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Elmi məqalədə ölkəmizdə  qloballaĢma Ģəraitində innovasiya siyasətindən, innovasiya 

fəaliyyətinin inkiĢafından və  bu inkiĢafın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əsas 

Ģərtlərdən biri olması geniĢ Ģərh olunur. Bu siyasət yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi, dayanıqlı iqtisadi artımın təmin olunması, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxĢılaĢdırılmasına xidmət edir. Məqalədə qeyd olunur ki, qlobal  rəqabət Ģəraitində 

iqtisadiyyatın dayanıqlı artımı istehsala yeni texnologiyanın  yüksək tətbiq səviyyəsi ilə Ģərtlənir. 

Elmi məqalədə xüsusilə vurğulanıb ki, Azərbaycanda iqtisadi inkiĢafın bütün hədəfləri 

nəticədə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin hərtərəfli və dolğun Ģəkildə ödənilməsinə yönəldilib. 

Açar sözlər: innovasiya siyasəti, rəqabətqabiliyyətli məhsul, ərzaq təhlükəsizliyi, sosial-

iqtisadi inkiĢaf, kənd təsərrüfatı, sənaye sahəsi, elmi-texniki nailiyyətlər. 

                       

Müasir qloballaşma şəraitində texnologiya sahəsində baş verən yeniliklər 

firmalar, xüsusilə də kiçik müəssisələr üçün getdikcə daha böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Innovasiyanın səmərəliliyi xeyli dərəcədə bu sahədə çalışanların, o 

cümlədən firmaların, elmi-tədqiqat müəssisələrinin, universitetlərin peşəkarlıq 

fəaliyyətindən, onların yerli, milli və beynəlxalq səviyyədə əlaqələrindən 

asılıdır. Digər tərəfdən, innovasiya sisteminin səmərəliliyinə təsir edən amillər 

sırasına fərdləri və müəssisələri öyrənməyə stimullaşdıran şərtlər, maliyyə 

sisteminin etibarlılığı, bu sahədə dövlət tənzimlənmələrinin səmərəliliyi və s. aid 

olunur. 

Dövlətin innovasiya siyasəti innovasiya fəaliyyətinin inkişafına və 

stimullaşdırılmasına yönəldilmiş sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olub, 

elmi tədqiqatlardan, işləmələrdən, təcrübi konstruktor işlərindən və ya digər 

elmi-texniki nailiyyətlərdən istifadə etməklə iqtisadi dövriyyədə reallaşdırılan 

yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsulların, habelə texnoloji prosesin yaradılması 

deməkdir. Bu siyasət yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, 

dayanıqlı iqtisadi artımın təmin olunması, əhalinin həyat səviyyəsi və 

keyfiyyətinin, ölkənin müdafiə, texnoloji və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi üçün innovasiya fəaliyyəti prioritetliyi razılaşdırılmaqla 

formalaşdırılır və həyata keçirilir. 

 Dövlətin innovasiya siyasətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

-yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artımını təmin edən innova-

siya fəaliyyəti üçün iqtisadi, hüquqi və təşkilati şəraitin yaradılması, elmi-texniki 

nəticələrin effektiv ifadəsi, sosial-iqtisadi məsələlərinin həlli; 

- elmi-texniki potensialın inkiĢafı səmərəli yerləşdirilməsi və effektiv 

istifadəsi onun strukturunun formalaĢdırılması; 
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- elm və texnikanın ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, ən mühüm sosial 

vəzifələrin reallaşdırılmasına, maddi istehsal sferasında mütərəqqi struktur 

dəyişikliklərinin təmin olunmasına təsirinin artırılması, onun effektivliyinin və 

rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi; 

- ölkənin müdafiə qabiliyyətinin, şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət 

təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi. 

Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün dövlət innovasiya siyasətinin 

aşağıdakı vəzifələrini həll etməlidir: 

-dövlət innovasiya siyasəti prioritetlərinin müəyyən edilməsi və 

reallaşdırılması; 

- iqtisadiyyatda mütərəqqi struktur dəyişikliklərinin təmin edilməsi; 

- innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun yaradılması və inkişafı; 

- beynəlxalq bazarda yerli innovasiya məhsullarının qorunması və xarici 

iqtisadi innovasiya fəaliyyətinin inkişafı üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- innovasiya fəaliyyətinin inkişafında elm, təhsil, istehsal və maliyyə- 

kredit sferalarının qarşılıqlı təsirinin təmin edilməsi; 

- xalq təsərrüfatının inkişafı strategiyasını, temp və proporsiyalarını 

müəyyən edən başlıca istiqamətlərdə iqtisadiyyatın inkişafını sabitləşdirilməsi 

üçün elmi-texniki potensialın effektiv istifadəsinin və onun strukur tarazlığının 

təmin olunması. 

Son illər ölkəmizdə aparılan uğurlu islahatlar, quruculuq işləri, iqtisadiyyatda 

baş verən irəliləyişlər, qeyri-neft sektorunun inkişafı müsbət nəticələrə gətirib 

çıxarmış, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əhalinin sosial vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Dövlət 

innovasiya siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri elm və təhsil sahəsinə göstəri-

lən qayğının ardıcıl davam etdirilməsi, elmi-texniki potensialın qorunub 

saxlanılması, elm və təhsil sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, 

onlara qayğı göstərilməsi, cəmiyyətdə elmi işçilərin nüfuzunun artırılması 

sahəsində bir sıra mühüm qərarların qəbul edilməsi olmuşdur. 

İnnovasiyalar təsərrüfat subyektlərinin istehsal və kommersiya məsələ-

lərinin həlli vasitəsi kimi çıxış edirlər. Müəssisənin bu növ fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsində maraqlı yeniliklərin reallaşdırılması prosesində alınan 

gələcək mənfəətin ölçüsü müəyyən edilir. Innovasiyalar adətən onların başa 

çatdırılması üzrə daha gec aşkara çıxarılan müddətli effekt gətirirlər. Odur ki, 

onların effektivliyinin xərclərin aşağı salınması əsasında müəyyən edilməsi 

üsulu heç də həmişə məqbul sayılmır. 

Mülkiyyət formaları üzrə innovasiya bazarının strukturu müxtəlif 

təşkilati hüquqi formaya malik subyektlər arasında yeniliklərin mübadiləsini 

əks etdirir. Bu isə innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması üzrə dövlət si-

yasətinin aşağıdakı əsas istiqamətlərini qabaqcadan müəyyən etməyə imkan 

verir: 

-vençur kapitalına malik kiçik innovasiyalı müəssisə və təşkilatlara 

dövlət köməyinə dair tədbirlər; 

- dövlət sektorundan özəl sektora texnoloji transfer şərtləri; 

- innovasiya fəaliyyətinin normativ hüquqi tənzimlənməsi. 

Innovasiya fəaliyyətinin məqsədləri, həyata keçirilməsi üsulları, forma və 

müddətləri hər şeydən əvvəl ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin və bütövlükdə 
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cəmiyyətin resurs imkanları ilə müəyyən olunmalıdır. Innovasiya fəaliyyətinin 

gedişində təsərrüfat subyektləri tərəfindən seçilən məqsədlərin məcmusu və 

onların həyata keçirilməsi fərz edilən üsullar yeniliklərin reallaşdırılması üzrə 

innovasiya siyasətini müəyyən edir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətindən və ümumi iqtisadi 

vəziyyətdən asılı olaraq bazar münasibətlərinin iştirakçısı gözlənilən nəticəni 

təmin etməli olan maliyyə metodlarının məcmusunu müəyyən etməlidir. 

Innovasiya inkişafının stimullaşdırılması baş verən təşkilati xarakter və 

tədbirlərdə daha böyük effekt idarəetmə iyerarxiyasının bütöv səviyyələrində 

təşkilati tədbirlərin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi zamanı əldə olunur. Bu 

fəaliyyətin həyata keçirilməsinin əlverişli olacağı şəraitin yaradılmasını 

nəzərdə tutur. Əlverişlilik dərəcəsi xalis mənfəətin ölçüsü ilə müəyyən oluna 

bilər. Əksər hallarda innovasiyanın kommersiya reallaşdırılmasının məqsədəuy-

ğunluğu və onun iqtisadi effektivliyi sahibkar tərəfindən innovasiya məhsulunun 

satışı zamanı müəssisənin gəlirləri və müəssisənin öz istehsalında yeniliyin 

inhisar reallaşdırılmasından ala biləcəyi gəlirlərin əldə olunmamış məbləği 

arasında fərqi müəyyən etmək yolu ilə təyin edilir. Bu kəmiyyət bazarda kon-

yuktor dəyişiklikləri şəraitində fasiləli xarakter daşıyır. İnnovasiya fəaliyyətinin 

inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması dövlət idarəetmə orqanlarının vəzifəsi 

sayılır. Dövlətin innovasiya siyasəti cəmiyyətin sosial-iqtisadi strategiyası ilə 

müəyyən edilən məqsədyönlülükdən əlavə dünya bazarında milli iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsinin yüksəldilməsi vəzifələri ilə innovasiya 

prosesinə cəlb edilən bütün iştirakçıların maraqlarının uzlaşmasını təmin 

etməlidir. 

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, qlobal 

rəqabət şəraitində iqtisadiyyatın dayanıqlı artımı istehsala yeni texnologiya və 

işləmələrin yüksək tətbiq səviyyəsi ilə şərtlənir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı 2014-cü ildən başlayan və bir neçə il davam edən 

qlobal maliyyə-iqtisadi böhrandan itkisiz çıxaraq, bütün sahələrdə iqtisadi artım 

tempini qoruyub saxlaya bilmişdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, hazırda dünyanı 

cənginə alan koronovirus pandemiyasının yaratdığı problemlərdən 

respublikamız ciddi fəsadlarla üzləşmədən çıxmağı bacarmışdır. 

Qlobal pandemiya dövründə ən çox diqqət mərkəzində olan məsələlərdən 

biri də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bütün dünyanı bürüyən 

pandemiya nəticəsində dövlətlərarası sərhədlər qapandı, iqtisadi-ticarət əlaqələri 

zəiflədi. Məhz bu səbəbdən hər bir ölkə üçün daxili mənbələr hesabına özünün 

ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, idxaldan asılılığı azaltmaq postpandemiya 

dövrünün qlobal çağrışına çevrildi. 

Hazırda hər bir dövlət iqtisadiyyatını özünütəcrid şəraitində qurmağa 

çalışır. Ümumiyyətlə, resbublikamızda ərzaq təhlükəsizliyi daim diqqət 

mərkəzində olmuş, bu məsələ ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif sərəncamlarla Dövlət Proqramları təsdiq edilmiş, 

digər sənədlər qəbul olunmuşdur. Respublikada qida təhlükəsizliyinə nəzarəti 

təkmilləşdirmək, bu sahədə şəffaflığı artırmaq, sistemsizliyi və pərakəndəliyi 

aradan qaldırmaq məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Ağentliyi yaradılmışdır. 

Bu gün Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyinin təmininə görə Asiya və Sakit 

Okean ölkələri arasında ilk onluqda təmsil olunur. 
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Hazırda qarşıda aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətini, innovasiyaları tətbiq 

etməklə, daha da yüksəltmək kimi mühüm vəzifə durur. 2021-ci il və 

ortamüddətli dövrdə regionlarda rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı və emalı sektorunun inkişafı üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması, 

kənd təsərrüfatı sektoruna dövlət qayğısının artırılmasının davam etdirilməsi 

prioritet istiqamət olacaq. 

Deyilənlərə yekun vuraraq demək istəyirik ki, Azərbaycanda iqtisadi 

inkişafın bütün hədəfləri nəticədə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin hərtərəfli və 

dolğun şəkildə ödənilməsinə yönəldilib.  İqtisadi inkişafın dayanıqlı və davamlı 

xarakter daşıması bütün vəziyyətlərdən ölkənin uğurla çıxmasına imkan 

verəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ТЕЙМУР АББАСОВ 

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ – УСТОЙЧИВОЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

В научной статье подробно разъясняется инновационная политика, развитие 

инновационной деятельности в нашей стране в условиях глобализации, и что это развитие 

является одним из основных условий обеспечения продовольственной безопасности. Эта 

политика служит повышению конкурентоспособности местной продукции, обеспечению 

устойчивого экономического роста и повышению уровня жизни населения. В статье 

отмечается, что устойчивый рост экономики в условиях глобальной конкуренции 

обусловлен высоким уровнем применения новых технологий в производстве. 

В научной статье подчеркивается, что все цели экономического развития в 

Азербайджане направлены на всестороннюю и полную реализацию продовольственной 

безопасности страны. 

  Ключевые слова: инновационная политика, конкурентоспособная продукция, 

продовольственная безопасность, социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, 

отрасль промышленности, научно-технические достижения. 
 

SUMMARY 

TEYMUR ABBASOV 

RESĠSTANT AND SUSTAINABLE IN AN INNOVATIVE ECONOMY 

DEVELOPMENT IS THE MAIN CONDITION FOR ENSURING FOOD SECURITY IN 

AZERBAIJAN 

The scientific article explains the policy of innovation in the global environment in our 

country, the development of innovation activity, and the fact that this development is one of the 

main conditions in ensuring food security. This policy serves to improve the competitiveness of 

local products, ensure sustainable economic growth and improve the standard of living of the 
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population. The article notes that the steady growth of the economy in the conditions of global 

competition is conditioned by the high level of application of new technology to production. 

It was emphasized in the scientific article that all the targets of economic development 

in Azerbaijan were aimed at the comprehensive and comprehensive payment of the country's 

food security. 

Keywords: Innovation Policy, competitive product, food security, socio-economic 

development, agriculture, industry, scientific and technical achievements. 

 
 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN ĠQTĠSADĠYYATI  MÜSTƏQĠLLĠYĠN SON 25 ĠLĠNDƏ  

 

Məqalədə qarĢıya qoyulan vəzifə Naxçıvan iqtisadi  rayonunda davamlı sosial-iqtisadi 

inkiĢafının təmin edilməsi, rəqabət qabiliyyətli, ixrac yönümlü  istehsalının sitmullaĢdırılması və 

innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün inkiĢafının mövcud vəziyyətini təhlil etmək,kiçik 

və orta  sahibkarlığın davamlı dəstəklənməsi, həmcinin müasir texnologiyaların tətbiqi 

nəticəsində istehsal güclərinin artırılması və yeni müəssisələrin yaradılması istiqamətində 

kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi,  bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin 

hüquqi təminatının xüsusiyyətlərini müəyyənləĢdirilməkdir 

Tədqiqat iĢində  həm də gələcəkdə “Naxcivan” dəhlizinin yaranması hesabına yerli  

dəmir yolu xəttinin benəlxalq dəmir yolu  xəttinə birləĢdirilməsilə  ixrac olunacaq məhsulların 

corafiyasini çaxələndirməklə Avroasiya  bazarlarina çıxiĢ imkanlarından istifadə ediləcəyi öz 

əksini tapır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, dövlət siyasəti, qeyri-neft sektoru, aqrar sahə, məhsul istehsalı, 

dəmir yolu xətti, Avroasiya bazarları 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının çox zəngin təbii xammal 

resursları,özünəməxsus coğrafi mövqeyi,iqlim şəraiti,alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbələri, sənayesi, kənd təsərrüfatı,inkişaf etmiş xidmət sahələri, turizm 

potensialı sosial-iqtisadi inkişafında münüm rol oynamaqla iqtisadiyyatının 

çoxşaxəli inkişafına səbəb olan əsas amillərdəndir.  

―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı‖nın icrası digər regionlarda oldugu kimi Naxçıvan Muxtar Respublika-

sının sosial-iqtisadi inkişafına da öz müsbət təsirini göstərmişdir. Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitində 

yaşayıb və inkişaf etmişdir.İqtisadiyyatının əsasını da  qeyri-neft sektoru təşkil 

edir. Regionun 2019-cu ildə sosial-iqtisadi inkişafına dair göstəricilərinə nəzər 

saldıqda  görürük ki, ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həcmi 2018-ci ilə nisbətən 

1,5 faiz artaraq  2 milyard 839 milyon manat,hər bir nəfərə düşən ümumi daxili 

məhsul 6202 manat olmuşdur. Ötən il ərzində  sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşgul 

olan subyektlərə 24 milyon 546 min manat  kredit verilmiş,72 yeni istehsal 

müəssisələri yaradılmışdır.Görülən işlər nəticəsində 37 hüquqi, 3459 fiziki şəxs 

dövlət qeydiyyatına alınmışdır (6). İqtisadi sahədə əldə olunmuş  ugurlu 

nəticələr  onu deməyə əsas verir ki, regionda kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti 

üçün bütün münbit imkanlar yaradılmış, rəqabət qabiliyyətli  və ixrac yönümlü 

məhsulların istehsalı ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi üzrə qanunvericilik 

bazası yaradılmışdir. Fikrimizcə, regionun qarşısında duran vəzifələr icra 

olunduqca,onun gələcək inkişaf üçün yeni imkanlar yaranacaqdır. 

Regionda davamlı iqtisadi inkişafın əsası elm-texniki tərəqqinin 

nailiyyətlərinin tətbiqinə və yeni modern texnologiyalarla silahlanmaya 

əsaslanır. Qeyd etdiyimiz bu fakt yüksək ixtisaslı, peşəkar kadrların və 

intellektual qabiliyyətli insanların yetişdirilməsini zəruri edir.  
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Muxtar Respublikada ötən dövr ərzində əldə edilmiş sosial-iqtisadi 

nailiyyətlər qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafının bariz nümunəsidir. Muxtar 

respublikada davamlı inkişafın təmini məqsədilə bir cox sənaye müəssisələri 

yaradılmış və bu prosesdavam etdirilməkdədir. Regionda yaradilmış çox saylı 

müəssisələr hesabına 383 növdə məhsul  istehsal olunur ki,bundan da 350  adda 

məhsula olan tələbat yerli məhsullar hesabına ödənilir. Bütün bunların 

nəticəsində daxili bazarda yerli məhsulların xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə  

artmış, ixracın həcmi isə genişlənmişdir. Hazırda əsas məqsəd regionda qeyri-

neftsektorunun davamlı inkişafını təmin etmək üçün innovasiyalı,yeni 

texnologiyalara və kommunikasiyalara əsaslanan rəqabət qabiliyyətli və ixrac 

yönümlü nəhəng sənaye məhələsini yaratmaqla kiçik və orta sahibkarlığı 

dəstəkləmək, əhalinin məşgulluq və həyat səviyyəsini yüksəltməkdir (6). 

Belə ki, 2019-cu ildə regionda ümumi daxili məhsulun həcminin 2018-ci 

ilə nisbətən 1,5 faiz artması yeni iş yerlərinin yaranması üçün zəmin 

yaratmışdır.Görülən  tədbirlər nəticəsində 2019-cu ildə 3250 yeni iş yeri 

açılmışdır. Regionda kommunal xidmət və sosial infrastruktur sahələrinin 

həcminin yüksəldilməsi, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması,əhalinin 

məşğulluq səviyyəsinin artırılması,  əhalinin layiqli həyat tərzinin formalaşması 

səviyyəsi ilə yoxsulluq səviyyəsinin minimuma endirilməsi qeyri-neft 

sənayesinin təşəkkülünün və inkişafının nəticəsidir (6). 

Muxtar Respublikada 2019-cu ildə 1 milyard 15 milyon manat həcmində 

sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Bu da regionun zəngin xammal potensialının 

olmasından xəbər verir. Aqro-emal müəssisələrinin yaradılması sahibkarlıq 

fəaliyyətinin genişləndirilməsinə  və iqtisadiyyatin şəxələndirilməsinə geniş im-

kanlar yaratmışdır. 

Muxtar respublikanın aparıcı sahələrindən biri olan kənd təsərrüfatı 

regionun aparıcı sahələrindən biri  olmaqla  qida və ərzaq təhlükəsizliyi 

baxımından yüksək əhəmiyyətə malikdir.  Görülən tədbirlər   nəticəsində 2019-

cu ildə 507 milyon 641 min manat dəyərində  kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 

olunmuşdur. Əldə olunan nəaliyyətlər onu deməyə əsas verir ki, yerli xammala 

əsaslanan bitki  və yeyinti yağı istehsal etmək üçün sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir səviyyədə qurulması və yeni texnologiyaya 

əsaslanan müəssisələrin yaradılması məhsulların rəqabət qabiliyyətini artıracaq, 

keyfiyyət yönümlülüyünü yüksəldəcək və ixracını genişləndirəcəkdir (6). 

Regionda heyvandarlıq məhsullarının emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi 

imkanları da genişdir. Bu amil yeyinti sənayesinin inkişafında mühüm rola ma-

likdir. Aqrar-emal səhəsində alınan ağartı məhsulları regionun daxili bazarının 

tələbatını ödədikdən sonra, xarici bazara çıxmaq perspektivlərini genişləndirir.  

Prezident İlham Əliyevin 13 sentyabr 2019-cu il tarixli "Şərur sənaye mə-

həlləsinin yaradılması haqqında‖ fərmanı ilə 5 milyon manat   vəsaitin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına ayrılması nəticəsində bir sıra işlərin yerinə yetirilməsi re-

gionda ümumi inkişafa təkan vermiş, yeni istehsal və xidmət sahələri fəaliyyətə 

başlamış, mövcud istehsal sahələrinin yenidən qurulması istiqamətində aparılan 

uğurlu islahatlar bu sahənin   sürətli inkişafı üçün zəmin yaratmışdır (6). 

Məhz 2020-ci ilin muxtar respublikada ―İxrac ili‖ elan edilməsi qarşıya 

mühüm vəzifələr qoyur. Ona görə də iqtisadi inkişafın prioritet istiqaməti kimi 

muxtar respublikanın xarici ölkələrlə qarşılıqlı ticarət əlaqələri daha da 
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genişləndirilməli, xüsusilə də idxalın həcminin azaldılması və ixrac pot 

ensialının gücləndirilməsi istiqamətində əsaslı işlər görülməlidir 

Hazırda dünya təcrübəsi öyrənilir, regionda investisiyanın və ixracın 

təşkili sistemləri tətbiq edilməyə başlanılıb.  İnvestisiyaların tətbiqi, sənayenin 

inkişafı, ixracın stimullaşdırılması ilə bağlı müvafiq fərmanlar ‖Vergi‖ və 

―Gömrük‖ məcəlləsində dəyişikliklərə, güzəştlərə səbəb olmuşdur. Belə ki, fors 

major dövründə sahibkarlara ƏDV qaytarılması, əmlak vergisi, digər vergilərdən 

azad edilməsi sahibkarlarda ixracı artırmaq üçün stimul yaradır.  

Regionda bir çox rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının 

artırılması potensialından zəif istifadə olunur.Muxtar Respubilkada 

yetişdirilməsi, saxlanılması və ixracı üçün hazırda münbit şəraiti olan bir qrup 

kənd təsərrüfatı və aqrar sektor məhsullarının (təzə tərəvəz-meyvə, kartof, piylər 

və yağlar, üzüm şərabı, bitki yağları və s.) ixrac həcminin artırılması 

potensialından zəif istifadəni xüsusilə qeyd etmək olar. Fikrimizcə, məhz bu 

baxımdan aqrar sahədə ixrac potensialının daha obyektiv qiymətləndirilməsi və 

səmərəli ixrac istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi problemləri həll edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş―Azərbaycan Respublikasının milli 

iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi ―ndə göstərilir ki,Azərbaycan 

iqtisadi inkişafın erkən mərhələsində olduğundan əsaslı kapital qoyuluşu qeyri-

neft sektorunun inkişafı və şaxələndirilməsinə şərait yarada bilər(2). Regionun 

tarazlı inkişafı uçün  xammal resurslarının iqtisadi dövrüyəyə cəlb edilməsinin  

xüsusi əhəmiyyəti vardır.  Dünya təcrübəsi göstərir ki,sənaye məhəllələrində 50-

dən cox rezident fəaliyyət göstərir (3). Bu rezidentlər öz biznes fəaliyyətlərini 

müasir innovativ tələblərə uygun qurmaqla dövlətin iqtisadi siyasətini 

dəstəkləmiş olurlar. 

Şərur sənaye məhəlləsinin bu ərazidə yerləşdirilməsinin tarixi ənənələrlə 

yanaşı, bioloji komponentlərlə cox  zəngin olan  yerli xammal resursları,  

torpaqlarının  yüksək məhsuldalıgı, əlverişli əkincilik şəraitinə malik olması, il 

ərzində iki dəfə məhsul almaq üçün imkanların olması  və eləcə də məşgullugu 

təmin edəcək işçi qüvvəsinin olması  bu rayonun  investisiya cəlb ediciliyi üçün 

mühüm rol oynayır. 

Qloballaşan dünyada istelakçıların zövqlərinin  artması, arzu və 

istəklərinin sonsuzlugu  yeni məhsullara olan tələbatı artırmaqdadır. İnsanların 

belə məhsullara olan tələbatının ödənilməsi isə müasir texnologiyalara, 

innovasiyalara əsaslanan  və dünya bazarının tələblərinə cavab verən  rəqabət 

qabiliyyətli  və ixrac yönümlü məhsulların istehsalı ilə mümkündür. 

Sənaye  məhəlləsinin yaranmasında olan problemləri aşağıdakı şəkildə 

xarakterizə etmək olar: 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada şəraitində olması; 

 Sənaye  məhəlləsinin yaranmasında həyata keçirilən tədbirlərin icrasında 

olan ləngimələr; 

 Bu sahədə yüksək ixtisaslı, peşəkar mütəxəssislərin, intellektual 

qabiliyyətli insanların hazırlanma səviyyəsinin qeyri-mükəmməlliyi. 

Qarşiya qoyulan əsas hədəflər Naxçıvan iqtisadi regionunda bitki yagları, 

ofis ləvazimatları, kağız-torba və corabməhsullarının istehsalını artırmaq, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlülüyə nail olmaq, 
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makroiqtisadi sabitliyin qorunması, monetar və fiskal siyasətin koordinasiyası-

nın gücləndirilməsi, maliyyə-kredit xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi,kiçik 

və orta sahibkarlıqda biznes mühütini formalaşdrmaq, regionun ixrac 

məhsulları arasnda onların payının artırılmasına nail olmaq,yeni iş yerləri 

yaratmaq və bu əsasda əhalinin pul gəlirlərinin artirılmasını və həyat 

səviyyəsinin yüksəlməsini, həmçinin  kənd yerlərində yaşayanların maddi rifah 

halının yaxşılaşdırılmasına kömək etmək kimi hədəflərə nail olunması regionun  

inkişafına əsaslı təkan verəcəkdir. 

Məlumdur ki, muxtar respublikamızda əmək qabiliyyətli əhalinin böyük 

bir hissəsi, yəni  75%-i faizi kəndlərdə məskunlaşmışdır. Deməli, iş üçün şəhərə 

üz tutanlar elə yaşadıqları yerdə öz məşğulluqlarını təmin edə bilərlər. Bu isə 

ailə təsərrüfatçılığının, başqa sözlə desək, mikro sahibkarlığın inkişafına, eləcə 

də daxili bazarın yerli məhsullarla təmin edilməsinə öz töhfəsini verər.Sənaye 

məhəlləsində istehsal ediləcək  yeyinti məhsullarının rəqabətyönümlülüyünün və 

yüksək dəyərliliyinin təmin edilməsi üçün bioloji komponentlərlə zəngin olan 

yerli xammaldan istifadə etməklə bitki mənşəli məhsulların dad keyfiyyətinin 

artırılması onun perspektivdə bazara çıxışının zəruri şərtidir. 

Hazırda Naxçıvan Muxtar Respubilkasında yüzlərlə növdə məhsul istehsal 

edilsə də bu məhsulların xarici bazarlara çıxışı məhdud çərçivədədir. Bunun isə  

əsas səbəbi Naxçıvanın beynəlxalq dəmir yollarına çıxışının  olmamasıdır. 

Respubilkamizin  nəqliyyat sahəsində də böyük nailiyyətləri yaranmışdır. Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu uğurla fəaliyyət göstərir. Bu yolun gələcək fəaliyyəti 

haqqında bu gün də danışılır . 2020 ci ilin Fevralın 25-də Bakıda Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək 

Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının VIII iclası Naxçıvan üçün tarixi və çox 

əlamətdar bir gün kimi yaddaşlada qalacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Türkiyə Respublikasının 

Hökuməti arasında Qars-İğdır-Aralık-Dilucu-Sədərək-Naxçıvan-Culfa dəmir 

yolu xətti layihəsi ilə bağlı Anlaşma Memorandumu‖nun imzalanması, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafının sürətlənməsində və Naxçıvanda 

müxtəlif adda və çeşiddə məhsul istehsalının artımında bu dəmir yolunun işə 

düşməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Ermənistanın uzun illərdir 

ki, Naxçıvanı blokadaya alması muxtar respublikada istehsal olunan məhsulların 

xarici ölkələrə ixrac olunmasına böyük maneə törədir. Bu da ölkədə 

sahibkarlığın inkişafına mane olur, mövcud potensialdan səmərəli istifadə 

etməyə imkan vermir və əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşmasında əngəl 

yaradır. Türkiyədən Naxçıvana dəmir yolu xəttinin çəkilməsi isə bu problemləri 

aradan qaldıracaq və Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün sənaye və kənd 

təsərrüfatı potensialını genişləndirərək daha çox xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələr 

qurmaqla yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyacaq. Beləliklə, bu dəmir yolu 

xəttinin çəkilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafının 

sürətlənməsində mühüm rol oynayacaqdir. 

Planlaşdırılan dəmir yolu xətti Asiya - Avropa qitələri arasındakı mövcud 

dəmir yolu şəbəkəsinin mühüm hissəsini təşkil edəcəkdir. Layihəsinin həyata 

keçirilməsi təxminən 1,0 milyard dollara başa gələcək Susuz Qars-Naxçıvan-

Dilucu dəmir yolu   layihəsi  Naxcıvan regionunu    Qars bölgəsində   beynəlxalq  
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dəmir yoluna  qoşulmaqla Avropa və Yaxın Şərqi əhatə edən 16 min kilometri  

yola birləşdirəcəkdir. 

Ölkəmizin şərq-qərb ( Bakı-Tbilisi-Qars) dəmir yolu  Qars-İğdır-Aralık-

Dilucu Dəmir Yolu Layihəsi Naxçıvana  və   İrana  birləşdirməklə, yük axını 

baxımından böyük əhəmiyyətə malik olacaqdır. 

Naxçıvan dəmir yolu Şimali Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyənin iş 

birliyi ilə açılan Bakı-Tbilisi-Qars (BTK) dəmir yolu xətti ilə inteqrasiya 

olunacaq. Asiya, Avropa  BTK Dəmir Yolu ilə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, 

Rusiya, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Çin 

arasında Marmaray'la birlikdə mərkəzi keçidin ən vacib halqalarından birini 

təşkil edir və Çin-Avropa marşrutu ilə,  Naxçıvan  xəttindən yük daşımalarına 

icazə verir. xətt bu sistemə İran, Əfqanıstan və Pakistanda daxil 

ediləcəkdir.Artıq bu marşurut üzrə yüklər daşınmaga başlanmışdır. Avropadan 

Türkiyiyə və buradan  Azərbaycanın  Baki –Ələt limanına  və buradan 

Qazaxıstanın limanina  oradan isə Çin və Asiyanın digər ölkələrinə daşınır və 

əks istiqamətdədə Asiyadan –Avropaya daşınır. 

Bir fakta da diqqət çəkək ki, 2019-cu ildə Türkiyə ilə  ticarət dövriyyəsi 

təxminən 4,5 milyard dollar olub. Bu rəqəmin  2023-cü ildə 15 milyard dollara 

çatdırılacağı hədəflənir.Çin ilə ticarət dövrüyyəsi isə 900 milyon həcmində 

planlaşdırılıb. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artan dinamikasında Naxçıvanın da 

özünəməxsus payı vardır. Bir ildən artıqdır ki, Türkiyə hökümətinin qərarı ilə 

Naxçıvanın özünün istehsal etdiyi 40-dan artıq məhsul qardaş ölkəyə rüsumsuz 

ixrac edilir. 

Dağlık Qarabağda  27 sentyabr 2020-ci ildə  Azərbaycan və Ermənistan 

arasında başlayan müharibə, 8  noyabr 2020 ci il tarixdə başa çatdı 

.Azerbaycanın müzəfər  ordusu tarixi qələbə qazanaraq Ermənistanın Dağlık 

Qarabağ ətrafında işgal ettiyi Azərbaycan topraklarını azad etdi.  Azərbaycan 

Ermənistan  və Rusiya arasinda üç tərəfli bəyənat  imzalandı. Bəyənatın 9-cu 

bəndinə əsasən Azərbaycanla Naxçıvan arasında komunikasiya xətlərinin (dəmir 

yolu avtomobil yolu və s) açilması öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Ordusunun 

Qarabağdakı zəfəri ilə Naxçıvanın  bölgəsinin əhəmiyyətini xeyli  artırmışdır  

Fikrimizcə Ermənistan işğalçiliq, faşizm ideologiyasindan əl çəkərsə altiliq 

formatı üzrə Azərbaycan Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran və Ermənistani əhatə 

etməklə Naxçivanın iqtisadi imkanlarını daha da genişləndirəcəkdir. 

Yaranmış sabitlik bölgədə bir çox təşəbbüs və investisiyalar  üçün 

açılacaqdır. Bu layihənin Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı daha güclü və strateji 

tərəfdaşlığa çevriləcəkdir.layihədə gələcəkdə Naxçıvana ildə 500 milyon 

kubmetr təbii qaz istehlak etdilməsi, həmçinin Azərbaycan vətəndaşları viza 

olmadan kimlik vasitəsi ilə  Türkiyə Respubilkasına kecə bilmələri öz əksini 

tapır. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyəni Azərbaycanla birləşdirən quru yolu  11 

kilometrlik Naxçıvan ərazisindəndir.  Bu yol Türkiyəni bütün türk dünyası ilə 

birləşdirir.Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolunun tikintisi bu problemi aradan 

qaldıracaq və beləliklə, Azərbaycanla Türkiyə arasında yeganə quru sərhədi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı, rifah halı daha da yaxşılaşacaqdır. 

Bütün bunlar isə Naxçıvan Muxtar Respubilkasının sosial iqtisadi inkişafına təsir 

göstərməklə bölgəni azad iqtisadi zonaya çevirilməsini zəruri şərtlərdən birinə 

çevirər. 
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 Azərbaycanin beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzunun artması layiqli 

tərəfdaşa çevirilməsi onu deməyə əsas verir ki, bizi gələcəkdə modernləĢmiĢ 

Naxçıvan modelı gözləyir 

Bununla əlaqədar olaraq, tədqiqatda aşağıdakı nəzərdə tutulmuş vəzifələrin 

gələcək perspektivdə yerinə yetirilməsinın həlli sürətlənməlidir. 

 Qars-İğdır-Aralık-Dilucu-Sədərək-Naxçıvan-Culfa dəmir yolu xətti 

layihəsinin tezliklə başa çatdırılmasının təmin edilməsi; 

 Regionda  müasir  texnologiyalara əsaslanan  rəqabət qabiliyyətli və ixrac 

yönümlü dünya standartlarına cavab verən sənaye  və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsal edilməsi; 

  İdarəetmə və dövlət tənzimləmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi,xammal 

potensialından səmərəli və məqsədyönlü istifadə etməklə dayanıqlı və 

davamlı inkişafa nail olunması; 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası azad iqtisadi zonanın yaradılması məqsədilə 

zəruri olan bütün tədbirlərin görülməsi ilə yanaşı, xarici siyasətin bir hissəsi 

olan ərzaq təhlükəsizliyini, aqrar sahənin davamlı inkişafının təmin edilməsi 

üçün bu sahədə çalışan işçilərin əmək haqqı və digər sosial problemlərinin 

həllini,bazar iqtisadiyyatı şəratində haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının  

daim diqqət mərkəzində saxlanılması; 

 Regionun ixtisaslaşmasının torpaq resurslarından daha səmərəli istifadə və 

istehsalın səmərəliliyinin maksimumlaşdırılması prinsipləri sahə 

iqtisadiyyatı üzrə aparılmasının uyğunlaşdırılması; 

 Perespektivdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması  imkanları  

həm yararli torpaqların genişləndirilməsi,torpaq sahələrinin əlavə əkin 

dövriyyəsinə daxil edilməsi, qapalı suvarma sistemlərinin yaradılması,  

həmçinin intensiv üsullardan (texnologiyalardan) istifadə etməklə hər hektar 

torpaq sahəsindən daha çox məhsul istehsal edilməsinə uyğunlaşdırılması; 

 Regionda heyvandarlıgın inkişafı  da ən mühüm istiqamətlərdən biri olması 
da nəzərə alınmalı, sahibkarlar tərəfindən mal-qaranın xüsusi çəkisini 

artırmaq, çox əmək tutumlu sahələrin mexanikləşdirilməsini və 

avtomatlaşdırılmasını təmin etməklə, heyvanların cins tərkibinin 

yaxşılaşdırılması, süni mayalandırma tədbirlərinin genişləndirilməsi, daha 

məhsuldar heyvan cins və sortlarından istifadə etməklə daxili bazarın 

heyvandarlıq məhsullarına olan tələbinin ödənilməsi təmin etmək və ixracın 

situmullasdırılması; 

 Regionlarda məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, ictimai əmək 

bölgüsünün dərinləşməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsir edən 

amillərdən biri işçi qüvvəsinin səviyyəsi və məşgulluq dərəcəsidir. 

