TARANA ALIYEVA 

SOCIAL AND PSYCHOLOGĠCAL FACTORS ĠNFLUENCĠNG TO THE FORMATĠON 

OF CHĠLDREN'S PERSONALĠTY ĠN MODERN TĠMES 

The article discusses the role of interpersonal relationships in the family, especially the 

relationship between father and mother, parents and children in the upbringing of children and its 

effects on the child, as well as behavioral disorders in children and ways to eliminate them. At 

the same time information and communication technologies are reflected in the article as one of 

the socio-psychological factors influencing the formation of children's personality in modern 

times. 

Key words: Personality, socio-psychological factors, upbringing, parents, information 

and communication technologies 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ÜMUMĠ TƏHSĠL SĠSTEMĠNDƏ ġAGĠRD NAĠLĠYYƏTLƏRĠNĠN 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ VƏ MONĠTORĠNQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ  

DÖVLƏT STANDARTLARINDA VƏ TƏCRÜBƏDƏ 

 

Məqalədə ümumtəhsil müəssisələrində Ģagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

məsələləri araĢdırılmıĢ, qiymətləndirmənin təĢkili və əsas qiymətləndirmə formalarından bəhs 

olunmuĢ, qiymətləndirmənin Ģagird fəaliyyətinin izlənməsindəki rolundan söhbət açılmıĢdır. 

Açar sözlər: Ģagird nailiyyətləri, Ģagird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, qiymətləndirmə 

formaları, monitorinq 

 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatların əsas məqsədi 

cəmiyyətin ehtiyac və tələbləri nəzərə alınmaqla təhsilin keyfiyyətini 

yüksəltmək və onun inkişafını təmin etməkdir. Bununla əlaqədar təhsilin 

keyfiyyətini şərtləndirən amillərdən biri də qiymətləndirmə sistemidir. Burada 

əsas göstərici şagirdin təlim nəticələri olduğundan həmin nəticələrin obyektiv 

qiymətləndirilməsi də keyfiyyəti üzə çıxaran ən etibarlı mənbə hesab olunur. 

Düzgün qiymətləndirmə praktikası effektiv öyrətmə və öyrənmənin əsas 

elementlərindən biridir. Əgər şagirdlərə fəaliyyətləri barədə düzgün istiqamət 

verirsə, öyrənmə üçün aydın standartlar müəyyənləşdirirsə, şagirdin inkişafını 

izləmək davamlı şəkildə aparılırsa, qiymətləndirmə şagird nailiyyətinə müsbət 

təsir edir. Qiymətləndirmə həm də müəllimin fəaliyyətinin effektivliyini təhlil 

etməsinə, gələcək fəaliyyətini planlaşdırmasına, şagirdlərin inkişafını və təlim 

nailiyyətlərinin izlənməsinə, şagirdin qarşıya qoyulmuş təlim nəticələrinə nə 

dərəcədə yiyələnməsinə şərait yaradır. 

Fənlər üzrə məzmun standartlarının müəyyən edilməsində əsas məqsəd 

həmin standartların şagird tərəfindən mənimsənilməsi istiqamətində hədəflərin 

təyin edilməsidir. Qəbul edilmiş standartlara uyğun bilik və bacarıqlara nail 

olmaq üçün şagirdin fəaliyyəti daima stimullaşdırılmalı, onların daha yüksək 

səviyyəli standartları mənimsəməsi üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır. Bundan 

əlavə heç bir şagirdin tədris ili boyunca geri qalmasına imkan verilməməli, 

əksinə hər bir şagirdin nailiyyəti diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu baxımdan 

şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi davamlı, dinamik və rəsmi olmayan 

prosesdir. Bu prosesdə müəllimlərin şagirdlər üzərində müşahidəsi, şagirdlərin 

sinif işlərini və ev tapşırıqlarını yerinə yetirmələri, yazılı və şifahi cavabları 

vacibdir. Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri, müəllimin 

fəaliyyətinin şagirdlərin tələbatına nə dərəcədə cavab verməsi planlaşdırmada və 

dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin aparılması zərurəti haqqında qərar qəbul 

etməyə şərait yaradır.  

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şagirdin biliklərə yiyələnmək, 

onlardan istifadə etmək, nəticə çıxarmaq bacarıqları haqqında məlumatların 

toplanması prosesi kimi qəbul edilir və aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 

 Şagirdin nailiyyətinin izlənilməsi (monitorinqi); 
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 Təlim prosesində qərarların qəbulu. 

Qiymətləndirmə və təlim proseslərinə təhsilin qarşılıqlı əlaqədə olan iki 

tərəfi kimi baxılır. Sistemli proses olan qiymətləndirmə təlim nəticələri ilə 

maraqlı tərəflər arasında səmərəli əks-əlaqə vasitəsi kimi müəyyən 

komponentləri əhatə etməklə qurulur: 

 Məlumatların toplanması: bu prosesdə testlərin keçirilməsi, şagird 

tapşırıqlarının yoxlanılması, sinifdə müsahibələrin aparılması, şagird 

fəaliyyətinin müşahidəsi kimi üsullar həyata keçirilir; 

 Qiymətləndirmə nəticələri: həmin nəticələrdən tədris prosesinin 

planlaşdırılması, qiymət ballarının hesablanması, müqayisələrin 

aparılması, təhsilin bir pilləsindən digərinə keçirilməsi zamanı istifadə 

olunur (2, s. 295); 

 Qiymətləndirmə standartları: bu standartlar təhsilin keyfiyyətini 

qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir, qiymətvermə prosesinin 

qanuniliyinə zəmanət verir. 

Qiymətləndirmənin həyata keçirilməsində əsasən iki prinsipdən istifadə 

olunur: 

1. Uyğunluq, validlik; 

2. Etibarlılıq (1, s. 136-137).  

Əgər qiymətləndirmə zamanı verilən tapşırıqların müəyyən hissəsi 

keçirilməyən mövzularla bağlıdırsa, demək ki, qiymətləndirmə vahidlik prinsipi-

ni pozur.  

Etibarlılıq dedikdə isə, qiymətləndirmə nəticələrindəki davamlılıq nəzərdə 

tutulur. Davamlılıq şagirdlərin eyni qiymətləndirmə tapşırıqlarının fərqli 

zamanlarda etdiyində aldığı nəticələrin yüksək dərəcədə eyniliyidir.  

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üç formada aparılır: 

1. Diaqnostik (ilkin qiymətləndirmə); 

2. Formativ (irəliləyişlərin monitorinqi); 

3. Summativ (yekun qiymətləndirmə).  

İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi şagirdin artıq nələri bildiyini müəyyən 

edir, şagirdlərə nəyin öyrədilməsinə ehtiyac olduğunu dəqiqləşdirir, təlimin 

düzgün qurulmasında müəllimə köməklik göstərir. Eyni zamanda şagirdlərin 

güclü və zəif tərəflərinin, bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini 

müəyyənləşdirmək üçün müəllimə imkan yaradır.  

İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi sualları bir-biri ilə elə əlaqələndirilib 

tənzimlənməlidir ki, onların bəziləri şagirdin hansı biliklərə malik olduğunu, 

digərlərinin isə yeni materialı hansı şagirdin mənimsədiyini müəyyən etsin. 

Formativ qiymətləndirmə şagird nailiyyətlərinin monitorinqi vasitəsilə 

tədrisin düzgün istiqamətləndirilməsinə xidmət edir. Müəllim formativ 

qiymətləndirmə vasitəsilə tədris prosesini tənzimləyir, şagirdlər tərəfindən 

məzmunun mənimsənilməsinə kömək edir. Buradakı əsas məqsəd: 

 Şagirdin hədəfi nədir, yəni şagird nəyi öyrənəcək? 

 Şagirdin mövcud vəziyyəti necədir, yəni hal-hazırda öyrənməli olduğu 

məsələdən nə qədər xəbərdardır; 

 Şagird məqsədinə necə çata bilər? Nə etməlidir ki, hədəfə çatsın. 

Qəbul edilmiş standartların reallaşmasına istiqamətlənən irəliləyişlərin 

monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) sinifdə hər bir şagirdin inkişafının 
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hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir. Müəllim yalnız 

belə monitorinq vasitəsilə tədris prosesini tənzimləyir, bütün şagirdlərin 

irəliləyişlərini təmin edir, eyni zamanda, uğur qazana bilməyən şagirdlərin 

ehtiyaclarını öyrənərək onlara əlavə köməklik göstərir. Monitorinqlər müəyyən 

anlayışların mənimsənildiyini müşahidə etmək və ev tapşırıqlarını nəzərdən 

keçirməklə aparıla bilər. Monitorinqlərin hansı formada aparılmasından asılı 

olmayaraq onlar müntəzəm xarakter daşımalıdır. Bundan əlavə hər altı həftədən 

gec olmayaraq şagirdlərin standartlar üzrə nailiyyətlərinin ümumi monitorinqi 

təşkil edilməlidir.  

Növbəti mərhələdə monitorinq şagirdlərin əldə etdiyi nailiyyətlərin 

mövcud standartlara uyğunluğunu öyrənmək məqsədilə aparılır. Bu prosesdə 

toplanmış məlumatlar əsasında müəllim aşağıdakı suallara cavab axtarır və 

nəticəyə gəlir (2, s. 296-297): 

 Mən irəli getməliyəm, yoxsa hansısa bir hissəyə daha çox vaxt sərf 

etməliyəm; 

 Şagirdlər öyrəndiklərini rahat tətbiq edə biləcəklərmi? 

 Planlaşdırılmış tədrisi bir neçə şagird üçün və ya hamı üçün 

sürətləndirilmiş formada apara bilərəmmi? 

Yekun (summativ) qiymətləndirmə standartlar qrupunda müəyyən 

olunmuş məqsədlərə şagirdlərin hansı səviyyədə nail olduqlarını müəyyən edir, 

o cümlədən standartların mənimsənilməsi istiqamətində şagirdlərin əldə etdiyi 

irəliləyişləri dəyərləndirir. Yekun (summativ) qiymətləndirmənin ən mühüm 

cəhəti şagirdlərin mənimsədiklərini tətbiqetmə qabiliyyətinə nə dərəcədə malik 

olduqlarını aşkara çıxarmaqdır.   

Hazırda şagird nailiyyətinin qiymətləndirməsində ən əsas çatışmazlıq 

müəllimin, valideynin və onların təsiri ilə şagirdin öyrənmə prosesinə deyil, son 

nəticəyə (qiymətə) marağı olmasıdır. Hətta bir çox hallarda valideynlər 

müəllimdən övladına qiymətin yazılmasını tələb edir və ya övladından dərsləri 

barədə nəyi öyrəndiyini deyil, neçə qiymət aldığını soruşurlar. Bir şagirdin 

valideynindən alacağı cəzadan qorxaraq tapşırıqları həll etməsi, müəllimin 

“gözünə girə bilmək” üçün tez-tez əlini qaldırması, baxışları ilə müəllimdən diq-

qət gözləməsi müəllimi məmnun etməməli əksinə narahat etməlidir (3, s. 261). 

Belə olduqda isə, şagirdlər qeyri-ixtiyari olaraq hansı qiyməti aldığına daha çox 

yönəlir. Halbuki şagirdin həqiqi inkişafı, öyrənməsi o qiymətlə deyil, əldə 

etdikləri ilə ölçülür (4, s. 77-78).  

Zənnimcə, bu cür yanaşma kökündən dəyişməli, müəllimlər şagirdlərlə, 

valideynlərlə bu istiqamətdə mütəmadi olaraq söhbətlər aparmalıdır.  

Cəmiyyətdə bu dəyişikliyin rahatlıqla baş verməsi üçün təhsil ictimaiyyəti 

cəmiyyətə düzgün qiymətləndirmənin şagirdin inkişafındakı əhəmiyyətini 

anlatmalı və bu işin lazımınca həyata keçirilməsinə dəstək verməlidir.  

Yuxarıdakı qeyd olunanları ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, ümumi təhsil 

sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı həvəsləndirici 

kriteriyalardan – təltifnamələrdən, hədiyyəlik nağıl kitabçalarının verilməsindən 

və s. istifadə edilməsi, fikrimizcə, məqsədəuyğun olardı. 
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РЕЗЮМЕ 

ПАРВАНА МАХМУДОВА 

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ В 

ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ И 

ПРАКТИКЕ 

В статье рассматриваются вопросы оценки успеваемости учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, обсуждаются организация и основные формы 

оценивания, а также обсуждается роль оценивания в мониторинге успеваемости 

учащихся. 

Ключевые слова: успеваемость учащихся, оценка успеваемости учащихся, формы 

оценивания, мониторинг. 

    

SUMMARY 

PARVANA MAHMUDOVA 

ISSUES OF EVALUATION AND MONITORING OF PUPIL ACHIEVEMENTS 

IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM IN STATE STANDARDS AND 

PRACTICE 

The article examines the issues of assessing pupil achievement in secondary schools, 

discusses the organization of assessment and the main forms of assessment, discusses the role of 

assessment in monitoring pupil performance.  

Keywords: pupil achievement, assessment of pupil performance, forms of assessment, 

monitoring. 

 

    
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 
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ONLAYN TƏHSĠLĠN ÜSTÜNLÜKLƏRĠ VƏ ÇATIġMAZLIQLARI 

 

Onlayn təhsil  uzaqdan öyrənmək, oxumaq və məzun olmaq deməkdir. Uzaqdan təhsil 

müəllimlə tələbənin eyni yerdə olmadan dərslə məĢğul olması deməkdir. Tələbə öz evində 

internet vasitəsi ilə müəllimindən tapĢırıqlar alır, imtahan verir, dərsə cavab verir. Onlayn təhsil 

sərhəd tanımadan dünyada milyonlarla tələbəyə təhsil verir. Hər il bu təhsil sisteminə müraciət 

edənlərin sayı artır, hər il daha çox dünya universiteti distant təhsil Ģöbəsi yaradır.  

Təhsil və gələcək dövrümüzün ən vacib iki məsələsidir. Təhsil özü də gələcək deməkdir, 

üstəlik, bu, gələcəyimiz olan gənclərə böyük imkanlar yaradır. Onlayn təhsil sistemi də gələcək 

üçün böyük yatırım, investisiya  deməkdir.  

Açar sözlər: onlayn təhsil, səmərəli yol, tədris materialları, internet 

 

Covid-19 pandemiyası təhsildə yeni öyrənmə metodlarının yaranmasına 

səbəb oldu. Dünyada çoxlu sayda təhsil müəssisələri tələbələrin təhsili prosesinə 

davam etmək üçün onlayn təhsil platformalarına keçid etdilər. Bu gün rəqəmsal 

öyrənmə dünyada şagirdlər və məktəblər üçün zəruri bir qaynaq olaraq ortaya 

çıxdı. Bir çox təhsil müəssisəsi üçün bu, tətbiq etməli olduqları tamamilə yeni 

bir təhsil yoludur. Onlayn təhsil artıq yalnız nəzəriyyə öyrənmək üçün deyil, 

həm də tələbələr üçün sinifdən kənar fəaliyyətlərin öyrənilməsinə də aiddir. Son 

aylarda, onlayn təhsilə tələb xeyli artdı. Əksər tədris metodlarında olduğu kimi, 

onlayn təhsilin də öz müsbət və mənfi tərəfləri var. Bu müsbət və mənfi 

məqamların şərh edilməsi və başa düşülməsi təhsil müəssisələrinə dərsləri daha 

səmərəli keçməsi üçün strategiyaların yaradılmasına kömək edəcək və tələbələr 

üçün fasiləsiz öyrənmə səyahətini təmin edəcəkdir.  

Onlayn təhsilin bir çox üstün cəhətləri var. Onlardan biri də səmərəlilikdir. 

Onlayn təlim müəllimlərə tələbələrinə dərs vermək üçün səmərəli bir yol təqdim 

edir. Onlayn təhsil video, PDF kimi bir sıra vasitələrə malikdir və müəllimlər 

bütün bu vasitələrdən dərs planlarının bir hissəsi kimi istifadə edə bilərlər. 

Müəllimlər dərs planını ənənəvi dərsliklərdən kənarda, onlayn mənbələrə daxil 

etməklə genişləndirərək daha səmərəli pedaqoq olmaq imkanı əldə edirlər. 

Digər cəhət zaman və məkan əlverişliliyidir. Onlayn təhsilin daha bir 

üstünlüyü ondan ibarətdir ki, tələbələrin istədikləri yerdən dərslərə qoşulma-

larına imkan yaradır. Bu həm də təhsil müəssisələrinin coğrafi sərhədlərlə 

məhdudlaşdırılmaq əvəzinə daha geniş bir şagird şəbəkəsinə müraciət etməsinə 

imkan yaradır. Distant təhsil, ümumiyyətlə, hər hansı təhsil almaq imkanları 

olmayan şəhər və ölkələr üçün əvəzedilməzdir. Bu, təhsili hamı üçün əlçatan 

edir (4, s. 14). Bundan başqa, onlayn mühazirələrin səsyazması yazıla bilər, 

arxivlənə və gələcəkdə istifadə üçün paylaşıla bilər. Bu, şagirdlərə asudə 

vaxtlarında öyrənmə materialına yiyələnə bilmək imkanı verir. Beləliklə, onlayn 

təhsil şagirdlərə təhsildə zamanın və yerin əlçatanlığını təklif edir. Üstün 

cəhətlərdən biri əlverişlilikdir. Onlayn təhsilin bir digər üstünlüyü də maliyyə 

xərclərinin azaldılmasıdır. Onlayn təhsil digər təhsil ilə müqayisədə daha 

əlverişlidir. Çünki onlayn təhsil tələbə nəqliyyatının, tələbə yeməyinin və ən 
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əsası daşınmaz əmlakın maliyyə tərəflərini aradan qaldırır. Əlavə olaraq, bütün 

kurs və ya tədris materialları onlayn olaraq əldə edilə bilər, beləliklə daha 

əlverişli və ətraf mühit üçün faydalı olan sənədsiz bir təhsil mühiti yaradır. 