Perspektivdə bu problemlər yeni yaradılacaq müəssisələrin istehsal gücündə 

və əmək məhsuldarlıgının artırılmasındakı fərqdə görsənəcəkdir; 

 Regionda son 25 il ərzindəki inkişafın sürəti və iqtisadi artımdakı əmələ 

gəlmiş dəyişikliklərlərin  təhlil edilməsi nəticəsinə  əsaslanmaqla, həmçinin 

gözlənilən müasir texnologiya və kommunikasiya imkanlarının 

genişlənməsini,elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini nəzərə 

almaqlaregional inkişaf sürətlənəcək, təsərrüfatçılıq mexanizmləri 

təkmilləşəcək,regionda sənaye müəssisələrinin xüsusi çəkisi artacaq,yeni-

yeni rəqabət qabiliyyətli  məhsullar istehsal olunacaq,idxal olunan 
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məhsulları yerli məhsullar əvəzləyəcək, həmçinin ixrac yönümlülüyün 

artırılması üçün geniş imkanlar yaranacaqdır 
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ 

НАХЧЫВАНСКАЯ ЭКОНОМИКА ЗА  ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Задачей статьи является проведение  анализа  текущего состояния обеспечения  

устойчивого  социально-экономического  развития Нахчыванского экономического 

района, стимулирования конкурентоспособного, экспортно-ориентированного 

производства и осуществления инновационной деятельности, а также определение    

устойчивой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации комплексных 

мер по увеличению производственных мощностей и создания новых предприятий в 

результате применения современных технологий, и особенностей нормативно-правовой 

базы государственной политики в данном направлении.   

В исследовательской работе также нашло отражение то, что доступ к евразийским 

рынкам будет использоваться в будущем за счет диверсификации географии 

экспортируемой продукции путем подключения местной железнодорожной ветки к 

международной железнодорожной линии в связи с созданием Нахчыванского коридора. 

Ключевые слова: Нахчыван, государственная политика, не нефтяной сектор, 

аграрная отрасль, производство продукции,  железнодорожная линия, рынки Авроазии. 

                                                            

SUMMARY 

DILSUZ GASSIMOV 

THE ECONOMY OF NAKHCHIVAN IN THE LAST 25 YEARS OF INDEPENDENCE 

The task set in the article is to analyze the current state of development in the Nakhchivan 

economic region to ensure sustainable socio-economic development, stimulate competitive, 

export-oriented production and implement innovative activities, Sustainable support of small and 

medium enterprises, as well as the implementation of comprehensive measures to increase 

production capacity and create new enterprises as a result of the application of modern 

technologies,  to determine the features of the legal provision of the state policy implemented in 

this direction.             

The study also shows that in the future, due to the creation of the "Nakhchivan" corridor, 

the connection of the local railway to the international railway will diversify the geography of 

exported products and use access to Eurasian markets. 

Keywords: Nakhchivan, state policy, non-oil sector, agrarian sector, production, railway 

line, Eurasian markets 
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NAXÇIVAN ġƏHƏRĠ ÜZRƏ EKSKURSĠYALARDAKI CAZĠBƏ ELEMENTLƏRĠ 

 

Ekskursiyalar zamanı təqdim olunan məlumatlar turistlərin yaddaĢında əsas 

təəssüratları formalaĢdırır. Bu baxımdan, ekskursiyaların təĢkili zamanı turistlərə təqdim 

olunması zəruri hesab olunan obyekt və informasiyalar haqqında yaxĢı bilik və peĢəkarlıq tələb 

olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxçıvan Ģəhərinə gəlmiĢ turistlər üçün də 

təĢkil olunmuĢ ekskursiyalar zamanı onlarda güclü təəssürat yaradacaq cazibə elementlərinin 

öyrənilməsi də bu baxımdan aktualdır.  

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası; ekskursiya; turizm ehtiyatları; cazibə 

elementləri; turizm təəssüratı 

 

Müasir Naxçıvanın turizm cazibədarlığı xeyli yüksəkdir. Qədim diyarın 

tarixiliyinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, onun müasirliyə qovuşması ilə 

muxtar respublikaya səyahət edən əcnəbi turistlərin də sayı artmaqdadır. 

Naxçıvana gəlmiş bu turistlər maraqlı yerlər görmək, naxçıvanlıların həyat tərzi, 

məşğuliyyəti, mədəniyyəti ilə tanış olmaq istəyi ilə gəzintiyə çıxır və ya onlar 

üçün xüsusi şəhər ekskursiyaları təşkil olunur. Buna görə də əsas səyahət 

məqsədi tanışlıq və rekreasiya olan turistlərə təqdim olunan bütün əlavə xidmət 

və informasiya bu təəssüratları daha da dərinləşdirən amillərdəndir.  

 Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəlmiş turistlər Azərbaycanın güclü 

iqtisadiyyata malik olduğunu dərhal görürlər. Sirr deyil ki, əcnəbi turistlər 

ölkəmizin neftlə zəngin olduğunu daha yaxşı bilirlər. Amma bu da bir həqiqətdir 

ki, dünyada Azərbaycan kimi neftlə zəngin olan digər ölkələr də vardır ki, 

burada neft gəlirlərinin əhalinin ümumi rifahına, abadlığa və müasir infrastruktur 

yaradılmasına sərf olunması çox cüzi səviyyədədir. Bu baxımdan, ölkəmiz 

haqqında yalnız neftlə bağlı olan təsəvvürləri qırmaq üçün turistlərin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına səfərləri əla fürsətdir (7).  Belə ki, turistlərin Naxçıvanda 

gördükləri regional inkişafın təqdimatı baxımından çox gözəl nümunədir.  

 Turistlərin Naxçıvan şəhəri ilə ilk tanışlığı zamanı qaydalara uyğun olaraq 

onlara şəhərin tarixi barədə qısa məlumat verirlir. Belə ki, turistlər bilməlidirlər 

ki, Araz çayı üzərində yerləşən Naxçıvan şəhəri Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının paytaxtıdır. Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən 

biridir. Qədimdə Yaxın Şərqin qabaqcıl mədəniyyət mərkəzləri ilə coğrafi 

yaxınlıqda olan Naxçıvan mədəniyyəti buradakı əhalinin həyatına çox böyük 

təsir göstərmiş, ərazidə erkən şəhər mədəniyyəti əlamətləri daha tez meydana 

çıxmışdır. Naxçıvan şəhəri haqqında yazılı mənbələrdəki ilk məlumatı 

eramızdan əvvəl tarixçi İosif Flaviy və yunan coğrafiyaçısı Klavdi Ptolemey 

özünün ―Coğrafiya‖ əsərində vermişdir. Turistlərə o da vurğulanmalıdır ki, 

qədim dövrdə Yaxın və Orta Şərqdə mühüm sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət 

mərkəzinə çevrilən Naxçıvanın Kiçik Asiya ölkələri ilə, İranın, Gürcüstanın 

şəhərləri ilə və Qara dəniz limanları ilə ticarət əlaqəsi olub. 

mailto:acabbarov@mail.ru
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Daha sonrakı dövrlərdə Atabəylər dövlətinin əsas ticarət və sənətkarlıq 

mərkəzinə çevrilən Naxçıvan şəhərinin XII əsrin 30-cu illərinin sonundan 1175-

ci ilədək bu dövlətin paytaxtı olması faktı turistlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. 

Bundan sonra şəhərin 1747-ci ildə Naxçıvan xanlığının paytaxtına çevrilməsi 

1827-ci ildə Çar Rusiyasının qoşunları tərəfindən işğal edilməsi və Rusiya-İran 

müharibələrinin nəticəsi olaraq 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinə əsasən 

Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılması turistlərə çatdırılır.  

1905-1906-cı və 1918-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata 

keçirdiyi soyqırımı nəticəsində Naxçıvanda da kütləvi qətllər törədilməsi faktı 

əcnəbi turistlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Daha sonra 1918-ci ildə Naxçıvanda 

Araz Türk Respublikası yaradılması, 1919-cu ilin əvvəllərində ingilislərin 

Naxçıvanı tutması ilə Araz Türk Respublikasının süqut etməsi də turistlər 

tərəfindən maraqla qarşılanan faktlardandır. 1920-ci ildə Naxçıvanda Sovet 

hakimiyyətinin elan edilməsi, 1921-ci ilin yanvarında keçirilən referendumda 

əhalinin 90 faizinin muxtariyyət statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmağa 

səs verməsi də yaxın keçmişdəki maraqlı hadisələr kimi Naxçıvanın 

Azərbaycanın əsas hissəsindən necə aralı düşməsini göstərən faktlar olaraq 

turistlərə çatdırılır. 16 mart 1921-ci il Moskva və 13 oktyabr 1921-ci il Qars 

müqavilələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunun əsasının 

qoyulduğu, 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan MSSR-in təşkil edildi və 

Naxçıvanın paytaxt şəhəri olduğu da təqdimatda turistlərin diqqətinə çatdırılır. 

Bildirilir ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikanın paytaxtı kimi şəhərdə 1 

qəsəbə və 5 kənd vardır. Şəhərin ərazisi təxminən 190 kvadrat kilometrdir. 

Əhalisi 100 min nəfərə qədərdir. Həmçinin Naxçıvan şəhərinin ərazisindən 

mühüm avtomobil və dəmir yollarının keçdiyi, Beynəlxalq Hava Limanının 

olduğu, ―Naxçıvan şəhəri 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

olunduğu, şəhərdə 3 ali məktəb, çox sayda orta təhsil, musiqi və idman 

məktəblərinin, muzeylərin, mədəniyyət ocaqlarının, parkların, Olimpyia idman 

kompleksinin, səhiyyə ocaqlarının, mehmanxana və sənaye müəssisələrinin 

olduğu da turistlərin diqqətinə çatdırılır (14).  Naxçıvan şəhəri Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, Memar Əcəmi, Hüseyn Cavid, Bəhruz 

Kəngərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Cəmşid Naxçıvanski   kimi tarixi 

şəxsiyyətlərin vətənidir ki, şəhərə gəlmiş turistlər onların adları ilə bağlı 

məkatları da ziryarət edə bilərlər.  

Ekskursyialar turistlərin real tanışlıq tələbatları üzərində yaranıb inkişaf 

edən və buna görə də turistlərlə iş zamanı reallıqların nəzərə alınmasını tələb 

edən bir fəaliyyət növüdür. (3)  Məsələn, Naxçıvana Orta Asiyadan gəlmiş 

turislərə Möminə Xatın türbəsini (şəkil 1) təqdim edərkən onlar öz şəhərlərində 

belə türbələrin bir deyil onlarla olduğunu deyə bilərlər. Amma qonaqlara həmin 

abidələrin ən qədiminin yalnız XIV əsrə, yəni Əmir Teymur dövrünə aid 

oluğunu, Naxçıvandakı bu abidənin isə onlardan iki yüz əvvəl ucaldıldığını 

çatdırsaq, bu bütün turistlər üçün çox təəccübləndirici olar. Yəni, ekskursantlar 

Naxçıvanın Şərq memarlığının məktəbi olduğunu hökmən bilməlidir. Naxçıvana 

gəlmiş turistlər şəhərlə tanışlıq zamanı küçələrdə rəssam əli ilə işlənilmiş kimi 

səliqəli gülkarlıqlarla yanaşı Naxçıvanın dünyanın ən təmiz şəhərlərdən biri 

olduğuna əmin olacaqlar. Servislərdəki keyfiyyətə gəldikdə Naxçıvana gələn 

turistlər burada servis sektorunda fəaliyyət göstərən personalından istənilən bir 
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nəfərə bütün məsələlərdə etibar edə bilərlər. Çünki, bu diyarın sakinlərindəki 

dürüstlük əsas insani keyfiyyətlərdəndir.  

Naxçıvana gəlmiş turistləri çox maraqlı tanışlıqlar gözləyir. Hazırda şəhəri 

yaxından görmək istəyən turistlərin tələbatlarına uyğun olaraq müxtəlif 

məzmunlu qısa və bir neçə saatlıq tur gəzintiləri təşkil etmək olar. Belə ki, 

Naxçıvan şəhərinin görməli yerli ilə tanışlıq məqsədilə adətən gündə iki dəfə 

olmaqla turistlər üçün şəhər turları təklif olunur. Turistlərin maraq dairəsi və boş 

vaxtlarını nəzərə alaraq onlara təklif olunan belə turların planlaşdırılması zamanı 

buradakı elm, mədəniyyət, təhsil, istehsal, xidmət və əyləncə müəssisələrinin 

sırasını müvafiq qaydada tərtib elmək olar. Söz yox ki, mədəni səviyyəsi yüksək 

olan istənilən qonaq Naxçıvanın Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin ana vətəni olması faktına böyük maraq göstərir. Müxtəlif məqamlarda 

şəhərimizə gəlmiş əcnəbi turistlərlə iş zamanı Naxçıvanın Azərbaycan tarixində, 

xalqımızın mədəniyyətindəki yeri ilə bərabər həm də milli müstəqilliyimizin 

əldə olunmasındakı rolunun da çox maraqla dinlənildiyni görmüşük. Odur ki, 

Naxçıvan şəhəri ilə tanış olmaq istəyən turistlərin ekskursiya proqramında 

Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanışlıq və Əcəmi seyrəngahında  görkəmli 

şəxsiyyətin büstünün (şəkil 2) ziyarəti  çox maraq kəsb edir.  

Naxçıvan şəhəri üzrə tanışlıq turunun birinci günündə Heydər Əliyev 

Muzeyinə ziyarətdən sonra ekskursiya şəhərin cənub-şərq hissəsində yerləşən 

―Koroğlu‖ heykəlinə (şəkil 3) baxış və ―Naxçıvanqala‖ Tarix-Memarlıq Muzey 

Kompleksi (şəkil 4) üzrə davam etdirilir. Şübhəsiz ―Naxçıvan‖ toponominin 

Nuh Peyğəmbərin adı ilə bağlı olması və buranın qədim şəhər mədəniyyəti 

haqqında danışmaq üçün bu kompleksdə kifayət qədər çox maddi-mədəniyyət 

nümunəsi vardır. Naxçıvanqala cənub-şərq istiqamətdən şəhərin mərkəzinə 

girəcəkdə yerləşir. Qalaya daxil oduqda buradakı tarix izləri turistlərə özü hər 

şeyi deyir.  

Naxçıvanqalada və ona yaxın Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsində 

(şəkil 5) yaxşı təşkil olunmuş ekskursiya və peşəkar təqdimat turistlərin zamanın 

səmərəli keçməsinə imkan yaradır. Əgər nahar fasiləsi də yaxınlıqdakı Nuh 

yurdu restoranında sifariş olunmuşsa, bu ekskursiya təşkili baxımından uğurlu 

kompozisiya olacaqdır. Bundan sonra, ―Buzxana‖ tarix-memarlıq abidəsində 

turistlərə təklif olunan çay süfrəsi, buranın abı-havası qonaqların yaddaşında 

uzun müddət yaşayacaqdır.  

Nahardan sonra turun ilk gününün ikinci yarısı turistlərin Naxçıvan 

Duzdağı ilə tanış olması üçün əla vaxtdır. Təqribən saat 6-ya qədər, yəni burada 

müalicə olunan pasiyentlərin gəlişinə qədər tur qrupuna Duzdağın tarixi, onun 

müalicəvi əhəmiyyəti və imkanları haqda geniş informasiya vermək 

mümkündür. Bu zaman fasiləsində Duzdağın sərin və oksigenlə zəngin 

havasında yaxşıca dincəlmiş turistlər axşama yaxın şəhərdəki restoranların 

birində ləziz Naxçıvan mətbəxindən axşam yeməyi təklif oluna bilər.  

Naxçıvan şəhəri üzrə turun ikinci günü də mənalıdır. İlk olaraq, şəhərin 

cənub hissəsində ucaldılmış xalq qəhrəmanı Babəkin atlı heykəli ilə tanışlıq 

yerinə düşər. Ümumiyyətlə, Naxçıvan şəhərinin meydanları öz atlı heykəlləri ilə 

diqqəti cəlb edir. Şəhərə doğru dönüşdə ―Naxçıvan‖ Universitetinin müasir 

kampusu ilə tanışlıq qonaqların təəssüratlarında tarix və müasirlik anlayışının 

necə sintez olunduğunu möhkəmləndirəcək. Nahara qədər Araz çayı mənzərəsi 
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(şəkil 6) altında Xan Sarayı, Möminə Xatin türbəsi və Açıq Səma Altında Muzey 

Kompleksində keçirilən bir neçə saat vaxt ərzində turistlər Naxçıvanın qədim 

tarixinə bir daha şahidlik etmək imkanı qazanacaqlar. XII əsr Azərbaycan 

memarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Memar Əcəminin yaratdığı bu 

möhtəşəm əsər və Açıq Səma Altında Muzey (şəkil 7) bu bölgədə analoqu 

olmayan bir tarixi zənginlikdən xəbər verir. Yeni istifadəyə verilmiş Milli 

yeməklər restoranındakı nahar yeməyindən sonra turistlərin Dövlət Bayrağı 

Meydanı və Muzeyi ilə tanışlığı şəhərin ümumi panoraması ilə tanışlıq üçün əla 

imkandır. Buradan açılan Ağrı dağında günbatımı  mənzərəsi  isə turistlərə 

bənzərsiz təəssürat bağışlayacaq.  Bundan sonra axşamüstü saat 5-dən şam 

yeməyinə qədər turistlərə ənənəvi olaraq sərbəst vaxt vermək mümkündür.  

Günün sonunda, şəhərin ümumi mənzərəsinin (şəkil 8) açıldığı Təbriz 

mehmanxanasının 13-cü mərtəbəsindəki panorama restoranında verilən vida 

yeməyindən sonra öz ölkələrinə yola düşən turistlərin bu qədim Azərbaycan 

torpağının gəzməli-görməli yerləri ilə tanışlıqdan dərin təəssürat aldığını deyə 

bilərik.  
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впечатления в памяти туристов. С этой точки зрения необходимы хорошие знания и 

http://nakhchivan.preslib.az/az_a3-1.html


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

профессионализм об объекте и информация, которую необходимо предоставить туристам 

при организации экскурсий. С этой точки зрения также важно изучить элементы 

аттракции, которые произведут сильное впечатление на туристов, посещающих Нахчыван, 

столицу Нахчыванской Автономной Республики, во время организованных экскурсий. 

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика; экскурсия; 

туристические ресурсы; элементы аттракции; туристическое впечатление 

 

SUMMARY 

ALI JABBAROV 

ELEMENTS OF ATTRACTION IN EXCURSIONS ON THE CITY OF NAKHCHIVAN 

The information provided during the excursions forms the main impressions in the 

memory of tourists. In this regard, good knowledge and professionalism about the object and 

information that is considered necessary to provide to tourists during the organization of 

excursions is required. From this point of view, it is also important to study the elements of 

attraction that will make a strong impression on tourists visiting Nakhchivan, the capital of the 

Nakhchivan Autonomous Republic, during the organized excursions. 

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic; excursion; tourism resources; attraction 

elements; tourism impression 
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DAYANIQLI ĠNKĠġAF KONSEPSĠYASININ MAHĠYYƏTĠ  

VƏ ĠNKĠġAF MƏRHƏLƏLƏRĠ 

 

Məqalədə dayanıqlı inkiĢaf konsepsiyasının mahiyyəti açılmıĢ, onun malik olduğu 

parametr və aspektlərinin izahı əsasında cəmiyyət həyatında oynadığı rol izah edilmiĢdir. 

Dayanıqlı inkiĢaf ideyasının meydana gəlməsi zərurəti izah olunmuĢ, onun konsepsiya Ģəklində 

formalaĢması Ģərtləri Ģərh olunmuĢdur. QloballaĢan dünyada dayanıqlı inkiĢaf konsepsiyasının 

rolu açıqlanmıĢ, həm iqtisadi dinamikanın artırılmasında, həm sosial bərabərlik prinsiplərinin 

bərqərar olmasında, həm də ekoloji problemlərin həlli istiqamətində bu konsepsiyanın 

əhəmiyyəti vurğulanmıĢdır. Bu konsepsiyanın davamlı inkiĢafın təmin edilməsində baza rolunu 

oynadığı izah olunmuĢdur.  

Müəllif çoxsaylı iqtisadçı alimlərin və tədqiqatçıların dayanıqlı inkiĢaf konsepsiyasının 

mahiyyətinə dair yanaĢmalarını təhlil etmiĢ, onlara dair fikir mübadiləsi aparmıĢdır. Bunun 

ardınca məqalədə dayanıqlı inkiĢaf konsepsiyasının inkiĢaf mərhələləri nəzərdən keçirilmiĢ, 

qlobal miqyasda son 70 il ərzində qəbul edilmiĢ beynəlxalq proqramların mahiyyəti 

açıqlanmıĢdır. 

Açar sözlər: dayanıqlı inkiĢaf, konsepsiya, dayanıqlı inkiĢafın aspektləri, dayanıqlı 
inkiĢafın mərhələləri, beynəlxalq proqramlar, iqtisadi dayanıqlıq 

 

I. GiriĢ 

Dayanıqlı inkişaf ideyasının meydana gəlməsi və tarix baxımından qısa 

müddət ərzində bütün ölkələr və xalqlar üçün ən zəruri məsələlərdən birinə 

çevrilməsi təkzibolunmaz bir fakta çevrilmişdir. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası 

cəmiyyət üçün özünün malik olduğu bütün üstün aspekt və parametrləri ilə 

dəyərlidir. Çünki burada əks edilən və icrası tələb edilən bütün məsələlər həm 

ölkə miqyasında əhalinin və bütövlükdə bəşəriyyətin normal və sağlam həyat 

tərzinin qorunmasına yönəldilmişdir.  

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının son illərdə daha yüksək əhəmiyyətə 

malik olması, onun dünya ölkələri tərəfindən təqdir olunması və həmçinin 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ona yüksək diqqətin ayrılması bu 

konsepsiyada nəzərdə tutulan məsələlərin ümumbəşəri xarakter alması ilə 

əlaqədardır. Məhz bu xarakter dayanıqlı inkişafın mahiyyətinin daha da geniş 

açılmasına və ictimai, iqtisadi, sosial, ekoloji və s. aspektlərin həyatımızda 

rolunun daha dəqiq və düzgün izah olunmasına şərait yaradır. 

Qloballaşan dünyada iqtisadi, sosial, həmçinin ekoloji məsələlərin yüksək 

səviyyədə həll olunması, bu sahələrdə yaranan çətinliklərin beynəlxalq güclər 

vasitəsilə aradan qaldırılmasına yönəldilən cəhdlər də məhz dayanıqlı inkişaf 

istiqamətindəki fəaliyyətin insan cəmiyyəti üçün zərurilik səviyyəsindən irəli 

gəlir.  

Dayanıqlı inkişaf ideyasının meydana gəlməsi, onun beynəlxalq miqyasda 

zəruri konsepsiya şəklində formalaşması birbaşa onun mahiyyəti ilə bağlı 

olmuşdur. Məhz bu problemin cəmiyyət üçün zərurilik səviyyəsi onun tarixi 

inkişafın müxtəlif dövrlərində daha mükəmməl xarakter olaraq öz təkamülündə 

müxtəlif mərhələləri keçməsini şərtləndirmişdir.  
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II.  Dayanıqlı inkiĢaf  konsepsiyasının mahiyyəti və iqtisadi inkiĢafdakı rolu. 
Araşdırmalar göstərir ki, dayanıqlı inkişafa dair çoxsaylı mənbələrdə ayrı-

ayrı, fərqli mövqe və yanaşmalara rast gəlinməsinin əsas səbəbi bu məsələnin 

mahiyyəti və onun çoxşaxəli olması ilə əlaqədardır. Özündə inkişafın çoxsaylı 

parametrlərini əks etdirən bu konsepsiya məzmun, mahiyyət etibarilə spesifikdir 

və əhatə etdiyi bütün aspektlərin paralel olaraq üzvi surətdə inkişaf etdirilməsini 

nəzərdə tutur.  

Dayanıqlı inkişafın əsl mahiyyəti onun ictimai həyatımızda oynadığı rol ilə 

müəyyən edilir. Bu hər şeydən əvvəl insan həyatının davamlığı üçün zəruri olan 

bütün nemətlərin istehsalı ilə, ictimai, iqtisadi, sosial inkişafı təmin edən bütün 

parametrlərin mövcudluğu və davamlığı ilə, həmçinin ətraf mühitin insan 

cəmiyyətinin tələbatlarının normal, standartlara uyğun şəkildə təmin edilməsinə, 

yararlığının qorunması məsələləri ilə bağlıdır. Qeyd edilən sahələrdə bu və ya 

digər formada yarana bilən təhlükələr və ya ehtimallar həm ayrı-ayrı ölkələrdə, 

həm də beynəlxalq miqyasda qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini zəruri etmişdir. 

Elə bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər dayanıqlı inkişafın mahiyyətini, 

onun zəruriliyini və cəmiyyətin inkişafı üçün əhəmiyyətini ortya qoymuşdur.  

Dayanıqlı inkişafın mahiyyətinin ən mühüm cəhətlərindən biri onun ölkədə 

və beynəlxalq aləmdə sabit inkişafı təmin etməsindən və davamlı inkişaf üçün 

əsas, baza yaratmasından ibarətdir. Müxtəlif üsul və vasitələrlə dayanıqlı inki-

şafın əhatə etdiyi aspektlər üzrə müsbət nəticələrə nail olunması öz-özlüyündə 

həmin aspektlər üzrə davamlı inkişaf üçün əsas yaratmış olur. Elə bu baxımdan 

da bütün ölkələr üçün dayanıqlı inkişafa nail olunması əsas fəaliyyət 

istiqamətinə çevrilmişdir.  

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyətinin formalaşmasına təsir edən 

ən mühüm aspektlər olan iqtisadi, sosial, həmçinin ekoloji məsələlər üzvi 

surətdə bağlı olaraq bu məsələyə həm kompleks yanaşmada, həm də hər bir 

aspekt üzrə yanaşmada fərqli münasibətlərin ortaya qoyulmasına səbəb 

olmuşdur. Hər bir aspekt üzrə reallaşan tədbirlərin ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli 

xarakterdə olması onun tənzimlənməsində müxtəlifliyin meydana gəlməsinə 

səbəb olmuşdur. Bunu nəzərə alaraq tanınmış iqtisadçı Dzemydine qeyd edirdi 

ki, dayanıqlı inkişaf tətbiq edilən mexanizmlərin müxtəlifliyi səbəbindən onun 

mahiyyətinin və qiymətləndirilməsinin ayrı-ayrı prizmalardan yanaşmaqla 

ortaya qoyulmasını, öyrənilməsini və inkişaf etdirilməsini vacib fəaliyyət 

istiqamətinə çevirir (1, səh 32). 

Dayanıqlı inkişafın konsepsiyasının mahiyyətinə aid olaraq tanınmış 

iqtisadçı W.Sachs yazırdı ki, bu konsepsiya özündə ictimai həyatımızın çoxsaylı 

elementlərini əks etdirdiyindən, yarandığı gündən kifayət dərəcədə təkamül 

prosesi keçərək təkmilləşdiyindən, özündə iqtisadi və sosial, eyni zamanda 

ekoloji həyatımızın ən mühüm parametrlərini daşıdığından onun həm təşkili, 

həm tənzimlənməsi mürəkkəb bir prosesə çevrilir. Bu baxımdan da bu 

konsepsiyanın mahiyyətinə yanaşmaların fərqli ola biləcəyi həm tədqiqat 

əsərlərində, həm də bu məsələyə dair ədəbiyyatlarda həmişə nəzərə alınmalıdır 

(2, səh 44). 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyətinə dair digər bir yanaşmada 

Q.Du və J.T.Kang yazırdı ki, bu konsepsiya təkamül dövründə özündə bir sıra 

neoliberal və müasir inkişaf nəzəriyyələrinin əsas müddəalarını, o cümlədən 
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həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını, texniki cəhətdən daha mükəmməl və 

qlobal iqtisadiyyatdan asılı olan iqtisadiyyatların qarşılıqlı surətdə potensial 

imkanlarının artırılmasını əks etdirən prosesə çevrilmişdir. Məhz bu əlamətlər 

sözügedən konsepsiyanın mahiyyətinə fərqli yanaşmanın formalaşmasını təmin 

edir (3, səh 136). 

Araşdırmalar göstərir ki, dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyəti ilə 

bağlı çoxsaylı fikir və yanaşmaların olmasının ən mühüm səbəbi bu 

konsepsiyanın özündə əks etdirdiyi iqtisadi göstəricilərin çoxluğu, məqsədlərin 

çoxşaxəliliyi ilə də əlaqədardır. Belə yanaşmaya dair öz fikrini tanınmış 

tədqiqatçı Remigiyus Ciegis və onun həmfikirləri birgə tədqiqatlarında aşağıdakı 

kimi ifadə etmişdilər: "Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyəti, məqsədləri 

hamıya kifayət dərəcədə bəlli olsa da, onun parametrlərinin və əlamətlərinin 

əhatə dairəsinin genişliyi və çoxluğu səbəbindən dəqiq izahının və tərifinin 

formalaşması bütün tədqiqatçılar və elmi ictimaiyyət arasında fundamental 

tədqiqatların aparılmasına zərurət yaradır. Çünki bu konsepsiyanın əhatə etdiyi 

məsələlərin hər biri iqtisadiyyatda, ictimai və qlobal həyatımızda özünəməxsus 

bir mahiyyətə malikdir (4, səh 74). 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyətini zəruri səviyyədə izah etmək 

üçün bu konsepsiyanın digər mühüm əlamətlərinə işarə vuraraq məşhur iqtisadçı 

Todaro and Smith yazırdı ki, inkişaf, iqtisadi böyümə, artım dinamikası 

dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının ən mühüm elementlərindəndir. Yeni və ya 

endogen böyümə nəzəriyyəsi dövlətin, korporativ sistemin fəaliyyətinin əsasını 

təşkil etməklə yanaşı dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin mahiyyətcə yeni 

xarakter almasını şərtləndirir və bu istiqamətdə həlledici rola malik olur. Bu 

əlamətlə yanaşı insanların bilik və ideyalarının iqtisadi artımda həlledici rola 

malik olması, dayanıqlığın təmin edilməsində bu faktordan geniş istifadə 

olunması konsepsiyanın mahiyyətinə yeni, əlavə xarakter verir (5, səh 93). 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyətini müəyyən edən mühüm 

amillərdən biri də bu konsepsiyanın beynəlxalq miqyasda bütün dövlətlər 

tərəfindən və həmçinin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən zəruri sənəd kimi qəbul 

edilməsindədir. Belə ki, 1969-cu ildən başlayaraq beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlar 

tərəfindən dayanıqlı inkişafla bağlı çoxsaylı proqramlar reallaşdırılmışdır. 

Həmin proqramların məqsədi konsepsiyanın daimi olaraq inkişaf 

etdirilməsindən, təkmilləşdirilməsindən və BMT-yə üzv olan ölkələrdə 

konsepsiyanın tələblərinin uğurla həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.  

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası öz mahiyyətinə görə iqtisadi, sosial, ekoloji 

problemlərin geniş, əhatəli, çoxşaxəli məsələlərini özündə birləşdirərək, onların 

kompleks halda həllini ehtiva edir. Bu məsələlər cəmiyyətin gündəlik həyatının 

əsas məsələlərindən olduğuna görə konsepsiya həmişə diqqət mərkəzindədir və 

nə qədər ki, cəmiyyət mövcuddur, bu konsepsiya öz əhəmiyyətini getdikcə 

artıracaqdır. Onun qarşıya qoyduğu məsələlərin təmin edilmə, reallaşma 

səviyyəsi isə cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini müəyyən edən parametrə 

çevriləcəkdir. 

 III. Dayanıqlı inkiĢaf konsepsiyasının inkiĢaf mərhələləri 

Cəmiyyətin həyatında, həmçinin bəşəriyyətin normal həyat tərzinin təmin 

olunmasında zəruri olan parametrləri özündə əks etdirən dayanıqlı inkişaf 

konsepsiyasının meydana gəlməsi və onun təkamülü prosesi tədqiqat üçün 
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mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Araşdırmalar göstərir ki, dayanıqlı inkişaf 

ideyasının meydana gəlməsi və inkişaf edərək konsepsiya şəklində formalaşaraq 

bu günə kimi gəlib çatması bir sıra mərhələlərdən keçmişdir. Bu mərhələlər öz 

xarakterinə, əhatə etdiyi məsələ və problemlərin fəaliyyət dairəsinə, beynəlxalq 

miqyasda qəbul edilmə səviyyəsinə, dövlətlər tərəfindən həmin məsələlərin 

reallaşdırılma sürətinə, keyfiyyətinə və s. görə bir-birindən fərqlənirlər. Həmin 

mərhələlərin birinci üç dövrü ötən əsri, qalan son iki mərhələsi isə cari əsrin ilk 

illərini əhatə edir. Müxtəlif ədəbiyyat və tədqiqatlarda, həmçinin beynəlxalq 

təşkilatların sənəd və proqramlarında göstərildiyi kimi dayanıqlı inkişaf 

konsepsiyasının inkişaf mərhələləri aşağıdakı illəri əhatə edir (6): 

I mərhələ - ötən əsrin 50-60-cı illəri 

II mərhələ - ötən əsrin 60-80-ci illəri 

III mərhələ - ötən əsrin 80-cı illərindən əsrin sonuna qədər 

IV mərhələ - XXI əsrin əvvəllərindən 2015-ci ilə qədər 

V mərhələ - 2015-ci ildən başlanan sonuncu mərhələ 

Tədqiqatlar göstərir ki, dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının formalaşmasının 

ilk iki mərhələsi dünya iqtisadiyyatının inkişafının nisbətən sabit dövrünü əhatə 

edir. Çünki II dünya müharibəsindən sonra ötən əsrin 70-ci illərinin ortalarına 

qədər dünya iqtisadiyyatı nisbətən sabit dinamik inkişaf yolunu keçmişdir. Bu 

dövrdə sözügedən konsepsiyanın formalaşmasını, cəmiyyət üçün çox zəruri olan 

bir fəaliyyət istiqamətinə çevrilməsini təmin edən şərtlər və şərait mövcud 

olmuşdur. Artıq ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarından, daha doğrusu 1969-cu ildə 

BMT tərəfindən dünyada dayanıqlı inkişafa dair "İnsan və onun təbiəti" adlı 

beynəlxalq proqram qəbul olunmuşdur. Sonra 1972-ci ildə İsveçin Stokholm 

şəhərində BMT və BMT-nin Ətraf Mühit proqramının nümayəndələri bir araya 

gələrək "Bir Dünya" şüarı altında, təbiətin mühafizəsi çərçivəsində fəaliyyət 

planı və deklarasiyası hazırlanmışdır. Sonralar isə dayanıqlı inkişafla bağlı 

olaraq beynəlxalq fəaliyyət proqramları dövri olaraq qəbul olunmuşdur.  

1975-ci ildə Yuqoslaviyanın Belqrad şəhərində keçirilən UNESCO ətraf 

mühit konfransı "Belqrad Xartiyası: Qlobal mühitdə təhsil çərçivəsinin 

qurulması" adlı proqram qəbul etmişdir. Elə həmin il Yaponiyanın Kyoto 

şəhərində insan sağlamlığının qorunması üçün zəruri mühitin qurulmasına dair 

keçirilən beynəlxalq konfrans "1972-ci ildə Stokholm konfransında qeyd edilən 

çətinliklərin həll edilməsi" adlı proqram qəbul etmişdir.  

1979-cu ildə dünyada ilk dəfə İsveçrənin Cenevrə şəhərində dayanıqlı 

inkişaf konsepsiyasının mühüm elementi olan ətraf mühitin dayanıqlığına dair 

Dünya İqlim konfransı keçirilərək "İqlim dəyişikliklərinə dair tədqiqatların və 

proqramların monitorinqinin aparılması" haqqında proqram qəbul olunmuşdur. 

Bunun ardınca 1981-ci ildə dünyada dayanıqlı inkişafı qlobal miqyasda təmin 

etmək məqsədi ilə BMT inkişaf etməkdə olan ölkələrə dair ilk dəfə olaraq 

Fransanın Paris şəhərində "İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım göstərişləri və 

tədbirləri haqqında" beynəlxalq proqram qəbul etmişdir.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Dünya 

Komissiyası 1984-cü ildə "İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında 

əməkdaşlıq və ətraf mühitin qorunması üzrə qlobal inkişaf proqramını qəbul 

etmişdir.  
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1987-ci ildə BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Dünya Komissiyası 

"Bizim ortaq gələcəyimiz" adlı Brundtland hesabatını dərc etdirir. Bu hesabatda 

dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin fundamental məqsədləri və prinsipləri öz əksini 

tapmışdır. Elə həmin il yəni 1987-ci ildə daha bir beynəlxalq protokol, Monreal 

Protokolu qəbul olunmuşdur. Bu sənəddə "Ozon qatında zərərli təsirlər üzərində 

aparılan tədqiqatların nəticələri"ni əks etdirən hesabat yer almışdır.  

1990-cı ildə İsveçrənin Cenevrə şəhərində II Dünya İqlim Konfransı 

keçirilir və "İqlim dəyişikliklərinə qarşı tədqiqatların və proqramların 

monitorinqinin aparılmasının daha da inkişaf etdirilməsi və İqlim dəyişiklikləri 

üzrə Monitorinq Sisteminin yaradılması" qərara alınır.  

1992-ci ildə Braziliyanın Rio-De-Janeyro şəhərində BMT-nin İqlim və 

İnkişafa dair konfransı keçirilərək Rio bəyannaməsini qəbul edir. Bu 

Bəyannamənin fəaliyyət Planında dayanıqlı inkişafın prinsipləri və gələcək 

planlarının əsası qoyulmuşdur. 1997-ci ildə Yaponiyanın Kyoto şəhərində 

yenidən İqlim dəyişikliyi üzrə konfrans keçirilmişdir. Kyoto protokoluna əsasən 

ölkələr arasında atmosferdəki karbon qazı və digər zərərli qazların azaldılması 

barədə sənəd imzalanmışdır. 

2000-ci ildə BMT Minilliyin İnkişaf Məqsədlərini dərc etmişdir. Bu 

sənəddə, yəni qəbul edilmiş deklarasiyada 2015-ci ilə qədər Minilliyin inkişaf 

məqsədlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Araşdırmalar göstərir ki, dayanıqlı inkişafa dair növbəti dünya sammiti 

2002-ci ildə Cənubi Amerikanın Yoxanesburq şəhərində keçirilmiş və burada 

Rio konfransı zamanı əldə olunmuş nəticələr barədə geniş fikir mübadiləsi 

aparılmışdır. 2009-cu ildə İsveçrənin Cenevrə şəhərində Üçüncü Dünya İqlim 

konfransı keçirilmişdir. Burada mümkün fəlakətlərin qarşısının vaxtında 

alınması məqsədilə Qlobal İqlim Dəyişikliyi Monitorinq Sisteminin gələcək 

inkişafına dair proqram qəbul olunmuşdur.  

Elə həmin il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pittsburq şəhərində G-

20 ölkələrinin beynəlxalq konfransı keçirilir və G-20-yə daxil olan ölkələr 

"Dünyada sabit və dayanıqlı inkişafın bərqərar olunmasına dair razılaşma" 

imzalayırlar. 

2012-ci ildə BMT yenidən Braziliyanın Rio-De-Janeyro şəhərində 

beynəlxalq konfrans keçirmiş, "Gələcəkdə dayanıqlı inkişafın təşviq edilməsi və 

qlobal yaşıl iqtisadiyyatın təşviqi barəsində" beynəlxalq proqram qəbul 

edilmişdir. 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının təkamülü prosesində atılan növbəti 

addımlar 2015-ci ildə reallaşdırılmışdır. Belə ki, 2015-ci ildə BMT-nin Nyu-

York şəhərində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Sammiti keçirilmiş və "BMT -nin 

2030-cu ilə qədər Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi barədə 

hesabat" qəbul edilmişdir. Bunun ardınca elə həmin il Fransanın Paris şəhərində 

BMT-nin İqlim Dəyişiklikliyinə həsr olunmuş konfransı keçirilmişdir. Burada 

"Dünyada qlobal istiləşmə və karbon qazlarının azaldılması barədə sazişi" 

imzalanmışdır.  

BMT tərəfindən beynəlxalq miqyasda keçirilən tədbirlərdə qəbul edilmiş 

proqramların məzmun və mahiyyətindən görünür ki, dayanıqlı inkişaf özünün 

bütün parametrləri ilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir.Ötən əsrin 

ortalarından başlayaraq bu günə kimi ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri keçərəək 
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formalaşan və təkmilləşən dayanıqlı inkişaf konsepsiyası elə bu gün də özünün 

əsas məqsədləri olan qlobal miqyasda iqtisadi, sosial və ekoloji dayanıqlığn 

təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Araşdırmalar göstərir ki, dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının bütün inkişaf 

mərhələlərində üç əsas problem, xüsusən də iqtisadi artım, sosial bərabərlik və 

ətraf mühitin qorunması bütün ölkələrin fəaliyyətində əsas istiqamət kimi qəbul 

olunmuş və bu gün də bu müsbət meyl davam etdirilməkdədir. Bu məsələyə 

yanaşmada məşhur iqtisadçı Taylor yazırdı: "Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası üç 

əsas problemə, cəmiyyət həyatının üç əsas elementlərindən olan iqtisadi artıma, 

əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına xidmət edən sosial bərabərliyə və əhalinin 

ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edə bilən ətraf mühitin qorunması 

problemlərinə söykənir. Bu konsepsiyanın əsasını məhz bu problemlər təşkil edir 

və onun bütün inkişaf mərhələlərində bu problemlərin həlli dövrün xarakterinə 

uyğun olaraq həll edilmişdir" (7, s. 41) 

IV. NƏTĠCƏ 

Araşdırmalar göstərir ki, dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının, ümumiyyətlə 

bu ideyanın meydana gəlməsi artıq 70 ilə yaxındır ki, qlobal miqyasda ölkələri 

yaxınlaşdırmış və eyni ideya əsasında birləşdirmiş, bir çox hallarda birgə 

fəaliyyətə cəlb etmişdir. Belə ki, öz məzmun və mahiyyətinə görə bu konsepsiya 

həm qlobal miqyasda, həm də ölkələr miqyasında, zəruri, müsbət meyllərin 

daşıyıcısına çevrilərək əhatə etdiyi sahələrdə artımla müşahidə edilən 

dinamikanın təmin edilməsində mühüm rol oynamışdır.  

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası reallaşdırılmağa başlayan andan qlobal 

miqyasda öz müsbət rolunu oynamış, mühüm əhəmiyyətini göstərmiş, eyni 

zamanda davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün baza yaradılmasında xüsusi 

xarakterə malik olmuşdur. Qeyd edilən parametrlər bu konsepsiyada nəzərdə 

tutulan məsələlərin həlli istiqamətində həmişə mövcud olmuş və onun davam 

etməsi cəmiyyət üçün zəruri element olaraq qalır.  

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının inkişaf mərhələlərinin araşdırması 

göstərir ki, bu konsepsiyaya daxil olan məsələlər daimi olaraq beynəlxalq 

miqyasda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə müzakirə edilir, 

problemlərin həlli istiqamətində birgə qərarlar qəbul edilərək reallaşdırılır. Bu 

müsbət meylin saxlanması, davam etdirilməsi və konsepsiyanın qlobal miqyasda 

daha da uğurla reallaşdırılması bu günün zəruri tələbi kimi qarşıda durur. 
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РЕЗЮМЕ 

ОРМАН АБДИНОВ  

СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

В статье раскрывается сущность концепции устойчивого развития, ее роль в 

обществе на основе разъяснения ее параметров и аспектов. Объяснена необходимость 

возникновения идеи устойчивого развития, прокомментированы условия ее формирования 

в виде концепции. Уточнена роль концепции устойчивого развития в глобализированном 

мире, и подчеркнута важность этой концепции в повышении экономической динамики, 

установлении принципов социального равенства и решении экологических проблем.  

Объяснено, что эта концепция играет основную роль в обеспечении устойчивого развития. 

Автор проанализировал взгляды многих экономистов и исследователей на сущность 

концепции устойчивого развития и разъяснил свою точку зрения по этому вопросу. 

Автором также рассмотрены этапы развития концепции устойчивого развития, сущность 

международных программ, принятых в мире за последние 70 лет. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция, аспекты устойчивого развития, 

этапы устойчивого развития, международные программы, экономическая устойчивость. 

 

SUMMARY 

ORMAN ABDINOV 

THE ESSENCE AND STAGES OF DEVELOPING  

THECONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The article reveals the essence of the concept of sustainable development, its role in 

society on the basis of an explanation of its parameters and aspects. The necessity of the 

emergence of the idea of sustainable development is explained, the conditions for its formation 

in the form of a concept are commented. The role of the concept of sustainable development in a 

globalized world was clarified, and the importance of this concept in enhancing economic 

dynamics, establishing the principles of social equality and solving environmental problems was 

emphasized. It is explained that this concept plays a major role in ensuring sustainable 

development. 

The author analyzed the views of many economists and researchers on the essence of the 

concept of sustainable development and explained his point of view on this issue. The author 

also considers the stages of development of the concept of sustainable development, the essence 

of international programs adopted in the world over the past 70 years. 

Key words: sustainable development, concept, aspects of sustainable development, 

stages of sustainable development, international programs, economic sustainability. 
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MĠLLĠ  ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNKĠġAFINDA  ĠXRAC POTENSĠALINDAN 

  SƏMƏRƏLĠ ĠSTĠFADƏNĠN ROLU 

 

           Məqalədə aparilan araĢdırmalar əsasən Azərbaycan Respublikasının dayanıqlı sosial-

iqtisadi inkiĢafının təmin olunması üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən irimiqyaslı layihələri 

əhatə edir. Pandemiya və postpandemiya dövründə iqtisadi vəziyyətin təhlili və vəziyyətdən cixiĢ 

yolları təklif olunur. 

         Açar sözlər: ixrac potensialı, sahibkarlığın inkiĢafının sürətləndirilməsi, dövlətin iqtisadi 

siyasətinin əsas prioritetləri, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi. 

  
          İxrac potensialinin tənzimlənməsində başlıca məqsəd milli iqtisadiyyatın 

davamlı inkişafının təmini və makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılmasıdır. 

Digər tərəfdən də ixrac potensialının yüksəldilməsi, ondan milli iqtisadiyyatın 

inkişafı üçün səmərəli istifadə edilməsi üçün makroiqtisadi sabitlik və davamlı 

inkişaf əsas şərtlər kimi çıxış edir. Bir sözlə, bu iki amil bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqədədirlər. Buna görə də ixrac potensialının tənzimlənməsi məsələlərindən 

bəhs edərkən makroiqtisadi inkişaf göstəricilərinin öyrənilməsi və iqtisadi 

inkişaf xüsusiyyətlərinin,  iqtisadiyyatda müşahidə edilən  tendensiyaların tətbiqi 

zəruri görünür. 

          Sahibkarlığın inkişafının surətləndirilməsi, biznes mühitinin əlverişliliyi-

nin daha da artırılması və sahibkarlıq fəaliyyətinə başlama prosedurlarının 

sadələşdirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə ―Sahibkarlıq 

fəaliyyəti subyektlərinin ―bir pəncərə‖ prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi 

tədbirləri haqqında ―Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 25 

oktyabr tarixli sərəncamı imzalanmışdır. 

           Azərbaycan  Respublikası müstəqillik əldən etdikdən sonra 1990-cı illərin 

ortalarından başlayaraq milli iqtisadiyyatda əldə edilmiş sabitlik sonrakı illərdə 

makroiqtisadi inkişafın əsasına çevrilmişdir. Ölkəyə xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi, xarici-iqtisadi əlaqələrin qurulması, maliyyə sabitliyinin təmini və 

digər bu kimi amillər nəticə etibarı ilə 1997-ci ildən başlayaraq özünü əsas 

makroiqtisadi göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımında 

göstərmişdir. İqtisadi artım surətinə görə Azərbaycan uzun illər dünya ölkələri 

arasında ön sıralarda durmuşdur. Xüsusilə də, 2006- cı ildə ÜDM –nin 34,5 % -

lik, 2007-ci ildə isə 25 %- lik artımı daha diqqətəlayiq olmuşdur. Neft 

sektorunda əldə edilmiş nailiyyətlər bu sektordan qazanilan gəlirlər hesabina iri 

investisiya layihələrinin reallışdırılması, Dövlət büdcəsi gəlirlərinin son bir neçə 

il ərzində 2 dəfəyə qədər artması, xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi, 

hökumətin regionların inkişafına dair ciddi diqqət yetirərək bir sıra proqramların 

icrasına başlaması və digər bu kimi amillər surətli iqtisadi inkişafın əsasına 

çevrilmişdir.1995-2007-ci illər ərzində ölkədə istehsal olunan ÜDM –in 

adambaşına düşən dəyəri 282 manatdan 2980 manata qədər yüksəlmişdir. Hal –

hazırda bu rəqəm 2020-ci ilin göstəricisinə görə 7646 manatdır. 
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Təhlillər göstərir ki, milli iqtisadiyyatda inkişaf proseslərinin sürətlənməsi 

iqtisadi sahələrin ixrac potensiallarından istifadə imkanlarını da yüksəltmişdir. 

Lakin bununla yanaşı, bir sıra strateji sahələrin ixrac potensialının 

tənzimlənməsinə daha böyük zərurət yaranmışdır. 

           Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas 

prioritetlərindən biri qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, regionların 

inkişafina nail olunması göstərilir. Bu baxımdan ölkənin aqrar sektoru xüsusilə 

diqqəti cəlb edir. Bu sektor ,həm də böyük ixrac potensialına malikdir və bu 

potensialdan istifadənin yüksəldilməsi uzun illərdir ki, qarşıda duran aktual 

məsələlərdən biridir. Son bir neçə ildə kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət 

göstərən kəndli-fermer təsərrüfatlarına, müxtəlif sahibkarlıq subyektlərinə dövlət 

dəstəyinin yüksəldiyi müşahidə olunur. Bu tədbirlərin kompleks şəkildə olaraq 

həyata keçirilməsi aqrar bölmənin ixrac potensialından istifadənin 

yüksəlməsində müstəsna rol  oynaya bilər. 

           Bildiyimiz kimi, 2020 –ci il pandemiya səbəbindən dünya ,o cümlədən 

onun bir parçası olan doğma Azərbaycanımız üçün  də uğursuz olmuşdur. 

Amma bizim ölkə virusa qarşı elan olunmuş  müharibədən az itki ilə çıxmışdır. 

           Bu, iqtisadiyyatımızın şaxələndiyi və neft sektorundan asılılığın 

azaldılması siyasəti nəticəsində  mümkün olmuşdur. Çətin dövrdə Neft 

Fondumuzun gəlirləri hesabına bir çox problemlər öz həllini tapmışdır. 

Pandemiya təkcə neft sahəsini vurmamış, bəzi gəlirli sahələr, o cümlədən 

nəqliyyat, turizm, ticarət, sənaye və hətta kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri 

tamamilə dayanmış və yaxud öz dövriyyələrini dəfələrlə azaltmışlar. Həqiqəti 

desək, bir çox ölkələr bu təzyiqə dözməmişlər. Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatına əsasən, 2020 –ci ildə Azərbaycanda Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 

4,3 % azalaraq, 72,5 milyard manat olmuşdur. Bu, prinsip etibarı ilə, son illərdə 

iqtisadiyyatın uğurlu inkişafından sonra  gözlənilən idi. Və səbəbləri aydındır: 

COVİD-19 görə qoyulan məhdudiyyətlər və OPEK ölkələri arasındakı 

razılaşmaya əsasən neft hasilatinin azaldılması, buna görə də neftin dünya 

bazarında qiymətinin kəskin enməsi. Sirr deyildir ki, neft və neft məhsulları 

Azərbaycan iqtisadiyyatında əhəmiyyətli paya malikdir və ölkə ixracatının 

yarıdan çoxunu təşkil edir. Bəli,son illərdə neft faktorundan asılılıq azalır, amma 

hələ də uzun müddət iqtisadiyyatımızın aparıcı sahəsi olaraq qalacaqdır. Dünya 

bazarında hər dəfə neftin qiymətinin dəyişməsi iqtisadi vəziyyətimizə təsir 

edəcəkdir. Ən düzgününü  isə statistika deyir. Dövlət Gömrük Komitəsinin 

açıqlamalarına baxdıqda bu daha aydın görünür. 

            2020-ci ildə ÜDM üzrə neft istehsalının enişi 7% təşkil edib. Bu da ölkə 

üzrə azalan iqtisadiyyatın təxmini 2 qatı qədərdir. Keçən il 29,23 milyon ton 

neftin ixracı bəyan olunub. Bu, 2019-cu il ilə müqayisədə kəmiyyət baxımından 

5,9 % azdır. Maliyyə baximindan isə azalma 36.8 % təşkil etmişdir. Bu da 

kifayət qədər böyük rəqəmdir. Ümumilikdə ,neftin ixrac dəyəri 9,36 milyard 

dollar olmuşdur. Belə güclü enişə baxmayaraq, ümumi ixracatda neftin payı 

68,15 % təşkil etmişdir. Bunun da səbəbi  ixracatda qeyri-neft sektorunun 

payının azalmasıdır və bu azalma da 2,6 % olmuşdur. Sevindirici xəbərdir ki, 

təbii qazın  ixracından gəlirimiz artmışdır. 

          Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, ümumilikdə 2020 –ci 

ildə xarici ticarət dövriyyəsi 24,47 milyard dollar təşkil etmişdir. Bu da 2019- cu 
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il  ilə müqayisədə 26,5% azdır. İxracın payı 13,74 milyard dollar(geriləmə 

30%),idxal isə 10,73 milyard dollar (geriləmə 21,5%) olmuşdur. Buradan 

görmək olur ki, müsbət saldo 4 milyard dollar ətrafındadır və keçən dövrlə 

müqayisədə 49,6 % azdır. Bəli, 2020 –ci ildə iqtisadiyyatımız kiçilsə də, buna 

rəğmən xaricdən aldığımız maldan daha çox xaricə mal satmışıq. Satdığımız 

malın 86,53% neft-qaz sektorunun payına düşmüşdür. Hökumət iqtisadiyyatın 

şaxələnməsinə nə qədər çalışsa da, belə görünür ki, bu hal hələ də uzun müddət 

davam edəcəkdir. Vəziyyəti düzəltmək üçün birinci növbədə ölkəmizdə və 

dünyada koronavirusa qarşı vaksinasiya kütləvi hal almalı, iqtisadiyyatın 

sahələrinə qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Dünya üzrə iqtisadi 

fəallıq artmalı, neftə tələbat artmalı və qiyməti qalxmalıdır. 

        İkinci növbədə, cənub qaz dəhlizinin(TAP) işə başlaması ilə Avropaya qaz 

satışından büdcəmizə gələn gəlir ilbəil artacaqdır. İstisna deyildir ki, ixracda neft 

və qazdan daxilolmaların da həcmi artacaqdır. Belə görünür ki, hələ uzun illər 

Azərbaycan büdcəsinin gəlir hissəsi neft-qaz satışından asılı olacaqdır. 

         İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına əsasən 2021-ci ildə Azərbaycanda 

ÜDM-in 1,9 %, 2022-ci ildə isə 3,4 % artımı gözlənilir. Dünya Bankının yeni 

proqnozuna görə  isə, 2021-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,8 % artacaq. Bu 

barədə ―APA-Economics‖ Dünya Bankının region üzrə dərc olunmuş yeni 

hesabatına istinadən xəbər verir. Bank 2022-ci ildə iqtisadi artımın 3,9 % 

olacağını proqnozlaşdırir. 

         Bildiyimiz kimi, 2021-ci ilin  Azərbaycan Dövlət Büdcəsində neftin 

qiyməti 40 $ səviyyəsində götürülmüşdür. Nəzərə alsaq ki, neft satışından gələn 

gəlirlər büdcənin gəlir hissəsində əsaslı paya malikdir və bu ilin əvvəlindən 

yüksək keyfiyyəti ilə seçilən Azərilayt markalı neftin dünya birjalarında bir 

barrelinin qiyməti 60 $ dan baha satılır,bu bizə daha  çox ümid  və stimul verir. 

          Pandemiya ili olan 2020-ci ilin iqtisadiyyat üçün ağır keçməsinə 

baxmayaraq, xalqımız üçün uğurlu olmuş,3 0 il ərzində  işğal altinda olan  

torpaqlarımızın mənfur ermənilərin işğalından  azad olunduğu il kimi tarixə 

düşmüşdür. 

          Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci il martın 31-

də Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının videokonfrans formatında qeyri-

formal Zirvə görüşündə çıxışı  zamanı demişdir: - ‖Müharibə başa çatdı, 

münaqişə tarixdə qaldı. Yeni imkanlar yarandı. Onların arasında hesab edirəm 

ki, ən vacib imkan nəqliyyat imkanlarıdır. Bu gün biz artıq Zəngəzur dəhlizi 

üzərində çox fəal çalışırıq. Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur indi türk 

dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, 

kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün türk dünyasını birləşdirəcək ,eyni 

zamanda, digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq, o cümlədən Ermənistan 

üçün Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə Türkiyə ilə birləşir, 

Orta Asiya Avropa ilə birləşir. Yəni, yeni nəqliyyat dəhlizi yaranmaqdadır. Artıq 

Azərbaycan bu işlərə start vermişdir. Əminəm ki, tərəfdaş ölkələr də bu 

imkanlardan istifadə edəcəklər.‖ 

        Artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarda geniş quruculuq işlərinə start 

verilmiş, infrastruktur qurulmağa başlanılmışdır. Dövlətimiz və bizə dost olan 

ölkələr tərəfindən qoyulan investisiyalar sayəsində iqtisadi fəallıq artacaq, yeni-

yeni iş yerləri açılacaqdır. Düşmənlərimizin məğlubiyyəti  və xalqımızın 
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Qələbəsi ilə başa çatan 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq 10 noyabr 2020 –

ci il  tarixdə imzalanmış bəyannamədə göstərilən şərtə əsasən tarixi torpağımız 

olan Zəngəzur ərazisindən keçməklə dəhliz vasitəsi ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə Zəngilan rayonu arasında əlaqə yaradılacaqdır. Bu əlaqə 

gələcəkdə yeni iqtisadi və siyasi reallıqlar yaradacaq, ölkəmizin və bölgənin 

sürətli inkişafına güclü təkan verəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

НАДЖАФ АЛИЕВ 

РОЛЬ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

              Согласно исследованию, проведенному в статье, она охватывает масштабные 

проекты, реализуемые государством для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Азербайджанской Республики. Предлагается анализ 

экономической ситуации в период пандемии и постпандемии и пути выхода из ситуации. 

            Ключевые слова: экспортный потенциал, ускорение развития 

предпринимательства, основные приоритеты экономической политики государства, 

диверсификация экономики. 

 

SUMMARY 

NAJAF ALIYEV 

THE ROLE OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT AND EFFICIENT USE OF 

EXPORT POTENTIAL 

          According to the research conducted in the article, it covers large-scale projects 

implemented by the state to ensure sustainable socio-economic development of the Republic of 

Azerbaijan. An analysis of the economic situation during the pandemic and post-pandemic and 

ways out of the situation are offered. 

         Key words: export potential, accelerating the development of entrepreneurship, the main 

priorities of the state's economic policy, diversification of the economy. 
 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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QEYRĠ-NEFT SEKTORUNDA QISAMÜDDƏTLĠ KREDĠTLƏġMƏNĠN 

 PRĠORĠTET ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə əvvəlcə bank sisteminin fəaliyyətinin və onun apardığı kredit siyasətinin 

əhəmiyyəti Ģərh olunmuĢdur. Qeyri-neft sektorunda aparılan  kreditləĢmə siyasətinin məqsəd və 

hədəfləri göstərilmiĢ, bu istiqamətdə bank sisteminin rolu izah olunmuĢdur. Ġqtisadiyyatda 

dinamik inkiĢafın təmin edilməsində, iqtisadi aktivliyin gücləndirilməsində qısamüddətli 

kreditləĢmənin əhəmiyyəti vurğulanmıĢdır.  

Qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləĢmənin daha da səmərəli Ģəkildə həyata 

keçirilə bilməsi üçün dünya təcrübəsində tətbiq edilən açıq kredit xəttinin, kontokorrent 

kreditləĢmənin və overdraft kreditləĢmənin qısa izahı verilmiĢdir. Onlara əsaslanaraq 

qısamüddətli kreditləĢmənin prosesdə iĢtirak edən hər bir tərəf üçün uyğun olması Ģərtləri də 

müəyyən edilmiĢdir. Həmin Ģərtlərə banklarda kapitalın adekvatlıq səviyyəsinin qorunması, aktiv 

və passivlərin uyğunluğu, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlər üçün kredit 

resurslarının əlçatanlığı, kreditləĢmədə tətbiq edilən faiz siyasətinin optimallığı və s. aid edilə 

bilər. 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, qısamüddətli kreditləĢmə, prioritet istiqamətlər, açıq 

kredit xətti, kontokorrent kreditləĢmə, overdraft kreditləri 

 

I. GiriĢ 

İqtisadiyyatın bütün sahələrinin qarşılıqlı dinamik inkişafı son nəticədə 

ölkə iqtisadiyyatında müsbət meyllərin yaranmasını və eyni zamanda sabit, 

dayanıqlı və davamlı inkişafı təmin edir. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin 

hansı səviyyədə inkişaf etdirilməsi zərurəti ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin 

prioritetlərindən və qarşıya qoyulan hədəflərdən asılıdır. Qeyri-neft sektorunun 

inkişaf etdirilməsi isə ölkə iqtisadiyyatında prioritetə çevrilən iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası siyasətinin tərkib hissəsi olmaq etibarilə yüksək əhəmiyyətə 

malikdir. Bu sektorun inkişafının təmin edilməsi və səmərəliliyin daha da 

artırılması, bu sahədə fəaliyyət göstərən biznes strukturlarının dinamizminin və 

iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi, onların iqtisadiyyatdakı rolunun daha da 

artırılması, ümumi daxili məhsuldakı payının artırılması və s. üçün lazım olan ən 

mühüm prioritetlərdən biri də onların kredit resurslarına əlçatanlığının təmin 

edilməsidir. Bu məqsədlə həmin strukturların banklarla münasibətlərinin vəhdət 

təşkil etməsi zəruridir. Qeyd edilən məsələlər öz əksini 06.12.2016-cı il tarixində 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi "Azərbaycan 

Respublikasında Maliyyə Xidmətlərinə dair Strateji Yol Xəritəsi"ndə tapmışdır 

(1, s. 5). 

Dövlət uğurlu, iqtisadi siyasət aparmaq məqsədilə bir çox vasitə, 

üsullardan və eyni zamanda bəzi strukturlardan daha geniş istifadə edir. Belə 

strukturlardan biri də məhz banklardır. Qeyri-neft sektorunda dinamik inkişafın 

təmin edilməsində banklar müstəsna rola malikdirlər. Onlar müxtəlif maliyyə 

xidmətləri tətbiq edərək qeyri-neft sektorunda iqtisadi aktivliyi yüksəldə bilirlər. 

Belə xidmətlərdən biri də qısamüddətli kreditləşmədir.  
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II. Qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləĢmənin  

xarakterik xüsusiyyətləri 

Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi çoxşaxəli məqsədlərin yerinə 

yetirilməsini təmin edən diversifikasiya siyasətinin ən mühüm elementinə 

çevrilmişdir. Bu sektorda həm şaquli, həm üfüqi, həm əlaqəli, həm də əlaqəsiz 

diversifikasiyanın aparılmasında kreditləşmə əməliyyatlarının rolu böyükdür. 

İqtisadiyyat sahələrinin pul vəsaitləri ilə vaxtlı-vaxtında təmin edilməsində 

dövlət bank sistemindən səmərəli şəkildə istifadə edir. Pul, kredit, depozit, 

valyuta, investisiya siyasəti sahəsində dövlət bankların normativ-hüquqi 

fəaliyyətini tənzimləyir, zəruri hallarda onlara öz köməyini göstərir. 

İqtisadiyyatda daha səmərəli nəticələrin əldə olunması məqsədini güdərək, 

dövlət bankların daimi olaraq  inkişaf  etməsini, güclənməsini, 

rəqabətqabiliyyətliliyinin və kreditqabiliyyətliliyinin möhkəmlənməsini diqqət 

mərkəzində saxlayır. Bu vasitə ilə dövlət bankları iqtisadiyyatı 

maliyyələşdirməsi və kreditləşdirməsi üçün uyğun şəraitin yaradılmasını təmin 

edə bilir.  

2014-cü ildə dünya neft bazarında baş verən qiymət volotilliyi nəticəsində 

iqtisadiyyatda baş verən geriləmələr Azərbaycan iqtisadiyyatında da mənfi 

meyllər yaratdı. Bu meyllər içərisində investor və emitentlərin, kreditorların 

işgüzar aktivliyinin məhdudlaşması xüsusən nəzərə çarpırdı. Bu meyllərin təsiri 

altında kiçik və orta biznesin inkişafında durğunluq yaranmış, geriləmələr baş 

vermiş, xeyli sayda biznes strukturları fəaliyyətini dayandırmışdır. Ölkənin 

maliyyə bazarında meydana gələn mənfi meyllərdən biri də maliyyə 

resurslarının qeyri-səmərəli istifadəsi ilə bağlı olmuşdur. Nəticədə kiçik və orta 

biznes zəifləmişdir.  

İqtisadiyyatda dinamik inkişafı bərpa etmək üçün əsas vasitə kimi 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi seçilmiş, onun gücləndirilməsi diqqət mərkəzinə 

gətirilmişdir. Bu istiqamətdə əsas vasitələrdən biri də qeyri-neft sektorunda 

qısamüddətli kreditləşmənin düzgün təşkili və sürətləndirilməsi olmuşdur. 

Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlər dövriyyə 

vəsaitlərinin çatışmazlığı ilə rastlaşdıqları halda bank vəsaitlərini kredit şəklində 

almaq üçün müraciət edirlər. Böhran baş verdiyi halda iqtisadiyyatda baş verən 

geriləmələrin əsas səbənlərindən biri məhz dövriyyə vəsaitlərinin çatışmazlığının 

bərpa olunmaq imkanının çox aşağı olması idi. Bu vəziyyəti ortaya çıxaran 

səbəblər aşağıdakılardan ibarətdir. Birinci devalivasiyadan sonra depozit və 

kredit portfeli yüksək sürətlə dollarlaşmaya məruz qalmışdır. Depozitlərdə bu 

səviyyə 50%-dən 85%-ə, kreditlərdə isə 27%-dən 51%-ə qalxmışdır. İkinci 

devalivasiyadan sonra isə bank sistemindən böyük məbləğdə maliyyə 

vəsaitlərinin kənarlaşması baş vermişdir. Bu səbəblərin nəticəsində kiçik və orta 

biznesə potensial dəstək verə biləcək bank sektorunda aktivlik azalmış, 

kreditləşmə prosesləri zəifləmişdir (3). 

Ölkə iqtisadiyyatında baş verən geriləmələr fonunda kreditorların aktivlik 

səviyyəsi aşağı düşmüş, borcalanların ödəmə qabiliyyəti zəifləmişdir. Nəticədə 

bazarda kredit risklərinin səviyyəsi yüksəlmişdir. Ölkənin kredit bazarının 

məcmu kredit portfelində qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta 

sahibkarlıq müəssisələrinin təsirli dərəcədə yüksək paya sahib olduqlarına görə 

banklar həmin müəssisəlrin borc yükünün azaldılması və kredit risklərinin 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

40 

səmərəli idarə edilməsi üçün kredit portfelinin restrukturizasiyasını çıxış yolu 

kimi qəbul etmişlər (1, səh 9). Məhz bu tədbirlər nəticəsində qeyri-neft 

sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin prioritet istiqamətlərindən biri 

yaranmışdır. Belə ki, kredit bazarında baş vermiş kataklizmlərin mənfi meylləri 

müəyyən dərəcədə səngimiş, növbəti illərdə kredit qoyuluşlarının həcmi artmış, 

kredit əməliyyatları üzrə ehtiyatlanma xərcləri çoxalmışdır. Bu tədbirlər 

nəticəsində banklarda məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı müəyyən edilmiş 

minimum normativlərə yaxın olmuşdur. Bu isə qeyri-neft sektorunda qısa 

müddətli kreditləşmənin uğurlu və səmərəli şəkildə aparılması üçün baza rolunu 

oynamışdır.  

Ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatında baş verən böhran zamanı yaranmış 

olan mənfi meyllərin aradan qaldırılmasının hədəf və prioritetlərinin müəyyən 

edilməsi qeyri-neft sektorunda kreditləşmənin prioritet, üstünlük verilən 

istiqamətlərinin, parametrlərinin tətbiq edilməsini zərurətə çevirmişdir.  

Qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənın vəziyyətinin təhlili 

göstərir ki, kreditləşmənin bu növünün həyata keçirilməsi üçün ən mühüm 

şərtlərdən biri də kredit qouluşları ilə kredit resurslarının uyğunluğu problemidir. 

Qısamüddətli kreditləşmə üçün qısamüddətli passivlərdən istifadə olunması 

banklar üçün daha uyğun və səmərəlidir. 

Çünki qısamüddətli kredit verilməsi və kredit resurslarının yaradılması bu 

əməliyyatlarda dialektik vəhdətin iki tərəfinə də uyğundur. Bu, o deməkdir ki, 

onlar öz aralarında qarşılıqlı əlaqədədirlər və biri digəri olmadan mövcud ola 

bilməz (2, səh 194). Bu səbəbdən də qısamüddətli kreditləşmədə istifadə edilən 

kredit resursları həm passiv, həm də aktiv olaraq həm miqdarına, həm 

müddətinə, həm də faiz dərəcələrinə görə bir-birinə uyğun olmalıdırlar. Məhz bu 

uyğunluq bank tərəfindən aparılan qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kredit 

siyasətinin şərtlərini ödəməlidir. Elə bu səbəbdən də bu sahədə kreditləşmə 

zamanı nəzərə alınmalı, zəruri ilk amillərdən biri də kredit resurslarının 

keyfiyyət göstəriciləridir.  

Banklar iqtisadiyyatın böhran sonrası dövründə qeyri-neft sektorunda 

qısamüddətli kreditləşməni təşkil edərkən həmin strukturlarda zərurət üzrə həm 

istehsal fondlarının, həm də dövriyyə fondlarının artırılması istiqamətində 

fəaliyyəti reallaşdırırlar. Bu məqsədlərə verilən kreditlər bir qayda olaraq bankda 

formalaşdırılan kredit resursları qədər ola bilər. Banklar tərəfindən tədavül 

sferasına, yəni mal-material qiymətlilərinin əldə olunmasına yönəldilən 

kreditlərin məbləği bankda toplanmış kredit resursları ilə məhdudlaşmamalıdır. 

Ona görə ki, etibarlı təminatı olan mal-material qiymətliləri üçün verilən hər bir 

yeni kredit axınları yeni dəyər, resurs yaradır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 

istehsal fondlarının yaradılmasına sərf olunan xərclərin kreditləşdirilməsi 

banklarda əvvəlcədən kifayət dərəcədə kredit resurslarının toplanmasını tələb 

edir. Hər iki halda dövriyyəyə buraxılan kredit vəsaitləri mal-material 

qiymətlilərinin ekvivalenti kimi çıxış edir. Birinci halda o, tədavül sferasına 

daxil olan mal-material qiymətlilərinin, ikinci halda isə tədavül sferasını tərk 

edən mal-material qiymətlilərinin ekvivalenti rolunda çıxış edir (2, səh 195). 

Araşdırmalar göstərir ki, həm mahiyyətinə, həm iqtisadi məzmununa, həm 

də daşıdığı əhəmiyyətinə görə qısamüddətli kreditləşmənin hər iki halı, yəni 

qeyri-neft sektorunda həm istehsal fondlarının artırılması, həm də dövriyyə 
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fondlarının artırılmasına yönəldilən kreditləşmə banklarda qeyri-neft sektorunun 

kreditləşməsinin prioritetinə çevrilməlidir. Çünki qeyd edilən hər iki hal qeyri-

neft sektorunda fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərdə vəsait çatışmazlığının 

operativ qaydada həll edilməsini reallaşdıra bilər ki, bu da istənilən anda iqtisadi 

inkişafın artım tempini sürətləndirə və diversifikasiya prosesini genişləndirə 

bilər.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, böhrandan sonrakı, iqtisadiyyatın bərpa 

olunması prosesində, qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin mühüm 

prioritet istiqamətlərindən biri də həm şaquli, həm də üfüqi istiqamətlərdə 

ekspansiv kredit siyasətinin həyata keçirilməsi prioritetə çevrilməlidir. Çünki bu 

vasitə ilə həyata keçirilən yumşaq pul siyasəti iqtisadiyyatın qısa müddət ərzində 

canlanmasını və bu sahədə işgüzar fəallığın artmasını təmin edə bilər (5, səh 

216). 