Şagird davamiyyətinin yaxşılaşdırılması onlayn təhsilin bir cəhətidir. 

Onlayn dərslər evdən və ya seçdiyiniz yerdən götürülə bildiyindən, şagirdlərin 

dərsi buraxma ehtimalı daha azdır. Hər tələbənin fərqli bir öyrənmə yolu və 

fərqli bir öyrənmə tərzi var. Bəzi tələbələr əyani öyrənənlərdir, bəziləri isə səs 

vasitəsilə öyrənməyi üstün tuturlar. Bəzi tələbələr auditoriyada təhsil almaqdan 

zövq alırlar, bəziləri isə əksinə. Seçim və mənbələrə malik olan onlayn təhsil 

sistemi bir çox cəhətdən fərdiləşdirilə bilər. Distant təhsil zamanı onlayn dərs 

prosesinin üstünlükləri ilə yanaşı, bir sıra çətinlikləri də vardır. 42,3% faiz (494 

nəfər) bu çətinliklərin texniki tərəfdən olduğunu söyləyib. 21,4% (250 nəfər) 

distant təhsildə çətinlik çəkdiyini söyləyib. 21% (245 nəfər) bu prosesdəki 

çətinliyin yalnız dərslər açılarsa bitdiyini düşündüyünü qeyd edib. 15,4% (180 

nəfər) isə heç bir çətinlik görməyib (1).Üstün cəhətlərlə yanaşı onlayn təhsilin 

çatışmazlıqları da var. Onlardan biri ekranlara fokuslanma qabiliyyətidir. Bir çox 

tələbə üçün onlayn təhsilin ən böyük problemlərindən biri, uzun müddət ekrana 

diqqət ayırmaqdır. Onlayn təhsil ilə tələbələr sosial media və ya digər saytlardan 

asanlıqla yayına bilməkləri üçün daha böyük bir şansın olmasıdır. Bu səbəbdən 

də müəllimlərin tələbələrin dərsə diqqətlərini cəmləmələrinə kömək etmək üçün 

onlayn dərslərini qətiyyətli, cəlbedici və interaktiv saxlaması vacibdir. 

Onlayn dərslərin digər əsas problemi internet bağlantısıdır. Son bir neçə il 

ərzində internetin nüfuzu sıçrayışla artarkən, kiçik şəhər və qəsəbələrdə yaxşı 

sürət ilə ardıcıl əlaqə problemlidir. Tələbələr və müəllimlər üçün ardıcıl bir 

internet bağlantısı olmadan, bu zaman öyrənmə zamanı müəyyən çatızmamazlıq 

ola bilər. Bu, təhsil prosesi üçün zərərlidir. 

Tələbələr tərəfindən mənfi qarşılana biləcək daha bir cəhət distant təhsil 

sistemində müəllim və tələbə arasında canlı ünsiyyətin itməsidir (4, s. 14). 

Tələbələr həmyaşıdlarının yanında olarkən çox şey öyrənə bilərlər. Bununla 

birlikdə, onlayn dərsdə tələbələr və müəllimlər arasında minimal fiziki qarşılıqlı 

əlaqə mövcuddur. Bu tez-tez tələbələr üçün təcrid hissi ilə nəticələnir. Bu 

vəziyyətdə tələbələr və müəllimlər arasında digər ünsiyyət formalarına icazə 

verilməsi vacibdir. Təcridetmə hissini azaltmağa imkan verəcək üsullara onlayn 

mesajlar, e-poçtlar və video konfranslar daxil ola bilər. 

Digər mənfi cəhətlərən biri sağlamlıqda yaranan problemdir. Bir çox 

valideyn övladlarının ekrana baxaraq bu qədər saat keçirməsinin sağlamlığa 

zərərlərindən narahatdır. Bəzən tələbələr ekran qarşısında bellərini bükərək 

əyləşməkdən pis duruş və digər fiziki problemlər yaradırlar. Buna doğru çıxış 

yolu olaraq, tələbələrin zehinlərini və bədənlərini təravətləndirmək üçün tez-tez 

fasilələrdən istifadə edilməsidir. 

Distant təhsil üsulları 2 yerə ayrılır: fəal və qeyri-fəal 

Fəal üsullara aiddir:  

• audio-konfranslar  

• iş masasında video-konfrans  

• video-konfranslar   

• elektron konfranslar 

• səsli kommunikasiya  
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• ikitərəfli peyk və mikrodalğalı rabitə 

• virtual gerçəklik  

Qeyri-fəal üsullara aid olunur:  

• çap materialları 

• audio-kasetlər  

• video-kasetlər 

• birtərəfli peyk və mikrodalğalı rabitə 

• televiziya və radio proqramları  

• CD-ROM 

Distant təhsil üçün internetdən istifadə başqa təhsil növlərindən daha 

çox planlaşdırma və hazırlıq istəyir. Bu materiallardan faydalanan 

materialların və proqramların tərtib olunması təhsilin əsas tərkib hissəsidir. 

Bu zaman tədris materialı əyani şəkildə təqdim olunur ki, nəticədə, bu da 

tələbələrin onu daha yaxşı mənimsəməsinə kömək edir, eyni zamanda 

tələbəyə tədris prosesinin və informasiya axınının idarə olunmasının 

iştirakçısı olmağa zəmin yaradır. Əsas vurğu tələbələrin tədris materialı ilə 

sərbəst işinə edilsə də, bununla müəllimin yükü azalmır, bunun əksinə, 

idarəetmə və nəzarət funksiyalarının çoxalması, tapşırıqların qabaqcadan 

təşkili, distant təhsil üzrə əlavə konsultasiyaların həyata keçirilməsi hesabına 

artmışdır (6, s. 85). 

Distant təhsildə müəllim və tələbələr arasında yaranan və 

telekommunikasiya və başqa yeni İT-nin köməyi ilə həyata keçirilən 

informasiya axını iki istiqamətlidir: informasiyanın bir qismi müəllimdən 

tələbəyə, başqa qismi tələbədən müəllimə gedir. Bu amil yeni İT-nin proqram 

vasitələrinin nəzərə alınması ilə distant təhsildə fəallığın artırılmasına zəmin 

yaradır. Tədris prosesində müəllimlə münasibətdə olan tələbələr qrupu 

yaranırsa, onda məlumat axını daha bir neçə yöndə yaranır: müəllimdən bütün 

qrupa və əksinə, bütün qrupdan müəllimə, tələbədən qrupa və əksinə qrupdan 

tələbəyə və s. (5, s. 137). 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИЛЬ ВEЛИЕВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

         Онлайн образование - это дистанционное обучение, получение образования и 

диплома. Дистанционное образование означает, что учитель и ученик находясь на 

расстоянии контактируют между собой. На уроке учащийся получает задания со стороны 

учителя, выполняет их, отвечает на урок и сдает экзамены. Онлайн обучение дает 

миллионам учащимся по всему миру образование. Система онлайн - это большие 

инвестиции в будущее. С каждым годом число учащихся использующих систему 
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образования увеличивается. И с каждым годом растет число кафедр создаваемых 

университетами дистанционного обучения.  

Образование и будущее две неразделимые дилеммы. Будущее молодежи это - 

образование, которое создает возможности для развития образования молодежи в 

будущем. 

Ключевые слова: онлайн-образование, эффективный способ, дидактические 

материалы, интернет 

 

SUMMARY 

SEVIL VELIEVA 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE EDUCATION 

           Online education means distance learning, reading and graduation. Distance education 

means that the teacher and the student are engaged in the lesson without being in the same place. 

The student receives assignments from the teacher via the Internet, takes exams, answers the 

lesson at home. Online education educates millions of students around the world without 

borders. The number of applicants to this education system is growing every year and a lot of 

world universities are creating a department of distance education.  

Nowadays education and the future are the two most important issues. Education means 

the future, and it creates great opportunities for young people who are our future. The online 

education system also means a big investment for the future. 

Key words: online education, effective way, teaching materials, internet 

 

                                                        
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÖVLANA CƏLALƏDDĠN RUMĠ YARADICILIĞINDA ƏXLAQĠ GÖRÜġLƏRĠN 

KATEQORĠAL SĠSTEMĠ 

 

Məqalədə görkəmli əxlaq müqənnisi Mövlana Cəlaləddin Ruminin pedaqoji fikirlərindən 

bəhs edilir. Göstərilir ki, fəlsəfə və pedaqoji fikir tarixində Mövlana yaradıcılığı diqqətəlayiq yer 

tutur. Mövlana insanın tərbiyəsi, fəaliyyəti, əxlaqı və cəmiyyətdə yeri kimi məsələlərə həsr etdiyi 

“Məsnəvi”si həm xələflərinin, həm də çağdaĢ gəncliyin ən oxunaqlı və istifadə etdiyi 

kitablardandır. 

Oxucuya çatdırılır ki, Mövlana öz yaradıcılığında tərbiyəni, humanizmi, müsbət və mənfi 

əxlaqi keyfiyyətləri, xasiyyət və xüsusiyyətləri, gözəlliyi, insanpərvərliyi, hörməti, nüfuzu və s. və 

i.a. kimi pedaqoji-psixoloji, etnik-fəlsəfi, ictimai-siyasi məsələlərdə geniĢ yer vermiĢ və bunları 

öz dünyagörüĢü mövqeyindən təhlil obyektinə çevirmiĢdir. Məqalədə, həmçinin əxlaq anlayıĢının 

ictimai, pedaqoji-psixoloji məzmunu açıqlanmıĢ və aydınlaĢdırılmıĢ; Mövlananın əxlaqi 

görüĢlərinin koteqorial sistemi (əxlaqi dəyərlər-əxlaqi keyfiyyətlər, düzlük və doğruçuluq, 

mərdlik və mübarizlik, sadəlik və təvazökarlıq, dostluq və yoldaĢlıq və s.) müəyyənləĢdirilmiĢ; 

Mövlananın yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsindən istifadə olunan tərbiyənin üsul və vasitələri 

müəyyənləĢdirilmiĢ; əxlaqın saflaĢdırılması təhlil edilmiĢ, Ģairin pedaqoji ideyalarından tərbiyə 

prosesində istifadənin bəzi imkan və yolları göstərilmiĢdir. 

Açar sözlər: Mövlana Cəlaləddin Rumi, Ġnsan, mənəvi dəyərlər - əxlaqi keyfiyyətlər, 

düzlük və doğruçuluq,  mərdlik və mübarizlik,  sadəlik və təvazökarlıq,  dostluq və yoldaĢlıq 

 

Şəxsiyyətin mədəniyyət fonemi adlandırdığımız Mövlana Cəlaləddin 

Ruminin pedaqoji baxışlar sistemində əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı fikirləri 

mühüm yer tutur. “Kamil insan” konsepsiyasının “nüvəsini” əxlaqi görüşləri, 

əxlaq tərbiyəsinin məzmununu müəyyən edən mənəvi keyfiyyətlər haqqında 

fikirləri təşkil edir. Dünya mədəniyyət xəzinəsinin nadir incilərindən sayılan 

“Məsnəvi” insanları mənəvi saflığa çağıran, yüksək əxlaqi keyfiyyətlər aşılayan 

müdrik fikirlərlə zəngindir. Məhz buna görə də əsrlər boyu bu mənəviyyat 

xəzinəsi “əxlaq dərsliyi” kimi istifadə olunmuş, bu gün də istifadə 

olunmaqdadır. Heç də təsadüfi deyil ki, mövlanaşünaslar “Məsnəvi”ni tədqiq və 

təhlil edərkən burada böyük mütəfəkkirin əxlaqi görüşlərini önə çəkmiş və 

yüksək qiymətləndirmişlər. Məsələn, görkəmli yunan filosofu və tədqiqatçısı 

doktor Kriton Dinçmen əxlaq carçısı Mövlana Cəlaləddin Ruminin əxlaqi 

görüşlərini yüksək qiymətləndirərək yazmışdır: “Mövlana bir adama, bir şagirdə, 

bir möminə, bir kütləyə, bir irqə, bir dinə... hər hansı birə xitab etmir. Mövlana 

hamıya, bütünə xitab edir... İnsan olan hər kəsə... Din, irq, sərhədi yoxdur... Hər 

insana, bütün insanlığa xitab edir” (2, s. 251). 

Mövlananın əsərlərindəki əsas ideyalardan bəhs edən tədqiqatçılar demək 

olar ki, hamısı, əxlaqı, insanpərvərliyi, humanizmi əsas baza hesab etmişlər. 

Məsələn, şairin həyat və yaradıcılığına qısaca da olsa nəzər salan professor 

Fərrux Rüstəmov insanpərvərliyi “Mövlana yaradıcılığında başlıca amil” kimi 

səciyyələndirmiş, şərq ədəbiyyatında “Mövlana humanizminin” özünəməxsus 

cəhətlərini xüsusi vurğulamışdır: “Mövlana insanların həmişə bir-birinə yardım 

etməsini istəmişdir. Əgər insan bir-birinə yardım etmirsə, demək, xoşbəxtliyini 
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istəmir, belə insanların davranışı pis, xasiyyəti tünd olar. O, pis xasiyyətli 

adamları bədəndəki çibana bənzətmişdir – deyir” (3, s. 177). 

Professor R.Azadə isə dahi şairin insanlarda aşılamağa çalışdığı mənəvi 

idealların, əxlaqi keyfiyyətlərin “paklığına, nəcibliyinə” heyrətini belə ifadə 

etmişdir: “Hər bir insan Mövlanaya görə, potensial olaraq kamildir. Ancaq hər 

kəs öz potensial imkanlarını inkişaf etdirib, lazımi həddə çatdırmaq bacarığına 

qabil deyildir. İstər “Divani-Kəbir”də, istərsə də “Məsnəvi”də o dinlər tarixinə 

və əlbəttə ki, ilk növbədə Qurana müraciət edərək müxtəlif dövrlərdə yaşayıb-

yaratmış və insana-insanlığı ilahi nur-şəfəq bəxş etmiş, hər biri birər kamil insan 

modelinə parlaq nümunə olan müqəddəsatın-peyğəmbər və övliyaların həyat və 

fəaliyyəti dairəsinə işıq saçır” (4, s. 68). 

Bir cəhəti xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, dahi Mövlananın “Divani-

Kəbir”, yaxud “Məsnəvi”sində təqdir və tərənnüm etdiyi mənəvi keyfiyyət və 

normaların sayı müasir dövrdə pedaqoq alimlərimizin (Akademik O.Həsənli, 

prof. N.Kazımov, prof. F.Sadıqov və b.) qruplaşdırdığı, əxlaq tərbiyəsinin 

məzmununu təşkil edən əxlaqi keyfiyyətlərin sayından qat-qat artıqdır. Təəssüflə 

qeyd etmək lazımdır ki, indiyədək pedaqogika dərslikləri və dərs vəsaitlərində 

“əxlaq tərbiyəsinin məzmununu təşkil edən əxlaqi keyfiyyətlər” sırasında 

Mövlananın böyük önəm verdiyi bir çox əxlaqi keyfiyyətlər (insanlıq, 

namusluluq, mərdlik, səxavətlilik, yaxşılıq, xeyirxahlıq, ədalətlilik, sədaqətlilik 

və s.) öz əksini tapmamışdır. Halbuki, nəcib əxlaq, təmiz hiss və məhəbbət 

Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığının ana modulu olmuşdur. 

Görkəmli tədqiqatçı alimlərin “Mövlana humanizmi” barədə yuxarıda 

qeyd olunan fikirlərini təsdiqləyən konkret nümunələri təhlil obyektindən 

keçirək. 

Mövlananın həyat fəlsəfəsi və dini görüşlərinə əsaslanan mövləviliyin 12 

əxlaqi təməl prinsipi vardır: 

1) insanlığa xidmət etmək; 

2) başqalarına qarşı hər zaman yaxşı və gözəl davranmaq; 

3) məsnəvi oxumaq və sufi olmaq; 

4) hər işdə zəkanın hökmünə əsaslanmaq; 

5) dindar olmaq; 

6) qəlbini həmişə təmiz saxlamaq; 

7) Mövlananı pir bilmək; 

8) Mövlananın yolundan çıxmamaq; 

9) Allahdan, Həzrəti Məhəmməddən sonra Mövlanaya bağlanmaq; 

10) bilikli olmaq, elm öyrənmək; 

11) təvazökar, gülərüzlü, səbirli və incə olmaq; 

12) maddi və mənəvi cəhətdən təmiz olmaq. 

Göründüyü kimi, Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığının əsas mövzu-

su bəşəri, dünyəvi hislərdir. Mövlana bəzən romantik, daha çox isə realist boya-

larla mənəvi-daxili aləmin zənginliyini tərənnüm etmişdir. İnsanın daxili 

aləminin gözəlliyi, zənginliyi daim Rumini düşündürmüşdür. Çünki bu hislər nə 

qədər ümumi olsa da, burada subyekt və onun mənəviyyatı əsasdır. Mövlana 

insanın əxlaqi mənəviyyatını tərənnüm edərkən milyonların hisslərini tərbiyə 

etməyi öz qarşısına məqsəd kimi qoyur. Oxucu yüksək hisləri, əxlaqi-mənəvi 

dəyərləri təbliğ edən Mövlananın təsiri altına düşərək, o hisslərə, duyğulara 
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yiyələnməyə çalışır. Görkəmli pedaqoq-alim Nurəddin Kazımov yazır ki, 

“adamların bir-birinə, ətraf mühitə, hər bir şəxsin özünə münasibətlərinə aid olan 

mənəvi keyfiyyətlər əxlaq anlayışında cəmləşir. Hər hansı adamın şəxsiyyətinin 

necəliyini, onun mənəvi simasını müəyyənləşdirmək üçün birgəyaşayış 

qaydalarına nə dərəcədə əməl etdiyinə də diqqət yetirilir” (5, s. 342). Bu 

mənada, Mövlana Cəlaləddin Rumi ətrafındakı şagird, tələbə, dinləyici və 

oxucularına ədəb, əxlaq dərslərini yaşayaraq, yaşadaraq vermişdir. Xristian 

rahibin Mövlananı görərkən hörmət əlaməti olaraq hörmətlə belini büküb salam 

verməsi, elm və əxlaq sahibininisə dönələrlə əyilib salam alması ədəbin və 

əxlaqın nə dərəcədə yüksək olduğunu bir daha göstərmirmi? (6, s. 28). 