Banklar tərəfindən qeyri-neft sektorunun qısamüddətli kreditləşdirilməsin-

də ən mühüm prioritetlərdən biri də maliyyə vəsaitlərinə bu sektorun subyektləri 

üçün əlçatanlığın yüksək səviyyədə təmin edilməsi məqsədilə ənənəvi müddətli 

depozit siyasətindən depozit portfelinin daha təkmil, daha peşəkar, daha mobil 

idarəetmə modelinə keçidin tətbiq olunmasıdır. Belə modelin tətbiq edilməsi 

iqtisadiyyatda diversifikasiya aparan ölkələrin iqtisadiyyatına daha çox səmərə 

vermişdir (6, səh 216). 

Qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin ən mühüm prioritet-

lərindən biri də bu kreditləşmə prosesində aparılan faiz siyasətindən ibarət 

olmalıdır. Belə ki, operativ qaydada həyata keçirilən kreditləşmə zamanı faiz 

dərəcələri optimal səviyyədə aşağı olmalıdır. Bununla paralel olaraq kreditin 

ödənişi və qaytarılma şərtləri borcalanların fəaliyyət məqsədlərinə tam uyğun 

olmalıdır. Sadalanan parametrlərin mövcud olması qeyri-neft sektorunda 

qısamüddətli kreditləşmənin sürətlə yayılması bu sahənin inkişaf etməsi üçün ən 

zəruri şərtlərdən biri kimi çıxış edə bilər (4, səh 57). 

Araşdırma və təhlillər göstərir ki, ekspansiv pul siyasəti və ekspansiv 

kredit siyasəti aparıldığı ölkələrdə kreditləşdirilən iqtisadi subyektlərin fəaliyyət 

dairəsi daha da böyüyür, genişlənir, onların yaratdıqları dəyər həcmi artır, bu 

səbəbdən onların ÜDM-dəki payı artır. Bu nəticəyə əsaslanaraq demək olar ki, 

qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin səmərəliliyinin artırılmasında 

mühüm prioritetlərdən biri də kreditin ekspansiyasından ibarət ola bilər.  

Dünya ölkələrində, xüsusən də güclü bank sistemlərinə malik olan 

ölkələrdə  qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin bir sıra qabaqcıl 

üsulları tətbiq edilir. Həmin üsulların hər biri opertaiv qaydada kreditləşməyə 

imkan yaradır. Məhz bu səbəbdən də həmin kreditləşmə formalarının hər birinin 

Azərbaycanda tətbiqi prioritet istiqamət kimi istifadə edilə bilər.  

Belə kreditləşmə formalarından biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

banklarında geniş şəkildə istifadə edilən kredit xəttinin açılmasıdır. Bu forma 

özündə bankla borcalan arasında başlanmış razılaşmanı etiva edir. Təcrübə 

göstərir ki, kredit xətti bir qayda olaraq bir illik müddətə açılır. Çox az, yəni 

müstəsna hallarda yəni borcalanın yüksək səviyyədə maliyyə vəziyyəti, onun 

fəaliyyət göstərdiyi bazarda reytinqi, dövlət maliyyə orqanları ilə intizamlı 

davranış tarixi olduğu halda kredit xətti iki il müddətinə açıla bilər. Tərəflər 

arasındakı bağlanan razılaşmada kredit xətti üzrə kreditin maksimum məbləği, 
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kreditdən istifadə və onun qaytarılma müddəti və həmçinin icrası  vacib olan bir 

sıra digər şərtlər öz əksini tapır. Kreditləşmənin bu forması tətbiq edilərkən bank 

müştərinin maliyyə vəziyyətinin pisləşdiyini müşahidə edərsə, bu halda kredit 

xətti üzrə müəyyən edilə bilən məbləğ azaldıla bilər və ən pis halda isə kredit 

xətti bağlana bilər. Təcrübədə bu növ kreditləşmənin iki forması tətbiq edilir. 

Onlar aşağıdakılardır: 1) mövsümi kredit xətti; 2) bərpa edilən kredit xətti. Hər 

iki kreditləşmə forması ABŞ-da geniş şəkildə tətbiq edilir (9, səh 267). 

Dünya praktikasında qısamüddətli kreditləşmənin daha bir mütərəqqi 

forması olan kontokorrent kreditləşmə tətbiq edilir. Kreditləşmənin bu forması 

daha çox Avropa ölkələrində, xüsusən də Almaniyada geniş intişar tapmışdır (8, 

səh 39). 

Kontokorrent forma özündə ikitərəfli kredit əməliyyatların özünəməxsus 

parametrlərini əks etdirir. Bu forma kreditləşmədə tərəflərdən biri kreditor 

rolunda çıxış edən bank, digəri isə borcalan qismində çıxış edən müştəridir. 

Tərəflər arasında bağlanan müqavilə əsasında razılaşdırılmış dövr ərzində 

tərəflər bir-birinə pul vəsaitləri üzrə iddia, tələb irəli sürmürlər. Burada məqsəd 

müqavilə ilə nəzərdə tutulan əməliyyatların hər iki tərəfin iştirakı ilə səmərəli 

şəkildə, uğurla başa çatdırılmasından və sonda isə ümumi saldonun çıxarılmasını 

təmin etməkdən ibarətdir. Nəticədə vahid kontokorrent hesabı üzrə aparırmış 

əməliyyatların məcmusu üzrə tərəflər arasında hesablaşma aparılır. Sonda isə 

kontokorrent müqavilə əsasında, kontokorrent münasibətlər şəraitində qarşılıqlı 

ödəmə yalnız əməliyyatlar üzrə son saldo çıxarıldığı halda tələb edilir. 

Kontokorrent əməliyyatın son nəticəsi ya bankın, ya da ki, kontragentin xeyrinə 

yekunlaşır. Bu forma kreditləşmənin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də ondan 

ibarətdir ki, kontokorrent münasibətlər yalnız o halda mövcud olur ki, vəsaitlərə 

tələbat mütəmadi olaraq hər iki tərəfdə yaranmış olsun. Bu kreditləşmənin əsas 

məqsədi kontragentlərin vəsaitlərinin etibarlı saxlanmasından və həyata keçirilən 

əməliyyatların həcminin çoxaldılmasından ibarətdir (10, səh 67). 

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi, qısamüddətli kreditləşmənin 

geniş tətbiq edilən formalarından biri də overdraftdır. Məlum olduğu kimi, 

kreditləşmənin bu forması daha çox anqlo-sakson ölkələrində tətbiq edilir. 

mahiyyətinə görə mənfi saldo mahiyyətini daşıyan bu kreditləşmə forması 

müştərinin hesabında olan vəsaitdən çox vəsait silinməsi faktı ilə baş verir. Bu 

birbaşa cari hesabla bağlıdır. Bu formada kreditləşmənin həyata keçirilməsi üçün 

tərəflər arasında müqavilə bağlanır. Bu müqavilədə overdraftın maksimum 

məbləği, müddəti, onun verilmə və ödənilmə qaydaları və s. vacib parametrlər 

əks olunur. Overdraftın tipik xarakteri onun qısamüddətli və keçici olmasıdır. O, 

müştəriyə müvəqqəti olaraq hesabda xərclərin daxilolmaları üstələdiyi vaxt 

qısamüddətli maliyyələşməsi problemlərini həll etməyə imkan verir. Overdraftla 

bağlı hesabda vəsaitlərin dinamikası aydın istifadə edilən dəyişmə xarakterinə 

malik olmalıdır. Bu o deməkdir ki, mütəmadi olaraq kredit saldosu debet saldosu 

ilə və ya əksinə əvəz olunmalıdır (10, səh 127). 

Dünya ölkələrində qısamüddətli kreditləşmənin təşkilinin təcrübəsi 

cəhətlərini araşdıraraq görürük ki, ABŞ-da, İtaliyada, Almaniyada, Fransada və 

bir sıra digər qabaqcıl ölkələrdə qısamüddətli kreditləşmənin ayrı-ayrı 

parametrlərində bəzi fərqlər mövcud olsa da, oxşar cəhətlər və məqsədlər daha 

çoxdur. Bu isə bankların öz müştəriləri ilə qarşılıqlı, şəffaf münasibətlərdən və 
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onların problemlərinin həll edilməsi məqsədlərindən asılı olaraq meydana çıxır 

(7, səh 6). 

III. Nəticə  
Qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin təşkili xüsusiyyətlərini, 

tənzimləmə qaydalarını, onun səmərəsini təhlil edərək belə bir qərara gəlmək 

olar ki, bu kreditləşmə forması iqtisadiyyatın daha da sürətli inkişaf 

etdirilməsini, diversifikasiyanın gücləndirilməsini, məşğulluq səviyyəsinin 

artırılmasını, ümumi daxili məhsulun həcminin artırılmasını və s. təmin edən 

mənbə kimi çıxış edir. Bu baxımdan qeyri-neft sektorunda qısamüddətli 

kreditləşmənin daha da səmərəli şəkildə təşkil edilməsi üçün onun prioritet 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi zəruri tələbat kimi ortaya çıxır. Tərəfimizdən 

aparılan araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qeyd edilən 

kreditləşmənin prioritet istiqamətləri kimi dünya təcrübəsində geniş istifadə 

edilən açıq kredit xətti, kontokorrent kreditləşmə, overdraft kreditləşmə çıxış 

edir. Bunlarla yanaşı həmin kreditləşmə zamanı banklarda kapital adekvatlığının 

qorunması, onun kifayətliliyinin təmin edilməsi, aktiv və passivlərin 

uyğunluğunun həmişə nəzarətdə saxlanması, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət 

göstərən iqtisadi subyektlər üçün kredit resurslarının əlçatanlığının zəruri 

səviyyədə olması, bu sahədə həyata keçirilən faiz siyasətinin borcalanın 

maraqlarına uyğun olması diqqət mərkəzində olmalıdır. Qeyd edilən istiqamətlər 

üzrə fəaliyyətin düzgün təşkil olunması son nəticədə həm bankın, həm qeyri-neft 

sektorunda fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərin hər birinin və həmçinin 

iqtisadiyyatın ümumi inkişaf səviyyəsini təmin edə bilər. 

Kreditləşmənin qeyd edilən formalarının səmərəli şəkildə tətbiq edilməsi 

nəticəsində eyni zamanda ölkənin bank sisteminin möhkəmlənməsinə gətirib 

çıxaran nəticələr də əldə etmək olar. Bu həm ayrı-ayrılıqda hər bir kredit 

təşkilatının, hər bir iqtisadi subyektin inkişafını təmin edən, paralel olaraq onları 

kompleks halında inkişaf etdirən amil kimi çıxış edə bilər.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭМИЛЬ СЕИДОВ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В  

НЕНЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ 

В статье в первую очередь разъясняется деятельность банковской системы и 

важность ее кредитной политики. Обозначены цели и задачи кредитной политики в 

ненефтяном секторе, а также разъяснена роль банковской системы в этом направлении. 

Подчеркнута важность краткосрочного кредитования для обеспечения динамичного 

развития экономики и усиления экономической активности. 

Для повышения эффективности проведения краткосрочного кредитования в 

ненефтяном секторе дается краткое объяснение применяемых в мировой практике 

открытой кредитной линии, контокоррентного и овердрафтового кредитования. На их 

основе определены условия краткосрочного кредитования для каждой стороны, 

участвующей в процессе. Эти условия включают в себя защиту достаточности капитала в 

банках, соответствие активов и пассивов, доступность кредитных ресурсов для 

хозяйствующих субъектов, работающих в ненефтяном секторе, политику оптимальных 

процентных ставок, применяемую при кредитовании и т. д.  

Ключевые слова: ненефтяной сектор, краткосрочное кредитование, приоритетные 

направления, открытая кредитная линия, контокоррентное кредитование, овердрафт 

кредиты 

 

SUMMARY 

EMIL SEYIDOV 

PRIORITY AREAS OF SHORT-TERM LENDING IN THE NON-OIL SECTOR 

In the article, the importance of the activity of the banking system and its credit policy has 

been explained. The goals and objectives of the lending policy in the non-oil sector have been 

indicated, and the role of the banking system in this direction has been explained. The 

importance of short-term lending in ensuring dynamic development of the economy and 

strengthening economic activity has been emphasized.  

To increase the efficiency of short-term lending in the non-oil sector, a brief explanation 

of the open line of credit, current account and overdraft lending used in the world practice was 

given.  On their basis, the terms of short-term lending were determined for each party involved 

in the process. These conditions include the protection of capital adequacy in banks, the 

adequacy of assets and liabilities, the availability of credit resources for economic entities 

operating in the non-oil sector, the optimal interest rate policy applied in lending, etc. 

Key words: non-oil sector, short-term lending, priority areas, open line of credit, current 

credit, overdraft loans 
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MƏSULĠYYƏT SIĞORTASI VƏ ONUN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Məsuliyyət sığortası (üçüncü tərəf sığortası da deyilir), alıcını ("sığortalı") məhkəmə 

iddiaları və oxĢar tələblər tərəfindən qoyulmuĢ öhdəlik risklərindən qorumaq üçün ümumi 

maliyyələĢdirmə sisteminin bir hissəsidir və sığortalı alıcıya sığorta müĢavirinin əhatə dairəsinə 

daxil olan iddialar üçün məhkəməyə verə bilər. 

Məsuliyyət sığortası, üçüncü Ģəxslərin sığorta tələblərinə qarĢı xüsusi bir qoruma təklif 

etmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur, yəni ödəniĢ adətən sığortalıya deyil, əksinə sığorta 

müqaviləsinin tərəfi olmayan zərər çəkən birinə ödənilir. Ümumiyyətlə, qəsdən vurulmuĢ ziyan, 

habelə müqavilə məsuliyyəti məsuliyyət sığortası müĢavir ilə əhatə olunmur. Ġddia edildikdə, 

sığorta daĢıyıcısının sığortalıyı müdafiə etmək vəzifəsi (və hüququ) var. 

Müdafiənin qanuni xərcləri, normal olaraq siyasətdə əksini göstərmədiyi təqdirdə siyasət 

məhdudiyyətlərinə təsir etmir; bu məhkəmə qaydası faydalıdır, çünki məhkəmə iĢlərinə gedəndə 

müdafiə xərcləri artmağa meyllidir. Bir çox halda, müĢavirin müdafiə hissəsi əslində sığortadan 

daha dəyərlidir, çünki mürəkkəb hallarda, iĢi müdafiə etmək üçün tələb olunan məbləğdən çox 

ola bilər, xüsusən sığortalıların "narahatlıq" deyilən hallarda heç bir məsuliyyət məhkəməyə 

verilməməsinə baxmayaraq müdafiə olunmalıdır. 

Açar sözlər: Sığorta, əhəmiyyət, Azərbaycan, məsuliyyət 

 

Məsuliyyət sığortası Avropada XIX əsrdə yaranmışdır. Sığortanın bu növü 

cəmiyyətin XVII – XIX əsrlərdəki sənaye və texniki inqilabların mənfi 

nəticələrini azaltmağın zəruriliyi barədə məlumatlılığı nəticəsində meydana 

gəldi. 

İlk dəfə 1825-ci ildə Fransada mülki məsuliyyət sığortası qəzalara qarşı 

atçılıq nəqliyyatının sığortası ilə birlikdə ortaya çıxdı.  

Məsuliyyət sığortasının ən böyük inkişafı XIX əsrin sonunda, Qərb 

ölkələrinin qanunvericiliyində işçilərin ölümü və ya iş yerində onlara xəsarət 

yetirmək üçün təşəbbüskarın günahkarlığı nəzərə almadan (müəssisənin) 

məsuliyyət prinsipini müəyyənləşdirdi. Əvvəllər işçilərə dəymiş ziyan üçün 

kompensasiya yalnız sahibkarın və ya onun səlahiyyətli nümayəndələrinin 

təqsirinin sübutlarını təqdim edə bildikləri hallarda həyata keçirilirdi. Beləliklə, 

məsuliyyət sığortasının mahiyyəti sahibkarların (müəssisələrin) müəyyən 

risklərini sığorta təşkilatlarına ötürmək olan müasir mülki məsuliyyət sığortası 

institutu meydana gəldi (1, s. 23). 

XX əsrin sonlarında sivil ölkələrdə məsuliyyət sığortası növlərinin siyahısı 

xeyli genişlənmişdir ki, bu da ayrı-ayrı vətəndaşların, müəssisələrin, iqtisadiyyat 

sahələrinin (yol nəqliyyatı, ətraf mühit, kosmik, kimyəvi, dərman, və s.) və 

üçüncü şəxslərin əmlakına və şəxsi mənafelərinə toxunan qüvvələrin öhdəsindən 

gəlirdi. 

Hal-hazırda məsuliyyət sığortası iqtisadiyyatın sosial əhəmiyyətli sahələrini 

tənzimləyən təsirli vasitələrdən biri və vətəndaşların mülkiyyət maraqlarının 

qorunmasını təmin edən bir mexanizm kimi qəbul edilir. 

Bununla birlikdə, beynəlxalq çərçivədə sənaye hələ lazımi bir inkişaf əldə 

etməmişdir. Ümumiyyətlə, son illərdə sığorta bazarında əhəmiyyətli müsbət 
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dəyişikliklər baş verdi. Ümumi sığorta mükafatı, adambaşına düşən sığorta 

mükafatı kimi sabit artım tempi göstərmişdir. 

Ardıcıl altıncı ildir ki, əmlak sığortası bazar ortalamasının üzərində böyümə 

sürəti göstərir. İl ərzində seqmentdəki mükafatlar 64,8-dən 71,9 milyarda 

yüksəlir, lakin böyümə sürəti azalır, müqavilələrin sayı il ərzində 3,1 milyon 

artdı (2018-ci ildə - 7 milyon). Keçən ildən fərqli olaraq, seqmentin inkişafı 

yalnız bank satış kanalı (+4.4 milyard) ilə deyil, vasitəçi hüquqi şəxslər 

vasitəsilə də (+3 milyard) davam etmişdir. Ümumilikdə agentlik kanalı 3 ildə 2,5 

milyard, 2019-cu ildə 1 milyard itirdi. 

İnşaat maliyyələşdirməsindəki dəyişiklik və inkişaf etdiricilər üçün 

məsuliyyət sığortasından imtina könüllü məsuliyyət sığortası hissəsində mükafat 

həcminin kəskin azalmasına səbəb oldu. Mükafatların həcmi üçdə bir azalaraq 

32,3 milyarda düşdü. Seqment nəqliyyat vasitələri sahibləri üçün məsuliyyət 

sığortası (+1,3 milyard), təhlükəli obyektləri istifadə edən təşkilatların 

məsuliyyəti (+ 0,3 milyard) tərəfindən dəstəklənmişdir (2, s. 49). 

4 ildən bəri qüvvədə olan inkişaf etdiricilərin məsuliyyətinin sığortalanması 

təcrübəsi sığorta bazarına nüfuz itkiləri gətirdi. Praktik olaraq heç bir ödəniş 

olmadı, inkişaf etdirici məsuliyyət sığortası seqmentinin liderləri olan şirkətlər 

bazarı tərk etdilər, tənzimləyicinin sanksiyaları nəticəsində IC Respect LLC, 

Prominstrakh LLC və POVS Developers NCO könüllü olaraq bu prosesdə 

iştirak etdi. 

2020-ci ildə könüllü məsuliyyət sığortası seqmentində ciddi bir dəyişiklik 

olmadı. 

CMTPL seqmentində dəyişikliklər davam edir. Tarif islahatının ilk 

mərhələsi, gəlirli müştəri seqmentləri üçün rəqabətin artmasına səbəb oldu, 

nəticədə orta mükafat 5650-dən 5416 düşdü. 

OSAGO-da 44 şirkət iştirak edir, bunlardan 6-sı mükafat baxımından ilk 

yüzlüyün xaricindədir. İl ərzində 5 iştirakçı bazarı tərk etdi, ümumi bazar payı 

5,7% idi. Seqment lideri ardıcıl üçüncü ildir dəyişir: 2019-cu ildə RESO-

Garantia SPAO bazar payı 14,9%  ilə yenidən 1-ci yeri tutdu.  

2019-cu ildə OSAGO sığorta şirkətlərinin satış strategiyaları çox istiqamətli 

idi. PJSC Ingosstrakh (+1,15 milyon müqavilə), IJSC VSK (+929 min) və PJSC 

IC Rosgosstrakh (+843 min) müştəri bazalarını fəal şəkildə genişləndirdilər. 

"VSK" ASC xaricində ilk onluqdan olan bütün şirkətlər üçün orta mükafatın 

azalmasına baxmayaraq, seqmentin konsentrasiyası artmışdır: TOP-10 

mükafatların 81,6% -ni təşkil edir (2018-ci ildə - 77,7%, 2017-ci ildə -) 78.3%). 

Xatırladaq ki, İsveçrə Təkrarsığorta Şirkəti Swiss Re-nin məlumatlarına 

görə, inkişaf etmiş bazarlarda mülki məsuliyyət sığortasının payı, bir qayda 

olaraq, qeyri-həyat sığortası sektorunda toplanan ümumi mükafatların 8-15% -ni 

təşkil edir.  

2019-cu ilin sonunda qeyri-həyat sığorta bazarı 4.4% artmışdı. Sığorta 

bazarının ümumi həcmi 1,07 trilyon təşkil etmişdir. Dinamika, qeyri-həyat 

bazarında 8.4% artım göstərdiyi bir ilə nisbətən zəif oldu. 2019-cu ildə liderlər 

arasında qutu məhsullarının inkişafı, həyat sığortası siyasətlərinə VHI 

variantlarının əlavə edilməsi, həmçinin tibbi xidmətlər, qəza və sağlamlıq 

sığortasının illik inflyasiyası (+17.8) sayəsində VHI seqmentləri (+28.8 milyard 

idi.), iki illik endirimdən sonra bərpa nəticəsində qanuni şəxslərin endirilmiş 
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dərəcələrlə kredit verilməsi və digər əmlakın sığortalanması (+14.8 milyard rubl) 

səbəbindən baş vermişdi (3, s. 51-54). 

 

Cədvəl 1. Sığorta üzrə mükafat dinamikası 

Sığorta növü 
Töhfələr 

Töhfələrin böyümə 

sürəti Mütləq 

qazanc, 
2019 2018 2018-2019 

Həyat sığortası 409 374 452 400 -9,5 -43 026 

OSAGO 214 949 225 965 -4,9 -11 016 

Qəza və xəstəlik sığortası 187 366 169 521 10,5 17 846 

DMS 180 655 151 843 19,0 28 812 

Avtomatik sığorta 170 547 168 692 1,1 1 855 

Hüquqi şəxslərin əmlak sığortası 103 322 88 524 16,7 14 799 

Vətəndaşların digər əmlakının 

sığortası 

71 901 

 
64 811 10,9 

7 090 

 

Maliyyə riski sığortası 29 739 33 102 -10,2 -3 363 

Yük sığortası 21 612 20 533 5,3 1 080 

Üçüncü şəxsin məsuliyyət sığortası 16 474 16 613 -0,8 -139 

Məcburi dövlət sığortasında hərbi 

qulluqçuların və onlara bərabər 

tutulan şəxslərin dövlət həyatı və 

sağlamlığı sığortası 

15 688 
19 298 

 
-18,7 

-3 610 

 

Ticarət risklərinin sığortası 14 752 10 488 40,7 4 264 

Kənd təsərrüfatı sığortası 5 647 3 731 51,4 1916 

Müqavilə üzrə öhdəliklərin 

lazımınca yerinə yetirilməməsinə 

görə mülki məsuliyyət sığortası 

-2 191 15 470 -114,2 
-17 660 

 

Qeyri-həyat 1 071 803 1 027 101 4.4 44 702 

Digərləri 1481 178 1 479 501 0.1 1 676 

Mənbə: «Эксперт РА», по данным Банка России  

 

Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə 

yetirilməməsinə görə mülki məsuliyyət sığortası seqmenti əslində durğunlaşır: 

zərərli artım fonunda bu sığorta növü üzrə mükafatların həcmi son beş ildə beş 

dəfədən çox azalmışdır (6, s. 160). 

Bənzər tendensiyalar nəqliyyat vasitələri sahibləri üçün mülki məsuliyyət 

sığortasının inkişafı və təhlükəli obyektlər fəaliyyət göstərən təşkilatların mülki 

məsuliyyət sığortası sahəsində də müşahidə olunur. Bu seqmentlərdə mükafat 

artımı qeyri-sabitdir, lakin ödəmə nisbətində davamlı bir artım var. Eyni 

zamanda, nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyət sığortasının könüllü 

məsuliyyət sığortası üzrə ümumi mükafat həcmindəki payı son 5 ildə 10%-dən 

çox artmışdır. Təhlükəli obyektlər işlədən təşkilatların mülki məsuliyyət 

sığortasının payı, əksinə, təxminən 3% azalıb. 

Könüllü məsuliyyət sığortası üçün məcmu sığorta mükafatının ərazi bölgüsü, 

sığorta bazarının bu sektorunun əsasən Mərkəzi bölgədə inkişaf etdiyini göstərir: 

ölkənin DSİA-nın ümumi mükafatlarında ölkənin mərkəzində toplanan 

mükafatların payı 2013-cü ildə 66,8% idi (7, s. 162-164). 

Beləliklə, sığorta fırıldaqçılığı faktlarının mövcudluğu sığortanın maliyyə 

bazasının zədələməsi ilə yanaşı, sığorta şirkətlərinin imicinə də ciddi ziyan 

vurur. 

Ümumiyyətlə, son beş ildə məsuliyyət sığortasının inkişafının təhlili 

əsasında bəzi nəticələr çıxarmaq olar. 
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1. Məsuliyyət sığortası üzrə sığorta haqlarının həcmi əsasən icbari sığorta 

növləri üzrə mükafatlar hesabına formalaşır və araşdırılan dövr üçün könüllü 

məsuliyyət sığortasının payı tədricən azalırdı. 

2. Könüllü məsuliyyət sığortası əsasən ―ehtimal olunan sığorta‖ hesabına 

inkişaf edir. 

3. Könüllü məsuliyyət sığortası bazarının inkişafında kifayət qədər bariz 

ərazi fərqi mövcuddur. 

4. Son illərdə icbari məsuliyyət sığortasının inkişafına yönəlmiş bir sıra 

vacib qanunvericilik qərarları qəbul edilmişdir. 

5. Gələcəkdə əsas icbari məsuliyyət sığortası seqmentinin - OSAGO-nun 

inkişafına ciddi mənfi təsir göstərə biləcək bir sıra amillər mövcuddur (son 

illərdə PCA kompensasiya fondunun həcmində davamlı azalma, artım OSAGO-

da məhkəmə praktikasının amili, bu sektorda sığorta fırıldaqçılığının artması). 

Məsuliyyət sığortasının xüsusi sosial əhəmiyyəti olduğu üçün bu sahənin 

inkişafına dair əlavə tədbirlər görülməlidir. Gələcəkdə icbari sığorta növləri 

siyahısının daha da genişləndirilməsinin ciddi mənfi nəticələrə səbəb ola 

biləcəyini nəzərə almaq lazımdır. Xüsusilə, sığortalılar arasında tarif və sığorta 

qaydalarından narazılıq, sığortaçının müştəriləri tərəfindən saxtakarlıq meylinin 

artması və sığorta əməliyyatlarının zərər nisbətinin artması nəticəsində yaranan 

gərginliyin artmasına zəmin yaradır (4, s. 64-66). 

Əhalinin aşağı sığorta mədəniyyəti və əhəmiyyətli bir hissəsindən sığorta 

təminatını almaq üçün qeyri-kafi iqtisadi imkanlar kontekstində, ölkə şəraitində 

məsuliyyət sığortası sahəsini aktivləşdirməyin ən məqbul və perspektivli yolu 

hesablanmışdır. 

Məsuliyyət sığortasının inkişafı (bütövlükdə sığorta sənayesi kimi), "ehtimal 

olunan" sığorta növlərinin siyahısının genişləndirilməsi yolu daxil olmaqla, 

sığortalıların hüquqlarının qorunmasına diqqətin artırılmasına ehtiyac olduğunu 

diktə edir. Ölkədə bu problem olduqca kəskindir (5, s. 72-76). 

Ölkəmizdəki sığorta şirkətləri ilə mübahisələrin məhkəmə yolu ilə həlli ən 

yaxşı çıxış yolu deyil, çünki ölkə məhkəmə praktikasında bu cür problemlərin 

həlli üçün vahid bir yanaşma hələ inkişaf etdirilməyib. Bundan əlavə, sığorta 

şirkətlərində sığorta işinin bütün incəliklərini yaxşı bilən səriştəli mütəxəssislər 

var və sığortalılar, bir qayda olaraq, özlərini daha az üstünlüklü vəziyyətdə 

tapırlar. Bu, sığortalıların maraqlarının qorunmasını tənzimləyən normaların 

qanunvericiliklə birləşdirilməsinin vacibliyini və sığorta xidmətləri satanlarının 

(sığorta şirkətləri və vasitəçilərinin) müştərilərinin hüquqlarının pozulmasına 

görə məsuliyyətini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, bu normalar sığorta 

qanunvericiliyində (ayrı-ayrı maddələr şəklində), Azərbaycan Respublikası 

Mülki Məcəlləsinin müvafiq fəslində və bəzi şəxslərin davranışlarını 

tənzimləyən qanunlarda açıq şəkildə yazılmalıdır.  

Beləliklə, ölkədə məsuliyyət sığortasının daha da inkişafı orta müddətdə həm 

dövlət, həm də peşəkar bazar iştirakçıları tərəfindən bir sıra tədbirlər tələb 

edəcəkdir (5, s. 3-7). 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЮ АМИРАЛИЗАДЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Страхование ответственности (также называемое страхованием третьих лиц) является 

частью общей системы финансирования для защиты покупателя («застрахованного») от 

рисков ответственности, налагаемых судебными процессами и аналогичными исками, и 

застрахованный может предъявить иск покупателю по претензиям в рамках консультант 

по страхованию. 

Страхование ответственности предназначено для обеспечения особой защиты от 

претензий по страхованию третьих лиц, т.е. выплата обычно производится не 

страхователю, а потерпевшей стороне, которая не является стороной договора 

страхования. Как правило, умышленный ущерб, а также страхование ответственности по 

договору консультант не покрывает. При предъявлении претензии страховая компания 

имеет обязательство (и право) защищать застрахованного. 

Законные расходы на оборону не влияют на ограничения политики, если они обычно 

не отражаются в политике; это верховенство закона полезно, потому что расходы на 

защиту, как правило, возрастают при обращении в суд. Во многих случаях защита 

адвоката на самом деле более ценна, чем страхование, потому что в сложных случаях она 

может быть больше, чем сумма, необходимая для защиты дела, особенно в так 

называемых «проблемах» застрахованного, даже если ответственность не возлагается. 

Ключевые слова: Cтрахование, важность, Азербайджан, ответственность. 

 

SUMMARY 

GULU AMIRALIZADEH 

LIABILITY INSURANCE AND ITS SIGNIFICANCE 

Liability insurance (also called third party insurance) is part of the general financing system 

to protect the buyer ("insured") from the risks of liability imposed by lawsuits and similar claims, 

and the insured may sue the buyer for claims within the scope of the insurance consultant. 

Liability insurance is designed to offer special protection against insurance claims of third 

parties, ie the payment is usually made not to the insured, but to the injured party, who is not a 

party to the insurance contract. In general, intentional damage, as well as contractual liability 

insurance, is not covered by the consultant. When claimed, the insurance carrier has an 

obligation (and a right) to protect the insured. 

Legitimate defense spending does not affect policy constraints unless it is normally reflected 

in policy; this rule of law is useful because defense costs tend to increase when going to court. In 

many cases, the counsel's defense is actually more valuable than insurance because, in complex 

cases, it may be more than the amount required to defend the case, especially in so-called 

"concerns" of the insured, even if no liability is brought to court. 

Keywords: Insurance, importance, Azerbaijan, responsibility 
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XARĠCĠ MÜHĠTĠN DƏYĠġKƏNLĠYĠ ġƏRAĠTĠNDƏ  

ANTĠBÖHRANLI ĠDARƏETMƏ SĠSTEMĠNĠN TƏHLĠLĠ 

 

Məqalədə xarici mühitin müxtəlif amillərinin təsiri altında müəssisələrdə formalaĢan 

antiböhranlı idarəetmə rejimindən bəhs olunmuĢ, xarici mühitin dəyiĢkənliyi Ģəraitində 

antiböhran strategiyasının hazırlanması zəruriliyi əsaslandırılmıĢdır. 

Elmi məqalədə, həmçinin antiböhranlı idarəetmə sisteminin formalaĢdırılmasına təsir 

edən xarici mühit amillərinin təsnifatlandırılması həyata keçirilmiĢ, böhran Ģəraitində istifadəsi 

məqsədəuyğun olan idarəetmə üsulları verilmiĢdir. 

Açar sözlər: böhran, idarəetmə, xarici mühit, antiböhranlı idarəetmə sistemi, missiya, 

strategiya.    

 

Müəssisələrin antiböhranlı idarəetməsi xarici mühitin müxtəlif amillərinin 

təsiri altında formalaşır. Elmi ədəbiyyatlarda xarici mühit amillərinin 

qiymətləndirilməsinə əsasən strateji idarəetmə kontekstində baxılır. 

İ.Toyminseva qeyd edir ki, antiböhran strategiyasının hazırlanmasının əsas 

istiqaməti müəssisənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə, məlumatların təhlilinə 

və rəqabət üstünlüklərinin üzə çıxarılmasına xidmət edir [6] . Bütovlükdə, 

iddianın təsdiqi kifayət qədər mücərrəd xarakter daşıyır, çünki o yalnız 

müəssisənin fəaliyyətinin ümumi gələcək istiqamətlərini müəyyən edir. 

Müəssisənin xarici mühiti onun banklar və kredit  verənlərlə, yerli 

hakimiyyətlə, xammal göndərənlərlə, rəqiblərlə və bazardakı vəziyyətlə bağlı 

olan münasibətləridir. Kreditorlarla münasibətdə antiböhranlı idarəetmə hesab 

edir ki, əgər müəssisə müflis olmuşdursa, müəssisəni bütöv və ya hissə-hissə 

satmaqla ilk növbədə borcları bağlamaq lazımdır. Əgər müəssisə müflis elan 

edilmişdirsə, ona xüsusi antiböhranlı idarəetmə rejimi tətbiq edilir və bu zaman 

əsas idarəetmə orqanı  kreditorların toplantısı olur ki, bütün qərarlar orada təsdiq 

edilir. İclasda səsvermə hüququ kreditorlar arasında müflisin onlara olan 

borclarına uyğun bölüşdürülür. Əlbəttə kreditorlar arasında əsaslarını seçmək və 

xüsusi antiböhranlı idarəetmə rejimində onların mümkün mövqelərini 

qiymətləndirmək lazımdır. 

Mühitin qiymətləndirilməsi adətən missiyanın təyini üçün bazanı təmin 

edən, o cümlədən müəssisənin hədəfləri, müəssisənin missiyasını yerinə 

yetirməyə və öz hədəflərinə nail olmağa icazə verən strategiyaların hazırlanması 

strateji idarəetmə sisteminin formalaşmasında ilk an hesab edilir. Qeyd edək ki, 

missiya xarici mühitin cari dəyişikliklərindən asılı olmayan müəssisənin 

fəaliyyətinin ən əhəmiyyətli sabitidir. Demək olar ki, məhz missiya müəssisənin 

fəaliyyətinin mahiyyətini müəyyənləşdirir, missiyanın dəyişdirilməsi - 

müəssisənin özünün mahiyyətinin dəyişikliyi, faktiki olaraq – əvəzetmə kimi 

başa düşülür. 

O. Vixanski müəssisənin mühitinə üç mühitin məcmusu kimi baxır: makro 

mühit; yaxın ətraf mühit; təşkilatın daxili mühiti [1]. Q. Franovskoyun fikrincə, 

makro mühit və yaxın ətraf mühit müəssisənin xarici mühitini yaradır. Xarici 

mailto:gunay.m@gmail.com


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

mühit – bu müəssisə tərəfindən nəzarətə təslim olmayan və müxtəlif sferalara və 

onun fəaliyyətinin aspektlərinə təsir edən qarşılıqlı əlaqəli və ya müstəqil 

subyektlərdən və amillərdən ibarət olan sistemdir. Y. Lapıqin hesab edir ki, 

təşkilat xarici mühitdən asılı olduğu üçün məhduddur, və eyni zamanda, onlar 

xarici mühitdə olan zəruri resursları alır və bütün xarici mühitə öz həyat 

fəaliyyətinin məhsullarını ötürürlər [2].  

Antiböhranlı idarəetmə sisteminin formalaşdırılması üçün müəssisələrin 

xarici mühit amillərinin təsiri mühüm əhəmiyyətli xarakter daşıyır. Adətən onlar 

tərkib baxımından iki əsas qrupa ayırırlar: birbaşa və dolayı. Q. Franovskaya 

yazır ki, firmaya bilavasitə təsir göstərən amillər düz təsir (yaxın ətraf mühit) 

mühitinə; bütün başqaları, firmaya vasitəçiliklə təsir göstərənlər – vasitəli təsir 

(makro mühit) mühitinə aiddir [3]. Biz güman edirik ki, müxtəlif təbiətli 

proseslərin əsaslandırılmış uyğunlaşdırılması, təsirin üsulu və obyektlərin 

səviyyələrinin dəqiq müəyyən edilməsi mürəkkəb bir proseduradır.  

Xarici mühitin təsirinin təhlili əsaslı makro mühit  və mezo mühitin 

əlamətlərinin məcmusu üzrə təqdim edilir. Makro mühit müəssisələrin 

fəaliyyətinin ümumi şəraitini təşkil edir və özündə ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial-

demoqrafik, beynəlxalq, elmi-texnoloji, hüquqi, təbii-coğrafi amilləri birləşdirir. 

Bu göstərilən amillər böhran proseslərinə meyllidir. Makro mühit və onların 

böhran proseslərinə dayanıqlılığı baxımından amillərin tərkibi cədvəl 1-də 

göstərildiyi kimi təqdim olunur. 

Cədvəl 1 

Makroiqtisadi mühitin dövrü böhranlara qarşı davamlılıq aspektləri 
Makromühitin 

amilləri 
Böhrana müqavimət Böhrana müqavimətsiz 

İctimai-siyasi 
Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət 

tənzimlənməsi sistemi 
- 

İqtisadi 
Vergitutma qaydası, əmək 

məhsuldarlığı 

ÜDM, inflayasiya, işsizlik 

səviyyəsi, faiz dərəcəsi və 

əmanət, normaları toplamaq, 

ödəmə balansı, istehlak, yığım 

norması 

Sosial-demoqrafik  

Həyat tərzi, vərdişləri, mənəvi və etik 

normalar, dini normalar, əhalinin 

strukturu, cins və yaş 

Əhalinin müxtəlif qruplarının 

həyat səviyyəsi 

Beynəlxalq  - 

Böyük siyasi hadisələr, 

müharibələr, təbii və texnogen 

qəzalar və s. 

Elmi-texnoloji Texnika, texnologiya - 

Hüquqi  Hüquqi normativ aktlar - 

Təbii-coğrafi Fiziki mühit, iqlim şəraiti və s. - 

 

Təqdim olunan cədvəl 1-də makroiqtisadi mühitin böhranlara qarşı 

davamlılığının qiymətləndirilməsinin 8 aspekti göstərilmişdir  və böhranlı 

proseslər üçün müxtəlif reaksiyalar onların faktiki vəziyyətini əks etdirmək 

məqsədi daşıyır. Ona diqqət yetirək ki, cədvəl 1-də adı çəkilən makro mühitin 

qruplarının hər 1 amili heç bir konkret müəssisə tərəfindən təsirə məruz qalmır 

və onlara ciddi təsir göstərə bilməz əgər o inhisarçı vəziyyətində durmursa. Buna 

görə makroiqtisadi amillər yalnız antiböhranlı idarəetmə prosesində diqqət cəlb 
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edə bilər və idrak funksiyasının informasiya əsası kimi xidmət edə bilər. 

Müəssisənin böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasında mühüm rolu idarəetmənin 

təşkilati quruluşunun təkmiləşdirilməsi oynayır [7]. İdarəetmənin təşkilati 

quruluşunu müəyyən edən parametrlər aşağıdakılardır:   

  müəssisənin idarəetmə sisteminin ierarxiya səviyyələrinin sayı;   

  idarəetmə funksiyaları üzrə idarəetmə heyətinin sayı;   

  xətti idarəetmə heyətinin sayı;   

  hər bir səviyyədə struktur bölmələrinin sayı;   

  idarəetmə funksiyalarının mərkəzləşdirilmə səviyyəsi.  

Müəssisənin fəaliyyət meydanı ətrafında mikromühit amillərinin 

daşıyıcıları daha genişdir. Antiböhranlı idarəetmə sisteminin formalaşması 

nöqteyi-nəzərindən M. Porteranın rəqabət güclərinin klassik analizinə diqqəti 

yetirək. Müəllifin fikrincə, xarici mühitlə qarşılıqlı təsir əsasında rəqabət 

strategiyasını formalaşdırmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, xarici mühit çox geniş, 

müxtəlif iqtisadi və sosial qüvvələri əhatə edir, həmçinin o, rəqib olduğu 

firmanın xarici mühitin əsas elementlərindən sayılır. Sahə strukturu firma üçün 

hazırlanan strategiyanın variantlarını həmçinin, rəqabət oyun qaydalarını 

müəyyən edir. Ona diqqəti yönəldək ki, xarici mühitin ən əhəmiyyətli 

elementləri böhranlara qarşı müxtəlif davamlılığa malikdir. Hesab edirik ki, 

yaxın ətraf mühiti aşağıda təqdim edilən cədvəl 2-də komponentlər üzrə təhlil 

etmək məqsədəuyğundur. 

 

Cədvəl 2 

Mikroiqtisadi mühitin dövri böhranlara qarşı davamlılıq amilləri 
Mikroiqtisadi mühitin 

amilləri 
Böhranlara qarĢı davamlı Böhranlara qarĢı dayanıqsız 

Təchizatçılar 
Əmək resurslarının tədarükçüləri, 

əmək bazarı 

Xammal və materiallar, avadanlıq, 

enerji daşıyıcıları, kapital 

İstehlakçılar - 

Birbaşa istehlakçılar, firmalar, 

istehsalhədəflləri üçün mallar və 

xidmətləri alanlar, vasitəçi firmalar, 

büdcə təşkilatları, şəxsi istehlak və 

istehsal üçün mallar və xidmətləri əldə 

edən xarici istehlakçılar 

Rəqiblər - 

Rəqabət aparan satıcılar, rəqabət 

aparan mal-əvəzedicilər, rəqabət 

aparan alıcılar, yeni rəqiblər 

Əlaqə auditoriyaları 

Nəzarətin və sahibkarlıq 

fəaliyyətinin nizama salınmasının 

dövlət idarələri, KİV, vətəndaş 

cəmiyyəti institutları, icmalar və dini 

təşkilatlar  

- 

İşçi qüvvəsi bazarı 
Kadrlar və onların ixtisası, təhsil 

səviyyəsi, işçi qüvvəsinin dəyəri 
- 

M.Porteranın fikrincə, bu güclərin təsiri bütovlükdə sahədə gəlirliliyin 

potensialını müəyyən edir. Porterin beş gücünün struktur xarakteristikalarına 

baxaq. Sahəvi rəqabət aşağıdakı formada özünü göstərir:  

 rəqiblərin sayı;  

 bazarın artım sürəti;  

 oxşar məhsullar;  

 rəqiblərindən fərqli cəhətləri;  
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 reklam üçün rəqiblərin xərclərin səviyyəsi [4].  

M. Porter və başqa tədqiqatçıların əksəriyyətinin fikrincə xarici mühit – 

nəzarətə təslim olmayan müəssisənin müxtəlif fəaliyyət sahələrinə təsir edən 

qarşılıqlı əlaqəli və ya asılı olmayaraq mövcud aktiv subyektlərdən və 

amillərdən ibarət olan sistemdir. Xarici mühitin təhlili müəssisəyə xarici mühit 

tərəfindən imkanlar və təhlükələr üzə çıxarmağa imkan verir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadçılar tərəfındən firma, əlahiddə müəssisə, 

sahə yaxud bütün iqtisadiyyat kimi nəzərdən keçirilən istehsalçıların rəqabət 

qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin hamılıqla qəbul edilmiş vahid metodikası 

hələlik yoxdur. Ədəbiyyatda bu problemin həllinə bir sıra yanaşmalara rast 

gəlinir. Lakin onların əksəriyyətinin köməyi ilə müəssisənin rəqabət 

qabiliyyətinin yalnız ayrı-ayrı aspektlərini qiymətləndirmək mümkün olsa da, 

onun fəaliyyətinə xarici mühitin təsirini təhlil etmək və müəssisənin daxili 

imkanlarını nəzərdə tutan kompleks qiymət vermək olmaz [5]. Rəhbərlik 

idarəetmə potensialı resurslarının qiymətləndirilməsi nəticəsində müəssisənin 

təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi üzrə aşağıdakı ilkin qərarları hazırlayır: 

  saxlanılacaq, ləğv olunacaq və ya da bölmələrlə birləşdiriləcək, idarəetmə 

və istehsal bölmələrinin təxmini tərkibinin müəyyənləşdirilməsi;  

  yeni kadrlarla möhkəmləndirmək, rəhbər və mütəxəssislərin dəyişdirilməsi 

və yenidən hazırlanması işlərinin görülməsi; 

  idarəetmə əməyini yeni hesablama və təşkilati-texnika ilə təmin olunması 

işlərinin  müəyyənləşdirilməsi;  

  müəssisədə idarəetmə informasiyasının tərkibinin həcminin, axın 

texnologiyasının və idarəetmə qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarətin 

müəyyənləşdirilməsi;  

  mövcud problemlərin həll olunması üçün lazım olan maliyyə, əmək və 

maddi resursların təxmini səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi.  

Böhranın səbəblərini araşdırmaq məqsədilə xarici amillərin 

qiymətləndirilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Fikrimizcə, vəziyyətin 

inkişafının dəqiq və aydın mənzərəsini formalaşdırmaq üçün alınmış nəticələri 

bir neçə mərhələdə təhlil etmək olar:  

• Makromühitin təhlilini dörd sektora bölmək olar: siyasi mühit, iqtisadi 

mühit, sosial mühit, texnologiya mühiti;  

• Rəqabət mühitinin təhlili beş aspektdən: alıcılar, təchizatçılar, rəqiblər, 

potensial yeni sahələr daxilində - rəqiblər, malları-əvəzediciləri baxımından 

həyata keçirilir. Xarici mühitin analizi üçün həmçinin tətbiq edilən kifayət qədər 

məşhur üsul SWOT metodudur [8]. 

Son olaraq qeyd edək ki, dəyişən iqtisadi sistemdə böhranlı təşkilatlarların 

əsas vəzifəsi  müəyyən tələbatı ödəyə bilən istehsal-texniki təyinatlı məhsul və 

istehlak şeyləri istehsal etmək, onları reallaşdırmaq, risk səviyyələrini müəyyən 

etmək, münaqişəli halları vaxtında həll etmək,  rəqiblərin təsirini minimuma 

endirmək, ətrafda baş vermiş proseslərə zamanında adekvat düzgün reaksiya 

verməkdir. Çox mürəkkəb olan bu proses müəssisəni əhatə edən, dəyişən və 

getdikcə daha da mürəkkəbləşən xarici mühitdə kortəbii şəkildə baş verə bilməz, 

o, mütləq idarə olunmalı və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunmasına 

yönəldilməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

ГУНАЙ МАММАДОВА 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

В статье повествовано об управленческом антикризисном режиме, формирующтмся 

в предприятиях под воздействием различных факторов внешней среды, обоснована 

необходимость разработки антикризисного стратегии в условиях изменчивости внешней 

среды. 

В статье также претворена в жизнь группирование факторов внешней среды, 

влиящихся на формирование антикризисной управленческой системы, дана информация 

об управленческих способах, использование которых целесообразным в условиях кризиса. 

Ключевые слова: кризис, управление, внешняя среда, антикризисная система 

управления, миссия, стратегия. 

 

SUMMARY 

GUNAY MAMMADOVA 

THE ANALYSĠS OF THE ANTĠ-CRĠSĠS MANAGEMENT SYSTEM ĠN THE 

CONDĠTĠON OF VARYĠNG OF EXTERNAL ENVĠRONMENT 

 The article mentions about the anti-crisis management formed in the institutions which 

are under the influence of different external factors and also substantiates the necessity of 

preparation of anti-crisis strategy in the condition of varying external situation. 

 The scientific article also implements the classification external factors which influence 

people to form an anti-crisis management system and shows management styles which are most 

available for crisis. 

Keywords: crisis, management, external environment, anti-crisis management system, 

mission, strategy. 
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AġIQ ƏLƏSGƏR VƏ ƏDƏBĠ DĠLĠMĠZ 

 

Məqalədə Azərbaycan ədəbi dilinin üslub məsələlərindən danıĢılır. Bu məqsədlə AĢıq 

Ələsgərin poeziyası linqvistik cəhətdən təhlil edilir. AĢığın yaradıcılığındakı  dil-üslub 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.  

Məlumdur ki, bütün aşıqlarda az və ya çox dərəcədə istedad vardır. 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. Bu 

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, 61).  

Qaşlara aid edilən  ―sultanı taxtından salmaq‖ kimi mübaliğə orijinal 

bədii ifadə vasitələrindən biridir.  

Aşıq Ələsgərin hətta ən kişik həcmli əsərləri bədii kamilliyi, ideyasının 

dolğunluğu ilə diiqqəti çəkir:  

Gözüm qaldı hilal qaşın tağında,  

Məcnun oldum, qaldım Lеyli dağında.  

Yazıq Ələsgəri qoca çağında,  

Zülm ilə çəkdirir dara qaşların (1, 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,  

And olsun müshafa, olmam bivəfa. 

 Gəlmişəm təvafa, vеrəsən şəfa,  

Ələsgər xəstədi, ocağa düşdü (1, 86). 
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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, 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, 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, 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, 161). 

Bu bədii mətndə alınma və milli sözlərin kəmiyyəti təxminən eynidir. 

Lakin onlar elə çevikliklə işlənmişdir ki, milli sözlərin keyfiyyətini azalda 

bilmir, əksinə fikrin güclü ifadəsinə imkan yaradır.  

 Sintaktik vahidlərin bədii dildə üslub imkanlarının genişliyi məlumdur. 

Aşıq Ələsgərin dilində həmcins üzvlərin sadalama intonasiyası həm şerin 

səslənmə keyfiyyətinə, həm də aşığın poetik niyyətinin üzə çıxmasına müsbət 

təsiri ilə yadda qalır: 

Ələsgərəm, qərq olmuşam bu qəmə,  
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Hədyan sözlər dağ çəkibdi sinəmə.  

Nakəs, müxənnətdən mətləb diləmə,  

Yoxdu namus, qеyrət, ar nişanası (1, 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, 70). 

 Qrammatikaya aid 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, 36). 

Dilimizdəki ―bürünmək‖ felinin ismin yönlük halındakı sözlərlə 

işlənməsi bəllidir. Məsələn, dumana bürünmək, Ģala bürünmək və s. Yuxarıdakı 

nümunədə ―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, 69). 

Fikir və düşüncələrin obrazlı şəkildə təzahüründə poetik kəşflərin böyük 

rolu vardır. Bu kəşf dildəki adi söz və ifadələrin elə bir səviyyədə işlənməsi, bir-

biri ilə elə bağlanmasıdır ki, həm formada ecazkarlıq 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, 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 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. 
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Ələsgərəm, yandım еşq ataşında,  

Gözüm qaldı kirpiyində, qaşında.  

Qazdır məzarımı çеşmə başında,  

Sal sinəm üstündən yol, incimərəm (1, 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, 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, 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 

əsərlərinin 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, 40).  

 Bu nümunədəki klassik təşbeh (uzun saçların şahmar ilana bənzədilməsi)  

metonimiya səciyyəsindədir. Lakin könülün o şahmara, yəni gözəlin saçına 

dolanması təmənnası tamamilə yenidir, bədii icaddır, təzə-tər üslub faktıdır. 

Aşıq Ələsgər yaradıcılığı dil faktlarının poeziyanın estetik funksiyasını 

fəallaşdırmasını,  fərdi deyim xaslığının, fikir və düşüncələrin sözlərə yeni 

istiqamət verməsini bir daha 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 
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Ələsgər seçkin ədəbi simalardandır. Onun 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, 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, 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 

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. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

60 

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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SÖZ SƏRRAFI AġIQ ƏLƏSGƏRĠN LEKSĠKASI 

 

Məqalədə Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri olan AĢıq Ələsgər 

yaradıcılığından danıĢılmıĢ, Ģeirlərindən nümunələr gətirilməklə Ģairin dil üslub xüsusiyyətləri 

araĢdırılmıĢdır. Həmçinin, Ģairin dilində iĢlənən alınma sözlər, dialektizmlər, omonim, 

sinonimlər təhlil edilmiĢ, sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri təhlilə cəlb olunmuĢdur. 

Açar sözlər: AĢıq Ələsgər, dialektizm, alınma sözlər, omonim, sinonim, qoĢma, təcniz, 

gəraylı. 

 

Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük el şairi, Türk 

dünyasının əfsanəyə dönən Ozan, azman sənətkarlarından biri Göyçəli Dədə 

Ələsgər. Tanrı naxışı kimi Dədə Ələsgər Göyçəyə, Göyçə də Dədə Ələsgərə 

şöhrət və şərafət gətirdi. Aşıq Ələsgərin əsərləri bir tərbiyə məktəbidir. Aşıq 

Ələsgər öz statusuna görə həm də böyük, möhtəşəm bir şairdir. 

Söz sərrafı Aşıq Ələsgər Azərbaycan xalqının bədii təfəkkür tarixində bitib 

tükənməz bir xəzinə sahibidir. Böyük aşıq odlu qəlbinin həyəcanları ilə bir söz 

çəmənzarı yaratmağa nail olmuşdur. Aşığın mənəvi dünyası şeir yazanı da, şeiri 

sevəni də sehirləyir, onlara sənətin yüksək zirvələrinə qalxmaq üçün qüvvə, güc 

verir. 70 yaşında ikən yazdığı tərcümeyi – hal xarakterli qoşmasında qoca şair 

gənclik çılğınlığı, gənclik cəsarəti və gənclik üsyankarlığı ilə qanlı-qadalı 

zəmanəsinə meydan oxuyur: 

   Müxənnət zamana bimürvət fələk, 

   Şamı sübhə, sübhü şama çəkirsən. 

   Ləhzədə açırsan min cürə kələf, 

   Gah pozursan, gah nizama çəkirsən. 

 

   Çox həsrətlər görmür öz kimsəsini, 

   Vaya döndərmisən şadlıq bəhsini. 

   Tərəqqi, tənəzzül kəmənçəsini, 

   Gah zilliyib, gah da bəmə çəkirsən. 

 

   ... Ələsgər qəlbinə saldın işığı, 

   Məclislər zinəti, el yaraşığı. 

   Əzizliklə bəslədiyin aşığı, 

   Zəliliklə imtahana çəkirsən. 

Böyük Aşıq Ələsgərin söz ümmanına bir qəvvas cəsarətilə nüfuz edib, bu 

ümmandan çox qiymətli inciləri üzə çıxarmaq olur. Burada dahi Füzulinin bir 

beytini yada salmaq yerinə düşər: 

    Olmayan qəvvası – bəhri – mərifət, arif degil, 

Kim, sədəf – tərkib – təndir, lölöyi – şəhvar söz.  

mailto:arifezeynalova9@gmail.com
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Yəni mərifət dənizinin qəvvası olmayanlar, söz ümmanına baş 

vurmayanlar heç vaxt dərk edə bilməzlər ki, insan bədəni bir dəniz sədəfidir, bu 

sədəfin tərkibindəki şahanə inci isə elə sözün özüdür. 

 Aşıq Ələsgərin söz ümmanına baş vurduqda bu ümmanın çox qiymətli 

incilərini üzə çıxarmaq olur. Bu ümman Aşıq Ələsgərin sinəsi, ləl, mirvarilər isə 

onun müdrik kəlamlarıdır. Şairin sinəsi haqq bazarıdı, satdığı kəlmələr isə ləl, 

mirvaridir. 

 A.Ələsgərin böyüklüyü hər şeydən əvvəl ondan ibarətdir ki, onun bədii 

irsi uzun müddət yazılmadan, dəftərsiz, kitabsız yaşamış, dildən-dilə keçmişdir. 

Bunun səbəbini hər şeydən əvvəl aşığın lirikasında axtarmaq lazımdır. Onun 

lirikası oxucu ürəyində özünə yer tapır, pöhrələnir və heç vaxt unudulmur.  

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığında şeirin bütün formalarına rast gəlmək olar. 

O, qoşma, bağlama, müstəzad qoşma, gözəlləmələr, dodaqdəyməzlər təcnislər, 

gəraylılar və s. yazmışdır. 

   Aşığ olub tərki-vətən olanın, 

   Əzəl başdan türkəmalı gərəkdir. 

   Oturub durmaqda ədbin bilən, 

   Mərifət elmində dolu gərəkdir. 

    

   Xalqa həqiqətən mətləb qandıra, 

   Şeytanı öldürə, nəfsin yandıra. 

   El içində pak otura, pak dura, 

   Dalısınca xoş sədalı gərəkdir. 

A.Ələsgər yaradıcılığında çox mühüm yer tutan sahələrdən biri onun 

təcnisləridir. Bu şeirlər göstərir ki, o, ana dilimizin zərif və incə 

xüsusiyyətlərindən böyük sənətkarlıqla istifadə etmiş, bununla da cinas qafiyə 

ustadı kimi şöhrət qazanmışdır. Təcnislər müxtəlif üsulla yaranır. Yəni dilin 

zənginliyi, dilin daxili qatından götürülən sözlər, omonim sözlər qafiyə, həm də 

dolğun qafiyə yaradır, bu da şeirin qafiyə strukturunu təşkil edir. 

   Qışda dağlar ağ geyinər, yaz qara 

   Sağ dəstinlə ağ kağıza yaz qara. 

   Əsər yellər qəhr eyləyər yaz qara, 

   Daşar çaylar, gələr daşlar çata-çat. 

 

   ... Zülfün suda mar kimi 

   Oynar su damar kimi 

   Sızıldatdın aşiqi 

   Yağa su damar kimi. 

Göstərilən nümunələrdə yaz qara, su damar kimi ifadələri cinaslaşır və 

şeirin dilində  poetik gücü artırır. 

 Əmələ gəlmə yollarına və əsas linqvistik göstəricilərinə görə klassik aşıq 

poeziyasında müşahidə olunan sinonimlər dilçilikdə yazılı ədəbiyyat və müasir 

dil faktları əsasında müəyyənləşdirilmiş ümumi prinsiplərə tamamilə uyğun 

gəlirlər. Bununla belə, aşıq poeziyasının öz spesifikliyindən irəli gələn bir sıra 

fərqli cəhətlər də mövcuddur. Bunlar, birinci növbədə, aşıq ədəbiyyatının şifahi 

sənət növü olmasından irəli gələrək dil materialına yanaşmanın daha sərbəst 

xarakter daşıması ilə bağlıdır. Burada yazılı dilə nüfuz etməmiş dialekt və şivə 
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leksikası daha geniş işlənir, müqayisədə müəyyən sərbəstlik müşahidə olunur, 

yəni bu sözlər danışıq dilimizin təsirinə daha çox məruz qalır və daha qətiyyətlə 

Azərbaycanlaşdırılır. 

A.Ələsgər hər bir sözün, ifadənin mənasını belə incədən-incəyə 

müəyyənləşdirib sonra işlədən sənətkardır. O, hər bir əsərində yeni sözlər, yeni 

ifadələr yaratmağı, yeni mənalar, yeni çalarlar tapmağı, məlum sözlərə yeni 

məna verməyi bacarırdı. Aşığın yaradıcılığı xalqın danışıq dilinə o qədər yaxın, 

o qədər sadə və anlaşıqlıdır ki, elə buna görə də aşığın dil xüsusiyyətləri diqqəti 

cəlb edir, hər misrası, hər sözü ürəkləri oxşayır, dillər əzbəri olur. 

   A bimürvət, nainsafın balası, 

   Mən səni seçmişdim tağ ürəyimdə. 

   Həsrət çəkdim ortalığa qan etdin, 

   Qara nöqtə qoydun ağ ürəyimdə. 

 

   Ələsgər heç çıxmır qəm libasından, 

   Göz doymur gözünün təmənnasından. 

   Cəhənnəm xofunda eşq havasından, 

   Əridi, qalmadı yağ ürəyində. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycan ədəbi dilində işlənən sözlərin bir qismi 

dilimizə başqa dillərdən gəlmişdir. Bu sözlər müəyyən tarixi faktorlar, məkan və 

zaman münasibətləri ilə əlaqədar olaraq müxtəlif dillərdən dilimizə keçmişdir.  

   Fərvərdində səbzə libas meyini 

   Göydən yağan ab-leysane can desin. 

İstər ərəb, istərsə də fars dilindən keçən sözlərin bir qismi düşdüyü yeni 

mühitdə, Azərbaycan sözlərinin və bu sözlərə aid fonetik qaydaların təsiri 

altında öz dilinin xüsusiyyətlərini itirərək, Azərbaycan sözlərindən seçilməyən 

bir şəklə düşmüşdür. Bununla belə hər iki dildən gələn sözlər gəldiyi dillərə 

məxsus olan fonetik xüsusiyyətləri də müəyyən dərəcədə saxlamışdır. Fars, 

xüsusilə ərəb dilindən alınma sözlərin fərqləndirilməsində saitlər əsas rol 

oynayır. Bir qayda olaraq bu sözlər ahəng qanununa tabe olmur.  

Aşıq Ələsgər şeirlərində bəzən ərəb, fars sözləri işlətməsinin müxtəlif 

səbələri vardır ki, bunlardan biri də yuxarıda qeyd olunan səslər düzümünə 

riayət vacibliyi ilə əlaqədardır. Misal üçün, aşığın  «Qadan alım» qoşmasının ilk 

bəndi belədir: 

Səhər – səhər bağda gəzən nazənin, 

Dəstinlə qonçanı üz qadan aım! 

Süsəndən, sünbüldən, lalə, nərgizdən, 

Siyah tellərinə düz, qadan alım! 

Aydındır ki, aşıq burada «dəst» əvəzinə «əl», «siyah» əvəzinə  «qara» 

işlədə bilərdi. Lakin işlətməmişdir. Bizcə, burada «dəst» yerinə «əl», siyah» 

əvəzinə «qara» işlətməsi sözlər düzümünü, bu düzümün yaratdığı daxili 

ahəngdarlığı pozardı. 

Ərəb dilindən alınmış ―cəhənnəm‖ sözü dilimizdə bərqərar olmazdan 

əvvəl bu mənada türk mənşəli ―damu‖ sözü işlənirdi. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da, 

eləcə də bir sıra yazılı abidələrdə işlənən bu sözə klassik aşıq poeziyasında da 

rast gəlinir və qeyd etdiyimiz kimi, alınma ―cəhənnəm‖ sözü ilə paralel şəkildə 

işlənir:  
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Yeddi yer, yeddi göy, yeddi də damu,  

Səkkiz cənnəti-rizvana can desin 

 

Cəhənnəm xofundan, eşq havasından  

Əridi, qalmadı yağ ürəyimdə.  

―Damu‖ və ―cəhənnəm‖ sözlərinin sinonimliyində və alınma sözün sonrakı 

prosesində üstünlük qazanması haqqında söylənən fikir eynilə türk mənşəli ―ağı‖ 

(ağu) sözü ilə onun fars dilindən alınmış sinonimi olan ―zəhər‖ sözünə də aiddir:  

Bir mərd ilə ağı yesən, şirindi, 

    Yüz namərdlə şəkər yesən, dad olmaz. 

Aşıq Ələsgər yaradıcılığı zəngindir, bu zənginlik onun dilində olan alınma 

sözlərin məqamında, yerində işlənməsi ilə daha çox müşahidə olunur. 

    Olmaz sənin kimi bir qönçə dəhan, 

   Behiştdən gəlibsən, ay huri qılman. 

 

   Ələsgər qurtarmır dərdü fəraqdan, 

   Söhbət nə lazımdı belə uzaqdan 

 

   Həsənli Kəlbəcərdə bir xandı, 

   Zümrüd gəlməlidi, fəsih zəbandı 

 

   Ağıldan kəm, huşdan çaşqın, dil qanmaz, 

   Şərm etməz qonaqdan, ölməz, utanmaz. 

Nümunələrdə göstərilən fəraq – ayrılıq, hicran, fəsih – fəsalətlə danışan, 

şərm – utanma, həya, xəcalət mənalarındadır və şairin dilində tez-tez rast gəlinən 

ifadələrdir. 

Azərbaycan xalqı farslarla və fars dilinə qohum dillərlə talış, tat, kürd və s. 

xalqlarla qədim dövrlərdən bəri müxtəlif əlaqə və münasibətdə olmuşdur. Bu 

münasibətlər nəticəsində fars dili uzun əsrlər boyu Azərbaycan dilinin lüğət 

tərkibinə güclü təsir göstərmişdir. Bunun nəticəsində müasir Azərbaycan dilinin 

lüğət tərkibində xeyli fars sözlərinə təsadüf edilir. 

Aşıq Ələsgərin şeirlərində fars mənşəli sözlərin bəziləri dilimizin fonetik 

tərkibinə uyğunlaşaraq işlənmişdir. Aşığın dilində elə fars sözləri işlənmişdir ki, 

onların çoxu danışıq dilində, şivələrdə işlənir və asanlıqla başa düşülür.  

Asiman-  göy, səma 

   Huş başımdan getdi, xəyalım çaşdı, 

   Mürğ-ruhum asimanlar dolanır. 

Dəhan -  ağız, ab-su; 

   Gözəllər çeşməndən götürmür abı, 

   Dad verə dəhanda kövsər şərabı. 

Xar -  gülü yeyən qurd. 

   Heç demirsən Ələsgərim hardadı? 

   Səbəb nədi gülün meyli xardadı? 

Şümşad -  düz 

   Könül mayıl olub siyah telinə, 

   Nazik barmağına, şümşad əlinə. 

Şeyda -  dəlicəsinə vurğun. 
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   Zimistan qəhrini çəkən bülbüllər, 

   Şeyda olsun, gülüstana can desin. 

Mənzilgah - dayanılan yer, mənzil salınan yer 

   Bəzənib gözəllər, çıxar yaylağa 

   Mənzilgahlar o mehmana can desin.           

Dialekt sözlərdən yaradıcılığında geniş istifadə edən Aşıq Ələsgərin 

yaradıcılığına müasir Azərbaycan dilinin ümumi lüğət tərkibinə, ədəbi dilə 

məxsus sözlərdən başqa bu dilin bütün şivələri üçün səciyyəvi olan sözlər də 

daxildir. Müasir dilin lüğət tərkibinə daxil olan, şivələrinə məxsus belə sözlər 

dialekt leksikası adlanır. Ədəbi dil əsas etibarı ilə yerli şivələrin hesabına 

formalaşdığına baxmayaraq, müasir dövrdə şivələr ədəbi dilin, xüsusilə onun 

lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Ədəbi dilin lüğət 

tərkibinin müəyyən qismi daima yerli şivələr hesabına artır. Yerli şivələrdən 

ədəbi dilin gözəlliyini daha da artıran, onu zənginləşdirən sözləri almaq 

zəruridir. 

Klassik aşıq poeziyasının dilində işlənmiş dialektizmlər iki cəhətdən 

diqqəti cəlb edir. Bir qrup dialektizmlər ancaq bir dialekti, məhdud arealı əhatə 

etdiyi halda, digərləri bir çox dialetklərdə işlənir, yaxud, mətnin ümumi 

mənasına görə anlaşılır:  

               Adı Tərlan, özü tərlan balası, 

             Cilvələnib tərlan tavarı kimi.  

              Üzün görən xəstə düşür mütəssil,  

             Turuncun növrəstə nübarı kimi.  

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində ―tavar‖ sözünün bir-birinə yaxın 

bir neçə leksik mənası qeydə alınmışdır. Bu söz Cənubi Azərbaycan 

dialektlərində ―çalışqan‖, ―bacarıqlı‖, Qarabağ, Qazax, Şamaxı şivələrində 

―tərlan‖ mənalarında işlədilir. 

Aşıq poeziyasında təsadüf olunan morfoloji dialektizmlərin bir qrupu ―m‖ 

və ―n‖ samitlərindən sonra artırılan çıxışlıq hal şəkilçilərində assimilyasiya 

hadisəsi ilə bağlıdır. Belə ki, bu zaman sonor samitlərin təsiri ilə şəkilçinin ―d‖ 

samiti dəyişikliyə uğrayaraq onların məxrəcinə yaxınlaşır. Ədəbi tələffüz 

norması üçün də səciyyəvi sayılan bu morfoloji hadisəyə aşıq poeziyasının 

dilində daha çox təsadüf olunur:  

Ələsgər keçibdi namus, arınnan,  

Aləm yata bilməz ahu zarımnan, 

Boşasam, qorxuram oğlannarımnan,  

Boşaya bilmirəm, qana düşmüşəm.  

Bu misralarda ―m‖ və ―n‖ sonor samitlərinin təsiri ilə çıxışlıq hal 

şəkilçisinin ―d‖ samitinin assimilyasiyaya məruz qalması nəticəsində ―arınnan‖ 

(arından), ―zarımnan‖ (zarımdan), ―oğlannarımnan‖ (oğlanlarımdan) morfoloji 

dialektizmləri yaranmışdır. Bu hadisə ədəbi tələffüz səviyyəsində fəaliyyət 

göstərən orfoepik normadır, buna görə də bu dəyişməni yazıya gətirərək sözlərin 

orfoqrafiyasını pozmağa ehtiyac yox idi. Yəni bu sözlərin yazılışı ilə tələffüzü 

arasında fərq olması onsuz da ədəbi dil normalarına uyğundur.  

Aşıq Ələsgər qoşmalarında hər hansı bir rayonun və ya yaşayış 

məntəqəsinin həyatını daha real və qabarıq şəkildə vermək, əsərdə ayrı-ayrı 
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surəti canlandırmaq üçün o yerin və ya surətin mənsub olduğu şivə 

xüsusiyyətlərindən geniş istifadə etmişdir: 

Bərə – ovu gözləmə yeri 

   Gedirdim güzarım düşdü bulağa, 

   Ovçu bərəsində maralı gördüm. 

Peşkaş- baxşeyş mənasında 

   Ələsgər gözündən tökər qanlı yaş 

   Əhli-dil ustada canımdı peşkaş. 

Sadağa – qurban olmaq mənsında  

   Olum sadağası bu gözəllərin 

   Mərfətdə kamildi, kamalda dərin. 

Fağra – fəqir sözünün şivədə təhrif olumuş forması, yoxsul mənasında 

   Fağra məhəbbətli, dosta mehriban 

   Yaşı keçir qiyamatı Bəylərin! 

Aşıq Ələsgər zəngin bir yaradıcılıq yolu keçmişdir. Onun şeirlərini, 

xüsusən qoşmalarını nəzərdən keçirərkən görürük ki, yeni sözlər, yeni ifadələr 

yaratmaq, yeni mənalar, yeni çalarlar almaq, məlum sözlərə yeni məna vermək 

Aşıq Ələsgər qoşmalarının özəyini təşkil edir.  

Aşıq Ələsgər Azərbaycan aşıq sənətinin qüdrətli nümayəndələrindən 

biridir. O, bir əsrdən artıq ömür sürmüş, böyük fitri istedada malik sənətkardır. 

Aşıq Ələsgər yaradıcılığında insanı ucaldan, onda yaşamağa həvəs oyadan, 

təmiz və mənəvi məhəbbətin tərənnümü xüsusi yer tutur. 

A.Ələsgər sözün əsil mənasında qüdrətli bir şairdir. O, Azərbaycan dilinin 

incəliklərindən bacarıqla istifadə edərək, aşıq poeziyamızı daha da 

zənginləşdirmişdir. Məhz buna görə də Aşıq Ələsgərdən sonra gələn bütün 

aşıqlar, hətta, yazılı ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələri bu qüdrətli söz 

ustasının yaradıcılığından hörmətlə danışmışlar. Aşıq Ələsgər özündən sonra 

böyük məktəb qoyan şairdir. Aşıq Ələsgər sazı, Aşıq Ələsgər sözü Azərbaycan 

xalqı üçün bir əsrə yaxın ―böyük ədəbiyyat universiteti‖ rolunu oynamışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АРИФА ЗЕЙНАЛОВА 

ЛЕКСИКА АШУГА АЛЕСКЕРА- МАТЕРА СЛОВА 

В статье говорится о творчестве Ашуга Алескера, одного из видных представителей 

азербайджанской поэзии, приводились примеры его стихов, изучались особенности языка 

и стиля поэта. Также были проанализированы заимствованные слова, диалектизмы, 

омонимы, синонимы, употребляемые в языке поэта, проанализированы лексико-

семантические особенности слов. 