Mövlana Cəlaləddin Rumi yazır ki, surət gözəl və yaxşı ola bilər, ancaq o 

surətdə paxıllıq, yalan danışmaq, böhtan atmaq, satqınlıq, ikiüzlülük, arxadan 

danışmaq, qiybət, qorxaqlıq, iradəsizlik, etibarsızlıq, israfçılıq, tənbəllik, 

xudbinlik, özündən bədgümanlıq kimi zərərli əxlaqi keyfiyyətlər “varsa bir pula 

dəyməz”. “Surət, çirkin və naxoş, amma əxlaqı yaxşı isə, ayağı altında öl. 

Görünən surət yox olar; bil ki, məna aləmi əbədi olaraq qalır” (1, s. 339). 

Belə bir tələblə insana yanaşan Mövlana gənclərə təsir etməyi qarşısına 

məqsəd qoymuşdur. Mövlana zahiri gözəlliyə valeh olan insana acıyır. Ona başa 

salmaq istəyir ki, insan gözəlliyi onun yalnız zahiri ilə deyil, həm də zəngin 

daxili aləmi, mənəviyyatı ilə ölçülür. İnsan sərrafı Mövlana xarici gözəlliyin 

əsiri olan gənci başa salır ki, daxili aləmin gözəlliyini başa düşməyən kordur. 

Mövlana daxili aləmin gözəlliyinə üstünlük verməklə müasirlərinin zövqünü, 

insana münasibətini yaxşılaşdırmağa səy edirdi. “İçindəki çirkin üzü gözəl üzdən 

ayıra bilməyin üçün könül aynası bərraq olmalıdır” (1, s. 393) – deyən Mövlana 

belələrini cahil adlandırır, dərddən-kədərdən uzaq olduğunu bildirir. 

İnsanın daxili dünya əzəmətini “Gözəllik bəşərdə qızıl suyu, zər kimidir” 

anladan Mövlana insan konsepsiyasında mənəvi harmoniya problemini xüsusi 

vurğulayır. Yazır ki, “bir cəmiyyətin, riyakar zahidlik görünüşü vardır; 

zahidliyin casusu olmaq üçün nur gərəkdir. İş görmədən və söz söyləmədən bir 

adamı tanımaq üçün təqlid və bəladan arınmış nur lazımdır. Ağıl yoluyla onun 

qəlbinə girər, hazır olanı görər, ifadələrinə bağlı qalmaz” (1, s. 362). Əxlaqi 

öyüdlər dahisi Mövlana qeyd edir ki, insanın mənası, onun içindəki xəzinədir. O 

xəzinə insanın bədənində, nəfəsində, canının içindədir. Buna görə də, insan onu 

kənarda axtarmamalıdır. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi sevən insanları əsasən iki qrupa bölür: 

bunlardan biri Mövlananın zövqünə uyğun aşiqlərdir; onlar insanın həm daxili, 

həm də xarici gözəlliyinə qiymət verirlər. Digəri isə Mövlananın dili ilə deyilsə, 

“bülhəvəs aşiq” (yalançı aşiq)lərdir. “Çöldə olduqca, paltarlar görərsən ancaq. 

Libasını çıxar da gir, ey dost! Çünki libasla içəriyə girilməz. Bədən candan, 

paltar bədəndən xəbərdar deyildir” (1, s. 212). 

Və yaxud: 

Surətdə – görünüşə baxarsan, gözün ikidir.Sən gözdən doğan işığa bax. 

Adam işığına baxdığın zaman hər iki gözün işığını ayıra bilməz. Bir yerdə on 

qəndil bir araya gətirilsə, hər biri görünüşdə bir-birindən başqadır (1, s. 94). 

“Tərbiyəşünaslıq” adlı dərs vəsaitində qeyd edilir ki, pedaqoji 

ədəbiyyatda tərbiyənin tərkib hissələrinin (Bəzi ədəbiyyatlarda tərbiyənin 

sahələri, bəzilərində isə tərbiyənin qolları kimi ifadə olunur) içərisində əxlaq 
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tərbiyəsini şərh edənlər onun komponentlərini, normalarını izah etməyə daha 

çox üstünlük verirlər. Bu sahədə tədqiqat aparanlar əxlaqi hissləri, əxlaqi 

sifətləri, əxlaqi normaları üzə çıxarmadan, müəyyənləşdirmədən əxlaq 

tərbiyəsinin formalaşdırmasını mümkün saymırlar (7, s. 150). Əslində, Mövlana 

əxlaqın saflaşdırılması deyəndə elə əxlaqın tərbiyəsini nəzərdə tutur. Böyük 

mütəfəkkir öncə əxlaqi saflığın təmin olunmasını, sonra əxlaq normalarının 

düzgün müəyyənləşdirilməsini zəruri sayır. Deməli, əxlaqi hisləri tənzimləmə-

dən əxlaqi sifətləri üzə çıxarmaq, daha sonra isə əxlaqi normaları 

müəyyənləşdirmək mümkün sayıla bilməz. Bu mənada, Mövlana kamil aşıq 

şöhrəti qazanmış Məcnunun eşqə, məhəbbətə münasibətinə xüsusi məna verir. 

Şairə görə kamil aşıqlər, o cümlədən Məcnun sevən insanların başçılarıdır. 

“Dostların dostu anması müqəddəsdir; özəlliklə biri Leyli, digəri Məcnun olarsa. 

Ey əndamlı gözəliylə birlikdə olanlar! Mən öz canımla dolu qədəhlər içirəm. 

Mənə yardım etmək istəməzsən, məni xatırlayaraq bir qədəh şərab iç” (1, s. 

144). Mövlana göstərmək istəyir ki, Məcnun və aşiqlərin həyata baxışının 

əsasını, insanın mənəvi azadlığı məsələsi təşkil edir. Bu nöqtədən çıxış edən 

Mövlana insanın daxili hislərinin toxunulmazlığı və yüksəkliyi uğrunda uca 

səslə hayqırırdı, çünki o, insanı yüksək mənəviyyatlı insan kimi görmək 

istəmişdir. 

İnsanı “qəbilələrin əşrəfi”, “bəsirət sahibi”, insanpərvərliyi isə 

“insanlığın parlaq gövhəri” hesab edən əxlaq carçısı Mövlana, insanpərvərliyi 

xeyirxahlıq və yaxşılıq ilə vəhdətdə tərənnüm edir. Xeyirxahlıq və yaxşılığı 

insanpərvərliyin təzahür formalarından biri hesab edən mütəfəkkirin əqidəsinə 

görə hər bir kəs xeyirxahlığı, yaxşılığı özünün həyat qayəsinə çevirməlidir. 

Çünki ən böyük səadət “insaniyyətdir”. İnsaniyyətin, insanpərvərliyin ayrılmaz 

əlamətləri isə xeyirxahlıq və yaxşılıqdır. Etdiyi tövsiyyələrdən bir neçəsinə nəzər 

salaq: “Yaxşılıq et, bu günü sabaha qoyma” (1, s. 87); “Pis rəngli gecədə çox 

yaxşılıq olar; abi-həyat qaranlığın bərabəridir” (1, s. 263); “Yaxşılıqla gəlməyin 

şərti, yaxşılıq etməkdir; bu yaxşılığı ilahi hüzura aparmaqdır” (1, s. 335); 

“Qiyamət dağları qopardığı zaman başımıza nə zaman kölgə salar? Bu qiyamət o 

qiyamətdən necə aşağı olar? O qiyamət yara, buysa məlhəm kimidir. Bu 

məlhəmi görən, yaradan güvəndədir; bu gözəlliyi görən hər pis yaxşlıq edər” (1, 

s. 355); “Pisliyin əvəzində, sən yaxşılıq ver” (1, s. 379); “Mən sənin düşmənin 

deyiləm. Arxamca gələrsən, yaxşılıq olar” (1, s. 391). Göründüyü kimi, Mövlana 

Cəlaləddin Rumi öyrədir ki, hər yerdə qapıların üzünə açılmasını istəyən hər bir 

kəs əzəl gündən xeyirxahlığı və yaxşılığı özünə adət etməlidir. 

Mövlananın əxlaqi görüşlərində önəmli yer tutan mənəvi keyfiyyətlərdən 

biri düzlük və doğruçuluqdur. Böyük mütəfəkkir dünyanın nicat yolunu düzlük 

və doğruçuluqda görərək deyir: “Ey yardım diləyənlərin yardımçısı! Bizə 

doğrunu göstər. Elmlərlə və zənginliklərlə öyünülməz. Kərəminlə doğru yolu 

göstərdiyin qəlbi yoldan azdırma. Qələmin yazdığı pisliyi çevir. Pis qəzanı bizim 

canımızdan uzaqlaşdır. Bizi təmiz qardaşlardan ayırma” (1, s. 275-276). 

25618 beytdən ibarət olan “Məsnəvi”də Mövlana düzlük və doğruçuluq 

kimi mənəvi keyfiyyətə daha geniş yer vermişdir.Şair göstərir ki, doğruluq – 

insanın ən çətin məqamlarda, hər an qoruyan “zireh”, qəm-qüssədən uzaq, şən 

həyatın başlıca şərti, “vicdan tərəzisi”dir. Düzlük isə “ədalət mizanı”dır. İnsanın 

bu mizan-tərəzisi (düzlük və doğruçuluğu) “bircə dən” əskik çəksə, o, həyatda 
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uğursuzluğa düçar olacaqdır. Düzlük və doğruçuluğu özünə bayraq edənlər isə 

ən uca mərtəbəyə yüksələ bilirlər: “Ey doğru gedən! O astanadan başını ayırma. 

Tərəzini yenə tərəzi doğruldar; yenə tərəzini tərəzi əksildər. Doğru olmayanlarla 

yoldaş olan, əksikliyə düşər və ağlı, səfeh olar. Get, “Kafirlərə qarşı 

şiddətlidirlər”-dən ol. Başqalarını dost etməyə torpaq saç. Başqalarının başında 

qılınc kimi ol. Amma tülkü hiyləbazlığı etmə, aslan ol” (1, s. 291-291). 

Şərq xalqlarının yüksək dəyər verdiyi mərdlik və mübarizlik haqqında 

indiyədək pedaqogika dərsliklərində çox az yazılıb. Hərçənd ki, Mövlana 

məsnəvilərində bu vacib mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasına, təqdiri və təbliğinə 

xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun fikrinə görə hər bir insan öz mərdliyi, cəsarəti, 

igidliyi, hünəri ilə fərqlənməlidir. Yalnız həmin keyfiyyətlər sayəsində insan 

həyatda hər cür çətinliklərə qalib gələrək uca zirvələrə yüksələ bilər. Bu 

keyfiyyətlərdən məhrum olan insanlar isə ömrü boyu başqalarının əsarəti altında 

yaşamağa məhkumdurlar. “Məsnəvinin” “Susamış bir adamın divarın üzərindən 

çaya kərpic atması” adlı bölməsində Süleyman peyğəmbərin hüzuruna toplaşan 

quşların hünərlərindən bəhs edilir. Göstərilir ki, mərd adam, hünərli adam 

döyüşdə ər kimi, cəsarətlə vuruşar. Mövlana hünərsiz adamda belə keyfiyyətləri 

aramağın düzgün olmadığı qənaətindədir. “Köləyə bir əfəndi gərəyincə hünərdən 

bir giriş ərz edər. Satın alacaq adamdan utanc duyarsa özünü xəstə, kar, əli iş 

görməz və topal edər” (1, s. 124). Mövlana hünərsizləri öddək, qəzəbli adlandırır 

və deyir: “Hünərsiz öddəklərlə/qəzəblilərlə necəsən? Öddən nə hünər doğular? 

Baş ağrısı” (1, s. 382). Mövlana qərəzli adamları da hünərsiz adam adlandırır. 

“Qərəz olunca hünər görünməz olar” – deyir  (1, s. 72). 

“Məsnəvi”də ömrü boyu sadə və asudə həyat yaşayan, cah-cəlallı, 

təkəbbürlü saray həyatından uzaq qaçan Mövlananın insanlarda görmək istədiyi 

başlıca əxlaqi keyfiyyətlərdən biri də sadəlik və təvazökarlıqdır. Sadəliyi və 

təvazökarlığı ilə hər kəsə nümunə olan Mövlana, demək olar ki, məsnəvi və 

digər əsərlərində bu keyfiyyətləri başqalarına da aşılamağa çalışır və başa salır 

ki, yalnız xalqın önündə əyilməyi bacaranlar, təvazökarlıq göstərənlər onun 

gözündə uca olabilər. “Təvazö ilə alçaq könüllü ol, lovğalanma. Əlindən 

gəldiyincə qul ol; sultan olma. Zəhmət çək, top kimi ol; çövkan/top zopası olma. 

Yoxsa lətafətin və bu gözəlliyin qalmayınca, o dostlara səndən ağırlıq gələr” (1, 

s. 161). Mövlana yazır ki, insan torpaq kimi bər-bəzək aludəçisi yox, qum kimi 

sadə olmalıdır. Sadəlik və təvazökarlıq asudə və rahat həyatın başlıca 

şərtlərindən biridir. “Ey özündən həm kişilərin, həm də qadınların məmnun 

olduğu! İnsaf et; imdad, imdad!” – deyən Mövlana özündən razıları mənəvi 

cəhətdən şikəst, xəstə adlandırır. Bu xəstəliyə tutulanların ömrünün uzun 

olmayacağını bildirir. Xüsusi qeyd etdiyimiz bu fikirlərin daha aydın ifadə 

olunduğu kəlamlardan bir neçəsini nümunə göstərək: “Xalqı özünə aludə 

görüncə qürurlanıb özündən keçmə. Şeytan sənin kimi minlərcəsini çay suyuna 

atmışdır” (1, s. 160); “Təkəbbür və kinin başlanğıcı, şəhvətdəndir; şəhvətin/ yer-

siz arzularının möhkəmlənməsi də alışqanlıqdandır” (1, 480); “Qısqanclıqla 

burun yapan/təkəbbür göstərən adam özünü qulaqsız və burunsuz hala qoyar” (1, 

s. 79); “Təkəbbür və qürurdan söz etmə. Nə zamana qədər təmtəraqlı və iş-güc 

sözü? Öz iş və durumuna bax da utan. Təkəbbür çirkindir, amma dilənçinin 

təkəbbürü daha da çirkin. Soyuq və qar günü və də o sırada paltar islaq! Nə 

zamana qədər iddia, söz, hava və bığ? Ey evi hörümçək kimi olan sən!” (1, s. 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

273 

186); “Təkəbbür və küfür yolunu elə bağlar ki, ah belə çıxara bilməzsən” (1, s. 

238); “Şükr et, qürurlanma, təkəbbür göstərmə, dinlə və heç xudbinlik etmə. 

Yüzlərcə heyf və təəssüf! Bu keçicilik, ümmətləri ümmət olmaqdan 

uzaqlaşdırdı. Mən, hər məkanda özünü süfrəyə yetişmiş bilməyənin köləsiyəm” 

(1, s. 239). Mövlana əxlaq tərbiyəsi çarçısı kimi bir daha, pis adamlardan uzaq 

olmağı, onlarla “üns saxlamamağı” vacib şərt hesab edərək deyirdi: “Pis adam, 

ana qarnında pisdir” (1, s. 253). 

Mövlananı parlaq boyalarla tərənnüm etdiyi əxlaqi keyfiyyət sayılan 

dostluq və yoldaşlığa da böyük üstünlük vermişdir. 

“Məsnəvi”sində dostluq və onun xüsusiyyətləri haqqında geniş danışan 

Mövlananın bir neçə hikmət dolu fikirlərinə nəzər salaq: “Madam gözün dost 

gördü, mənə əl ver” (1, s. 280); “Dost sənin gözündür. Ey ovçu! Onu çör-çöpdən 

təmiz tut”; “Dost, hüzndə canın aynasıdır. Ey can! Aynanın üzünə nəfəs üfləmə, 

nəfəsinlə üzü örtülməsin. Hər an nəfəsini udmaq gərəkdir. Torpaqda daha 

aşağısanmı? Çünki torpaq dost tapdı; bir bahardan yüz min nur əldə etdi. Dostla 

bərabər olan ağac, gözəl havayla başdan ayağa açıldı”; “Payızda uyğun olmayan 

dost görüncə, üzünü və başını yorğanın altına çək”; “Pis dost, bəla çıxarmaqdır” 

(1, s. 286); “Başqalarını dost etməyə torpaq saç” (1, s. 292); “Dost, ağrı və 

xəstəlikdən qurtulsun deyə, təbibi pis dişi çəkər” (1, s. 274). Bu kimi ibrətamiz 

nəsihətlərdən belə qənaətə gəlirik ki, ideal dostluq aşiqi Mövlana nəcib 

adamlarla dost olmağı; iki bədəndə bir can olmağı; dostluqda cürətli, cəsarətli 

olmağı; dostla düz rəftar etməyi; pis dostla münasibət saxlamamağı; dostda 

günah baş verərsə, onu bağışlamağı; lovğa, cahil, ikiüzlü olmamağı; dikbaşlıq 

etməməyi; qərəzlə heç kəslə dostluq etməməyi və s. istəyir və arzu edirdi. 