Ключевые слова: Ашуг Алескер, диалектизмы, заимствованные слова, омонимы, 

синонимы, послелог, тажнис, герайлы 
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SUMMARY 

ARIFA ZEYNALOVA 

THE LEXICON OF ASHUG ALESKER- THE MATER OF THE WORD 

The article talked about the work of Ashug Alesker, one of the prominent representatives 

of Azerbaijani poetry, gave examples of his poems, studied the peculiarities of the poet's 

language and style. Borrowed words, dialectisms, homonyms, synonyms used in the poet's 

language were also analyzed, lexical and semantic features of words were analyzed. 

Keywords: Ashug Alesker, dialectisms, borrowings, homonyms, synonyms, preposition 

and postposition, tagnis, gerayli 
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NAXÇIVAN ONOMASTĠK VAHĠDLƏRĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ  

ADĠL BAĞIROVUN ROLU 

 

Məqalədə naxçıvanlı dilçilərin fəaliyyətindən söz açılmıĢdır. Naxçıvan onomastik 

vahidlərin öyrənilməsində A.Bağırovun  araĢdırmaları tədqiqata cəlb edilmiĢ, bu sahədə 

apardığı xidmətlər incələnmiĢdir. Onun Naxçıvan toponimlərin, oykonimlərin, kriptoniumlərin 

linqvistik baxımından incələnməsinə, onların struktur-semantik cəhətdən qruplaĢdırılmasına 

diqqət çəkilmiĢ, müəyyənləĢdirilmiĢ elmi müddəalara diqqət çəkilmiĢdir. 

Açar sözlər: A. Bağırov, Naxçıvan toponimləri, oykonimlər, gizli imzalar (kriptonimlər), 

onomologiya problemləri 

 

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında naxçıvanlı dilçilər böyük rol oynayır. 

Belə xidmətlərdən biri mərhum professorumuz A. Bağırova məxsusdur. 

Filologiya elmləri doktoru Adil Bağırov Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

onimlər sistemini tamamən tədqiqata cəlb etmiş, demək olar ki, Naxçıvan 

onomastikasının heç bir vahidi, onimi tədqiqatdan kənarda qalmamışdır.   

Naxçıvan toponimləri xalqımızın tarixi qədər qədim tarixə malikdir. 

Toponimlər xalqımızın tarixini bu günə daşıyan mənəvi varlığımız, sərvətimiz, 

keçmişlə bu gün arasında bağlılıq yaradan əsas vasitələrdəndir. Onlar müəyyən 

tarixi şəraitdə yaranmış, müxtəlif tarixi hadisələrlə formalaşmış, bəziləri 

dəyişikliyə məruz qalmış milli mənəvi abidələrimiz kimi hazırkı dövrümüzə 

gəlib-çatmışdır. Xalqımızın təşəkkülünü öyrənmək, bu torpaqların əzəli 

xalqımıza məxsusluğunun sübütü baxımından toponimlərin araşdırılması torpaq 

iddiasında olanlara tutarlı cavab baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bunu nəzərə 

alan dilçi alim ―Naxçıvan toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri‖ adlı əsərini 

çap etdirmişdir. Bu əsər Naxçıvanda  olan su ilə bağlı bütün onomastik vahidləri, 

onların leksik-semantik xüsusiyyətləri, yaranma yolları araşdırılan ―Naxçıvan 

hidronimləri‖  əsərinin davamı olaraq dəyərləndirilə bilər. Monoqrafiyada 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan  Muxtar 

Respublikasının toponimlər sistemi tarixi-linqvistik planda tədqiq edilir. Burada 

oykonimlər, oronimlər, xoronimlər, urbanonimlər, dromonimlər, onların leksik-

semantik xüsusiyyətləri, struktur-semantik tipləri, tarixi, dil mənsubiyyəti, 

fonetik, morfoloji və sintaktik özəllikləri incələnmiş, xarakterinə görə 

ümumiləşdirmələr və sistemləşdirmə aparılmışdır. Müəllif bəzi toponimlərin 

mənşəyini araşdırmış, Asni, Arbatan, Biçənək, Dərgəməlik, Xurs, Dəmirçi, 

Gilan kimi bir çox oykonimlərin yaranma xüsusiyyətləri elmi şəkildə 

müəyyənləşdirmişdir. Diqqəti çəkən cəhət Dəmirçi oykonimin mənşəyi ilə 

bağlıdır. A.Bağırov bu oykonimlə bağlı bir çox tədqiqatçıların fikirlərini 

araşdırmış, Q. Qeybullayev, M.Vəliyev, A.Axundov bu kəndin adını etnonimlə 

bağlamış, şahsevənlərin altı böyük tayfasından birinin adından -dəmirçilər 

adından götürüldüyünü göstərmişdir, B.Budaqov isə bu kəndin adının peşə sənət 

adı ilə bağlamış, müəllif də bu fikirlərə istinad etmişdir. Bu kəndə adın nə zaman 
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verilməsinə diqqəti çəkən müəllif yazır: ―Bizcə respublikamızada dəmirçilik 

sənətinin qədimdən yarandığını nəzərə alsaq, kəndin ilkin adının Dəmirçi 

olduğunu təsdiqləmək olar. Ancaq dəmirçilərin Azərbaycana XIX əsrdə 

gəldiyini, 1728- ci ilə aid ―İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri‖ndə bu kəndin 

adının olmaması bizdə belə bir şübhə yaradır ki, kəndin ilkin adı başqa imiş‖ 

(1,77) 

Bu monoqrafiyada müəllif çox ciddi elmi müddəalar irəli sürmüşdür. 

Müəllif belə bir nətıcəyə gəlmişdir: ‖Naxçıvan toponimləri xalqımızın milli 

ünvanıdır və əhali bu ünvana azərbaycanlı möhürünü bəşəriyyətin məskən 

saldığı ilk günlərdən vurub. Ərazıdəki toponimlər bu xalqın qanı ilə yoğrulmuş 

milli adlardır, bu adların doğum yeri Naxçıvandır‖ (1,17 ). Əsərin sonunda 

Naxçıvan toponimləri sözlüyünün verilməsi əsərin əhəmiyyətli cəhətlərindəndir.  

Görkəmli alimimizin 2008-ci ildə ―Naxçıvan oykonimləri‖ (1597-2007-ci 

illərin materialları əsasında) adlı əsəri işıq üzü görür (2). Əsərdə Naxçıvan 

zonasının tarixi ərazilərindəki yaşayış məntəqə adlarının 400 illik dövrü 

incələnmiş, itib-batmaqda olan adlarımız araşdırılıb üzə çıxarılmış, qədim və 

müasir oykonimlər sistemi fundamental şəkildə şərh edilmişdir. İki hissədən 

ibarət olan bu əsərin birinci hissəsində tarix səhnəsində Naxçıvanın ictimai-

siyası mövqeyi, ərazinin onomastik leksikasında toponimlərin yeri, coğrafi 

məkanı, tarixi kökləri, dil mənsubluğu araşdırılmışdır. ―Toponimlərin dil 

mənsubluğu‖ bölməsində müəllif toponimləri türk, İran, ərəb və monqol mənşəli 

qruplar üzrə tədqiq etmiş, onların etimologiyası məsələsinə toxunmuş, 

mübahisəli və qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirmişdir. 

Bu hissədə müəllif oykonimlərə diqqət çəkmiş, oykonimlərin tədqiqi 

tarixi, dil mənsubluğu araşdırmış, hər bir toponimik  adın məna açımı elmi 

şəkildə əsaslandırmışdır. Bu hissədə xalqımızın təşəkkül tarixində yaxından 

iştirak edən müxtəlif tayfa və tayfa birləşmələri, bu torpaqlarda yaşayan ayrı-ayrı 

tayfa və etnoslarların izini təmsil edən etnooykonimlərin tədqiqinə geniş yer 

vermiş, bu adlar etimoloji cəhətdən təhlil etmiş, leksik-semantik cəhətdən 

qruplaşdırmışdır. Oykonimlərin statistikası, passiv fonda keçmiş adlar, onların 

paralelləri verilmiş, tarixi-coğrafi baxımdan incələnmişdir. Əsərdə yeri gəldikcə 

polemik fikirlər irəli sürülmüş, müəllifin dediyi kimi, torpaqlarımıza göz dikmiş 

erməni millətçilərinin əsassız iddialları real dil faktları əsasında təkzib 

edilmişdir.  

Eyni zamanda əsərdə Naxçıvanın qədim və müasir yaşayış məntəqə 

adlarının hər birinin mənşəyi və məna açımı ilə bağlı tarixi oçerklər verilmişdir. 

Onomastik vahid haqqında son söz söyləmək, tarixin qaranlıq qatlarına səyahət  

etmək, mənası şübhəli və mübahisəli olan adlara açıqlıq gətirmək, linqvistik 

baxımdan elmi-nəzəri təhlilə cəlb etmək asan iş deyildir. Bunu nəzərə alan 

məhrum professorumuz hər bir onimin etimologiyasına diqqətlə yanaşmış, 

mənşəyini açıqlamış, linqvistik cəhətdən xarakterik xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmişdir. 

Monoqrafiyanın ikinci hissəsində Naxçıvanın ictimai-siyasi və iqtisadı, 

inzibati ərazi bölgüsü üçün xarakterik olan 1590, 1727, 1728, 1833, 1852, 1874-

1892, 1918-1920, 1925, 1933, 1936, 2007-ci illərdəki yaşayış məntəqə adlarının 

sözlüyü müxtəlif mənbə və qaynaqlar əsasında araşdırılmış, hər bir oykonimin 

tarixi inkişaf yolu və statistikası izlənilmiş, nahiyələr üzrə coğrafi məkanlar 
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müəyyənləşdirilmişdir. Bu sözlük Naxçıvan tarixinin müəyyən qatlarında itib 

batmış toponimlərinin üzə çıxarılıb öyrənilməsində əsas mənbədir. Müəllif əsas 

məqsədini ifadə edərək yazır: ―...indiyə kimi tam öyrənilməmiş, unudulub 

sıradan çıxmaqda və geniş oxucu kütləsi üçün məlum olmayan, xalqımızın 

soykökünün öyrənilməsi, keçmiş mədəni irsimizin, ad mədəniyyətimizin tədqiqi 

və mühafizə edilməsi, dilimizin inkişaf tarixinin araşdırılması üçün gərəkli və 

vacib olan yaşayış məntəqə adlarını müxtəlif mənbələrdən araşdırıb üzə 

çıxarmaq, sistemə salmaq, müasir toponimik səviyyədə öyrənmək və tarixin bizə 

qədərki yaddaşını gələcək nəslin ixtiyarına verməyi qarşıya məqsəd qoymuşuq‖ 

(2,207). 

Bu  hissədə  müxtəlif mənbələrdən Azərbaycan coğrafiyası, tarixşünaslığı 

və dilçiliyi üçün dəyərli məlumatlar toplanılmış və hər onimin üstündə türkün 

möhürü olduğu sübuta yetirilmiş, məntəqə adlarının leksik tərkibi ərazinin köklü 

sakinləri olan türk tayfa və tayfa birliklərinin adları ilə bağlı olduğu 

təsdiqlənmişdir. Yəni bu onomastik vahidlər bu torpaqların ata-baba yurdumuza 

aid olduğuna dair ən mühüm faktlardır. Filologiya elmləri doktoru, professor 

Tofiq Hacıyev bu monoqrafiya ilə bağlı yazırdı: ―Bugünkü Naxçıvan qədim 

türkün canlı etnik xəritəsidir, əzəmətli türk tarixinin həmişəyaşar muzey-

ermitajıdır ( 2,8). 

A.Bağırovun 2010-cu ildə ―Onomologiya problemləri‖(3) əsərinin birinci 

cildi işıq üzü gördü. Burada onomologiyanın antroponim, etnonim, toponim 

sahələrinə aid materiallar araşdırılmış, müxtəlif mənbələrdə işlənən xüsusi adlar 

aşkarlanıb üzə çıxarılmış, bu adların əmələgəlmə, yaranma yolları, struktur-

semantik tipləri, mənşəyi haqqında maraqlı orijinal fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Əsərdə diqqəti çəkən məsələlərdən biri onomastik vahidlərin ictimai-siyası 

xarakterinə görə təhlil edilməsidir. Əsərdə Naxçıvan ərazisindəki şəxs adları, 

onların leksik xüsusiyyətləri, apelyativ mənası, uşaqlara advermə ənənəsi, 

soyadlar, ləqəblərin etimoloji-semantik mənaları, regional xüsusiyyətləri 

linqvistik materiallar əsasında təhlil olunmuşdur. Dilimizdəki gizli satirik 

imzaların tədqiqata cəlb edilməsi dilçiliyimiz qarşısında duran mühüm bir 

məsələlərdən idi. Bununla əlaqədar bəzi tədqiqatlar aparılmışdır. Müəllif 

Q.Məmmədlinin tədqiqatlarına toxunmuşdur. Qeyd edək ki, Q.Əsgərovanın 

Cəlil Məmmədquluzdəyə məxsus kriptonimlərin araşdırması, bu kriptonimləri 

elmi şəkildə C.Məmməduluzadəyə məxsus oduğunu sübut etməsi belə 

tədqiqatlardandır (5). A.Bağırov Ə.Haqverdiyevə, Ömər. Faiq Nemanzadəyə  Ə. 

Qəmküsara və s. məxsus kriptonimləri tədqiqata cəlb etmiş, kriptonimlər leksik-

semantik cəhətdən qruplaşdırmışdır. Gizli imzalarla təxəllüslərin fərqini 

açıqlamışdır. Kriptonimlərin araşdırılması mədəniyyətimizin inkişfını, eyni 

zamanda yaradıcı şəxslərin ictimai bədii fəaliyyətlərinin öyrənilməsində əsas rol 

oynayır. Ümumiyyətlə, kriptonimlərin öyrənilməsi onomologiya sahəsi üçün çox 

əhəmiyyətlidir. 

Naxçıvan ərazisindəki rəngarəng və maraqlı linqvistik xüsusiyyətləri ilə 

diqqəti cəlb edən onomastik vahidlər sistemli və ardıcıl şəkildə tədqiq etmək 

ümumazərbaycan, ümumtürk onomalogiyasının zənginləşdirilməsində mühüm 

elmi əhəmiyyət kəsb edir, onomastik leksikanın bir sıra qanunauyğunluqlarının 

müəyyənləşdirilməsinə zəmin yaradır. Sonda kiçik onomastik lüğətin verilməsi 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Əsərin II fəsli M.Kaşğarinin ―Divanü-Lüğat-it türk‖ əsərində oğuz boy 

adlarının Naxçıvandakı izlərinə həsr olunmuşdur. Qədim oğuz tayfaları ilə bağlı 

toponimlər araşdırılmış, Peçeneq, Qarxun, Bəkdüz, Bayat, Salur, Əfşar, Bəydilli 

tayfa adları ilə bağlı yaranmış onomastik vahidlər incələnmiş, Kəngərli nəslinin 

adı ilə bağlı yer-yurd adlarının Naxçıvandakı izləri müəyyənləşdirilmiş, bu 

adların tarixi-linqvistik təhlili verilmişdir. Belə təhlillər onomologiya elminin 

inkişafı üçün bir təkan olsa da, ictimai-siyası baxımdan da əhəmiyyətlidir,saxta 

tarix yaradanlara tutarlı cavabdır. 

―Onomologiya problemləri‖ əsərinin toponimiya bölməsində isə Nuh 

peyğəmbər ilə bağlı Naxçıvan, Nuhdabanı, Nügərih, Nəhəcir, Nürgüt, 

Gəmiqaya, Qapıcıq, Nəbi yurdu, Peyğəmbər ayağı, Qaranquş yaylağı kimi yer 

adları araşdırılmış, ―Kitabi -Dədə Qorqud‖ dastanındakı Dərəşam, Əlincə, 

Bəkdüz və s. toponimlərin izləri linqvistik baxımdan incələnmişdir. 

Monoqrafiyada oronimlər, onların leksik-semantik xüsusiyyətləri məsələsinə də 

toxunulmuşdur. Müəllif belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, tarixin müəyyən 

zamanlarında  yaranmış oronimlər əsrlər boyu öz milliyini və sabitliyini 

saxlamışdır.  

―Onomologiya problemləri‖ əsərində qala, körpü və tunel, məhəllə adları 

da tədqiq olunmuşdur. Əsərin bir maraqlı cəhəti də odur ki, dövrü mətbuatdakı 

onomastik vahidlərin üslubi imkanları də araşdırılmışdır. Dilimizin onomastik 

leksikasının müasir mənzərəsinin tədqiqi zamanı dövri mətbuatın 

materiallarından istifadə edilməsi elmi-əməli əhəmiyyət kəsb edir. Bu, aktual 

məsələlərdən biri sayılır. A.Bağırov belə bir aktuallığı düşünərək ―Şərq qapısı‖ 

qəzetindəki onomastik vahidləri incələmişdir. Əsərin sonunda oxuculara qısa 

onomastik sözlük təqdim olunmuşdur. 

2012-ci ildə çap olunan ―Onomologiya problemləri‖ndə (4.) isə Naxçıvan 

toponimlərin üslubi imkanları, poetik xüsusiyyətləri araşdırılmış, zoonim, 

fitonim, kosmonim və ktematonimlərin (maddi və mənəvi mədəniyyətimizlə 

bağlı adlar) aktual məsələləri tədqiqata cəlb edilmiş, onların yaranma yolları, 

mənşəyi müəyyənləşdirilmişdir. Müəllif əsərdə ən kiçik onomastik vahidə də 

diqqət etmişdir.  

Beləliklə, mərhum professorumuz  A.Bağırovun  onomastika, xüsusilə 

Naxçıvan onomastik vahidlərin öyrənilməsi sahəsindəki fəaliyyəti əvəzolunmaz-

dır.  Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında mühüm rol oynayır.  
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РЕЗЮМЕ 

ГАНИРА АСКЕРОВА 

РОЛЬ АДИЛЯ БАГИРОВА В ИЗУЧЕНИИ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

НАХЧЫВАНА 

В статье рассматривается деятельность нахчыванских лингвистов. При изучении 

ономастических единиц Нахчывана была привлечена к исследованию деятельность А. 
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Багирова, были проанализированы его заслуги в этом направлении. Было уделено 

внимание лингвистическому анализу нахчыванских топонимов, ойконимов, криптонимов, 

исследованы их структурно-семантические группировки, были проанализированы  

определенные научные резульнаты. 

Ключевые слова: А. Багиров, топонимы Нахчывана, ойконимы, тайные подписи 

(криптонимы), проблемы ономологии. 

 

SUMMARY 

GANIRA ASKEROVA 

THE ROLE OF ADIL BAGIROV IN THE STUDY OF NAKHCHIVAN ONOMASTIC 

UNITS 

The article deals with the activities of Nakhchivan linguists. A.Bagirov's researches 

were involved in the study of Nakhchivan onomastic units, his services in this field were 

analyzed. Attention was paid to the linguistic analysis of Nakhchivan toponyms, oykonims, 

kryptoniums, their structural-semantic groupingwere investigated, attention was paid to the 

defined scientific results. 

Keywords: A. Bagirov, Nakhchivan toponyms, oykonims, secret signatures 

(cryptonyms), problems of onomology 
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AZƏRBAYCAN EPĠK ġEĠRĠNĠN ĠNKĠġAF MƏRHƏLƏLƏRĠ VƏ DASTAN-

MƏSNƏVĠLƏR 

 

VIII əsrdə islam dininin yayılması türk xalqları ədəbiyyatında və mədəniyyətində yeni bir 

mərhələnin baĢlanması dövrü kimi səciyyələnir. Bu dövrdə islam mədəniyyəti böyük türk 

mədəniyyəti ilə qovuĢaraq vahid və güclü ġərq mənəvi dəyərlər sistemi yaradırdı ki, bunun da ən 

güclü qolu Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı idi. 

Həmin dövrdə yaranan epik əsərlər bir tərəfdən Ģifahi xalq ədəbiyyatından gələn ənənəvi 

mövzular və xalq hikmətindən boy verirdisə, digər tərəfdən islam mədəniyyətindən gələn 

ümumbəĢəri dəyərlər və mövzularla qaynayıb-qarıĢaraq zəngin və rəngarəng sənət əsərlərinin 

yaranmasına gətirib çıxarırdı. 

Müəllif bu məqalədə Azərbaycan epik Ģerinin inkiĢaf mərhələlərini tarixilik prinsipi 

əsasında araĢdırır. Məqalədə əsasən təsviri və müqyisəli metodlardan istifadə olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, məsnəvi, dastan, ġərq ədəbiyyatı, islam mədəniyyəti, 

qissə 

 

İslam dininin yayıldığı bütün ölkələr kimi Azərbaycanda da islam 

mədəniyyəti özüylə bərabər yeni mövzular gətirməklə yanaşı, yeni şeir formaları 

da gətirirdi. Bunlardan biri də məsnəvi adlanan şeir formasıdır. Bir mühüm 

cəhəti də qeyd edək ki, yazılı ədəbiyyatda məsnəvi ilə dastan yaratmaq, yaxud 

hər hansı bir əhvalatı təsvir etmək şair üçün olduqca asan və rahat idi. Çünki 

məsnəvidə misralar cüt-cüt qafiyələndiyindən yeni bir mətləbə keçmək üçün şeir 

texnikası baxımından heç bir maneə qalmırdı. Məhz bu səbəbdən də məsnəvi 

şeir şəkli bütün Şərq xalqlarında olduğu kimi Azərbaycan ədəbiyyatında da 

geniş yayılmağa başladı və irihəcimli epik əsərlərin böyük bir qismi məsnəvi 

formasında qələmə alınırdı. Bununla yanaşı milli poeziyada islamaqədərki 

qədim və zəngin yaradıcılıq üslubu, poetik ənənələr, ən başlıcası isə türk 

xalqlarının əsas poetik vahidi kimi çıxış edən dördlük yaratmaq ənənəsi qorunub 

saxlanır, yeni istiqamətdə inkişaf edir, bədii forma və janr əlvanlığı ilə  seçilirdi. 

Daha çox poema, bir çox hallarda dastan mənasında işlənən ―məsnəvi‖ 

sözü ərəbcə ―isna-isna‖ - iki-iki sözündən yaranmışdır. Məsnəvidə misralar cüt-

cüt qafiyələnir. Məhz bu səbəbdən də burada qəzəl, qəsidə və dördlüklərdə olan 

qafiyə təkrarı yoxdur. 

Məlum olduğu kimi ―dastan‖ istilahı da iri həcmli epik əsərlərə verilən 

adlardan biridir. Şərq xalqları ədəbiyyatında geniş yayılan dastanların ümumi, 

müştərək cəhətlərlə yanaşı, milli koloritə uyğun bədii özünəməxsusluğu da 

vardır. Müştərək cəhətlər xalqın arzu və istəklərini, estetik idealını əks etdirmək, 

fərqli cəhətlər isə özünəməxsus milli bədii forma, bədii təsvir və ifadə 

vasitələrinin olmasındadır. Xalq dastanları bir qayda olaraq hakim təbəqəyə yox, 

xalq ruhuna xidmət etməsi, xalq ruhunu əks etdirməsi ilə seçilirdi. Xalq bu 

dastanları həm yaradır, həm də yaşadırdı. 

Azərbaycan ədəbiyyatında X əsrdən başlayaraq geniş yayılan dastan- 

məsnəvilərin kökündə istər mövzu, istər bədii təsvir və ifadə vasitələri 
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baxımından xalqa daha yaxın olan şifahi xalq dastanları dayanırdı. Lakin dastan-

məsnəvilər  bu dastanlardan istər üslub, istər poetik vahidlər, istərsə də bədii 

təsvir və ifadə vasitələrinə görə əsaslı surətdə fərqlənirdi. Ənənəvi dastanlar  bir 

qayda olaraq üç ustadnamə - qoşma ilə başlanır, duvaqqapma ilə bitirdi (sonu 

xoşbəxt finalla qurtaran dastanlarda). Dastan-məsnəvilər isə əsasən tovhid, 

minacat, nət, Peyğəmbərin meracı, kitabın yazılma səbəbi,   hökmdarların 

mədhi, saqinamə, öz halından və zəmanə əhlindən şikayət kimi bədii parçalarla 

başlanır, əsərin müxtəlif yerlərində lirik ricətlər-haşiyələr verilir, süjetdənkənar 

sonluqda bitir. Dastanlarda hadisə və əhvalatların təsvirində aşıq öz obrazını 

gizli saxlayır, yalnız dastanın başlanğıcında və sonunda-möhürbənddə adı 

görünür. Dastanların bir çoxunda isə aşıq hətta öz adını tamam gizli saxlamaqla 

kifayətlənir. 

Dastan-məsnəvilər isə şifahi ədəbi ənənələrdən nə qədər bəhrələnsə belə, 

yazılı ədəbiyyat məhsuludur. Burada müəllif özünün mənəvi-psixoloji hallarını, 

həyatı haqqında müəyyən məlumatı, oxuduğu kitablardan, eşitdiyi nağıllardan, 

dastanlardan, onu söyləyən şəxsdən (dastançı, ravi,qoca ustad və.s) geniş söhbət 

aça bilər. Eyni zamanda dastan-məsnəvilər dini rəvayətlər, hədislər, islam tarixi 

ilə bağlı müəyyən hadisələrlə bəzənə bilər. Klassik dastanlarda bu dediklərimiz 

daha az müşahidə olunur. Şifahi dastanlarda isə dini hökmlər, rəvayət və hədislər 

yalnız qıfılbənd-bağlamalarda verilir ki, bu da aşıqların  qüdrətini sınaqdan 

keçirmək məqsədi daşıyır. 

Şifahi ədəbiyyat dastanlarından fərqli olaraq dastan-məsnəvilərin daxilində 

süjetlə birbaşa bağlılığı olmasa da hadisə və əhvalatların  inkişafında mühüm rol 

oynayan,  qəhrəmanın daxili aləmini və lirik-psixoloji məqamları  daha aydın və 

təsirli şəkildə əks etdirməyə xidmət edən haşiyələrlə bəzənir. 

Ənənəvi dastanlarda nəzm ilə nəsr növbələşir. ―Təhkiyə tərzinin bu şəkildə 

dəyişməsinin özunəməxsus qanunauyğunluqları var. Dastanlarda surətlərin 

psixoloji vəziyyəti (həyəcan qorxu, sevinc, kədər, iztirab, təlaş və.s)‖ adi 

danışıqdan daha təsirli, emosional ifadə tərzi tələb edir. Bu isə dastanda epik 

hissənin lirik hissəyə keçməsini şərtləndirir  (10, 28).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dastan-məsnəvilərdə nəzmlə nəsrin əvəzlənməsi prinsipinə əməl olunmur. 

Eyni zamanda burada vahid qafiyə sistemi var. Bu sistemin kökündə isə məsnəvi 

forması dayanır və əsər əvvəldən sona kimi nəzm ilə yazılır. Bununla yanaşı 

dastan-məsnəvilərdə nəsrlə yazılan dibaçə, qəzəl, qəsidə, rübai, qitə, müxəmməs 

kimi zəngin və rəngarəng şeir formalarında da istifadə olunur. ―Əhvalat məsnəvi 

ilə verilirsə, qəsidə, rübai, qitə, qəzəl, müxəmməs və dibaçələr də ona yeni, əlavə 

poetik əlvanlıq və ideya kəsəri gətirir‖ (6, 19). 

Klassik Şərq ədəbiyyatında olan ənənəvi janrlardan biri də qissədir.Ərəbcə 

nağıl, hekayə, povest, əhvalat, hadisə, tarixçə mənasında işlədilən ―qissə‖ istilahı 

Azərbaycan ədəbiyyatında daha çox nağıl və əhvalat mənasında anlaşılır. 

M.Şəhriyarın ―Heydərbabaya salam‖ poemasında ―qissə‖ sözü nağıl, əhvalat və 

hadisə anlamındadır: 

Heydərbaba, kəndin günü batanda, 

Uşaqların şamı yeyib yatanda, 

Ay buluddan çıxıb qaş-göz atanda 

Bizdən də bir sən onlara qissə de, 

Qissəmizdə çoxlu qəmi-qüssə de.                (9,156). 
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―Qissə‖ sözünün etimologiyasına gəldikdə isə bu söz ərəbcə ―qss‖ felindən 

düzəlmişdir ki, bunun da mənası nağıl deməkdir. Qissə sözünə uyğun olaraq 

qissə-nağıl söyləyənlər isə qissəxan adlanmışdır. 

Dastan-məsnəvilərdən fərqli olaraq qissədə süjet şaxələnmir, əhvalat və 

hadisələr vahid bir süjet xətti üzrə inkişaf edir, geniş epik təsvirlərə az rast 

gəlinir. XII-XIII əsr Azərbaycan epik şeirinin ən gözəl nümunəsi sayılan Qul 

Əlinin ―Qisseyi-Yusif‖ poeması və Məhcur Şirvaninin ―Qisseyi-Şirzad‖ əsərləri 

qissəyə ən yaxşı misaldır. 

Bir mühüm cəhəti də qeyd etməliyik ki, ―qissə‖ adı altında təqdim olunan 

həmin əsərlərdə ―qissə‖ yalnız əhvalat mənası daşıdığından həm nəzmlə, həm də 

nəsrlə yazılırdı.  

Qissənin poetik xüsusiyyətləri haqqında qiymətli fikirlər söyləyən  Əlyar 

Səfərli yazır: ―Qissə Şərq ədəbiyyatının ənənəvi janrıdır, öz xüsusiyyətinə görə 

Firdovsinin ―Şahnamə‖, ―Min bir gecə‖ nağılları əsasında meydana gəlmişdir. 

Həm də qissələr kompozisiya və bədii  poetik xüsusiyyətlərinə əsasən epos və 

dastanlardan  secilir. Qissələrdə əhvalat bəzən novella səciyyəsi daşıyır. Şifahi 

ədəbiyyatda olan qissələr yaradıcılıq süzgəcindən keçəndən sonra dastana 

çevrilir‖ (6, 21). 

X-XI əsrlərdən başlayaraq Azərbaycan klassik ədəbiyyatında məsnəvi 

şəklində yazılan dastanlar geniş yayılmağa başlayır. Bununla  yanaşı dördlük 

şəklində yazılan dastanlar da yaranmaqda davam edirdi. Məsnəvi  ilə  dastan 

yaratmaq şairlər üçün daha münasib və asan idi. Eyni zamanda  geniş epik 

lövhələrin və hadisələrin təsvirində nəzmin daha çox üstünlük təşkil etdiyini  

nəzərə alsaq, məsnəvi olduqca əlverişli  şeir şəkli idi. Bu səbəbdən də  

Azərbaycan klassik ədəbiyyatında poemaların, mənzum hekayələrin, təmsillərin, 

rəvayyətlərin böyük bir qismi məsnəvi şəklində nəzmə çəkilirdi. Ə. Səfərli də 

Şərq ədəbiyyatında Əbu Şəkur Bəlxinin ―Afərinnamə‖, Qətranın ―Qövsnamə‖, 

Ünsirinin ―Vamiq və Ərza‖, Firdovsinin 60 min beytlik ―Şahnamə‖, Nizami 

Gəncəvinin altmış  min misradan ibarət ―Xəmsə‖sinin  məsnəvi formasında 

olduğunu qeyd edir və daha sonra göstərir ki, Nizamidən sonra ―Xəmsə‖ yazan 

Əmir Xosrov Dəhləvi, Cami və Nəvainin poemaları da bu qəbildəndir. Hətta 

Cəlaləddin Rumi özünün mürəkkəb quruluşa malik irihəcmli  əsərini sadəcə 

olaraq ―Məsnəvi‖ adlandırmışdır (6, 23) . 

Azərbaycan epik şeirinin inkişaf tarixindən danışarkən böyük Azərbaycan 

şairi Nizami Gəncəvinin yaratdığı xəmsəçilik ədəbi məktəbini və xəmsəçilik  

ənənələrini xüsusi qeyd etməliyik. Şərq ədəbiyyatında  Nizamidən sonra 

―Xəmsə‖ yaratmaq çox böyük hünər sayılırdı. ―Xəmsə yaradan hər bir şair ilk 

növbədə Nizami mövzularına müraciət edir, lakin zaman keçdikcə xəmsəçilik  

ənənələrinə uyğun yeni-yeni mövzular yaranır və epik şeirin inkişafında yeni bir 

mərhələnin  əsası qoyulurdu. Hər bir sənətkar ilk növbədə Nizami Gəncəvini 

özünə ustad sayaraq ona hörmət və ehtiramın bildirməyi özünə borc sayırdı. 

Xəmsəçilik ənənələri bir neçə yönümdə inkişaf edirdi. Bunlardan biri də 

cavab yazmaq ənənəsi idi. Bəzən mövzu eynilə ―Xəmsə‖ mövzusu olmaya 

bilərdi. ―Əmir Xosrov Dəhləvinin ―Mətləül-Ənvar‖, Xacu Kirmaninin 

―Rövzəgül-Ənvar‖, Caminin ―Töhfətül əhrar‖, Nəvainin ―Heyrətül-əbrar‖ 

məsnəviləri Nizaminin ―Məxzənül-əsrar‖ əsərinə cavabıdır‖ (6,12). 
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Xəmsəçilik yalnız cavab yazmaq ənənəsi ilə məhdudlaşmırdı. Qeyd 

etməliyik ki, cavab yazmaqla yanaşı tərcümə əsərləri  də yaranır və geniş 

yayılırdı. Tərcümə-məsnəvilər sadəcə tərcümə işi deyil, həm də tərcüməçinin  

sərbəst yaradıcılıq məhsulu idi.Tərcümə zamanı bir dildən başqa dilə çevirməklə 

yanaşı, əsərə əlavələr edilirdi ki, bunlarda əsəri daha da zənginləşdirirdi. 

Tərcümə əsərlərindən danışarkən Ə.Səfərli Gülşəhrinin Əttardan tərcümə etdiyi 

―Məntiqütteyri, Qütbün Nizaminin ―Xosrov və Şirin‖ əsərindən etdiyi tərcü-

mələrin adını çəkir və onları orijinal tərcümə əsərləri sayır (6,12) . 

Xəmsəçilik ənənələrini davam etdirən şairlərin bir qismi isə ―Xəmsə‖yə 

daxil olan beş dastan-məsnəvidən ustalıqla bəhrələnərək Nizami mövzularını 

tamamilə fərqli şəkildə təqdim edir, bununla da yeni və orilinal bir əsər 

yaratmağa müvəffəq ola bilirdi. Bunların içərisində Əmir Xosrov Dəhləvi, Cami 

və Nəvainin adlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Zaman keçdikcə ədəbiyyatda mövzular dəyişir və dövrün tələblərinə 

uyğun olaraq yeni-yeni mövzular yaranırdı. Bununla yanaşı ənənəvi mövzular da 

öz mövqeyini saxlamaqda davam edirdi. Bu baxımdan Fədainin ―Bəxtiyarnamə‖ 

poeması daha səciyyəvidir. 

XVII-XVIII əsr Azərbaycan epik şeirində yeni bir mərhələ başlanır və 

həmin mərhələdə sənətkarlar tarixi-epik poemalara daha çox üstünlük verirlər. 

Saibin ―Qəndəharnamə‖ və Sadiq bəy Əfşarın ―Fəthnameyi-Abbasinamə‖ 

poeması bu qəbildəndir. Bu əsərdə Şah Abbasın apardığı müharibələr, döyüş 

səhnələri, dövlət adamlarının xalqa münasibəti və s. təsvir edilir. Ənənəvi 

başlıqlarla başlanan ―Fəthnamə‖ Şah Abbasın sifarişi ilə yazılmışdır. 

XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında aşiqanə-romantik poe-

malar yaranmağa başlayır. Bu səpkidə yaranan əsərlərin ideya-mövzu qaynaq-

ları ilk növbədə klassik Azərbaycan ədəbiyyatından və folklordan gəlirdi. 

Folklordakı  məhəbbət dastanlarında olduğu kimi, qəhrəmanlara ya buta verilir, 

ya sözvermə motivindən istifadə edilir. 

XVII-XVIII əsrlərdə yaranan ―Vərqa və Gülşa‖ (Məsihi), ―Yusif və 

Züleyxa‖ (Azər), ―Xosrov və Şirin‖ (Kövsəri) kimi dastanlar Azərbaycan epik 

şeirinin inkişafında mühüm rol oynayan xüsusi bir mərhələdir. Çünki bu dövrdə 

folklor ənənələri və folklor mövzuları aparıcı mövqe qazanır və klassik 

ədəbiyyatla şifahi xalq ədəbiyyatı qoşa qanad kimi birləşərək yeni bir forma və 

biçimdə daha da zənginləşməkdə davam edirdi. 

Məhcur Şirvaninin ―Qisseyi-Şirzad‖ və Hamidinin ―Seyfəlmülk‖ 

poemaları Azərbaycan ədəbiyyatında klassik ədəbiyyat və folklor əsasında 

yaranan yeni bir formanın meydana çıxmasından soraq verirdi. 

Azərbaycan epik şeirinin inkişafında yalnız milli ədəbiyyat və folklorun 

deyil, bununla yanaşı Şərq folklorunun da rolu qeyd edilməlidir. Çünki 

Azərbaycan ədəbiyyatında Şərq xalqları ədəbiyyatı ilə qaynayıb-qarışmış 

müştərək mövzular vardır ki, bunlardan biri də ərəb nağıllarıdır. 

Hamidinin ―Seyfəlmülk‖ poemasının mövzusu ərəb nağıllarından götürül-

müşdür. Lakin şair bu dastanın Azərbaycan variantını əsas götürərək yaşadığı 

dövrün ictimai-siyasi hadisələri geniş epik planda təsvir etməyə daha çox 

üstünlük vermişdir.  

XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsrin 

yeni nümunələri yaranmağa başlayır və bu nümunələr özündən əvvəl yaranan 
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əsərlərdən məzmun, forma, mündəricə və ideya-bədii xüsusiyyətlərinə görə 

tamam fərqlənir. Bu mərhələ ―Şəhriyar‖ dastanında özünü daha qabarıq şəkildə 

göstərir: ―Şəhriyar‖ əsəri Azərbaycan bədii nəsr tarixində yeni bir hadisə, yeni 

bir mərhələdir. Bu əsər klassik  səcili nəsrlə yeni nəsr arasında ədəbi körpüdür‖ 

(6, 208) . 

XIX əsrdən başlayaraq epik şeirimiz, o cümlədən onun əsas hissəsini təşkil 

edən məsnəvilər öz yerini nəsrlə yazılan əsərlərə vermiş, geniş epik hadisələr 

daha çox roman, povest, hekayə kimi nəsr əsərlərində öz əksini tapmışdır. 

Bununla belə zəif şəkildə olsa da yenə məsnəvi-poemalar, mənzum nağıllar 

yazılmaqdadır. 
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РЕЗЮМЕ  

РУЗИЯ КУЛИЕВА  

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ  

ПОЭЗИИ И  ДАСТАНЫ-МЕСНЕВИ 

 Распространение ислама в VIII веке характеризуется как начало нового этапа в 

литературе и культуре тюркских народов. В этот период исламская культура слилась с 

великой тюркской культурой,  создавая  единую и прочную систему восточных 

нравственных ценностей, сильнейшей ветвью которой являются Азербайджанская 

культура и литература. 

Созданные эпические произведения того периода, если с одной стороны, брали 

начало от традиционных тем и народной мудрости устной народной литературы, то с 

другой стороны, смешиваясь с обще-человеческими ценностями и темами исламской 

культуры приводили к созданию ценных и красочных произведений  искусства. 

В данной статье автор рассматривает этапы развития азербайджанской эпической 

поэзии на основе исторического принципа. В статье в основном используются 

описательный и сравнительный методы. 

Ключевые слова: Азербайджанская литература, месневи, дастан, восточная 

литература, исламская культура, гиссе 

 

SUMMARY 

RUZIYA GULIEVA  

DEVELOPMENT PERIODS OF THE AZERBAIJANI  

EPIC POEM AND MASNAVI-EPOS 

Based on the Islamic period after the VIII century in historical past of turkic nations could 

see the new millennium. After this period islamic civilisation  would have the new power based 

oncultural, literary traditions, especially for such cultures as Azerbaijani literature and science. 

Epic poems for this historical poriod had so relative characteristks as the folklore 

traditions, proverbs,sayings and so on. 
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Author wants to research esperially the issue of poems for this period. Here have been 

used various methocls and academik, literary sources for Azerbaijani eulture. 

Key words: Azerbaijan literature, masnavi, epos, East literature, islam culture, gissa 
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FEĠLĠN ZAMAN VƏ ġƏXS KATEQORIYALARINDA ARDICILLIQ VƏ 

FUNKSĠONALLIQ PROBLEMLƏRĠ 

 

Feillərin zaman kateqoriyası ümumi məntiqi, fəlsəfi zaman anlayıĢının bünövrəsində 

formalaĢdırılmıĢdır. Məntiqi və fəlsəfi zaman anlayıĢı qrammatik zaman üçün müəyyənləĢdirilən 

zaman kateqoriyasından fərqlənir. Qrammatik zaman anlayıĢı dilin qrammatik vasitələrinin 

hesabına subyektiv Ģəkildə formalaĢdırıldığı halda məntiqi, fəlsəfi zaman heç bir ölçüyə sığmır 

və heç bir qrammatik göstəriciyə malik olmadan mövcuddur. Bu zaman anlayıĢı əzəli və 

əbədidir. Onun əvvəli və sonu olmadığı kimi ondan ötrü milyon illərlə bir saniyənin fərqi də 

yoxdur. Buna görə də həyatın mövcudluğu, təbiətin mövcudluğu, bizi əhatə edən mühitin 

mövcudluğu, kainatın mövcudluğu zamanın mövcudluğu kimi baĢa düĢülür. Qrammatik zaman 

insan təfəkkürünə formalaĢmıĢ keçmiĢ, indiki və gələcək zaman çərçivəsində formalaĢdırılmıĢdır.  

Dillərin tipoloji quruluĢunda və qrammatik sistemində fərqli elementlər olduğu üçün 

zaman anlayıĢı da həmin qrammatik vasitələrə görə müxtəlif təzahür formalarına malikdir. Ona 

görə də nəinki qohum olmayan dillərdə, eləcə də qohum olan dillərin özündə də zamanlar 

müxtəlif ölçülər əsasında təqdim olunur. Qrammatik zaman anlayıĢı hər bir dildə müvafiq 

elementlərlə təsnif edilir. Qrammatik zaman elementləri sözlərə qoĢularkən paradiqma yaratmır. 

Yalnız Ģəxs Ģəkilçiləri elementləri ilə birlikdə iĢlədildikdə müvafiq paradiqmaya daxil olur. 

Zaman və Ģəxs Ģəkilçilərinin söz tərkibində ardıcıl iĢlənməsi emosionallıqla səciyyələndikdə 

üslubi rəngarənglik yaranır. Onların cümlə və mətnlərdə ardıcıl olaraq təkrarlığı isə ritm, 

ahəngdarlıq, avazlanma və ritorizm yaradır ki, bu da poetikliyə xas olan əlamətlərdən ibarətdir.  

Açar sözlər: feil zamanları, qrammatik elementlər, ardıcıllıq, ahəngdarlıq, ritorika 

 

Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşuna həsr olunan tədqiqat əsərlərində 

feilin zaman kateqoriyasının təsnifatı qrammatiklik əsasında şərh edilməli 

olduğu halda həmin bölgülər daha çox məntiqiliyə əsaslanır. Zaman anlayışı 

bütün dillərdə universal xarakterli olduğu halda ifadə vasitələrinə görə onun 

təsnifatında fərqlənmələr vardır. Bu da tamamilə qanunauyğun bir haldır. Çünki 

dünya dillərinin tipoloji quruluşu arasında fərqlər olduğu üçün zaman anlayışı da 

buna uyğun olaraq ayrı-ayrı təsnifatlar üzrə təqdim edilir. Bundan əlavə zaman 

anlayışının ayrı-ayrı dillərdəki qavranışına gəlincə onu demək lazımdır ki, 

zamanların insan təfəkküründəki imitasiyasında milli və mental proseslərin 

özünün də ardıcıl rolu vardır. Burada etnik düşüncə insan təfəkkürünün ətraf 

aləmlə əlaqə və münasibətləri də mühüm yer tutur. Beləliklə zaman anlayışı və 

onun insan təfəkküründəki imitasiyası ilə əlaqədar onu demək olar ki, təbiətən 

birölçülü olan zaman anlayışı insanların təfəkküründə keçmişə, indiyə və sonrakı 

vaxta dair təəssürat yaradır. Onların  ifadə vasitələri dil tipologiyasına görə fərqli 

olduğu üçün ayrı-ayrı dillərə üç zaman mərhələsinin bir-birindən fərqli bir neçə 

təzahür formasının mövcudluğu qeyd edilir. Zaman formalarının təsnifatı ilə 

əlaqədar Muxtar Hüseynzadə yazır ki, ―Feillərdə zaman kateqoriyası iki işin 

icrası arasındakı zamanın müddətini müəyyən edir. Yəni icra olunmuş, olunan 

və olunacaq bir işin icrası zamanı ilə indi həmin işin icrası haqqında xəbər 

verilən zaman arasındakı müddəti müəyyən edir. Məlum olduğu üzrə feillər üç 

zamanla əlaqədar olaraq izah edilir. Yəni iş və hərəkət ya keçmiş, ya indiki, ya 
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da gələcək zamanın indiki zamana olan nisbətindən meydana çıxır‖ (8, s. 148). 

Muxtar Hüseynzadənin verdiyi bu təsnifatda zaman anlayışının insan 

təfəkküründəki ümumi qavranışı problemi əks olunur. Bu qavranış təfəkkür 

prosesində oxşar imitasiyalar əsasında baş verdiyindən demək olar ki, dünyanın 

bütün dillərində oxşar təsəvvür yaradır. Yəni dünyanın bütün dillərində zaman 

anlayışı keçmişə, indiyə və gələcəyə aid olmaq mənasında üç mərhələ təşkil edir. 

Lakin dünya dillərinin özünün mental xüsusiyyətlərini nəzərə aldıqda bu da 

zaman formasının özünün aralıq zaman növlərinin baş verməsinə səbəb olur. 

Həmin zaman növləri isə hər bir dilin özünəməxsus olan müvafiq göstəricilərlə 

ifadə edilir. Əslində isə ümumi, təbii zamanın heç bir ölçüsü yoxdur. O əbədidir 

və əzəlidir, sonu yoxdur, zaman ölçüsü yalnız insan təfəkkürünün qavrayışı 

əsasında meydana çıxır. Feillərin zamanı barədə fundamental tədqiqat aparmış 

Ağamusa Axundov yazır ki, ―Zaman bizim şüurumuzdan asılı olmayaraq 

obyektiv aləmin özündədir. O obyektiv varlığın əsas formalarından biridir. 

Zaman birölçülüdür; Zaman dönməzdir, o yalnız bir istiqamətdə davam edir; 

Zaman yalnız  irəliyə doğru gedir, o keçdiyi yolla heç bir zaman qayıtmır, geri 

dönmür. Zaman sonsuzdur, çünki onun nə əvvəli vardır, nə də sonu olacaqdır.  

Qrammatika özündən zaman yaratmır, o yalnız insan şüurunda əks olunan 

obyektiv zamanı dildə öz xüsusi əlamətləri ilə qeyd edir və bununla yanaşı onu 

xeyli konkretləşdirir‖ (1, s. 4-5). Ümumi zaman elə bir fövqəladə xarakterə 

malikdir ki, onun milyon-milyon illəri ilə bir saniyəsi arasında ölçü yoxdur. 

Ümumi, təbii, obyektiv zaman insan idrakı ilə qavranılır, təfəkkürdə imitasiya 

olunur, qrammatik çərçivəyə sığmır. Çünki qrammatik çərçivə yalnız insan 

təfəkkürünün məhsuludur. Obyektiv zaman isə təbiətin özündə mövcuddur. 

Buludxan Xəlilov obyektiv və qrammatik zaman anlayışlarını fərqləndirərək 

yazır ki, ―Obyektiv zaman fəlsəfə elminin tədqiqat obyektinə daxildir. 

Qrammatik zaman isə dilçilikdə öyrənilir. Obyektiv zaman hissələrə ayrılmır, nə 

başlanğıcı, nə də sonu vardır. Qrammatik zaman isə hissələrə ayrılır; keçmiş, 

indiki, gələcək zamanlara. Onun başlanğıcı və sonu vardır; obyektiv zaman 

ümumbəşəridir. Qrammatik zaman isə fərdidir. Belə ki, hər bir xalqın öz dilinə 

məxsus qrammatik zamanı vardır‖ (9, s. 219-220). Zamanlara aid bütün 

tədqiqatlarda obyektiv və qrammatik zaman ümumi və xüsusi prinsiplər üzrə 

özünəməxsus şəkildə araşdırılır. Tədqiqatçı Aydın Nağdəliyev, məsələn 

obyektiv zaman anlayışını fəlsəfi zaman kimi təqdim edir.  

Qrammatik zaman isə özünün qrammatik ifadə vasitələri əsasında şərh 

edilir. Burada eyni zamanda göstərilir ki, qrammatik zaman fəlsəfi zamanın ayrı-

ayrı müxtəlif dillərdə təzahürüdür. Fəlsəfi zaman birölçülüdürsə qrammatik 

zaman müxtəlif dillərdə müxtəlif saya və ölçüyə malikdir (10, s. 289). 

Qrammatik zaman anlayışı hər bir dildə zaman anlayışı barədə yaranmış 

təsəvvürə görə özünəməxsus forma və göstəricilərə malikdir. 

Ağamusa Axundov feil zamanlarının şərhində antik yunan filosofu 

Aristotelin əsərlərinə də müraciət edir (1, s. 8-9). Ancaq onu da nəzərə almaq 

lazımdır ki, Aristotel zamanlara linqvistik baxımdan yox, fəlsəfi, məntiqi və 

psixoloji tərəfdən yanaşmışdır. Bu yanaşma prinsipini isə analoji yolla heç bir 

dilin qrammatik zamanlarına tətbiq etmək mümkün deyildir. Qrammatik zaman 

anlayışı hər bir dildə, o cümlədən nəinki qohum olmayan dillərdə, həmçinin 

qohum olan dillərin özündə də fərqli əlamətlərə görə təsnif edildiyindən həmin 
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dillərin ayrı-ayrı tədqiqatçıları özləri də bir-birindən fərqli bölgülər aparmışlar. 

Məsələn, türk dillərində feil zamanlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tədqiqat 

aparmış V.A.Boqoreditski (1857-1941), M.P.Melioranski (1868-1906), 

V.A.Qordlevski (1876-1956), N.K.Dmitriyev (1998-1954), A.N.Kononov 

(1906-1986), N.A.Baskakov (1905-1995) kimi mötəbət tədqiqatçıların 

əsərlərində feil zamanları birmənalı şəkildə təsnif edilmir. Həmin tədqiqatlarda 

feilin hətta on iki zaman formasının mövcudluğu da göstərilir. Burada məsələn, 

qəti keçmiş, müəyyən imperfekt (bitməmiş keçmiş), qeyri-müəyyən imperfekt, 

uzaq keçmiş, qeyri-müəyyən nəqli keçmiş, keçmiş məqsədli zaman və onun iki 

növü, şərt keçmiş zaman, arzu keçmiş zaman, vacib keçmiş zaman, subyektiv 

keçmiş zaman, keçmiş zamanın modal formaları barədə də bəhs edilir (1, 20). 

Azərbaycan dilçiliyinin özündə də feilin zamanları barədə müxtəlif və bir-

birindən fərqli təsnifat aparılmışdır. Feilin qrammatik zamanlarının təsnifi ilə 

əlaqədar araşdırmalar aparmış Məhəmmədbəy Əfşarın, Nəriman Nərimanovun, 

Bəkir Çobanzadənin, Fərhad Ağazadənin, İdris Həsənovun, Səlim Cəfərovun, 

Əbdüləzəl Dəmirçizadənin bölgüləri arasında da fərqlər mövcuddur. 

Təsnifatlardakı pərakəndəliyin nəticəsidir ki, məsələn, 1951-ci ildə Azərbaycan 

Elmlər Akademiyası tərəfindən nəşr olunan ―Azərbaycan dilinin qrammatikası‖ 

adlı kitabda feil zamanlarının on iki adda təsnifatı verilir: 1) nəqli keçmiş; 

2)şühudi keçmiş; 3) bitməmiş keçmiş; 4) müzareli keçmiş; 5) gələcəkli keçmiş; 

6)nəqli rəvayət; 7) bitməmiş rəvayət; 8) müzareli rəvayət; 9) gələcəkli rəvayət; 

10) indiki zaman; 11) müəyyən gələcək; 12) müzare (2, 182-183). 

Yalnız Muxtar Hüseynzadənin 1954-cü ildə çap etdirdiyi ‖Müasir 

Azərbaycan dili‖ kitabında, demək olar ki, zaman kateqoriyasının fərqli təsnifatı 

problemləri başa çatmış oldu (4, 189). Muxtar Hüseynzadənin bundan sonra çap 

edilən  ―Müasir Azərbaycan dili‖ (morfologiya) adı altında çap edilən 

kitablarında da bu təsnifat saxlanlmışdır (5, 157; 6, 190; 7, 169-176; 8, 148). 

Muxtar Hüseynzadənin təsnifatında üç zaman və bu üç zamanın beş ifadə 

forması göstərilir. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 1) Şühudi keçmiş; 2) Nəqli 

keçmiş; 3) İndiki zaman; 4) Qəti gələcək zaman; 5) Qeyri-qəti gələcək zaman. 

Azərbaycan dilində bundan başqa zaman anlayışlı digər modal formalar da 

vardır ki, onlar da vacib, lazım, arzu, şərt və əmr formalarından ibarətdir. Muxtar 

Hüseynzadə onları feil şəkilləri sırasında ümumiləşdirir. Digər mənbələrdə isə 

həmin formalar ya modal zaman və ya feil formaları kimi adlandırılır. 

Ümumilikdə zaman anlayışının qrammatik anlayışında və təsnifatında nisbilik 

olduğunu nəzərə almaqla həmçinin zamanların təsnifatında qrammatik 

formaların qəlizləşdirilməsi məqsədi ilə feil anlayışlı vasitələrin özlərini iki 

qrupa bölmək olar. Bunlardan birincisini nominativ qrammatik zaman alayışı 

altında birləşdirmək olar ki, onlar da şühudi və nəqli keçmiş, indiki zaman; qəti 

və qeyri-qəti gələcək zamanlardan ibarətdir. İkincisi isə modal zamanlardır ki, 

bunların dördü modal gələcək zamanı bildirir, biri isə hökm, qətiyyət, təhdid 

anlayışları üzrə indiki konkret zamanı bildirir. Gələcək modallıq anlayışı vacib, 

lazım, arzu, şərt formaları ilə indiki konkret zaman alayışı isə əmr forması ilə 

ifadə olunur.  

Feilin istər nominativ qrammatik zamanları və istərsə də modal qrammatik 

zaman varintları dilçilik ədəbiyyatında kateqoriya adı altında ümumiləşdirilmiş 

olsa da onlar ümumi halda paradiqma yaratmır. Yalnız həmin zamanlara məxsus 
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əlamətlər söz tərkibində özlərinin müvafiq variantları üzrə işlədilirlər. Məsələn, 

şühudi keçmiş zaman dörd variantda (-dı, -di, -du, -dü), nəqli keçmiş dörd və 

səkkiz varianta (-mıĢ, -miĢ, -muĢ, -müĢ); (-ıb, -ib, -ub, -üb); (-yıb,-yib, -yub, -

yüb); indiki zaman səkkiz variantda (-ır, -ir, -ur, -ür); (-yır, -yir, -yur, -yür); qəti 

gələcək dörd varianta (-acaq, -əcək; -yacaq, -yəcək); qeyri-qəti gələcək dörd 

varianta (-ar, -ər; -yar, -yər) şəkilçi qəbul edir. Modal zamanların da 

özünəməxsus şəkilçiləri müvafiq variantlarda işlənir. Vacib modal zaman 

forması iki varianta (-malı, -məli), azım forması dörd varianta (-ası, -əsi; -yası, -

yəsi); arzu forması dörd variantda (-a, -ə; -ya, -yə); şərt forması iki variantda (-

sa, -sə) şəkilçisi qəbul edir. Əmr formasının isə xüsusi şəkilçisi yoxdur. Əmr 

forması yalnız şəxs şəkilçiləri ilə ifadə olunur: birinci şəxsin təkində -ım (-im, -

um, -üm), -yım (-yim, -ykm, -yüm); cəmində -aq (-ək), -yaq (-yək); ikinci şəxsin 

təkində -gınan (-ginən), -sana (-sənə) ədatları; cəmində -ın (-in, -un, -ün); 

üçüncü şəxsin təkində -sın (-sin, -sun, -sün), cəmində -sınlar (-sinlər, -sunlar, -

sünlər) şəkilçisi işlənir. 

Zaman bildirən şəkilçilər, bir qayda olaraq feillərə inkar şəkilçisindən 

sonra qoşulur: almadı; almamıĢ //almayıb//; almır; almayacaq; almaz; 

almamalı; almayası; almaya; almasa, alma. 

Feildə inkarlıq anlayışı bildirmədiyi təqdirdə isə zaman şəkilçisi feilə 

birbaşa qoşulur; aldı, almıĢ//alıb//alır; alacaq; alar; almalı; alası; ala; alsa. 

Feilə zaman şəkilçilərinin qoşulması paradiqma yaratmadığı üçün feil və zaman 

şəkilçili sözlər neytrallıq bildirir, onlarda şəxs anlayışı sıfıra bərabər olur və 

daim sıfır vəziyyətdə neytral üçüncü şəxsin təkini bildirir. Yalnız əmr forması 

şəxs şəkilçisi ilə işləndiyi üçün həmin formada paradiqma müşahidə edilir. Feil 

zamanlarının və modal zamanların paradiqma yaratması ancaq onlara şəxs 

şəkilçisi qoşulduqda baş verə bilir. Zamanın qrammatik vəzifəsi, üslubi 

emosionallığı və poetik xüsusiyyətləri də məhz onların inkarlıq, zaman və şəxs 

şəkilçiləri ardıcıllığında baş verir. Feildə inkarlıq anlayışı bildirilmədiyi təqdirdə 

isə onun funksional xarakteri zaman və şəxs şəkilçilərinin taksonomik sırası ilə 

ifadə olunur. Feil zamanlarının qrammatik funksiyası daha çox yazılı rəsmi dilin 

tələbləri üzrə struktur ardıcıllıq prinsipinə əsaslanır. Struktur ardıcıllıq prinsipi 

qrammatik kateqoriyaların nominativ funksiya daşıması ilə səciyyələnir. 

Nominativ funksiya emosionallıqdan kənardır, burada informasiya ancaq adi 

xarakterlidir. Məna və anlayışlar heç bir əlavə çalarlıq olmadan birbaşa çatdırılır. 

Nominativ funksiya qrammatik sistemliliyə, ümumi və sabit normalılığa, eyni 

zamanda məntiqiliyə əsaslanır. Qrammatik vasitələrin üslubi funksionallığı 

emosionallığın ifadəsinə əsaslanır. Emosional informasiyalarda da dilin sabit 

normalılığı aparıcı rol oynayır. Lakin üslubi informasiyalar emosionallığa 

əsaslandığı üçün burada bədii təsvir vasitələrindən və eləcə də üslubi fiqurların 

rəngarənglik yaratması imkanlarından da istifadə edilir. Üslubi normalılıq bədii 

təsvir vasitələrinə, o cümlədən üslubi fiqurların emosionallıq imkanlarına 

əsaslandığı üçün burada bütün normalılıqlar obrazlaşdırıcılıq vasitələri ilə canlı 

bir vəhdət təşkil edir. Qrammatik vasitələr, həmçinin bədii mətnlərdə poetizm 

yaradılması vəzifələrin yaradılmasına da xidmət edir. Feil zamanlarının poetik 

xüsusiyyətləri əlbəttə ki, təkcə zaman şəkilçilərinin söz tərkibində işlədilməsi ilə 

baş verə bilməz. Onların poetik xüsusiyyətləri üslubi emosionallıqda olduğu 

kimi bilavasitə şəxs şəkilçilərinin iştirakı əsasında ifadə oluna bilər. Feil 
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zamanlarına şəxs şəkilçiləri qoşulduqda onlar birlikdə hərəkətin zamana və şəxsə 

görə dəyişməsini təmin edir. Bu halda feillərin özü neytrallıqdan çıxır, aktivləşir 

və çevik informasiya vasitəsinə çevrilir. Buna görə məhz Ağamusa Axundovun 

feil zamanlarının üslubi xüsusiyyətlərinə dair söylədiyi aşağıdakı fikrinə 

tamamilə haqq qazandırmaq olar. ―Üslubi nöqteyi-nəzərdə feilin zaman 

kateqoriyası obyektiv deyil, subyektiv kateqoriyadır, bir sıra hallarda obyektiv 

zamanla üslub çalarlığına malik olan feilin ifadə etdiyi zaman arasında müstəqil 

uyğunluq yoxdur və bu danışanın ümumxalq dilinin imkanlarından nə dərəcədə 

istifadə etməsi ilə bağlı olan bir məsələdir‖ (1, 110). Burada ümumxalq dili 

anlayışı əlbəttə ki, mücərrəd bir dil mənasında deyil, danışıq dili kimi başa 

düşülməlidir. Danışıq dilində üslubi normalar əlbəttə ki, pərakəndə deyil, 

zaman-zaman işlənmiş, cilalanmış və özünün emosional rəgarənglik 

qazanmışdır. Bunun kimi zaman və şəxs şəkilçilərinin müştərək qaydada 

işlənməsi poetik ifadə formasının meydana çıxmasını şərtləndirmişdir. 

Dil elementlərinin poetik xüsusiyyətləri də birbaşa danışıq dilində 

formalaşmış və zəngin ənənələr qazanmış normalar əsasında baş vermişdir. 

Dildə ifadəlilik imkanları artdıqca və zənginləşdikcə poetizmin yeni-yeni 

perspektiv imkanlarının yaranması da istisna deyildir. Poetik səciyyələnmə daha 

çox nitq elementlərinin ardıcıl və paralel sintaktik konstruksiyalarda sıralanması 

ilə, eyni zamanda onların təkrar işənməsi ilə baş verir. Poetik vasitələr nəsr dilini 

poeziya dilinə çevirir, nəzm dilinin isə daha cazibədar olmasına xidmət edir. 

Zaman və şəxs şəkilçilərinin müştərək işlənməsi zamanı baş verən 

təkrarlanmada da poetiklik canlı nümunələrinin işlənməsi müşahidə edilir. 

Poetik elementlərin işlənməsi anlayışı, mənaları adi, nominativ 

informasiyalılıqdan çıxarır, onu aktuallaşdırır, intensivləşdirir və canlı ifadə 

formasına çevirir. Azərbaycan milli təfəkküründə mövcud olan poetik 

informasiyanın güclü və zəngin ənənələri zaman-zaman inkişaf edir, həm şifahi 

dildə və həm də bədii mətnlərdə emosionallıqla müşayiət olunan ritm, 

ahəngdarlıq, avazlanma və canlı ritorizm yaradır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛИАГА САФАРАЛИЕВ 

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ В 

КАТЕГОРИЯХ ВРЕМЕНИ И ЛИЧНОСТИ  ГЛАГОЛА 

Временная категория глаголов формируется на основе обще логической 

философской концепции времени. Понятие логического и философского времени 

отличается от категории времени, определенной для грамматического времени. В то время 
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как понятие грамматического времени субъективно формируется грамматическими 

средствами языка, логическое, философское время не вписывается ни в одно измерение и 

существует без какого-либо грамматического индекса. Концепция времени вечна. 

Подобно тому, как у него нет начала и конца, для него нет разницы между миллионом лет 

и секундой. Следовательно, существование жизни, существование природы, 

существование окружающей нас среды, существование Вселенной понимается как 

существование времени. Грамматическое время формируется в прошлом, настоящем и 

будущем временах, сформированных в человеческой мысли. 

Поскольку в типологической структуре и грамматической системе языков есть 

разные элементы, понятие времени также имеет разные формы проявления в соответствии 

с этими грамматическими средствами. Поэтому не только в несвязанных языках, но и в 

родственных языках они иногда представлены в разных измерениях. Понятие 

грамматического времени классифицируется соответствующими элементами в каждом 

языке. Грамматические элементы времени не создают парадигму при добавлении к 

словам. Только когда суффиксы используются вместе с элементами, они входят в 

соответствующую парадигму. Стилистическое разнообразие возникает, когда 

последовательное развитие суффиксов времени и личности в структуре слова 

характеризуется эмоциональностью. Их многократное повторение в предложениях и 

текстах создает ритм, гармонию, тон и риторику, которые являются отличительными 

чертами поэзии. 

Kлючевые слова: времена глаголов, грамматические элементы, последователь-

ность, гармония, риторика 

 

SUMMARY 

ALIAGA SAFARALIYEV 

PROBLEMS OF SEQUENCE AND FUNCTIONALITY IN THE CATEGORIES OF 

TENSE AND PERSONALITY OF THE VERB 

The time category of verbs is formed on the basis of the general logical, philosophical 

concept of time. The concept of logical and philosophical time differs from the category of time 

defined for grammatical time. While the concept of grammatical time is subjectively formed by 

the grammatical means of language, logical, philosophical time does not fit into any dimension 

and exists without any grammatical index. The concept of time is eternal. Just as there is no 

beginning and no end to it, there is no difference between a million years and a second for him. 

Therefore, the existence of life, the existence of nature, the existence of the environment around 

us, the existence of the universe is understood as the existence of time. Grammatical time is 

formed within the past, present and future tenses formed in human thought. 

Since there are different elements in the typological structure and grammatical system of 

languages, the concept of time also has different forms of manifestation according to these 

grammatical means. Therefore, not only in unrelated languages, but also in related languages, 

they are sometimes presented in different dimensions. The concept of grammatical tense is 

classified by the relevant elements in each language. Grammatical time elements do not create a 

paradigm when added to words. Only when suffixes are used in conjunction with elements do 

they enter the appropriate paradigm. Stylistic diversity arises when the consistent development of 

time and person suffixes in the word structure is characterized by emotionality. Their repeated 

repetition in sentences and texts creates rhythm, harmony, tone and rhetoric, which are the 

hallmarks of poetry. 

Key words: verb tenses, grammatical elements, seguence, harmony, rhetoric 
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SIHAH OL - FARS LÜĞƏTĠNDƏ YEMƏK – ĠÇMƏK ÜÇÜN ĠSTĠFADƏ EDĠLƏN 

 LEKSEMLƏR 

 

Lüğətlər xalqların tarixini, milli-mənəvi dəyərlərini, ictimai-siyasi həyatını, onların adət-

ənənələrini, ədəbiyyatını, folklorunu, incəsənətini, musiqisini və s.əhatə edir. Leksikoloji 

baxımdan Lüğətlərin öyrənilməsi və leksik vahidlərin müxtəlif üsullarla izah edilməsi dilin daha 

da zənginləĢdirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Dilçilik sahəsində tərtib olunan tarixi lüğətlərin leksikoloji zənginliyi, sözyaratma 

üsulları, istifadə olunan leksik vahidlərin strukturu, müxtəlif obrazlar və üsullar üzrə sözlərin 

ifadə üsulları və s.onun ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri ilə yanaĢı, xalqın dil ənənələrinin 

parlaq göstəricisidir. 

Məhəmməd Ġbn HinduĢah Naxçıvanskinin tərtib etdiyi "sihah-ol-fors" lüğəti Sözün 

həcminə görə kifayət qədər zəngindir. Lüğətdə tibb, elm, təhsil, din, hərbi iĢ, kənd təsərrüfatı, 

Təbiət, incəsənət, xalqların milli ənənələri və s.kimi mövzular haqqında çoxsaylı sözlərin izahı 

təqdim olunur. Naxçıvanın o dövrdəki ictimai-siyasi və sosial-mədəni həyatı haqqında geniĢ 

məlumat verən "sihah-ol-fors" lüğəti Ġran və Azərbaycan leksikasının tarixi üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: Dilçilik, mədəniyyət, yemək, lüğət, incəsənət 

 

Lüğətlər millətlərin tarixi, milli-mənəvi dəyərləri, ictimai-siyasi həyatı, 

adət-ənənələri, ədəbiyyatı, folkloru, incəsənəti, musiqisi və s. barədə geniş 

məlumatlar əldə etmək üçün zəngin mənbə hesab olunmaqdadır. Lüğətlərin 

leksikoloji baxımdan tədqiq olunması və leksik vahidlərin müxtəlif üsullarla 

izahı dilin daha da zənginləşdirilməsi üçün xüsusi önəm kəsb edir.  

Dilçilik elmi sahəsində tərtib olunan tarixi lüğətlərin leksikoloji baxımdan 

zənginliyi, sözlərin əmələ gəlmə üsulları, istifadə olunan leksik vahidlərin 

quruluşu, sözlərin fərqli şəkil və üsullarla bəyan olunması yolları və s. onun ən 

önəmli xüsusiyyətləri sırasında olmaqla yanaşı, xalqın dilçilik ənənələrinin də 

göstəricisidir. Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvaninin tərtib etdiyi ―صحاذ الفزص‖ 

lüğəti sözlərin əhatə dairəsi baxımından olduqca zəngindir. Lüğətdə tibb, elm-

təhsil, din, hərbi, kənd təsərrüfatı, təbiət, incəsənət, xalqların milli adət-ənənələri 

və s. kimi mövzular barədə çoxsaylı sözlərin izahı verilmişdir. ―صحاذ الفزص‖ 

lüğəti Naxçıvaninin yaşadığı dövrün ictimai-siyasi və sosial-mədəni vəziyyəti 

barədə geniş bilgilər verməkdədir. (5, 83-88) 

 lüğətində müxtəlif sahələrlə bağlı işlədilən fərqli sözlər ‖صحاذ الفزص―

içərisində yemək, içmək, qab-qacaq və s. ilə bağlı olan leksemlərin rəngarəngliyi 

və zənginliyi diqqəti daha çox cəlb etməkdədir. M.Naxçıvani qədim dövr 

insanların həyatı ilə yanaşı, öz dövründə yaşayan insanların həyat tərzini də çox 

gözəl formada əks etdirməyi bacarmışdır. Lüğətdə xalqın ən çox bişirdikləri 

xörəklərin, çörəklərin, şirniyyatların, halvaların adları ilə bərabər, həm də 

onların istifadə etdiyi müxtəlif növ içkilərin, qab-qacaqların, qədəh və s. nin də 

adlarının mənaları ətraflı şəkildə izah olunmuşdur.  

 lüğətində yemək və qida ilə əlaqədar olaraq istifadə edilən ‖صحاذ الفزص―
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leksemlərin bəziləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Ət və digər ədviyyatların birlikdə qarışdırılıb döyülməsi üsuli ilə – تخچ

hazırlanan yemək növüdür. (1, 57) 

 Öküzün ətindən hazırlanan yemək növüdür. (1, 175) - تْرک

 qoz ləpəsi, sarımsaq və qatıqdan hazırlanan yemək növüdür. (1, 42) - پتکْت

 Qatıqdan hazırlanan yemək növüdür.  Bu yemək ―qaraqurut‖ olaraq da - تزؾ

tanınır.   (1, 168) 

 Yemək zamanı istifadə edilən sumaq növüdür. Qədim zamanlarda bu söz – تتزی

―tatari‖ olaraq da istifadə edilmişdir. Türk mənşəli sözdür. (1, 300) 

 ət, soğan, qoz və baldan hazırlanan yemək növüdür. (1, 270) - تفشیلَ

 .Xuzistanda xörək, xurma, yağ və xaşxaşdan hazırlanan yemək növüdür  - چٌگال

(1, 206) 

 Qurut və turş ayrandan hazırlanan  yemək növüdür. (1, 243) - رخثیي

 ən ucuz undan hazırlanan çörək növüdür. (1, 279) - سؼارٍ

 Zindanda məhbuslar üçün bişirilən yemək növüdür. (1, 279) - سّاٍ

 İnək və ya qoyunun bağırsağının ət ilə doldurulması üsulu ilə bişirilən - سّیح

yemək növüdür. (1, 52) 

 .Qadınların kökəlmək üçün yeməklərində istifadə etdikləri yağ növüdür - طْص

(1, 144) 

 deyilir. Hal-hazırda bu ‖صثْذ― Səhər yeməyi (arxaik). Ərəb dilində ona - ؼارچ

söz fars dilində ―göbələk‖ mənasında istifadə edilir. (1, 57) 

 Bir yerə səfər zamanı aparılan yemək azuqəsi. (1, 200) - فلزسًگ

 Cəviz, əncir və s. nin boyunbağı formasında ipə düzülməsi ilə hazırlanan - کلًْذ

yemək növüdür . (1, 83) 

 Qatıq və süddən hazırlanan yemək növüdür. Türk dilində ona - لیْلٌگ

―Qaraqurut‖ deyilir və bu söz hal-hazırda da fars dilində istifadə edilir. 