Dostluq tərənnümçüsü Mövlana “Ey can! Aynanın üzünə nəfəs üfləmə” fikrində 

oxucusuna demək istəyir ki, dost dost yanında təvazöylə danışmalı, kibrli 

olmamalı, özünü sadə tutmalı, yersiz danışmamalı, yeri gələrsə ağzı dilə zindan 

etməli, dosta bir şey bağışlayarsa əvəzini gözləməyi eyib bilməli, dosta yaxşı və 

yaman gündə həmdəm olmağı bacarmalı, dost üçün ürəyini bir ümmana 

çevirməli, dosta ölməzlik diləməyi özünə şərəf bilməlidir. Həmçinin, dostlara 

məsləhət görür ki, paxıllığı, həsəd aparmağı rədd edin, əql ilə hərəkət edin. 

Dostluqda möhkəm olan adamlardan ibrət götürün və həqiqətcil olun. Yoldaşlığa 

da fikir verməyi, hər adamla yoldaş olmamağı, bəzən yoldaşların özündən də 

adama bəla gəldiyini və i.a. dönə-dönə qeyd edən Mövlana yazır: “Doğru 

olmayanlarla yoldaş olan, əksikliyə düşər və ağlı, səfeh olar” (1, s. 291). Xaql 

arasında belə bir müdrik deyimlər var: “Yoldaşını göstər mənə deyim necə 

adamsan”. Yaxud, “Yaxşı yoldaş adamı bay edər, pis yoldaş zay”. Bu mənada, 

Mövlana bu kimi məsəlləri bir müdrikin dili ilə belə danışır: “Çöldə bir qarğanı 

bir leyləklə yoldaş gördüm. Heyrətdə qaldım; nə ortaq dəyər tapacağam deyə 

durumlarını araşdırdım. Mən heyrət və çaşqın halda yaxınlaşınca hər ikisinin 

tamamilə topal olduğunu gördüm. Özəlliklə ərşə aid şahin ilə yerə aid olan 

bayquşla birlikdə. O biri, ən üst aləm günəşi; bu digəri, ən alt təbəqədən olan 

yarasa. O biri, hər ayıbdan uzaq bir işıq; bu biri, hər qapının dilənçisi bir kor. O 

biri Ülkər ulduzuyla eyni yüksəklikdə olan bir ay; bu biri gübrə içində yaşayan 

bir qurd. O biri Yusif və İsa nəfəsli; bu biri qurd ya da zınqırovlu eşşək” (1, s. 

395). 
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“Kim olduğun deyil, kiminlə olduğun mühümdür” deyimini rəhbər tutan 

Mövlana yoldaş seçəndə də xeyirli insanla yoldaş olmağa üstünlük vermişdir. 

Mövlana dünya görmüş pedaqoq kimi “Məsnəvi”sində yalnız dostluq-

yoldaşlıq haqqında deyil, comərdlik, kişilik, insanlıq, təmizlik, şərəflilik, düzlük, 

hikmətlilik, səhihlik, xoşbəxtlik, xeyirxahlıq, vəfalılıq, xoşsifətlik, xoş kəlam-

lılıq, rövnəqlilik, əsil insanlıq, sadəlik, qədir bilənlilik və s. kimi müsbət əxlaqi 

keyfiyyətlərin təhlilini də vermis və hamının bu gözəl keyfiyyətlərə malik 

olmasını zəruri saymışdır.  

Yekunda qeyd edək ki, Mövlana Cəlaləddin Rumi əxlaq və mədəniyyət 

əsəri sayılan“Məsnəvi”si ilə hər bir evin kitab rəfinin bəzəyi sayılan əxlaq 

tərbiyəsinin hər incə məğzinə nəzər salmış, insanı, onun əqli və idrakını mədh 

etmiş, şəxsiyyətini yüksəklərə qaldırmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ХАФАЯТ АЛИЕВА 

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА НРАВСТВЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 

МЕВЛАНЫ ДЖАЛАЛЕДДИНА РУМИ 

Педагогические идеи выдающегося поэта-моралиста Мевланы Джалаледдина Руми 

рассматриваются в статье. Отмечено, что в истории философии и педагогической мысли 

творчество Мевланы занимает значительное место.  Его произведение «Маснави», 

которую Мевлана посвятил  таким вопросам, как образование, деятельность, 

нравственность. и место в обществе - одна из самых читаемых и используемых молодыми 

людьми книг. 

Читателю сообщается, что Мевлана в своей работе уделил  большое место таким 

педагогико-психологическим, этно-философским, социально-политическим вопросам, как 

воспитание,  образование, гуманизм, положительные и отрицательные моральные 

качества, характер и характеристика, красота, человечность, уважение,  престиж и так 

далее,  и сделал их объектом анализа с точки зрения своего мировоззрения. Была 

определена категориальная система нравственных взглядов Мевланы (моральные 

ценности - нравственные качества, честность и правдивость, отвага и борьба, простота и 

смирение, дружба и товарищество и др.); а так же определены методы и средства 

воспитания, использованные в творчестве Мевланы; анализируется  очищения  

нравственности;  показаны возможности и способы использования образовательного 

процесса в педагогических идеях поэта.   

Ключевые слова: Мевлана Джалаледдин Руми; Человек; моральные ценности - 

моральные качества; честность и правдивость; смелость и борьба; простота и скромность; 

дружба и товарищество 
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SUMMARY 

HAFAYAT ALIYEVA 

THE CATEGORIAL SYSTEM OF MORAL VIEWS IN THE WORKS OF MEVLANA 

JALALEDDIN RUMI 

The pedagogical ideas of the outstanding poet-moralist Mevlana Jalaladdin Rumi are 

discussed in the article. It is noted that Mevlana's work occupies a significant place in the history 

of philosophy and pedagogical thought. His work "Masnavi", which Mevlana devoted to such 

issues as education, activity, morality. and a place in society - one of the most read and used 

books by young people. 

The reader is informed that Mevlana in his work devoted a great deal of attention to such 

pedagogical-psychological, ethno-philosophical, socio-political issues as upbringing, education, 

humanism, positive and negative moral qualities, character and characteristics, beauty, humanity, 

respect, prestige and so on, and made them the object of analysis from the point of view of his 

worldview. The categorical system of Mevlana's moral views was determined (moral values - 

moral qualities, honesty and truthfulness, courage and struggle, simplicity and humility, 

friendship and camaraderie, etc.); as well as the methods and means of education used in the 

work of Mevlana; analyzed the purification of morality; shows the possibilities and ways of 

using the educational process in the pedagogical ideas of the poet.  

Key words: Mevlana Jalaleddin Rumi; Man; moral values - moral qualities; honesty and 

truthfulness; courage and struggle; simplicity and modesty; friendship and camaraderie 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġƏXSĠYYƏTĠN  ESTETĠK TƏRBĠYƏSĠNĠN 

FORMALAġMASINA MUSĠQĠNĠN TƏSĠRĠ 

 

Məqalədə Ģəxsiyyətin mənəvi mədəniyyətinin formalaĢmasında  musiqinin  təsrindən 

bəhs edilir. Mövzuda  estetika  gözəlliyin Ģəxsiyyət formalaĢmasında böyük rol oynadığı qeyd 

edilir. Estetik tərbiyə  gözəllik haqqında  elmdir. ġəxsiyyətin inkiĢafında  əhəmiyyətli  rol 

oynayır.  

Açar sözlər: Estetika, tədbir, musiqi,  mədəniyyət, xalq, cəmiyyət, Ģəxsiyyət  

 

 Estetika  gözəllik haqqında  elmdir. Gözəlliyi duymaq, dərk etmək, onu  

düzgün  qiymətləndirmək insanın  yüksək  zövqə, estetik baxışlara malik  oldu-

ğundan xəbər  verir.  Estetik tərbiyə isə şagirdlərin gözəllik anlayışının formalaş-

masına, həyatda-ətraf aləmində, əmək, təhsil  prosesində, məişət  işlərində təsa-

düf olunan eybəcərlikləri görmək  və ona qarşı  mübarizə  əzmini formalaşdır-

maq funksiyasını daşıyır. Estetik  tərbiyə məktəblilərin  gözəlliyi duymaq, dərk 

etmək, yaratmaq və qiymətləndirmək bacarıq və vərdişlərinə  istiqamətlənmiş  

müəyyən  tədbirlər sistemidir. Estetik  tərbiyə  şəxsiyyətin  hərtərəfli inkişafında  

əsas  komponentlərdən  biridir və bu tərbiyə hissəsi əqli, əxlaqi, əmək, fiziki və 

s. keyfiyyətlərlə  qarşılıqlı əlaqəli  prosesdə olub  şəxsiyyətin  inkişafında 

əhəmiyyətli  rol oynayır. 

Estetik tərbiyənin qarşısında qoyulan tələblərdən biri insanın ömürü  boyu  

gözəllik yaratmağı, pisliyə və eybəcərliyə dözülməzlik göstərməyi, ictimai və 

təbii həyata öz gözəllik payını bəxş etməyi bacarsın. İnsanın uşağın estetik 

zövqü və baxışları öz-özünə yaranmır. K.Marks yazırdı ki, qeyri-musiqili qulaq 

üçün  ən gözəl musiqi  mənasızdır. Ən gözəl musiqi kar üçün predmet sayılmır. 

Bir cəhət də qeyd olunmalıdır ki, təbiətdəki  gözəlliklərdən  zövq  almaq  

bacarığı və imkanı, onu dərindən dərk etmək qabiliyyətinin müxtəlifliyi  

müəyyən dərəcədə zövqlərin  necə tərbiyə olunması ilə əlaqədardır. Estetik  

tərbiyə ümum tərbiyə işini başqa sahələri ilə sıx bağlı olub yetişən nəslin  

tərbiyəsini tamamlayan bir sahədir. Estetik tərbiyə insanda bədii hisslərin, 

zövqün və bədii mühakimənin  təşəkkül  tapıb  möhkəmlənməsinə səbəb  olan  

incəsənət əsərlərinin, təbiət və cəmiyyətdəki gözəllikləri düzgün başa  düşməkdə 

adama kömək göstərən və onda bədii yaradıcılıq qüvvələrini inkişaf edən  

təsirlərin  məcmusu  deməkdir. 

Pedaqoji  ədəbiyyatda estetik tərbiyə və bədii tərbiyə anlayışları  işlədilir. 

Nəzəriyyəçi pedaqoqların  göstərdikləri  kimi bu hər  iki anlayışları bir-birindən  

fərqləndirmək lazımdır. Bədii tərbiyə dedikdə insanın incəsənət (rəsm, musiqi, 

tətbiqi sənət və s.) və ədəbiyyatla-əbədi əsərlərlə verilən tərbiyə  nəzərdə  

tutulur. Bədii  tərbiyə ədəbiyyat və incəsənət  əsərlərini  duymaq, başa düşmək, 

həmin əsərlərini təsri ilə ruhən yaşamaq qabiliyyətini formalaşdırmaq 

mahiyyətini özündə əks etdirir. Lakin bədii tərbiyəyə nisbətən estetik  tərbiyə  

anlayışı daha geniş  anlayışdır. Burada təbiətdə, həyatda.fikir və davranışda, 

məişətdə olan gözəllikləri qavramaq, başa düşmək, sevmək, qiymətləndirmək 
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qabiliyyətinin tərbiyə edilməsi  nəzərdə tutulur. Beləliklə  demək  lazımdır ki, 

estetik tərbiyə  geniş  anlayış  kimi   bədii tərbiyəni də əhatə edir, bədii tərbiyə 

estetik tərbiyənin mühüm tərkib hissəsidir. Estetik  tərbiyə üzrə rəhbər tutula 

biləcək tələblərdən biri də bu stiqamət üzrə işin müntəzəm, sistemli aparılma-

sıdır. Ümumtəhsil məktəbində  estetik  tərbiyə  hərtərəfli  inkişafın çox  mühüm 

sahəsi kimi həm tədris prosesində, həm də sinifdənkənar tədbirlər zamanı  daima 

diqqət yetirilməli bir sahə olmalı bütün pedaqoji prosesin daxili məzmununda 

əks olunmalıdır. Estetik tərbiyə  üzrə hər bir addım prosesin daxili əlaqəsini, 

qarşılıqlı təsrlərini   özündə ehival etməlidir. 

Estetik tərbiyə üzrə aparılan  iş  prosesində şagirdlərin estetik şüurunun,  

onların bu istiqamət üzrə biliklərinin və onun təzahür formalarının düzgün  

müəyyənləş-dirilməsi, əlbəttə ki, əhəmiyyətli cəhətdir. Estetik şüurun və onun  

baçlıca komponent-lərinin–estetik hiss, həyəcan,estetik qavrama, estetik 

münasibət, təbiət estetik qiymət-ləndirmə, estetik  həzz estetik zövq, estetik ideal 

və estetik fəaliyyətin bir anlayış kimi düzgün dərk olunması estetik tərbiyə 

prosesinin  səmərəliliyinin artırılmasına  da böyük təsir  göstərir. 

Nəhayət estetik tərbiyənin həyata keçirilməsi məsələsi də çox önəmli  bir 

məsələ-dir. Ümumtəhsil məktəbində estetik tərbiyənin vasitələri tədris  fənləri, 

davranış, şərait və geyim, təbiət gözəllikləri, mədəni-kütləvi tədbirlər, fərdi və 

kütləvi yaradıcılıq dərnəkləri və s. göstərmək olar. Çalışmaq lazımdır ki, 

şagirdlərin  estetik tərbiyəsində, estetik görüşlərinin  formalaşmasında  həmin  

vasitələrdən ayrı-ayrı məşğələ  növlərindən  və  tədbirlərindən  kompleks şəkildə 

istifadə olunsun. Çünki  təlim-tərbiyə prosesində estetik  vasitələrində kompleks 

şəkildə istifadə olunması öz növbəsində mənəvi estetik zəngiliynə zəmin yaradır.  

Qeyd edək ki, təbiətin  gözəl güşələri, qəlbi riqqətə gətirən  ədəbiyyat və 

incəsənət əsərləri, ayrı-ayrı elmlərin  əsaslarını  öyrədən təlim  fənlərində şərh 

edilən  mövzu və həyat  hadisələri, xoş ünsiyyət-davranış nümunəsi  də  qüdrətli 

estetik  təsir vasitələri kimi  mühüm rol oynayır.Ədəbiyyat və incəsənət estetik  

təsir  vasitələri  içərsində xüsusi  yer tutur. İncəsənətdəki gözəllik  mütərəqqi  

ideya  mövqeyindən  göstərilən mündəricə forma  vəhdəti  daxlində  kamil  bədii  

formada  ifadə edilən  həyatı  həqiqətdir. 

Estetik  tərbiyə  vasitəsi  kimi musiqi, onun  təsir gücü  əvəzsizdir. Bədii 

estetik zövqünün  formalaşmasında  musiqi ecazkar  qüvvədir.  Bədii  təsir  

cəhətindən  musiqi  digər  vasitələrdən  müqayisəyə gəlməz dərəcədə  təsirlidir. 

Musiqi-insanın  təkmilləşməsi, kamilliyiə çatması istiqamətində  gözəl  

vasitədir. Musiqinin  emiosional  təsiri çox  ifadəli  və kütləvi səciyyə  daşıyır. 

Elə bir adam  tapılmaz ki, bir  musiqi  əsərini, mahnı və ya nəğməni züm-zümə 

etməsin. 

Musiqi insanın  bütün  bioloji funksiyasını  stimullaşdırmaq işində  elə  bir  

səviyyədə durur ki, digər  fəaliyyət növləri bu  səviyyədə  estetik  hiss və  estetik  

zövq  yaratmaq, tərbiyə etmək imkanına malik  deyildir. Musiqi –hər  bir insanın 

tərbiyəsi üçün həqiqi təbii vasitə, məlhəmdir ki, bu isə onun gümrah  yaşamasına 

yaxşı  və faydalı  işlər  görməyə təhrik  edir. Musiqinin təsiri  altında  yaxşı  

hisslərin  yaranması, xeyirxah  işlərin  yerinə yetirilməsi, qəlbin  tərbiyəsi, 

gözəlliyə nail olunması üçün şərait yaranır. Musiqi insanın yaşamaq və  

yaratmaq hisslərini  gücləndirir, qüvvətləndirir, yaxşı  münasibətlər  tərbiyə edir, 

təbiətdən zövq və nəşə  almağa sövq  edir.  Musiqi  yaxşı və pis işlərə münasibət  
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formalaşdırır, digərləri  ilə  xoş  ürəkdən ünsiyyət qurmağa kömək edir, müxtəlif  

vəziyyətlərdə  əhval-ruhiyyəni tənzimlənməyə təsir  göstərir. 

Musiqi  uşağın  ruhuna  güclü  təsir  göstərməklə onda  gözəlliyə  və 

xeyirxah əməllərə güclü  meylin  yaranmasına  kömək edir. Musiqinin  çox  

mühüm tərbiyəsi, vəzifələrindən biri, uşaqda  müsbət emosiyalar yaratması  ilə  

bağlıdır. Yaxşı  gözəl  hisslərə  təşviq  etmək, xeyirli müsbət  fikir  və 

düşüncələr  oyatmaq musiqinin təsir gücünün  digər  vasitələrdən əsaslı dərəcədə 

fərqləndirir. Musiqi  insan  ruhuna  bir  rahatlıq, xoş əhval  gətirir, əsəbi  və 

gərgin  vəziyyətləri  özündən kənar  etməyə  imkan  yaradır.  Tədqiqatçılar 

təsdiq etmişlər ki,  incəsənət,o cümlədən  musiqi müxtəlif  səviyyədədir. 

 1.Fizioloji (ürəyə, ruha və s. təsrirləri, yaratdığı dəyişikliklər) 

 2.Psixoloji (diqqət,emosiya,təfəkkür,yaddaş) 

 3.Sosial və  ruhi  

Musiqi yorğunluğun qarşısını  alır, profilaktik  və müalicəvi vasitə kimi  

istifadə edilir. Dahi bəstəkarımız  musiqinin  folklorunun,ümumən  musiqinin 

böyük  təsir gücünü həmişə yüksək  qiymətləndirmişdir. O muğamlara  böyük  

əhəmiyyət verərək  onların  hər birinin  emosional-estetik  təsrindən  böyük  

yaradıclara  məxsus bir  şəkildə  bəhs etmişdir. Böyük  bəstəkar yazırdı: “Bədii 

ruhi təsir cəhətdən “Rast” dinləyicidə mərdlik, gumrahlıq hissi, “Şur” şən, lirik 

əhval-ruhiyyə, “Segah” məhəbbət hissi, “Bayatı Şiraz” qəmginlik, “Humayun” 

isə daha  dərin kədər hissi  oyadır”. 

Alimlər  təsdiq  edirlər ki, uşağın  sağlamlığı. bacarıq   və vərdişləri, 

istedad hələ onların  ana  bətnində olduğu  müddətdən  müəyyənləşdirilirsə daha  

faydalı olar. Macar pedaqoq-bəstəkar Z.Kodolinin  belə bir məşhur  ifadəsi  

vardır: uşaqların  musiqi  təhsilinə  doğumundan  9 ay əvvəl  başlamaq lazımdır.  

Qeyd edək ki, hələ  min illər  bundan  əvvəl  məlum idi ki,  gələcək  

anaya  musiqi  müsbət  təsir  göstərir və onun  ürəyi  vasitəsilə uşağa  köçür. 

Müxtəlif adətlər, nəğmələr, laylalar, quşların səsi ilə  uşağın  tərbiyəsi hələ ana  

bətnindən  başlamalıdır. Müasir elm təsdiq edir ki, səs  psixofizioloji  inkişafın  

harmoniyası üçün  zəruridir. Müəyyən  olunmuşdur ki,   uşaqların  musiqi  

qabiliyyətinin   inkişafına  yeddi  yaşa  qədər   olan  dövrdən  başlamaq  çox  

əhəmiyyətlidir. Buna  görə də  müntəzəm  olaraq  uşaqların   səs aləminə, musiqi  

qabiliyyətinin  inkişafına  diqqət  yetirmək  lazımdır. Uşaq musiqi  qabiliyyətləri 

ilə doğulur, ancaq müəyyən dövr ərzində  bu  qabiliyyətlər inkişaf 

etdirilmədikdə  səmərə vermir. Səs və   ritm  uşağın  inkişafı yolunda xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu zaman  uşaq öz hərəkətlərini əlaqələndirə,müəyyən  

istiqamətə  yönəldə bilir, danışmaq, nitq qaydalarına yiyələnir. 

Səs ürəyin  ritminə təsir edir, əzələnin tonusunu, hətta  bədənimizin  

temperaturunu yüksəldir. 

Psixoloji tədqiqatlar sübut edir ki, musiqi ilə əhatə olunmuş körpələr 

daha tez dil açır, danışır,onun lüğət ehtiyatı daha zəngin olur, psixi və fiziki  

inkişafı stimullaşır. Musiqi uşağın valdeynlərlə  emosional  əlaqəsini  gücləndirir 

və möhkəmləndirir. Təsdiq olunmuşdur ki, musiqi  ilə məşğul  olmaq, musiqi ilə  

vaxt keçirmək körpə uşaqlarda aqressivliyi aradan qaldırır, valdeynlərinə  

münasibətdə  isti-coşqun  hisslər  yaradır. 

Pedaqoq və psixoloqlar israrlıdırlar ki, körpəlik yaşlarından  uşaqların  

musiqi təhsili ilə məşğul olmaq  lazımdır. Bu dövrdə uşaqların  nəğmə oxunması 
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və musiqinin müşayəti ilə rəqs etmələrinə nəzarət edilməsinə, körpələrin  musiqi 

altında, nəğmə və zümzümələrlə əzizlənməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi  

vacibdir. Musiqi  nəğmələri  və musiqi  müalicələri ilə uşaqların  əhatə edilməsi  

onların  sağlamlığına və hərtərəfli inkişafına müsbət təsir göstərir. 

Müasir tədqiqatlar sübut edir ki, musiqi körpələrin eşitmə qabiliyyətləri-

nin  inkişafına, intuisiyasına, məntiqinə də  təsir vasitəsidir. Musiqi və 

səhiyyənin əlaqələri ilə bağlı tədqiqatlar belə bir  heyranedici nəticənin 

alınmasına gətirib çıxarmışdır: bir yaşa  qədər bronxitdən  əziyyət  çəkənlərin  

musiqi  hisslərinin  sınaqdan  keçirilməsi  uşaqlar  arasında  bu xəstəliyin 

azalmasına  səbəb  olmuşdur.  Bir çox  tədqiqatçıların  təcrübələri  göstərir ki, 

V.A.Motsartın musiqisi ağlayan uşaqların  sakitləşməsinə  kömək etmişdir. 

Məlumdur ki,  V.A.Motsartın  “Fleyta üçün konsert” körpələrin iştahasını  və 

həzm etmələrini  yaxşılaşdırır.  

Müəyyən musiqi əsərlərinin nevroloji allergiyasının müalicəsində 

istifadə olunduğu da məlumdur. Sübut olunmuşdur ki, musiqi  tərbiyəsi ilə  əhatə 

olunmuş uşaqların intelekt səviyyəsi daha yüksəkdir. Kalifoniyanın İrvin  

Universitetində musiqinin nevrologiyada əhəmiyyəti ilə bağlı təcrübələr 

aparmışdır. Təcrübə zamanı tələbələrin əqli inkişaf  əmsalını müəyyənləşdirmək-

dən  ötrü  testlər hazırlanıb  tətbiq edilmışdir. Testlərin yerinə  yetirilməsindən 

əvvəl bir qrup tələbə V.A.Motsartın sonatalarını dinləmişlər. Təcrübənin 

yekunlarının təhlili göstərilmişdir ki, musiqini dinləyənlər digər qrupun  

üzvlərindən  daha çox  test  tapşırıqlarını  yerinə  yetirməyə  müvəffəq olmuşdur. 

Bir müddət sonra təcrübə təkrar olunmuş, alınan yekun nəticələri təsdiq etmişdir. 

Təcrübənin yekunları belə  bir nəticəyə gəlməyə imkan vermişdir: klassik musiqi 

əqli fəaliyyəti  fəallaşdırır. Bəs bu necə baş vermişdir. Fəal düşünən beyin özü 

xüsusi musiqi  fonu  yaradır. Tədqiq  olunan  hadisəni alimlər belə izah edirlər 

ki, “beynin melodiyası” klassik intonasiyalara, xalq musiqi əsərlərinə çox 

bənzəyir. Bu “Motsart effekti” adlandırılmış və bütün  dünyaya  yayılmışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ВАЛИДА ГУСЕЙНОВА 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

В статье рассказывается о влиянии музыки на формирование духовной культуры 

личности. А так же отмечается, что эстетическая красота играет большую роль в 

формировании личности. Эстетическое воспитание - это наука о красоте.  Оно играет 

важную роль в развитии личности. 

Ключевые слова: эстетика, событие, музыка, культура, люди, общество, личность 

 

SUMMARY 

VALIDA HUSEYNOVA 

THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION 

OF PERSONALITY 

The article describes the influence of music on the formation of the spiritual culture of the 

individual. It is also noted that aesthetic beauty plays an important role in the formation of 
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personality. Aesthetic education is the science of beauty.  It plays an important role in the 

development of the individual. 

Keywords: Aesthetics, event, music, culture, people, society, personality 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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POLYARĠZƏLƏNMĠġ  ELEKTRON VƏ  POZĠTRON  DƏSTƏLƏRĠNĠN 

TOQQUġMASI  ZAMANI  MÜON  VƏ  TAON NEYTRĠNO-ANTĠNEYTRĠNOSU  

CÜTLƏRĠNĠN YARANMASI  PROSESLƏRĠNĠN  TƏDQĠQĠ 

 

Elektromaqnit və zəif qarĢılıqlı təsirlərin vahid            -modelləri, xüsusi halda 

Vaynberq−Səlam modeli çərçivəsində qarĢılaĢan elektron və pozitron dəstələrinin ixtiyari 

polyarizasiyalarını nəzərə almaqla         ̃         annigilyasiya proseslərinin 

diferensial və tam effektiv kəsikləri hesablanmıĢdır. Elektron və pozitronların 

polyarizasiyalarının müxtəlif hallarında prosesdə yaranan neytrinoların paylanmasında bucaq 

asimmetriyası, həmçinin elektron (pozitron) dəstələrinin polyarizasiya effektləri və spin 

asimmetriyası tapılmıĢ və tədqiq edilmiĢdir. 

Açar sözlər: annigilasiya, effektiv bölmə, neytrio – antinaytrino cütlüyü, polyarizasiya, 

polarizasiya dərəcəsi, künc paylanması. 

 

1. Məsələnin  qoyuluĢu 

Elektron və pozitron dəstələrinin toqquşması zamanı baş verən proseslər 

arasında müon neytrinosu və taon neytrinosu cütlərinin     ̃     ̃    yaranması 

prosesləri, yəni 

                            ̃                                     (1) 

reaksiyaları öz spesifkliyilə diqqət çəkir: onlar, əvvəla, təmiz zəif qarşılıqlı 

təsirlər  prosesləridir, ikincisi, yalnız  ̄  və   ̄    neytral zəif cərəyanların (NZC-

lərin) qarşılıqlı təsirilə şərtlənirlər (bax, məsələn, (1,2). Bu proseslərin elektron 

və pozitron dəstələrinin inersiya mərkəzi sistemində (İMS-də) reallaşması 

göstərilən NZC-lərin ( ̄ )( ̄   ) qarşılıqlı  təsirini adətən laboratoriya sistemində 

(   -də) baxılan   

                                      ̃      ̃                                     (2) 

səpilmə prosesləri halında əlçatmaz olan olduqca yüksək enerjilərə qədər tədqiq 

etməyə imkan verə bilər. (1)-də zərrəciyin  simvolu qarşısındakı mötərizədə 

onun 4-impulsu verilmişdir:         ⃗  ,         ⃗  ,         ⃗⃗  , 

        ⃗⃗  . 
 Məqalədə elektron və pozitron dəstələrinin ixtiyari polyarizasiyalarını 

nəzərə almaqla  (1)  proseslərinin diferensial və tam effektiv kəsikləri 

hesablanmış, elektron və pozitronların müxtəlif  polyarizələnmə hallarında 

yaranan neytrinoların  paylanmasında bucaq  asimmetriyası tapılmış və tədqiq  

edilmişdir. Məqalədə həmçinin elektron (pozitron) dəstəsinin  polyarizasiya  

effekti və spin asimmetriyası öyrənilmişdir. 

2.  Ġxtiyari polyarizasiyalı elektron və pozitronlarla gedən         ̃  

proseslərinin  diferensial effektiv kəsikləri 

Elektromaqnit  və  zəif   qarşılıqlı  təsirlərin   spontan  pozulmuş 

            kalibrləmə  simmetriyalı  vahid  nəzəriyyələrinə (bax, məsələn 
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(1−3))  əsasən (1) prosesləri   ̄   və   ̄      NZC-lərin   - bozonla   mübadiləyə  

əsaslanan  qarşılıqlı  təsirini   təsvir   edən  Feynman  diaqramı ilə  təsvir olunur    

(şəkil 1 )   və   onların 

 

          Şəkil 1                                                                                                                

 amplitudunu                                                          

                                                                                         

fiM
 

√ 
  { ̄                     }{ ̄                  }        (3)               

şəklində  yazmaq  olar (bax, məsələn, (1)). Bu  ifadələrdə    −  neytral  zəif  

cərəyanlar arasında  qarşılıqlı  təsirin  ötürücüsü  olan   -bozonun  

propaqatorudur: 

                                                 =
  

 

  
           

,                                              (4) 

  −  bozonun  kütləsi,   −  eni,              − 4-impulsudur;  

            
 ;        və   ̄      = )( 2pu 

   − elektron  və  pozitronun  

məhvolma ,   ̄     = )( 1k


      və         −    və   ̃  zərrəciklərinin yaranma  

operatorlarıdır;    və    − nəzəriyyənin  parametrləridir,  xüsusi  halda, 

Vaynberq − Səlam (V−S) nəzəriyyəsində (4,5)   

                                        
 

 
               

 

 
                                        (5) 

burada   sərbəst parametrdir;  və  −Dirak matrisalarıdır (bax, məsələn,(2));, 

                                  −Fermi  sabitidir. Qeyd  edək  

ki,  müasir  təcrübi  faktlar    ,GeV     m Z 2912220 ,,, x            

qiymətlərinə  gətirir(6,2). 

Kvant  sahə  nəzəriyyəsinin  qaydalarına  əsasən (1) proseslərinin 

diferensial  kəsiklərini  aşağıdakı  ifadə  ilə  təsvir  etmək  olar ( bax, məsələn, 

(7,8)) : 

                                
 

    

|   |
 

      

  ⃗⃗ 

  

  ⃗⃗ 

  
                ,               (6)      

 burada  |   |
 
–(3) ifadəsilə təyin olunan     amplitudunun modulunun                           

kvadratıdır: |   |
 
         

 . Asanca görmək olar ki,  

                                    

   
  

 

√ 
  

 { ̄                     }{ ̄                  },     (7) 

burada 

   a                               

 

                                  
b

b

b

b

b

a
                              

b 
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 =

  
 

  
           

  .                                          (8) 

Əgər kvant sahə nəzəriyyəsinin məlum qaydalarına əsasən |    |
 

-nı 

hesablasaq, alınan ifadəni (6)-da yazaraq antineytrinonun (  ̃  və ya  ̃ ) 4-

impulsuna   və  neytrinonun   enerjisinə  görə  inteqrallama   aparsaq, ixtiyari  

polyarizasiyalı    elektron  və   pozitron dəstələrinin   toqquşması   zamanı baş 

verən (1)   proseslərində   yaranan neytrinonların (   və  ya   -ların) bucaq   

paylanmasının  diferensial   effektiv kəsiyi  üçün  aşağıdakı ifadəni alırıq: 

             
  

  
  ⃗   ⃗   

  

  
,    (  ⃗

  ⃗     ⃗  ⃗  )      ⃗
  ⃗    ⃗

  ⃗   

  * (  ⃗
  ⃗  ( ⃗⃗

  ⃗ )    ⃗  ⃗  ( ⃗⃗
  ⃗ ))       ( ⃗⃗  ⃗ )( ⃗⃗

  ⃗ )  

  ⃗  ⃗     
  +-,                                                                 (9)    

      burada 

    
  

  
 

   

     |  |
     

    
                                      (10) 

− (1)  proseslərinin  zərrəciklərin  polyarizasiya  hallarına   görə  ortalanmış  və  

cəmlənmiş  effektiv   diferensial    

kəsikləridir.  (9) və  (10)-da  aşağıdakı   işarələmələr  qəbul   edilmişdir: 

 

 

).(
2

1

,cos2)1(
2

1
)cos21(1(
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, )cos1(cos)(
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0
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(11) 

Yuxarıdakı   ifadələrdə     elektronun impulsunun   istiqamətinə  nəzərən 

neytrinonun  (  və  ya    -nun)  uçuş   bucağıdır;   ⃗  və   ⃗ − uyğun   olaraq,   

elektron  və  pozitronun  polyarizasiyaları   istiqamətində  vahid   vektorlardır ; 

 ⃗   və   ⃗⃗ − uyğun   olaraq,   elektron   və   neytrinonun (  və  ya    -nun)  

impulsları   istiqamətində   vahid   vektorlardır;   − Təbii  Vahidlər Sistemində 

(bax, məsələn (2))   neytrinonun   sürətidir (  və  ya    -ların   kütləyə  malik   

olmaları   istisna   edilmir).   

        Təbii  ki,  neytrinoların   kütləyə   malik   olmamaları   halında   və   ya   

toqquşan  elektron- pozitron  dəstələrinin  böyük enerjilərində      götürmək  

olar

. Bu  halda (10)  və (11)  ifadələri, uyğun  olaraq, aşağıdakı  şəklə  düşər: 

                                                 
 Qeyd  edək  ki,  bunun   üçün  elə  də  böyük   enerji  tələb  olunmur.Məlum  olduğu  kimi, 

neytrinoların  kütlələri  barədə bu  gün  aşağıdakı  təcrübi  faktlar  mövcuddur (bax,məsələn, 

],[ 26 ) : 

                                                 .,,, MeVmMeVm 218190 
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Ω
AV

A
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2

1

32

2222

2

2

 ;           (12)        

   
 

 
   

    
                         

        
    

                        

(13) 
     

                       

    
 

 
   

    
                                                                   

Burada və sonralar alınan effektiv kəsiklərin tərtibini rezonans halında 

qiymətləndirəcəyik. (4) də (8)-dən alınır  ki, 

                             |  |
  

 

      
 ⁄      

   
 ⁄
                                              (14) 

və odur ki, rezonansda (    
  olduqda) 

                                                |  |   
  

  
 

  
 .                                             (15) 

Əgər      və    kəmiyyətlərinin yuxarıda gətirilən təcrübi qiymətlərini nəzərə 

alsaq, rezonansda  (12)  diferensial  kəsiyinin  tərtibi  üçün 

 

                                    
    

 

    

  
 

  
                                         (16) 

qiymətini alarıq. 

 Müqayisə üçün (12) ifadəsindəki birinci vuruğun lokal limit halındakı 

(     
 ) qiymətini də gətirək: 

         
   

     
    

 

    

 

  
 

36
103931


 ,

 

  
   

                              (17) 

Məsələn, İMS-də hər birinin enerjisi        olan elektron-pozitron 

cütlüyünün annigilyasiyası halında    
  ⁄        

 ⁄             və odur 

ki,                            və 

                                      
    

            
          .                              (18a) 

Eləcə də, məsələn, 

             
    

            
                                                              (18b) 

 

               
    

             
                                                                  (18c) 

 

3. Elektron  və  pozitron   dəstələrinin  eninə 

polyarizələnmələri  halı 

 

                                                                                                                                   
Asanca  görmək  olar  ki,  kütləsinin  təcrübi  yol   verilən  ən  böyük  qiymətində (

MeVm 18


) 

taon  neytrinosunun  sürəti  tam  enerjisinin GeVE 550,


 qiymətində 199940  ,  olur. 
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 (9) düsturunu   qarşılaşan elektron  və  pozitron   dəstələrinin  eninə 

polyarizələnmələri  halında  təhlil  edək. Məlum  olduğu   kimi (9), toplayıcı  

halqada  hərəkət   edən  elektron   və   pozitronlar  sinxrotron   şüalanması  

nəticəsində  əsasən   eninə  polyarizələnirlər və nəzəriyyə  bu  polyarizələnmənin   

dərəcəsi   üçün        √   ⁄        qiymətinə  gətirir. Burada    və 

  − uyğun  olaraq,  elektron  və  pozitronun     eninə  polyarizasiya  

vektorlarının  modullarıdır. Bu  halda (9), (12) və (13)-ə əsasən alınır ki,   



 )(cossin

)cos),(
Ω

192

1
64

2

22

2

2









)g  (g

cosg4g)(g  (g

2

A

2

V

AV

2

A

2

V



 Z
D

sG

d

d

 

burada   neytrinonun (  və  ya   -nun)  azimutal  uçuş  bucağıdır.  

          Enlik bucağı   -ya görə aşağıdakı  kimi  təyin   olunan  asimmetriyaya  

daxil  edək: 

             
                                   

                                   
                           (20)           

Əgər (19)-u burada nəzərə alsaq, 

                                         =   )cos 
2

1)(g  (gcosg4g
2

A

2

VAV                  

                                       
 12

2


  cossin)g (g
2

A

2

V    (21)                                                                                

alarıq. Buradan  görünür  ki:   

 1) azimutal  bucağın     =  ⁄   və    =   ⁄   qiymətlərində   enlik  

bucağına   görə  baxılan (21)  asimmetriyası  mütləq  qiymətcə  maksimal  olur, 

yəni 

                          

 
 

       ⁄   
     {           

         
   

            
      

         }           (22) 

2)  enlik  bucağına  görə  tapılmış (21)  asimmetriyası  azimutal   bucağın   

    ⁄  və         qiymətlərində  toqquşan  dəstələrin  

polyarizələnmədikləri  haldakı   

                                 



 222

1

4

cos

cos




AV

AV

gg

gg
A                                                  (23) 

asimmetriyası (10) ilə üst-üstə düşür, yəni   

                                                   ⁄    .                                    (24) 

Bu  o  deməkdir  ki,  toqquşan   zərrəciklərin  eninə   polyarizasiyaları      ⁄   

və       ⁄  azimutal  bucaqları altında  yaranan   neytrinoların    -ya  görə   

bucaq  asimmetriyasına   təsir   etmir. Başqa   sözlə,  toqquşan   elektron   və   

pozitron   dəstələri   istər  polyarizələnməmiş,  istərsə   də   eninə   

polyarizələnmiş  olsunlar,  bunun      ⁄   və     ⁄  bucaqları  altında  

yaranan   neytrinoların    -ya  görə   bucaq  asimmetriyası  üçün   fərqi   yoxdur. 

Asanca görmək olar ki, azimutal bucağa görə maksimal olan (22) 

kəmiyyəti   enlik bucağına görə       ⁄  oblastında            

  
    

,    ⁄ oblastında isə                 
    

         qiymətlərini alır.      -də   
    olur. 
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   a                               

 ⃗   ⃗   ⃗⃗   ⃗   ⃗  

 ⃗   ⃗  

   a                               b

b

b

b

b

a
                              

b 

 ⃗⃗  

  

        

 ⃗   ⃗    ⃗  

 ⃗  

 ⃗  

 ⃗  

 ⃗⃗   ⃗⃗  

a b 

İndi də azimutal bucağa görə asimmetriyaya, yəni 

                           
                                    

                                    
    .                  (25) 

kimi təyin olunan kəmiyyətə baxaq. Əgər (19)-u burada nəzərə alsaq və 

                 olduğuna diqqət yetirsək,              alarıq, 

yəni eninə polyarizələnmiş elektron və pozitron dəstələrinin toqquşması   zamanı 

yaranan neytrinoların azimutal bucağa görə paylanmasında asimmetriya    sıfra 

bərabərdir, başqa sözlə, bu paylanma simmetrikdir.          

                              

4. Elektron və pozitron dəstələrinin uzununa polyarizələnmələri halı 

 

Elektron və pozitron uzununa polyarizasiyalarını, uyğun olaraq,  

                        ⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗         ⃗⃗  ⃗    ⃗  ⃗                         (26) 

kimi işarə edək.               zərrəciyin (antizərrəciyin) spininin öz 

impuls vektoru istiqamətində yönəldiyini göstərir (şəkil 3.1,a). Belə zərrəciyə 

(antizərrəciyə) sağ polyarizələnmiş zərrəcik(antizərrəcik) deyilir. Zərrəciyin 

(antizərrəciyin) spininin öz impuls vektoruna əks istiqamətdə yönəldiyi halda 

(              ) zərrəcik (antizərrəcik) sol polyarizələnmiş adlanır (3.1,b). 

Başqa sözlə,               olduqda deyirlər ki,  zərrəcik(antizərrəcik) 

sağ,              olduqda isə − sol spirallığa malikdir.  

 

 

 

 

 

 

       Şəkil 

3.1 

 

                                                                                                        

          

    

   Şəkil 

3.2 

Şəkillərdən göründüyü kimi, elektron və pozitronun uzununa 

polyarizələnmələrinin qarşılıqlı yönəlmələrində iki hal ola bilər:  

  1)           ⃗  ⃗                  ( Şəkil 3.1 ),            (27a)                        

    2)           ⃗  ⃗                  ( Şəkil 3.2 ) .        (27b)                                                 

Əgər (26) və (27)-ni (9) ifadəsində nəzərə alsaq, uzununa polyarizələnmiş 

elektron və pozitron dəstələrinin toqquşması zamanı baş verən (1) proseslərində 

yaranan neytronların bucaq paylanmasının diferensial kəsiyi üçün aşağıdakı 

ifadəni alarıq: 
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{                           

              }   
   

    
|  |

 {                            

             }                                    (28) 

                         

Bu ifadəni elektron və pozitron dəstələrinin (27a) və (27b) polyarizələnmə 

hallarında araşdıraq. Birinci halda (28) aşağıdakı şəklə düşür: 

              
    




coscos,

Ω
41

32
11

2

430

2

2

2

 CCCD
sG

d

d
Z

  .           (29) 

           Burada (12)  ifadəsi və          münasibəti nəzərə alınmışdır. Əgər (13) 

işarələmələrini nəzərə alsaq, (29)  

           İfadəsini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik:                                     

                             
  

  
        

   

    
|  |

    
    

            .           (30)                

Bu ifadəni   bucağına görə 

                               
                               

                               
                 (31)             

kimi təyin olunan bucaq asimmetriyasında yazsaq, 

                                       
     

       
 .                                            (32) 

alarıq. Buradan görünür ki, eynispirallığa malik             elektron və 

pozitron dəstələrinin toqquşması zamanı (1)proseslərində yaranan neytrinoların 

(   və ya   - ların) bucaq asimmetriyası model parametrlərindən asılı deyildir. 

 İndi də annilgilyasiyaya uğrayan elektron və pozitron uzununa 

polyarizələnmələrinin (27b) halını araşdıraq. Bu halda (28) aşağıdakı şəklə 

düşür: 

  
  

  
        

   

    
|  |

                              , (33) 

Burada (12) ifadəsi və         münasibəti nəzərə alınmışdır. Əgər    və   -
lərin (13) qiymətlərini yazsaq, (33) ifadəsini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

  
  

  
        

   

    
|  |

                             ,    (34a) 

     
  

  
        

   

    
|  |

                     .         (34b) 

Bu ifadələrdən görünür ki, elektron və pozitronun spirallıqlarının          
   вя             qiymətlərinə müvafiq effektiv kəsiklər müxtəlifdir. 

Təbii ki, bu hallarda (1) proseslərində yaranan neytrinoların bucaq 

paylanmalarında asimmetriyalar da müxtəlif olacaqdır. Bu hallarda  

              
                               

                               
,                                        (35a) 

       

                          
                               

                               
                    35b) 

Kimi təyin olunan asimmetriyaları tapaq. Bunun üçün (34a)-nı  (35a)-da və 

(34b)-ni (35b)-də yazaq. Müəyyən çevrilmələrdən sonra alarıq: 

                                
  

  

     

       
,                                  (36a) 

                           
     

       
 

  

  
         .               (36b)  
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Göründüyü kimi, toqquşan elektron və pozitron dəstələrinin uzununa 

polyarizasiyalarının             halında yaranan neytrinoların 

paylanmasında asimmetriya             halındakına nisbətən     ⁄    

dəfə böyükdür (    nəzəriyyəsi çərçivəsində ). Bu nəzəri nəticənin təcrübədə 

yoxlanılması     -lərin quruluşunun real variantının tapılması yoluna müəyyən 

işıq sala bilər. 

İndi də qarşılaşan zərrəciklər dəstəsinin hər hansı birinin polyarizasiya 

effektini müəyyənləşdirək. (28) düsturunu, məsələn, pozitronun polyarizasiya 

hallarina görə ortalayaq və elektron dəstəsinin polyarizasiya effektini 

müəyyənləşdirək. Bu halda, (28)-dən alarıq: 

                   
  

  
       

  

  
                                           (37) 

Aşağıdakı kimi təyin olunan kəmiyyətə elektron dəstəsinin polyarizasiya 

effekti deyilir: 

                  
                    ⁄⁄

                    ⁄⁄
                                      (38) 

Əgər (37)-ni burada nəzərə alsaq, elektron dəstəsinin polyarizasiya effekti üçün 

aşağıdakı ifadəni alarıq:                                                                       

                              
     

      
 

     

        
                                          (39) 

(xatırlayaq ki,    və    (13) və (11)-dəki ifadələrlə təyin olunan kəmiyyətlərdir). 

Qeyd edək ki, pozitron dəstəsinin polyarizasiya effekti (39)-dan        

əvəzləməsilə alınır. 

Zərrəciklərin polyarizasiyaları ilə şərtlənən effektlərdən biri də spin 

asimmetriyasıdır. 

                        
                     ⁄⁄

                     ⁄⁄
                                (40) 

kimi təyin olunan kəmiyyətə elektron dəstələrinin spin asimmetriyası deyilir. 

Əgər (37)-ni (40)-da yazsaq,                                                                                                       

          
  

  
    (41)  alarıq. (28)-dən göründüyü kimi, pozitron dəstəsinin spin 

asimmetriyası elekton dəstəsininkindən işarəcə fərqlənir, yəni    -ə bərabərdir. 

Asanca görmək olar ki,     nəzəriyyəsinə görə (41) spin asimmetriyası 

       -də sıfır qiymətindən keçərək,                     
oblastında dəyişir. 

5. Proseslərin  tam  effektiv  kəsikləri 

(1) proseslərinin tam effektiv kəsiklərini tapmaq üçün (9) ifadəsini 

bucağlara  görə inteqrallamalıyıq. 

∫          
  

 
olduğundan, (19) ifadəsini inteqralladıqda elektron və 

pozitronun eninə polyarizasiyalarını saxlayan həddin (yəni       olan həddin) 

inteqralı sıfra bərabər  olacaq. Başqa sözlə,   
  ⁄ tərtibli hədlər dəqiqliyilə eninə 

polyarizələnmiş elektron-pozitron cütlərinin annigilyasiyasının tam effektiv 

kəsiyi onların polyarizələnmədikləri haldakı annigilyasiyasının tam effektiv 

kəsiyi kimidir:                   
Beləliklə, (1) proseslərinin tam effektiv kəsiyini tapmaq üçün uzununa 

polyarizələnmiş elektron və pozitronun (1) annigilyasiya kanalının (28) 

diferensial kəsiyini bucağlara görə inteqrallamaq kifayətdir. Əgər    



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

kəmiyyətlərinin (13) ifadələrini (28)-də nəzərə alsaq,   və   bucaqlarına görə 

inteqrallama aparsaq ( ),  

            
   

   
|  |

    
    

                   
    

             (42) 

alarıq. Bu ifadəni elektron və pozitron dəstələrinin (27a) və (27b) 

polyarizasiyalanma hallarında araşdıraq. O, (27a) hallarında  

                                         
   

  
|  |

    
    

                       (43) 

(27b) halında isə 

                
   

  
|  |

                                                     (44a) 

           
   

  
|  |

                                                       (44b) 

şəkillərini alır. 

 Əgər     -ın (16) qiymətini,   parametrinin müasir təcrübi         

qiymətində           olduğunu, eləcə də         qiymətini ((5)-ə bax) 

nəzərə alsaq, 

                                               
                                                                                  (45)        

                                                                                        
olar. 
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РЕЗЮМЕ 

СААДАТ МАМЕДОВА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПАР МЮОННЫХ И ТАОННЫХ 

НЕЙТРИИО – АНТИНЕЙТРИНО ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ И ПОЗИТРОННЫХ ПУЧКОВ 

В рамках единых            – моделей электромагнитного и слабого 

взаимодействий, в частности модели Вайнберга – Салама, вычислены дифференциальное 

и полное эффективные сечения процессов аннигиляции         ̃         с учетом 

произвольной поляризации электронных и позитронных встречных пучков. В различных 

случаях поляризации электронов и позитронов найдены и исследованы угловая 

асимметрия в распределении образующихся нейтриио, а также эффекты поляризации 

электронных (позитронных) пучков и их спиновая асимметрия. 

Ключевые слова: аннигиляция, эффективное сечения, пара нейтриио – 

антинейтрино, поляризация, степень поляризации, угловое распределение. 
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SUMMARY 

SAADAT MAMMADOVA 

STUDY OF MUON AND TAON NEUTRĠNO – ANTINEUTRĠNO PAĠRS FORMATĠON 

PROCESSES ĠN COLLĠSĠON OF POLARĠZED ELECTRON’S AND POSĠTRON’S 

BEAMS 

Within the unified            models of the electromagnetic and weak interaction, 

particularly Weinberg – Salam model the differential and total cross sections of the annihilation 

processes         ̃         are calculated, taking into account an arbitrary polarizations of 

electron’s and positron’s opposite beams/ in different case of the polariztions of electrons and 

positrons the angular asymmetry in the distribution of neutrino formed, and polarization effects 

of electron’s (positron’s) beams and also their spin asymmetry are found and studied. 

Key words: annihilation, cross section, neutrino – antıneutrino pair, polarization, 

polarization degree, angular distribution. 
 

 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TƏSADÜFĠ HADĠSƏLƏR ÜZƏRĠNDƏ ƏMƏLLƏR 
 

            sınağının elementar hadisələr fəzasını     ilə iĢarə edək. Məlum olduğu kimi, bu fəzanın 

hər bir altçoxluğu da hadisədir. Bunu əsas götürərək, çoxluqlar üzərində əməllər və onlar 

arasındakı münasibətlərdən istifadə edərək, təsadüfi hadisələr üzərində oxĢar əməllər və 

münasibətlər təyin edilirlər.  

            hadisəsi baĢ verdikdə hökmən   hadisəsi də baĢ verərsə, onda deyirlər ki,    hadisəsi B 

hadisəsini doğurur və ya    hadisəsi  -nın nəticəsidir. Bunu belə yazırlar: A⸦B . Məsələn, 

 ={zərin yuxarı üzündə 2 xalı düĢür}, B={zərin yuxarı üzündə cüt xal düĢür} iĢarə olunduqda 

A⸦B  yazmaq olar. Doğrudan da, yuxarı üzdə 2 xalı düĢübsə, deməli cüt xal düĢüb. 

Açar sözlər:  hadisə,təsadüfi,cəm, kəsiĢmə, birləĢmə, hasil 
 

Çoxluqlar nəzəriyyəsində olduğu kimi ehtimal nəzəriyyəsində də istənilən 

A təsadüfi hadisəsi üçün A⸦A və  Ø⸦A münasibətləri doğrudurlar.   

 A,B,C təsadüfi hadisələri üçün A⸦B və B⸦C olmasından A⸦C olması alınır 

(tranzitivlik xassəsi).  

 A və B hadisələri üçün  A⸦B və B⸦A münasibətlərinin hər ikisi eyni zamanda 

ödənilərsə, onda A və B-yə bərabər hadisələr  və ya eynigüclü hadisələr deyilir. 

A və B hadisələrinin bərabərliyini     kimi yazırlar.  

            A və B hadisələrindən heç olmazsa biri baş verdikdə baş verən hadisəyə 

bu hədisələrin birləşməsi və ya hadisələrin cəmi deyilir. A və B hadisələrinin cə-

mi üçün     və ya      yazılışlarından istifadə olunur. Məsələn, A={zərin yu-

xarı üzündə cüt xal düşür}, B={zərin yuxarı üzündə 3-dən böyük olmayan xal 

düşür} hadisələri olduqda    ={zərin yuxarı üzündə 5-dən fərqli xal düşür} 

hadisəsi olar.  

             Çoxluqlar nəzəriyyəsində olduğu kimi, ehtimal nəzəriyyəsində də 

birləşmə (cəm) əməli üçün      ,        ,       ,  

        münasibətləri doğrudurlar.  

          İkidən çox sayda hadisələrin də cəm əməli təyin olunur. n sayda 

           hadisələrindən heç olmazsa biri baş verdikdə baş verən hadisəyə 

bu hadisələrin    cəmi deyilir və ⋃   
 
    kimi işarə olunur.Hesabi sayda        

hadisələrindən heç olmasa biri baş verdikdə baç verən hadisəyə bu hadisələrin 

cəmi deyilir və ⋃   
 
    kimi yazılır. 

         A və B hadisələrinin hər ikisi eyni zamanda baş verdikdə baş verən 

hadisəyə bu hadisələrin kəsişməsi və ya hasili deyilir. A ilə B-nin hasili     və 

ya     simvollarından biri ilə işarə olunur. A və B ilə hadisələrin cəmində gös-

tərilən hadisələr işarə olunduqda     {zərin yuxarı üzündə 2 xalı düşür} olur.   

      olması A və B hadisələrinin uyuşmayan olması deməkdir. Çoxluqlar 

nəzəriyyəsində olduğu kimi hadisələr üçün də                 
                              münasibətləri doğrudur.   

          İkidən çox sayda hadisələrin də hasili təyin edilir. n sayda            

hadisələrinin hasilini  ⋂   
 
      hesabi sayda       hadisələrinin hasilini ⋂   

 
    

kimi işarə edirlər.      ⋃   
 
     ⋃      

 
     düsturu doğrudur. 
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Yalnız A hadisəsi baş verib, B hadisəsi baş vermədikdə baş verən hadisəyə A ilə 

B-nin fərqi deyilir. A ilə B-nin fərqi üçün          və     simvollarından 

istifadə olunur. A və B yuxarıdakı hadisələr olduqda       {zərin yuxarı 

üzündə 4 və ya 6 xalı düşür} hadisəsi olur.  

Yalnız və yalnız A hadisəsi baş vermədikdə baş verən hadisəyə A-nın əks 

hadisəsi və ya A-nın inkarı deyilir. A-nın inkarı A kimi işarə olunur. Məsələn, A 

ilə A={zərin yuxarı üzündə cüt xal düşür} hadisəsi işarə olunduqda A ={zərin 

yuxarı üzündə tək xal düşür} olar.  

           Qeyd edək ki, istənilən A hadisəsi üçün   və  ̅  hadisələri 

uyuşmayandırlar, yəni    ̅. İxtiyari A hadisəsi üçün    ilə  ̅  -nın cəmi isə 

yəqin hadisədir;   ̅      

Əgər            hadisələri cüt-cüt uyuşmayan olub, B hadisəsi üçün 

   ⋃   
 
    olarsa, onda deyirlər ki, B hadisəsi            hadisələrinə 

ayrılmışdır.     ̅   . 

Cüt-cüt uyuşmayan n            hadisələrinin cəmi yəqin hadisədirsə, yəni 

⋃      
       olarsa, onda deyirlər ki,             hadisələri tam qrup və ya 

tam sistem təşkil edirlər.  
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РЕЗЮМЕ 

РАХИМА САДЫГОВA 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЯХ 

 Обозначим элементарное пространство событий S-эксперимента через Ω. Как вы 

знаете, каждая часть этого пространства - это событие. На основе этого аналогичные 

действия и отношения определяются на случайных событиях, используя действия над 

наборами и отношения между ними. 

          Если событие A обязательно происходит событие B, то говорят, что событие A вы-

зывает событие B или событие B является результатом A. Он записывается как: A⸦B. На-

пример, AB может быть записано, когда A = {2 точки на вершине золота}, B = {две точки 

на вершине золота}. Действительно, если 2 очка выпали на вершину, значит, упала пара 

очков. 

 Ключевые слова: событие, случайное, множественное число, пересечение, 

комбинация, извлечение. 
 

SUMMARY 

RAHIMA SADIGOVA 

ACTIONS ON RANDOM EVENTS 

 Let us denote the elementary event space of the S experiment by Ω. As you know, every 

subset of this space is an event. Based on this, similar actions and relationships are determined 

on random events, using actions on sets and relationships between them. 

          If event A necessarily occurs event B, then it is said that event A causes event B or event 

B is the result of A. It is written as: A⸦B. For example, A AB can be written when A = {2 points 

on the top of the gold}, B = {two points on the top of the gold}. Indeed, if 2 points fell on the 

top, it means a couple of points fell. 

 Key words: event, random, plural, intersection, combination, extraction 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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MS ACCESS PROQRAMI 

 

Ticarətdə və ya Ģəxsi həyatda tez-tez hər biri müəyyən  bir fəaliyyət növü    ilə əlaqəli    

olan fərqli mənbələrdən alınan məlumatlarla iĢləməlisiniz. Bu məlumatların hamısını 

koordinasiya etmək üçün bəzi bilik və təĢkilatçılıq bacarıqları tələb olunur. Microsoft  Access, 

fərqli mənbələrdən gələn məlumatları tək bir əlaqəli verilənlər bazasında birləĢdirir.  Yaratdığı-

nız formalar, sorğular  və  hesabatlar məlumatları   tez və səmərəli Ģəkildə yeniləməyə, suallara 

cavab  almağa, lazım olan məlumatları axtarmağa, məlumatları təhlil  etməyə  və  hesabatları 

çap etməyə imkan verir. MS  Access-də verilənlər  bazası  sistemi məlumatların daxil edilməsi, 

saxlanılması, görüntülənməsi, alınması və idarə olunması üçün alətlər toplusudur.  Bu vasitələrə    

cədvəllər,  formalar, hesabatlar,  sorğular daxildir. 

Açar sözlər:  cədvəl, forma , hesabat, sorğu,verilənlər bazası. 

 

      Ticarətdə və ya şəxsi həyatda tez-tez hər biri müəyyən bir fəaliyyət növü    

ilə əlaqəli olan fərqli mənbələrdən alınan məlumatlarla işləməlisiniz. Bu 

məlumatların hamısını koordinasiya etmək üçün bəzi bilik və təşkilatçılıq 

bacarıqları tələb olunur. Microsoft Access, fərqli mənbələrdən gələn məlumatları 

tək bir əlaqəli verilənlər bazasında birləşdirir. Yaratdığınız formalar, sorğular  və 

hesabatlar məlumatları tez və səmərəli şəkildə yeniləməyə, suallara cavab  

almağa, lazım olan məlumatları axtarmağa, məlumatları təhlil etməyə və  

hesabatları çap etməyə imkan verir. MS Access-də verilənlər bazası sistemi 

məlumatların daxil edilməsi, saxlanılması, görüntülənməsi, alınması və idarə 

olunması üçün alətlər   toplusudur. Bu vasitələrə cədvəllər, formalar, hesabatlar, 

sorğular daxildir. MS Access-də verilənlər bazası yaratmağın iki yolu   var.   Boş   

bir verilənlər bazası yarada, sonra cədvəllər, formalar, hesabatlar və digər 

obyektlər əlavə edə  bilərsiniz. Bu metod ən çevikdir, lakin verilənlər bazasının 

hər   bir elementinin ayrı bir tərifini tələb edir. Bundan əlavə, sehrbazdan istifadə 

edərək bütün lazımi cədvəllər, formalar və hesabatlarla müəyyən bir tipli bir 

verilənlər bazası yaratmaq mümkündür. MS Access sizing üçün hazırlanmış 

geniş bir verilənlər bazası seçimini ehtiva  etdiyindən, ikinci üsul bir çox hallarda 

üstünlük təşkil edə bilər. Hər iki halda da, istədiyiniz zaman yaratdığınız 

verilənlər bazasını dəyişə və genişləndirə biləcəksiniz. Access  System verilənlər   

bazalarını idarə etmək üçün son istifadəçi alətlər qutusudur. Buraya masalar, 

formalar, sorğular və hesabatlar üçün dizaynerlər daxildir. Bu sistem tətbiqetmə 

inkişaf mühiti kimi də qəbul edilə bilər. Problem  həllini avtomatlaşdırmaq    

üçün makroslardan və ya modullardan istifadə edərək birbaşa proqramlaşdırma   

dillərində yazılmış tətbiqetmələr qədər güclü istifadəçi mərkəzli tətbiqetmələr 

yarada bilərsiniz. Buna düymələr, menyular və informasiya qutuları daxildir. 

VB-da proqramlaşdırma ilə Accessin özü qədər güclü proqramlar yarada 

bilərsiniz. Access makrolarını istifadə edərək proqramlaşdırmadan tətbiqetmə 

yaradın. Elektron cədvəl və verilənlər bazası istifadəçiləri Access-də istifadə 

olunan bir çox əsas konsepsiya ilə tanış olmalıdırlar. Hər hansı bir proqram 
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məhsulu ilə işə başlamazdan əvvəl onun imkanlarını və nəzərdə tutulduğu 

tapşırıq növlərini anlamaq vacibdir. Microsoft Access (bundan sonra sadəcə 

Access) istifadəsi yalnız istifadəçinin təxəyyülü ilə məhdudlaşan çoxşaxəli bir 

məhsuldur. Access əlaqəli verilənlər bazası rəhbərliyini tamamilə həyata keçirir. 

Sistem əsas və xarici düymələri dəstəkləyir və əsas səviyyədə məlumatların 

bütövlüyünü təmin edir (uyğun olmayan yeniləmələrin və ya əməliyyatların 

silinməsinin qarşısını alır). Bundan əlavə, Access-dəki cədvəllər necə 

aparılmasından asılı olmayaraq səhv girişin qarşısını almaq üçün məlumat 

doğrulama vasitələri ilə təchiz olunmuşdur və hər cədvəl sahəsi öz formatına və 

standart təsvirlərinə malikdir ki, bu da məlumatların daxil edilməsini xeyli 

asanlaşdırır. Access, mətn, ədədi, sayğac, valyuta, tarix / vaxt, MEMO, boolean, 

köprü və OLE obyekt sahələri daxil olmaqla, tələb olunan bütün sahə növlərini 

dəstəkləyir. Xüsusi işləmə zamanı sahələrdə heç bir dəyər görünmürsə, sistem 

tam təmin edir 

2. Cədvəllərin yaradılması  

Beləliklə, məlumatların sonradan daxil ediləcəyi verilənlər bazası 

cədvəllərini yaratmağa başlayırsınız. Gələcəkdə cədvəldəki məlumatlar yeni 

məlumatlarla tamamlana bilər, redaktə edilə və ya cədvəldən xaric edilə bilər. 

Verilənləri cədvəllərdə görə və ya bəzi meyarlara uyğun olaraq düzəldə 

bilərsiniz. Cədvəllərdəki məlumatlar hesabat yaratmaq üçün istifadə edilə bilər. 

Bundan əlavə, verilənlər bazasında olan məlumatların qrafik şərhini verə 

bilərsiniz. Bu problemlərin həlli ilə aşağıdakı fəsillərdə tanış olacaqsınız. MS 

Access-də cədvəl yaradılması verilənlər bazası pəncərəsində həyata keçirilir. 

Yeni bir verilənlər bazasında bir cədvəl yaratarkən hərəkətlərinizin ardıcıllığını 

nəzərdən keçirin: Yaratdığınız verilənlər bazasının pəncərəsini açın və 

"Cədvəllər" sekmesine keçin. Verilənlər bazası pəncərəsindəki Yeni düyməsini 

vurun. "Yeni Cədvəl" informasiya pəncərəsi açılacaq, sağ tərəfində əlavə iş üçün 

seçimlərin siyahısı var: Cədvəl rejimi - masa rejimində yeni bir cədvəl 

yaratmağa imkan verir; Konstruktor - cədvəl konstruktorunda yeni bir cədvəl 

yaratmağa imkan verir; Cədvəl Sihirbazı - sehrbazdan istifadə edərək yeni bir 

cədvəl yaratmağa imkan verir; Cədvəllərin idxalı - cədvəlləri xarici bir sənəddən 

cari verilənlər bazasına idxal etməyə imkan verir; Cədvəllərə keçid - xarici 

sənədlərdən cədvəllərlə əlaqəli cədvəllər yaratmağa imkan verir. Bu cədvəldən 

sizə uyğun bir cədvəl yaratmaq üçün bir seçim seçin və Tamam düyməsini basın. 

Seçdiyiniz alətdən istifadə edərək cədvəl quruluşunu yaradın. Cədvəlin içindəki 

məlumatlarla əlaqələndirilməsi üçün hər cədvələ bir ad verilir. Saxla informasiya 

qutusunda cədvəl üçün bir ad göstərin və Tamam düyməsini basın. Bir verilənlər 

bazası adı kimi bir cədvələ bir ad təyin edərkən səkkiz simvolla məhdudlaşmaq 

lazım deyil. Cədvəl adı, digər verilənlər bazası obyektlərinin adları kimi, 

verilənlər bazasının özündə saxlanılır.Cədvəl # 1 

Sahənin adı Sahə adı, sahə adı sütununun giriş sahəsinə daxil edilir. Sahə 

adlarını göstərərkən aşağıdakı qaydalara riayət etməlisiniz: Sahə adı 64 simvol 

uzunluğunda ola bilər, lakin çox uzun adlar göstərərək bu xüsusiyyətdən sui-

istifadə etməməlisiniz; Sahə adı dövr (.), Nida işarəsi (!), Parantez (()) və bəzi 

nəzarət simvolları (ASCII kodları 0-31 ilə) xaricində hərflər, rəqəmlər, boşluqlar 

və xüsusi simvollar ehtiva edə bilər; Sahə adı boşluqla başlaya bilməz; Eyni 

cədvəldəki iki sahənin eyni adı ola bilməz; Sahə adı kimi qısaldılmış və ya qısa 
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adlardan istifadə edilməsi tövsiyə edilmir. Bu qaydalara riayət edilməməsi MS 

Access VBIS vasitəsi ilə izlənilir, lakin bəzi hallarda bunun müəyyənləşdirilməsi 

çətin olan səhvlərə yol aça bilər, buna görə də yuxarıda göstərilən qaydalara 

əməl olunmasına praktikada müstəqil nəzarət etmək tövsiyə olunur. Cədvəllərə 

baxarkən onları asanlıqla müəyyənləşdirmək üçün qısa adlardan istifadə 

etməyiniz məsləhətdir. Məlumat növləri Sahə adı cədvəl məlumatlarına istinad 

etmək üçün istifadə olunur. Məlumat növü, saxlanılan məlumatların növünü 

təyin etmək üçün istifadə olunur. Sahənin məlumat növü Data Type sütununun 

giriş sahəsinə daxil edilir. MS Access-də aşağıdakı məlumatlar növləri 

etibarlıdır: Mətn; Rəqəmsal; Pul; Sayğac; Tarix vaxt; Məntiqi; MEMO sahəsi: 

OLE obyekt sahəsi 

 

 
Cədvəl 1 

 

Əvəzetmə sehrbazı. Mətn sahələrində hərflər, rəqəmlər və xüsusi simvollar ola 

bilər. Maksimum sahə eni 255 simvoldur. Sahə genişliyini dəyişdirmək üçün 

"Sahə xüsusiyyətləri" bölməsinin Sahə ölçüsü xəttində sahə genişliyini təyin 

edən bir rəqəm göstərin (1-dən 255-ə qədər). Məlumat növlərinin hər biri 

dizayner pəncərəsinin "Sahə xüsusiyyətləri" bölməsində göstərilən öz 

xüsusiyyətlərinə malikdir (Cədvəl2). Ədədi sahələr Mətn sahələri ilə tanış 

olduqda bilirsiniz ki, bu sahə növü etibarlı simvol kimi rəqəmlərdən ibarət ola 

bilər. Bu baxımdan sual yaranır, ədədi növ sahələri hansı məqsədlə təqdim 

olunur? Rəqəmsal sahələrdən istifadə üçün əsas arqumentlər aşağıdakılardır: 

Rəqəmsal məlumatlar daxil etdiyiniz zaman, məlumat doğrulaması avtomatik 

olaraq həyata keçirilir. Məlumatda mətn və ya xüsusi simvol varsa, MS Access 

xəbərdarlıq edəcək və səhv məlumat daxil edilməyəcəkdir. Riyazi əməliyyatları 

yalnız ədədi sahələr həyata keçirə bilər. Sahənin ölçüsünü təyin etməzdən əvvəl 

onda hansı dəyərləri saxlayacağınızı düşünün. Optimal dəyəri seçərək saxlama 

yerindən qənaət edəcəksiniz 
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Cədvəl 2 

Field Size xassəsinin dəyərindən istifadə edərək ədədi sahələr üçün 

aşağıdakı formatı təyin edə bilərsiniz (bax  Cədvəl # 2). Sayğac tipli sahələr 

Sayğac tipli sahələr, dəyərləri redaktə olunmayan, lakin hər yeni əlavə ilə 

avtomatik olaraq təyin olunan məlumatların saxlanması üçün nəzərdə 

tutulmuşdur; cədvəldəki qeydlər. Onların dəyərləri unikaldır, hər yeni qeyd əlavə 

olunduqda ardıcıl olaraq 1 artır və ya hər hansı bir təsadüfi say ola bilər. Bu cür 

sahələr, məlumatların cədvələ harada yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq 

məlumatların avtomatik olaraq yenidən nömrələnməsinə imkan verir ki, bu da 

müxtəlif çeşidləyicilər, açar və sifariş edilmiş məlumat massivlərinin 

saxlanılması zamanı çox rahatdır, çünki bu, sürətli çeşidləmə və məlumat alma 

alqoritmlərinin tətbiqi üçün şərait yaradır. Tarix / vaxt sahələri Tarix və saatların 

saxlanılması üçün məlumatların xüsusi bir formatda təqdim olunduğu sahələrin 

istifadəsi bir sıra əlavə üstünlüklər verir: MS Access, tarixləri bir neçə formatda 

daxil etməyə və göstərməyə imkan verir. Tarix / saat ekranının xüsusi versiyası 

cədvəl dizayneri pəncərəsindəki sahənin Format xassəsində qurulur. Məlumat 

saxlanıldıqda bu formatlar avtomatik olaraq daxili məlumat təqdimatına çevrilir. 

Tarixləri daxil edərkən MS Access məlumat formatını yoxlayır və yalnız etibarlı 

tarixlərin daxil edilməsinə imkan verir. 

   Əvvəlki fəsildə filtrlərin istifadəsinə baxdıq və bu fəsildə daha güclü bir 

məlumat alma vasitəsi - sorğulara baxacağıq. Təcrübədə tez-tez mənbə 

cədvəlindən müəyyən kriteriyalara cavab verən bəzi qeydlərin seçilməsi və 

seçimin təşkili tələb olunur. Kriteriyalar bir sıra şərtlərin birləşməsi ilə müəyyən 

edilə bilər. Məsələn, Minskdən müəyyən bir məhsulun tədarükçüləri haqqında 

qeydləri seçməlisiniz və onları şirkət adlarına görə əlifba sırası ilə 

sıralamalısınız. Bu cür problemləri həll etmək üçün sorğu sehrbazları və sorğu 

dizayneri nəzərdə tutulub, bunların köməyi ilə edə bilərsiniz: Bir və ya daha çox 

cədvəldən qeydlərin seçilməsi üçün kompleks meyarlar formalaşdırmaq; 

Seçilmiş qeydlər üçün göstərilən sahələri göstərin; Seçilmiş məlumatları istifadə 

edərək hesablamalar aparın. "Nümunə ilə sorğu" nədir əvvəllər verilənlər 

bazaları ilə əlaqəli ümumi müddəaları araşdırdıq, burada məlumat bazalarının 

əsas məqsədlərindən birinin tez bir zamanda məlumat axtarmaq və müxtəlif 

suallara cavab almaq olduğunu qeyd etdik. Verilənlər bazası ilə əlaqəli suallar 
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sorğular adlanır. MS Access-də sorğu tərtibatçısı üçün sorğu dizayneri və MS 

Access dilinin SELECT ifadəsi istifadə olunur. "Nümunə ilə İstək" nədir? 

Nümunə sorğusu bir və ya daha çox cədvəldən məlumat seçmək üçün interaktiv 

vasitədir. Bir sorğu təşkil edərkən, mənbə cədvəlində qeydlərin seçilməsi üçün 

meyarları göstərməlisiniz. Bu vəziyyətdə, cümlələri xüsusi bir dildə yazmaq 

əvəzinə, sorğu dizayneri pəncərəsində yerləşən sorğu formasını doldurmalısınız. 

Bir forma dolduraraq sorğu yaratmaq üsulu öyrənmək və anlamaq asandır. MS 

Access imkanlarından tətbiqi ilə minimal və ya heç bir təcrübəsi olmayan 

istifadəçilər tərəfindən səmərəli istifadəni təşviq edir . Ən sadə sorğu yaratmaq 

üçün, sorğuda istifadə olunan cədvəllərin adlarını, cədvəl sahələrinin siyahısını 

və bəzi əlavə parametrləri ardıcıl olaraq soruşan Sorgu Sihirbazından istifadə 

edə bilərsiniz. Daha mürəkkəb sorğu yaratmaq üçün kifayət qədər mürəkkəb 

sorğu yaratmaq üçün sadə və intuitiv bir vasitə olan bir Sorğu Yaratıcıya 

ehtiyacınız ola bilər. 

İstək formasına sahələr əlavə olunur Nəticə cədvəlində mövcud olan 

sahələri seçmək üçün onları sorğu formasında göstərməlisiniz. MS Access-də 

nəticələnən cədvəldə sahələrin seçilməsi üçün iki seçim mövcuddur. 

Baxışınızdan ən məqbulunu istifadə edə bilərsiniz: Fərdi sahələri cədvələ əlavə 

etmək üçün məlumat şemasında cədvəl sahəsini seçib cüt vurmaq olar. Seçilmiş 

sahə sorğu dizaynının Sahə sətrindəki növbəti mövcud sütuna daxil ediləcək. 

Cədvəl adı dərhal Cədvəl adı sətrində görünəcək və ekrana çıxan nəticə qeyd 

olunacaq. MS Access-də sürüklə-buraxma geniş istifadə olunur. Bu mexanizmi 

istifadə etmək üçün sahələri seçərkən, sahələri seçməli olduğunuz məlumat 

sxemindəki cədvələ keçin. Sorğuda göstərəcəyiniz sahələri seçin, siçan 

düyməsini basın və buraxmadan seçilmiş sahələri sorğu formasına sürükləyin. 

MS Access VBİS, təcrübəsiz bir istifadəçi üçün verilənlər bazaları ilə işləmək 

üçün lazımi alətləri təqdim edir, asanlıqla və asanlıqla verilənlər bazası 

yaratmasına, onlara məlumat daxil etməsinə, sorğularını emal etməsinə və 

hesabat yaratmasına imkan verir.  

 
ƏDƏBĠYYAT 

1.Articles.excelion  

2.Referatlar Elmi işlər toplusu 

 

РЕЗЮМЕ 

АЗЕР БАБАЕВ 

ПРОГРАММА MS ACCESS 

В деловой или личной жизни вам часто приходится работать с информацией из 

разных источников, каждый из которых относится к определенному виду деятельности. 

Для согласования всей этой информации требуются определенные знания и 

организационные навыки. Microsoft Access объединяет данные из разных источников в 

единую подключенную базу данных. Формы, запросы и отчеты, которые вы создаете, 

позволяют вам быстро и эффективно обновлять информацию, получать ответы на 

вопросы, искать нужную информацию, анализировать данные и распечатывать отчеты. В 

MS Access система баз данных - это набор инструментов для ввода, хранения, просмотра, 

извлечения и управления данными. Эти инструменты включают таблицы, формы, отчеты 

и опросы. 

Ключевые слова: таблица, форма, отчет, запрос, база данных 
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SUMMARY 

AZER BABAYEV 

MS ACCESS PROGRAM 

Business or personal life, you often have to work with information from different sources, 

each of which is related to a specific type of activity. Some knowledge and organizational skills 

are required to coordinate all of this information. Microsoft Access combines data from different 

sources into a single connected database. The forms, queries, and reports you create allow you to 

update information quickly and efficiently, get answers to questions, search for information you 

need, analyze data, and print reports. In MS Access, a database system is a set of tools for 

entering, storing, viewing, retrieving, and managing data. These tools include tables, forms, 

reports, and surveys 

Key words: table, form, report, query, database 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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QURMA MƏSƏLƏLƏRĠNĠN HƏLLI TƏCRÜBƏSĠNDƏN 

 

     Məqalədə qurma məsələləri və onların həll alqoritmi öz əksini tapmıĢdır. Qeyd edək ki, 

konstruktiv həndəsənin əsas anlayıĢları həndəsi  fiqurların qurulması anlayıĢıdır. Hansı 

verilənlərə görə, hansı alətlərlə və müəyyən Ģərtləri ödəyən hansı həndəsi obrazın (nöqtə, parça, 

düz xətt, üçbucaq və s.) tapılması tələbini göstərən (çəkin, qurun, yer üzərində qeyd edin və i.a.) 

təklifə qurma məsələsi deyilir. 

Açar sözlər: qurma, transportir, çertyoj üçbucağı, konqruyentlik 

 

    Həndəsənin tədrisi prosesində hesablama və isbat məsələləri ilə yanaşı qurma 

məsələləri də öyrədilir. Mən bu məqalədə öz təcrübəmdə dərsdən kənar 

vaxtlarda tələbələrə həll etdirdiyim qurma məsələləri üzərində danışacağam. 

    Qurma məsələlərinin həllindəki qurmalar həndəsi qurmalar adlanır. Qurmaya 

aid mürəkkəb məsələlərin həllinə tərkib hissəsi kimi daxil olan bir sıra sadə 

məsələlər var. Bir sıra mürəkkəb qurma məsələlərinin həlli sadə qurma 

məsələlərin həllinə gətirilir. Belə sadə məsələlərə orta məktəb həndəsəsində 

baxılır. 

   Məsələ: Verilən nöqtədən  keçib, verilmiş düz xəttə perpendikulyar olan düz 

xətti quraq. 

 

 
 

   Həlli: Tutaq ki,    düz xətti və onun üzərində   nöqtəsi verilmişdir.    düz 

xətti üzərində    ixtiyari   nöqtəsi götürüb və        parçasını quraq. Sonra 

         və            çevrələrini quraq. Bu çevrələrin   düz xəttindən bir 

tərəfdə olan kəsişmə nöqtəsini   ilə işarə edək. Onda      düz xətti   düz 

xəttinə perpendikulyar düz xətt olar.  

 Məlumdur ki, verilən bəzi elementlərinə görə bu və ya başqa bir fiqurun  

qurulmasını tələb edən məsələlərin həllində yalnız xətkeş və pərgardan istifadə 

olunur. Transportir, günyə (çertyoj üçbucağı) köməkçi alətlər olub qurma 

prosesini sadələşdirir.Qurma məsələlərinin tam  həlli dörd mərhələdə aparılır: 

analiz, qurma, isbat, araşdırma. 

mailto:inuray981@gmail.com
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Analiz- Bu mərhələ məsələ həllinin hazırlıq və eyni zamanda əhəmiyyətli 

mərhələsidir.  

Qurma-Bu mərhələ analiz nəticəsində məsələnin həlli üsulu müəyyən olduqdan 

sonra, həmin bu üsulla tələb olunan fiqurun qurulmasından ibarətdir. 

Ġsbat-Bu mərhələnin məqsədi qurma nəticəsində alınan fiqurun məsələnin 

şərtində verilən bütün  tələblərini ödədiyini göstərməkdən ibarətdir. 

AraĢdırma-Bu mərhələ a) məsələdəki verilənin hər bir qiymətində məsələnin 

həllinin olub-olmadığını; b)hansı şərt daxilində məsələnin bu və ya digər sayda 

müxtəlif  həllinin olduğunu göstərməkdən ibarətdir.  

   Lakin bütün məsələlərin  həllində dörd mərhələnin hamısının aparılması 

məcburi deyil, bəzi məsələnin həllində dərhal qurmadan başlamaq mümkün olur, 

bəzən də isbat qurma ilə birgə aparılır. Çox vaxt məsələnin araşdırılmasına 

baxılmır. 

    Qurma məsələləri tələbələrdən təşəbbüskarlıq, müstəqillik tələb  edir, onlarda 

məntiqi təfəkkürün inkişafına kömək edir. Bununla yanaşı qurma məsələləri 

tələbələrdə qrafik mədəniyyətini inkişaf etdirir. 

  Oxa nəzərən simmetriya, paralel köçürmə, nöqtə ətrafında dönmə və oxşarlıq 

metodlarından istifadə etməklə həll etdiyimiz qurma məsələlərindən birinin 

nümunəsinə baxaq.  

  Məsələ: Perimetrinə, oturacağa bitişik bir bucağına və həmin oturacağa 

çəkilmiş hündürlüyünə görə üçbucaq qurun. 

  Analiz: Tutaq ki, məsələ həll edilmiş və tələb olunan       üçbucağı 

qurulmuşdur. Burada            -dir. 

 
Üçbucağın    tərəfini hər iki istiqamətdə uzadaq və      bucağının   
tənbölənini çəkək. Onda   ilə   oxuna simmetrik olan   nöqtəsi    düz xətti  

üzərində olacaqdır. 

Mərkəzi B nöqtəsində radiusu  -ə bərabər olan qövsün    düz xətti ilə 

kəsişməsini C ilə işarə edək.Nəticədə       üçbucağını alarıq. Üçbucağın 

xarici bucağının xassəsinə əsasən,           
 

 
-dir. 

 Beləliklə,       üçbucağını məlum oturacağına, bu oturacağa çəkilmiş 

hündürlüyünə və oturacağa bitişik bir bucağına görə qura bilərik. 

Bu üçbucağı qurduqdan sonra       üçbucağını qurmaq çətin deyil. 
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  Qurma: İxtiyari       düz xətti üzərində      parçasını ayıraq.      düz 

xəttinin P nöqtəsində       çəkib, onun üzərində PQ=h ayıraq və       

çəkək. Onda QF//AD olar.  Təpəsi B nöqtəsində bir tərəfi isə BC üzərində olan 
 

 
 

bucağını quraq. Bu bucağın tərəfinin QF ilə kəsişməsini  N ilə işarə edək.N və C 

nöqtələrini birləşdirsək,        üçbucağını alarıq. NB və NC-nin orta 

perpendikulyarlarının AD ilə kəsişmə nöqtəsini uyğun olaraq L və M ilə işarə 

etsək,       tələb olunan üçbucağını alarıq. 

   Ġsbatı:               bərabəryanlı üçbucaq olduğundan P=LN+LM+MN. 

Qurmaya görə NK=h və                        
 

 
   

  AraĢdırma: NB və NC-nin orta perpendikulyarının AD düz xətti ilə kəsişməsi 

üçün 
 

 
    .Deməli          olduqda məsələnin yeganə həlli vardır.   

Ümumiyyətlə,həndəsi qurmalara tələbələrin fəza təsəvvürləri və məntiqi 

təfəkkürü inkişaf etdirən qüvvətli bir vasitə kimi baxılmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

НУРАЙ ИСМАЙЛОВА 

ИЗ ОПЫТА РЕШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 В статье отражены проблемы построения и алгоритм их решения.Отметим, что 

основными понятиями конструктивной геометрии являются понятие построения 

геометрических фигур. В соответствии с какими данными, с помощью каких 

инструментов и какой геометрической формы (точка, кусок, прямая линия, треугольник и 

т. Д.) Требуется выполнение определенных условий (рисование, рисование, отметка на 

земле и т. Д.), Называется построением объекта. предложение. 

 Ключевые слова: построение, конвейер, чертежный треугольник, конгруэнтность. 

 

SUMMARY 

NURAY ISMAYILOVA 

FROM THE EXPERIENCE OF SOLVING CONSTRUCTION PROBLEMS 

 The article reflects the problems of construction and their solution algorithm. Note that 

the basic concepts of constructive geometry are the concept of construction of geometric figures. 
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According to what data, with what tools and which geometric image (dot, piece, straight line, 

triangle, etc.) the requirement to find (draw, draw, mark on the ground, etc.) is called the 

question of construction. 

 Key words: construction, conveyor, drawing triangle, congruence. 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

 Jurnalda iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat 

üzrə aparılan elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən başqa nəşrlərdə çap olunmamış 

məqalələr qəbul olunur. 

 Məqalənin həcmi qrafik materiallar, fotolar, cədvəllər, ədəbiyyat siyahısı və xülasələr də 

daxil olmaqla 10-12 səhifədən artıq olmamalıdır. 

 Məqalə həmmüəlliflərinin sayının üç nəfərdən artıq olması arzuolunmazdır.  

 Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların dürüstlüyünə bilavasitə müəllif cavab-

dehdir.  

 Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim oluna bilər.  

 Məqalənin yuxarı sağ küncündə “12” pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə müəllifin 

(müəlliflərin) adı və soyadı, 1 interval ara verməklə aşağıda işlədiyi təşkilatın adı “12”pt ölçüdə 

adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin (müəlliflərin) elektron poçt 

adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boş buraxılaraq ortadan “12”pt ölçüdə qalın və böyük 

hərflərlə məqalənin adı yazılır.  

Daha sonra bir sətir boş buraxılaraq məqalənin yazıldığı dildə, məqalənin sonunda isə 

digər iki dildə xülasələr verilir. Digər dillərdə verilən xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə “12” pt 

ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və soyadı, məqalənin adı isə qalın, böyük hərflərlə 

yazılır, sonra “12”pt ölçüdə adi hərflərlə xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 

sayda sözü keçməməklə açar sözlər yazılır. “Açar sözlər” söz birləşməsi qalın hərflərlə yazılır.   

Xülasələr, ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni 1,5 interval ara ilə yazılmalıdır. 

Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı, 

məqalənin sonunda xülasələrdən əvvəl “12” pt ölçüdə 1 interval ara ilə kodlaşdırma üsulu və 

əlifba sırası ilə göstərilməlidir. “Ədəbiyyat” sözü səhifənin ortasında“12”pt ölçülü qalın və 

böyük hərflərlə yazılır. 

Redaksiyaya təqdim olunmuş məqalələr  (CD və çap variantı) geri qaytarılmır. 

Məqalələr müəlliflərin çalışdığı şöbə, kafedra rəhbərlərinin razılıq məktubu ilə yaxud 

AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə  təqdim olunmalıdır. 

Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New Roman 

şriftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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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. 

 

 

Адрес редакции: 

Нахчыван – Az 7000 

Бабек. Университетский  

городок НУ 

Тел: (+99436) 550 83 41 

E.mail:elmieserler@nu.edu.az 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elmieserler@nu.edu.az


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 

TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, pedagogy 

and psychology, mathematics, still not published and having research results at a scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the name 

with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters by font 

size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should be 

indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold and 

in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, and 

at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in other 

languages on the right corner  should be indicated  the author’s (co-authors) name and surname 

of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the summary  

should be given in lower case letters in the font size of “12” pt. Keywords should not exceed 10 

words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of “12” pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  “list of literature” should be  written in the middle of the page, in 

the font size of “12” pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 

 

 

Editorial address: 

Nakhchivan - Az 7000 

Babek . University 

town NU 

Tel: (+99436) 550 83 41 
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mailto:elmieserler@nu.edu.az


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Naxçıvan” Universitetinin “Nuh” nəĢriyyatında çap olunmuĢdur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NəĢriyyat direktoru:                  Səadət ƏKBƏROVA  

 

         Kompüterçi:                Gülnar HACIYEVA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