Həmçinin Fars dilində onu ―ٍکشک طیا‖ da adlandırırlar. )arxaik sözdür.) (1, 201) 

 Əsas yemək gətirilənə qədər yeyilən güngül yeməkdir. (1, 309) – ًِاری

 ‖گٌذهْا― ‖دّؼْا― ‖ًارّا― Nar, dovğa və buğdadan hazırlanan xörək adıdır. Ona - ّا

da deyilir. Ərəb dilində ona ―شْرتاج― ‖تاخات‖ və ya ―اطفیذتاج‖deyilir. (1, 32) 

 lüğətində xalq arasında daha çox sevilən şirniyyat növləri ‖صحاذ الفزص―

barədə də xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur. M.Naxçıvani bu şirniyyatların 

hazırlanması üsullarını da izah etməklə, malik olmuş olduğu  

 Xurma və yağdan hazırlanan yemək növüdür. (1, 297) - آرّ

 Buğda və ya arpadan hazırlanan halva növüdür. (1, 204) - تزؼْل

 Bal, badam və nişastadan hazırlanan halva növüdür. (1, 227) - پالْدٍ

 Mürəbbə (1, 228) - ریچالَ

 qoz və şirə ilə hazırlanan halva növüdür. Azərbaycanda bu halva növünə - کپیتا

 deyilirdi.  (1, 26) ‖تیلقاى―

 Yeddi növ meyvə və çərəzdən (qoz, badam, fındıq, ərik, şaftalı, şam - هالکاًَ

qozu və püstə) hazırlanan halva növüdür. (1, 289) 

 lüğətində həmin dövrdə istifadə edilən müxtəlif içkilər ‖صحاذ الفزص―

barədə də geniş məlumat verilmişdir. Lüğətdə içki üçün istifadə edilən leksemlər 

aşağıdakılardan ibarətdir :   

 Xurma şərabı (pəhləvicə) (1, 124) - تکواس

 Üzüm suyu (1, 44) - چزخشت

 kompot (1, 38) – خْشاب
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 adlandırır. (1, 218) ‖حة― Şərab - ərəblər onu - خن

 Dovğa - türk mənşəli sözdür. (1, 295) - دّؼْ

 Düyüdən hazırlanan şərab növüdür. (1, 107) - طز

 xüsusi şərab növüdür. Çox güclü təsirə malik olan bu şərab növü insanı – طیکی

ən qısa zamanda məst edə bilirdi. Ərəb dilində onu ―هثلث‖ adlandırırdılar. (1, 

304) 

 Arpa və ya mövüzdən hazırlanan şərab növüdür. (1, 249) – فْکاى

Məhəmməd Naxçıvaninin lüğəti həmin dövrdə xalq arasında ən çox 

bişirilən və sevilən çörək adları, onların bişirilmə üsulu barədə də geniş məlumat 

əldə etməyimizə kömək etməkdədir: 

 Hindistanda noxuddan bişirilən çörək növüdür. (1, 34) - تزا

 Yağda bişirilən nazik çörək növüdür. (1, 199) - ؼزیاطٌگ

 İçərisi püstə və çuğundurla doldurularaq bişirilən çörək növüdür. (3, 87) - فزخشَ

) .Qoz içi və süddən hazırlanan çörək növüdür - کاهَ تتکْب  ) Eyni zamanda 

Xuzestan vilayətində onu  ― عظکز هکزم  ‖ və ya ―َچیل‖ də adlandırırlar. (1, 286) 

 Un, arpa, buğda və paxladan bişirilən çörək növüdür. (2, 116) - کشکیٌَ

 Arpa, paxla və buğdadan hazırlanan çörək növüdür. (1, 254) - ًاى کشکیي

 lüğətində diqqət çəkən maraqlı sözlər sırasında qab-qacaq ‖صحاذ الفزص―

üçün istifadə edilən leksemlər xüsusi önəmə malikdir. Lüğətdə müxtəlif növ 

qab-qacaq və qədəh adları ilə qarşılaşırıq. Bu isə həmin dövrdə türk mənşəli 

sülalənin idarə etdiyi dövlətin sənətkarlıq və məişət sahəsində xüsusi inkişafa 

malik olduğunun bariz göstəricilərindən kimi qiymətləndirilə bilər.  

 Şərab içmək üçün istifadə edilən bir qədəh növüdür. (1, 268) - پیالَ

 Şərab içilən kasa növüdür. (1, 203) - پیلپاک

 Qədəh (arxaik) (1, 162) - تفاغ

 Şərab içmək üçün şir və ya inək formasında mis və ya gildən hazırlanan - تکْک

qədəh növüdür. (1, 177) 

 Qədimdə şərab içmək üçün istifadə edilən qədəh növüdür. (1, 273) - چواًَ

 Şərab içmək üçün istifadə edilən böyük qədəh növüdür. (1, 302) - دّطتکاًی

  Şərab piyaləsi, qədəh (1, 207) - رطل

 Şərab içmək üçün öküz buynuzundan düzəldilmiş qədəh (1, 164) - شػ

 Süfrəyə yemək gətirmək üçün istifadə olunan sinidir. (1, 305) - شٌی

 Şərab içmək üçün kadudan hazırlanan qədəhdir. (1, 286) - کالَ

 də adlandırırlar. (1, 286) ‖قٌیٌَ― Şərab küzəsi. Onu - کذّ ًیوَ

 Gərgədan buynuzundan düzəldilən qədəh (türk mənşəli sözdür) (1, 166) - یالػ
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РЕЗЮМЕ 

МИРЯГУБ СЕИДОВ 

ЛЕКСЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ЕДЫ И ПИТЬЯ В 

СЛОВАРЕ СИХАХ-ОЛ-ФОРС 

Словари охватывают историю, национально-нравственные ценности, общественно-

политическую жизнь народов, их обычаи и традиции, литературу, фольклор, искусство, 

музыку и др. он считается богатым источником для получения обширной информации. 

Изучение словарей с лексикологической точки зрения и объяснение лексических единиц 

различными методами имеет особое значение для дальнейшего обогащения языка. 

Лексикологическое богатство исторических словарей, составляемых в области 

лингвистики, способы словообразования, структура употребляемых лексических единиц, 

способы высказывания слов по различным образам и приемам и т.д наряду с одними из 

самых важных его особенностей,  является ярким показателем языковых традиций народа. 

Словарь ―Сихах-ол-форс‖, составленный Мухаммедом ибн Хиндушахом 

Нахчыванским, довольно богат по объему слов. В словаре представлены медицина, наука-

образование, религия, военное дело, сельское хозяйство, природа, искусство, 

национальные традиции народов и др. объяснение многочисленных слов о таких темах, 

как. Словарь  ―Сихах-ол-форс‖ , дающий обширные знания об общественно-политической 

и социально-культурной жизни Нахчывана того времени, имеет особое значение для 

истории иранской и Азербайджанской лексики. 

Ключевые слова: Лингвистика, культура, еда, словарь, искусство  

 

SUMMARY 

MIRYAGUB SEYIDOV 

LEXEMES USED TO EXPRESS EATĠNGS AND DRINK IN THE DICTIONARY OF 

SIHAH OL - FORS  

Dictionaries are considered to be a rich source for obtaining extensive information about 

the history, national and spiritual values, socio-political life, customs, literature, folklore, art, 

music, etc. of nations. The lexical study of dictionaries and the interpretation of lexical units in 

different ways are of special importance for the further enrichment of the language. 

The lexical richness of historical dictionaries compiled in the field of linguistics, methods 

of word formation, structure of the use of lexical units, ways of expressing words in different 

forms and methods, etc. as well as being amongits most important features, it is also a clear 

indicator of the linguistic traditions of the people. 

The dictionary "Sihahol-furs" compiled by Muhammad ibn HindushahNakhchivani is 

very rich in terms of word coverage. The dictionary includes explanations and definitions of 

numerous words on topics, such as medicine, science, education, religion, military, agriculture, 

nature, art, national traditions of nations, etc.  

The Sihahol-furs dictionary is of special importance for the history of lexicography in 

both Iran and Azerbaijan, as well as providing extensive information about the socio-political 

and socio-cultural life of the period in which Nakhchivani lived. 

Key words: Linguistics, culture, meal, dictionary, art 
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LĠRĠK NÖVƏ AĠD FOLKLOR NÜMUNƏLƏRĠNDƏ LEKSĠK NORMA PROBLEMĠ 

(Naxçıvan folkloru əsasında) 
  

Məqalədə Azərbaycan dilçiliyinin mühüm sahəsi olan ədəbi dil məsələlərinin öyrənilməsi 

problemindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, ədəbi dil problemi, ədəbi dilimizin qorunması və 

zənginləĢməsi üçün mühüm mənbələrdən birini də dialekt və folklor nümunələrimizdə yaĢayan 

sözlər təĢkil edir. Naxçıvan folklor nümunələrində iĢlənən bu tipli sözlər nümunələr əsasında 

təhlil və tədqiq olunur, onların Azərbaycanın digər bölgələrinin dialektləri ilə oxĢar və fərqli 

xüsusiyyətləri analiz edilir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, ədəbi dil, dialektologiya, folklor, lirika, dilçilik 
 

Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. 

Azərbaycan dilinin inkişafı, zənginləşməsi, zamanın tələblərinə uyğun işlənməsi 

istiqamətində dövlət səviyyəsində mühüm tədbirlər görülmüş, müxtəlif illərdə 

imzalanan fərman və sərəncamlar bu istiqamətdə nəzarət mexanizmini həyata 

keçirmişdir. 2001-ci ilin iyununda ―Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşməsi 

haqqında‖, 2001-ci ilin avqustunda Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili 

gününün təsis edilməsi haqqında, 2003-cü ilin yanvarında Azərbaycan 

Respublikasında dövlət dili haqqında verilən fərmanlar, 2002-ci ilin 

sentyabrında 3 fəsil, 20 maddədən ibarət ―Dövlət dili haqqında qanun‖ bu 

istiqamətdə görülən tədbirlər sırasında qeyd oluna bilər. 

 Azərbaycan dilinin zənginliyini, qədimliyini və tarixiliyini göstərən bir 

amil də Azərbaycan ədəbi dili və onun normalarıdır. Azərbaycan ədəbi dili və 

onun normaları dilimizin təmizliyini, saflığını, milliliyini təmin edən və yersiz, 

yad sözlərdən qoruyan dilçiliyin bölməsidir. Ədəbi dilin normalarının gündəlik 

nitqimizdə tətbiqi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 

 Radio, televiziya, qəzet və jurnallarda, internet resurslarında ədəbi dilin 

normalarına riayət edilməsi hər daim nəzarətdə saxlanılmış və 1 il ərzində 

Kütləvi İnformasiya Vasitələrində keçirilən monitorinq nəticəsində ədəbi dilin 

normalarının kütləvi şəkildə pozulması halları aşkarlanmışdır. Bu istiqamətdə 

atılan addımlar, görülən tədbirlər (6 dekabr 2018 – ci il) ədəbi dilin normalarının 

dilimiz üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. 

 Ədəbi dilin leksik norması dilimizdəki yersiz işlənən yad sözləri 

(varvarizmləri), dialektləri, gobud ifadələri ədəbi - mədəni dildən uzaq tutur. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, dialektlər təkcə ədəbi dilə xələl gətirmir, lazım 

gəldikdə həm də dilimizi zənginləşdirir. Qəlbi, qənĢər, tərəcə, sayrıĢmaq kimi 

dialektdən ədəbi dilə keçən sözlər buna nümunə ola bilər. 

 Həm dialektlərin, həm də köhnəlmiş sözlərin ən çox qorunub saxlandığı 

baza təbii ki, şifahi xalq ədəbiyatının lirik növüdür. Bu cür nümunələrin faydası 

ondan ibarətdir ki, buradakı dialekt və köhnəlmiş sözlər daim dilimizin lüğət 

fondunda saxlanılmalı və lazım gəldikdəcə ədəbi dilə köçürülməlidir. Bu cür 

nümunələrin bir neçəsinə diqqət yetirək. 

    Bulaq yolu qulaĢdı. 

    Yanı xanalı daĢdı. 
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    Qanrıldım geri baxdım, 

    Saç boynuma dolaĢdı. (3, s. 317) 

 Nümunədə işlənən “qanırıldım” sözü Naxçıvanın müxtəlif bölgələrində 

“burmaq” mənasına işlədilir. Eyni sözün Gədəbəy, Tovuz, Qazax bölgələrində 

işlənilməsi onu göstərir ki, “qanırılmaq” sözü vaxtilə ümumişlək söz olub (1, s. 

277). 

    Arxalığın yeddi qat 

    Üçün saxla, dördün sat. 

    Mənə yaylıq almadın 

    Canın çıxsın yalqız yat. (3, s. 327) 

 Nümunədə işlənən “arxalıq” (2, s. 133)  sözü vaxtilə ədəbi dildə işlənsə 

də, hal-hazırda köhnəlmiş söz sayılır, Naxçıvan dialektlərtində hələ də 

yaşamaqdadır və mənası “yaxası düyməli, beli büzməli üst paltar”dır. Bir sıra 

dialekt sözlər var ki, həmin sözlər Azərbaycan dilinin 4 cildlik izahlı lüğətində 

və Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində Naxçıvan dialekti kimi 

göstərilməyib. Lakin bir çox folklor nümunələri həmin sözlərin Naxçıvan 

dialektlərində işləndiyinin sübutudur. 

QardaĢı ölən neylər    Əzizim neyləmiĢəm 

Kəsər bağrını teylər    Bağrımı teyləmiĢəm 

Ağlar, bacara bilməz,    Məndən niyə incidin 

Dönər midarə eylər. (3, s. 323)  Mən sənə neyləmiĢəm? (3, s. 324) 

  Nümunədə işlənən “midarə” və “teylər” sözləri dialektoloji lüğətlərdə 

Gəncə, Qazax, Tovuz, Salyan dialektinə məxsus olan söz kimi verilsə də, məhz 

bu nümunə həmin sözlərin Naxçıvan dialektinə də daxil olduğunu göstərir. 

 Nümunədə “teyləmək”, “yaralamaq”, “deĢmək” mənasında işlənir.  

(1, s. 487) “midarə” isə kömək mənasını verir. (1, s. 357) 

    Gün getdi sarı qaldı, 

    Günüm ovsarı qaldı. 

    Dönüb dala baxmaqdan 

    Gözümdə sarı qaldı. (3, s. 330) 

 Nümunədə işlənən “ovsar” sözü, bəzi dialektlərdə “avsar” kimi də 

işlənir. Bu söz Beyləqan dialektində “ovsar” Füzuli dialektində isə “avsar” 

kimi (1, s. 29)  işlənsə də, Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənməsi isə heç bir 

lüğətdə verilmir. Məhz bu nümunə ədəbi dildə unudulmaqda olan bu sözün 

Naxçıvan dialektində yaşadığını göstərir. “Dəvənin noxtası” mənasında işlənir. 

    Əziziyəm dəhnədi 

    Arxın baĢı dəhnadi  

    Əsli bədoy olana 

    Qamçı nədir, dəh nədir. (4, s.  254) 

 Göstərilən nümunədə işlənən “dəhnə” sözü dilimizdə iki mənada işlənir 

(2, s.571). Bir mənası su arxının başlanğıcı, digər mənası isə cilovun atın ağzına 

salınan dəmir hissəsi, cövzədir. Bu sözün birinci mənası artıq dilimizdə işlənmir, 

yəni köhnəlmiş sözə çevrilib ki, məhz nümunədə elə bu mənada işlənən “dəhnə” 

sözüdür. 

 Nümunədə işlənən “bədoy” sözü də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 

fərqli variantlarda işlənir: bədöy, bədöv, bədəy və.s Bu sözün mənası sağlam, 

qaçağan və köhlən at deməkdir. (1, s.  48) 
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    Qızılgül deĢən oldu, 

                         Dərmədim həĢəm oldu. 

    Balamnan ayrılanı 

    Ağlamax peĢəm oldu. (5, s. 264) 

 Bu nümunədə isə işlənən ―həşəm‖ sözü ―Azərbaycan dilinin izahlı 

lüğəti‖ndə ―həşəm‖ kimi verilmişdir (1, s. 204). 4 cildlik ―Azərbaycan dilinin 

izahlı lüğəti‖ndə isə bu söz nümunədəki kimi, yəni ―həsəm‖ kimi verilmişdir (2, 

s. 376) və hər iki lüğətdə sözün leksik mənası ―döyülmək üçün xırmana tökülən 

taxıl‖, kimi verilmişdir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ―həsəm‖ sözünün 

ikinci mənası ―quru ot, ələf‖ şəklində əksini tapmışdır.  

 Araşdırılmağa ehtiyacı olan, dialektlərdə yaşayan, dilin lüğət fonduna 

keçməyən və unudulma təhlükəsi olan bu cür nümunələr Naxçıvan folklor 

nümunələrində hələ də yaşadılmaqdadır. Bu nümunələrin  tədqiqi dilçilik 

elmimizin prioritetlərindəndir. 
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РЕЗЮМЕ 

ОРХАН ИСАЕВ 

ПРОБЛЕМА ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОРМЫ В ПРИМЕРАХ ФОЛЬКЛОРА 

ЛИРИЧЕСКОГО ТИПА 

(На основе Нахчыванского фольклора) 

 В статье говорится о проблеме изучения вопросов литературного языка, 

являющейся важной областью азербайджанского языкознания. Отмечается, что проблема 

литературного языка заключается в том, что одним из важнейших источников сохранения 

и обогащения нашего литературного языка являются слова, живущие на наших 

диалектных и фольклорных примерах. На основе этих примеров анализируются и 

изучаются слова Нахчыванского фольклора, анализируются их сходные и отличительные 

особенности с диалектами других регионов Азербайджана. 

Ключевые слова: Нахчыван, литературный язык, диалектология, фольклор, 

лирика, Лингвистика 

SUMMARY 

ORKHAN ISAYEV 

THE PROBLEM OF LEXICAL NORMS IN EXAMPLES OF LYRICAL FOLKLORE 

(Based on Nakhchivan folklore) 

 The article talks about the problem of studying the literary language, which is an 

important area of Azerbaijani linguistics. It is noted that the problem of literary language lies in 

the fact that one of the most important sources of preservation and enrichment of our literary 

language are words living on our dialect and folklore examples. Based on these examples, the 

words of Nakhchivan folklore are analyzed and studied, their similarities and distinctive features 

with the dialects of other regions of Azerbaijan are analyzed. 

Keywords: Nakhchivan, literary language, dialectology, folklore, lyrics, linguistics 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ ĠSTĠFADƏ OLUNAN FUNKSĠONAL 

METODLARA DAĠR 

  

 Bu məqalədə ingilis dilinin tədrisində istifadə olunan funksional metodlardan bəhs 

olunur. Xarici dillərin funksional tədrisi metodları dillərin, o cümlədən ingilis dilinin 

öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Ġngilis  dilinin tədrisi metodlarının tədqiqi müasir 

dövrdə dillərin, həmçinin ikinci dilin tədrisində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əksər tədqiqatçıların 

fikrincə, bu metodlar dili tədris edənlərin dili bilmə səviyyəsini, qabiliyyətini əks etdirir. Bununla 

belə, bəzi tədqiqatçılara görə,  bəzən müxtəlif metodların mövcudluğu müəllimlərə kömək etmək 

əvəzinə  müəyyən hallarda problemlər yaradır. Bu xüsusiyyət onunla bağlıdır ki, həmin ideyalar 

dil və onun tədrisi haqqında müxtəlif fikirlərə əsaslanır. 

Açar sözlər:  funksional metod, yanaĢma, xarici dillər, tədris, ikinci dil 

 

İngilis dilinin tədrisi yanaşma və metodlarının öyrənilməsi müasir xarici 

dil tədrisinin  əsas xüsusiyyətlərindəndir. Bəzi alimlərə görə, bu  xüsusiyyət 

müəllimlik peşəsinin gücünü əks etdirir. Dil proqramlarını və materiallarını 

tərtib etmək üçün yeni sinif təcrübələrinin və yanaşmalarının müəyyən edilməsi, 

dillərin tədrisinin daha təsirli yollarını tapmağa təkan verir. Belə olduqda 

sinifdəki müəllim və proqram koordinatoru əvvəllər olduğundan daha geniş 

metodik seçim imkanlarına malik olur (5, s. 76). Müxtəlif metodik sistemlərin 

tətbiqi öyrənənlərin ehtiyaclarına, müəllimlərin üstünlüklərinə və məktəbin və ya 

təhsil şəraitinin məhdudiyyətlərinə uyğun metod və materiallar seçmək imkanı 

yaradır. 

Digər alimlərə görə isə, dilin necə öyrənilməsinə dair bir-birindən fərqli, 

çoxlu metodların mövcudluğu, hazırda mövcud olan müxtəlif seçim üsulları 

rahatlıqdan çox çaşqınlıq yaradır (3, s. 98). 

Əvvəla, təcrübəçi çox vaxt yanaşma və metodun nə olduğu barədə 

hərtərəfli bir nəzəriyyənin olmaması faktı ilə qarşılaşır. Yanaşmalar və metodlar 

arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri vurğulamaq üçün adətən eyni təsvir 

çərçivəsindən istifadə olunur (6, s. 70). Bu məqalədə aşağıdakı dil və dil 

öyrənmə nəzəriyyələrinə uyğun yanaşma və metodlardan bəhs olunur: 

a)  təlim məqsədləri; 

b)  istifadə olunan tədris proqramı; 

c)  metod və ya yanaşma daxilində müəllimlərin, şagirdlərin rolu; 

d)  metodun tətbiqi zamanı istifadə olunan sinif prosedurları və üsulları. 

Alimlərin əksəriyyətinə görə, tarix boyu dillərin tədrisi metodlarında baş 

verən dəyişikliklər, dil öyrənməyin məqsədi kimi oxu vərdişlərindən daha çox 

şifahi ünsiyyətə üstünlük vermək cəhdinə əsaslanmışdır; bununla belə, 

dəyişikliklər həmçinin dilin təbiəti və dil öyrənmə nəzəriyyələrindəki yenilikləri 

də əks etdirirdi. 

Dil tədrisində tədris metodları və prosedurlarının öyrənilməsinin 1940-cı 

ildən etibarən tətbiqinin dilçilikdə daha çox mərkəzi rol oynaması ilə əlaqədar 

olaraq metodların mahiyyətini konseptləşdirməyə və nəzəriyyə ilə əlaqəni daha 
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sistematik şəkildə əlaqələndirməyə müxtəlif cəhdlər göstərilirdi. Bu məqalədə 

yanaşma və metod arasındakı əlaqə aydınlaşdırılır və metodların təsviri, təhlili 

və müqayisəsi üçün bir model təqdim edilir (4, s. 158). 

Burada təqdim olunan model, hər hansı bir dilin tədrisi metodunun yanaşma, 

dizayn və prosedur səviyyələrində müəyyən edilmiş məsələlər baxımından təsvir 

edilə biləcəyini göstərir. 

 Bu yanaşma, dizayn və prosedur xüsusiyyətlərinin hər biri bu gün istifadə 

olunan əsas dil tədris yanaşma və metodlarına istinad edilərək araşdırılır. 

Bunu edərkən, tədris prosesində hansı meyarlardan istifadə olunduğunu, 

öyrənmə nəzəriyyəsi ilə bağlı hansı iddiaların irəli sürüldüyünü dəqiq 

müəyyənləşdirmək üçün tədqiqatçıların hansı metodu tətbiq etdikləri 

müəyyənləşdirilir.  

Dünyadakı bütün ingilis dilinin tədrisi mütəxəsissləri qrammatikanın 

tədrisi, onun öyrədilib öyrədilməməsi və necə öyrədilməsi kimi məsələlərə 

xüsusi önəm verirlər. 

Bunun səbəblərindən biri qrammatikanın tədrisinə çox fərqli yanaşmalar 

təklif edilməsi və bunların hər birinin qrammatikanın tədrisinə müəyyən bir 

perspektiv gətirməsidir. Ümumi müddəlardan biri bundan ibarət idi ki, dil 

qabiliyyəti təbii bir şəkildə əldə edilir. Belə bir ideya irəli sürülürdü ki, 

müəllimlər xarici mühitdə mövcud olan təbii imkanları yaratmalı və təbii 

öyrənməni sürətləndirməlidir (1, s. 122). Tədris praktikasında bəzi qrammatik 

tədris modellərinin dil öyrənilməsinə müsbət təsir etdiyi xüsusi olaraq 

vurğulanırdı. 

Qrammatik Tərcümə, Audiolinqualizm və Situativ dil tədrisi kimi metod və 

yanaşmalar qrammatik quruluşların və əsasən qrammatika əsaslı tədris 

proqramının təqdimatı və praktikasına əsaslanır  (2, s. 67). 

1972-ci ildə ingilis dilçisi D.A. Wilkins, ənənəvi, qrammatika və lüğət 

konsepsiyalarından istifadə edərək, dili izah etmək üçün şagirdlərin özlərini 

ifadə etmək və təsirli bir şəkildə anlamaq üçün ehtiyac duyduqları ünsiyyət 

mənalarının təhlilinə köklü bir şəkildə keçməyi təklif edən bir sənəd nəşr etdi. 

Bu sənəddən sonra onun dilin kəmiyyət, yer və zaman kimi anlayışlar və 

tələblər etmək, təklif vermək, üzr istəmək  və s. kimi funksiyalar əsasında necə 

təsnif edilə biləcəyini göstərən Notional Syllabuses (1976) adlı əsəri nəşr olundu 

(4, s. 100). 

Qeyd olunmalıdır ki, funksional metodların dil tədrisi metodikasına böyük 

töhfə verdiyi şübhə doğurmur. 

Daha sonra nəşr olunan yeni dərs kitablarının əksəriyyəti qrammatika və 

lüğət ehtiyatlarına diqqət yetirməklə yanaşı, bir növ funksional tədris planını da 

ehtiva edir və beləliklə, öyrənənləri ünsiyyət baxımından faydalı ifadələrlə təmin 

edir. 

Üstəlik, funksional göstəricilər praktikasına xas olan ünsiyyətə diqqət 

ümumilikdə ünsiyyət dili tədrisinə böyük töhfə verdi. 
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РЕЗЮМЕ 

НАРГИЗ ИБРАГИМОВА  

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В этой статье рассказывается о функциональных методах, используемых при 

обучении английскому языку. Методы функционального обучения иностранным языкам 

имеют важное значение при изучении языков, в том числе английского. Изучение методов 

обучения английскому языку имеет большое значение в преподавании языков, а также 

второго языка в современный период. По мнению большинства исследователей, эти 

методы отражают уровень владения языком, способности тех, кто преподает язык. 

Однако, по мнению некоторых исследователей, иногда наличие различных методов 

создает проблемы в определенных ситуациях, а не помогает учителям. Эта особенность 

связана с тем, что эти идеи основаны на разных представлениях о языке и его 

преподавании. 

Ключевые слова: функциональный метод, подход, иностранные языки, 

преподавание, второй язык 

 

SUMMARY 

NARGIZ IBRAHIMOVA  

ON FUNCTIONAL METHODS USED IN TEACHING ENGLISH 

This article deals with the approaches and methods in the process of teaching English 

language. Functional  methods of teaching of  languages is of great importance in teaching 

foreign languages including English. The study of the methods of teaching foreign languages is 

very important in teaching foreign languages. As to the majority of the investigators, this 

methods reflect the ability of teachers. However as to some scholars these  methods creates 

problems for teachers instead of helping them. Because  those thoughts  are based on different 

ideas about language  and its teaching. 

Key words: functional method, approach, foreign languages, teaching, second language. 
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ÜNSĠYYƏT NƏZƏRĠYYƏSĠNDƏ META-KOMMUNĠKASĠYA TERMĠNĠN ġƏRHĠ 

 

Ünsiyyət məlumatın ötürülməsi ilə həyata keçirilir, lakin o, həm də ünsiyyət iĢtirakçıları 

arasında dəyiĢikliklərə gətirib çıxarır, bu da münasibətləri müəyyənləĢdirir. Meta-kommunikativ 

məlumat qarĢılıq əlaqələr xarakterinə aid və onları müəyyənləĢdirə bilər. Meta-kommunikasiya 

anlayıĢı o fərziyyəyə əsaslanır ki, insan ünsiyyətinin strukturu mürəkkəbdir və ünsiyyət müxtəlif 

məntiqi səviyyələrdə (mücərrədlik səviyyələrində) həyata keçirilir. Məqalədə meta-

kommunikasiya terminin müxtəlif elmlərdə Ģərhi nəzərdən keçirilir. Məqsəd ünsiyyət 

nəzəriyyəsində meta-kommunikasiya terminin hansı prizmadan baxılmasına nəzər salmaqdır. 

Məqalədə müĢahidə, təsvir metodlarından istifadə olunmuĢdur.  

Açar sözlər: meta-kommunikasiya, ünsiyyət, dil, mənalar sistemi, bilik, təcrübə 

 

XX əsrin sonlarından dilçilikdə ünsiyyət nəzəriyyəsinə maraq artmışdır. 

İndiki dövrdə dil, əsasən, ünsiyyət vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir, bir çox dilçi 

dilin kommunikativ aspektinə diqqət yetirir. Dil insan mədəniyyəti sistemi 

olaraq vacib sistemdir və onda digər sistemlər əks olunur. İnsanın uyğunlaşma 

mexanizmi və mədəniyyət məhz onun dilə malik olması ilə mümkündür.    

Dil – sosial cəhətdən qurulmuş reallığın əsas vasitəsi, eləcə də sosial 

cəhətdən qurulmuş reallığa vasitəçilik etmək üçün əsas vasitədir (1; 3; 10). Hər 

iki halda dil sabitləşmə funksiyasını yerinə yetirir. Dilin əsas funksiyası onun 

strukturunda kvazi-ideal işarə sistemi kimi anonimliyə əsaslanır. Məhz o zaman 

dil sosiallaşmanın normal proseslərində oynadığı reallığa vasitəsilik rolunu öz 

üzərinə götürə bilər. Dil onun ifadə etdiyi mənalar sistemində dil kollektivinin 

bilik və təcrübəsini, bu dildə danışanın dünya xəritəsini təsbit edir. Dilin 

semantikasında əks olunan dünyagörüşü müasir təhsilli insanın ―düzgün 

təsəvvürlər‖ etalonu kimi nəzərdən keçirdiyi elmi biliyə qarşı qoyulur. Bununla 

belə, qeyri-peşəkarların bizi əhatə etdiyi gerçəklik haqqında sadə təsəvvürləri 

əslində mürəkkəb və maraqlıdır. Dildə dünyanın yüzilliklərlə qavranıldığı bilik 

gizlidir.  

Dil ünsiyyət sistemi kimi insanlara xasdır, yəni insan fəaliyyətinin 

atributudur. Cəmiyyətin bütün sferlərində fəaliyyət dil ünsiyyəti ilə təmin 

olunur. İnsanın dil ünsiyyəti, hər şeydən əvvəl, hər hansı bir fikri nəzərə 

çatdırmaqdır. Ünsiyyətin məqsədi – qarşılıqlı anlaşmanı təmin etməkdir. 

Ünsiyyət həm fərdlərin qarşılıqlı təsiri, həm də insanların bir-biri ilə 

münasibətdə məlumat prosesi kimi çıxış edə bilər. Lakin çoxları eyni fikirdədir 

ki, ünsiyyətin real aktında bütün funksiyalar birləşir, bütün hallarda ünsiyyət 

qarşılıqlı təsir prosesidir. Onun gücü şəxsiyyətin daxili, ruhi zənginliyindən, 

eləcə də şəxsi keyfiyyətlərindən, onun avtoriteri, kommunikativliyi, adresata 

xeyirxahlığından, səmimiliyindən, açıqlığından və s. asılıdır.  

―Ünsiyyət‖ sözü dörd ünsürü ehtimal edir. Birincisi, bu, ünsiyyətin 

iştirakçısı, əsasən, danışan və ya yazan rolunda çıxış edəndir, məlumatın 

ötürülməsi üçün zərurət yaradır. İkincisi, məlumatı ikinci şəxs – oxucu və 

dinləyən qəbul edir. Bəzən o, adresat adlandırılır. Üçüncüsü, ötürülmə və ya 
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mübadilə ünsürü mövcuddur, bu da ötürmə mexanizmini və məlumatın qəbulunu 

izah edir. Dördüncüsü, məlumatın özü əsas ünsürlərdən biri hesab olunur.  

Nitq ünsiyyəti məlumatın mübadiləsi və paylaşmaqdır. Bu mübadilədə ən 

azından iki nəfər-ötürən və qavrayan, adresant və adresat iştirak edir. Ünsiyyətin 

təsnifi növləri aşağıdakı kimidir: 

1) Məkan və zamanda kommunikantların vəziyyətində kontakt və distant 

ünsiyyət fərqləndirilir. Kontakt ünsiyyətdə kommunikantlar bir-birinin 

yaxınlığında olur. Bu zaman müəyyən situasiya məlumdur, jest, mimikadan 

istifadə oluna bilər. Ünsiyyətdə kommunikantların yaxınlığından hər şey yarı 

sözdən məlumdur, bəzən isə mimika, jest, ifadə vurğusu, intonasiya, gözlərin 

ifadəsi və s. sözdən çox şeyi ifadə edə bilər. 

Distant ünsiyyətdə mühasiblər məkanla, bəzən isə zamanla (məsələn, 

telefonda danışıq, məktubla yazışma) ayrılmışdır.  

2) Hər hansı bir vasitəçi ―aparat‖ın mövcudluğu və ya mövcud olmaması 

ilə vasitəli və vasitəsiz ünsiyyət fərqləndirilir. Vasitəli ünsiyyət birbaşa 

ünsiyyətlə bağlıdır. Bu, adi danışıq, hesabat və s. ola bilər. Vasitəsiz ünsiyyətə 

telefonda danışıq, məktub, radio, televiziya, kitab vasitəsi ilə məlumatın 

ötürülməsini misal çəkmək olar. 

3) Dilin mövcudluğu forması nöqteyi-nəzərindən şifahi və yazılı ünsiyyət 

fərqləndirilir. Hər birini spesifik cəhətləri mövcuddur. Şifahi forma a) 

intonasiyalı formalaşmanın zənginliyi; b) qeyri-verbal (mimika, jestlər) 

məlumatın böyük həcmi; c) müəyyən temp; ç) avtomatlaşdırmanın yüksək 

dəcərəsi; d) mühasiblə əlaqə (bu, radio ilə çıxış deyilsə); e) nitq vasitələrinin 

spesifik dəsti və onun strukturu; ə) zamanda xəttilik, yəni hər hansı bir nitq 

kəsiyinə geri dönməməzlik səciyyəvidir. Şifahi mətn hər hansı bir buraxılmaya 

imkan yaradır. Belə ki, o, başqa leksik və qrammatik seçim qaydalarına tabedir. 

Məişət sahəsində danışıq üçün spesifik sözlər və konstruksiyalardan istifadə 

olunur. Şifahi nitqdə mətnin yenidən qurulması, dəqiqləşmə mümkündür. 

Ünsiyyətin yazılı variantında başqa cəhətlər səciyyəvidir: a) daha 

mürəkkəb dil formaları – nitq vasitələrinin spesifik dəstini əks etdirən mürəkkəb 

təfəkkür formaları; b) şifahi formadan daha böyük struktur mürəkkəblik; c) 

formalaşdırmada şüurluluk, yəni yazan şəxsdə planlaşdırmaq, fikirləşmək, mətni 

özündə təkrarlamaq imkanı vardır; ç) tamlıq və açılma, belə ki, mühasiblə 

həmişə əks əlaqə yoxdur; d) intonasiya formalaşdırmasının başqa üsulu, aktual 

üzvlənmə.          

Şifahi və ya yazılı mətnlərin öz xüsusiyyətləri mövcuddur, onlar linqvistik 

və psixoloji planda, eləcə də ünsiyət nöqteyi-nəzərindən bir-birindən fərqlənir. 

Şifahi ünsiyyətdə əlaqəlilik, vasitəsizlik, yazılı ünsiyyətdə distantlıq və 

vasitəçilik nəzərə çarpır. Yazılı mətn fikirləşmə, planlaşdırma tələb edir. O, 

leksik və qrammatik seçimin ciddi qaydalarına tabedir, yəni o, təsbit olunmuş 

mətndir. Yazılı mətnə qayıdış mümkündür, yəni onu yenidən işlənmək olar, 

lakin bunu şifahi nitqə tətbiq etmək mümkün deyil. 

4) ―Mən‖ danışan və ―sən‖ dinləyənin dəyişən sabit mövqeyi nöqteyi-

nəzərindən dialoji və monoloji ünsiyyət fərqləndirilir. Dialoq ―mən‖ (adresant) 

və ―sən‖ (adresat) arasında söyləmlərin mübadiləsindən ibarət danışıqdır. Başqa 

sözlə desək, bu, adresant və adresat arasında repliklərin əvəzlənməsidir. 

Söyləmin dialoji forması şifahi-danışıq üslubuna daxildir. Bu üslub üçün qısalıq 
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və spesifik sadə sintaktik konstruksiyalar, eləcə də struktur ―natamamlıq‖ – 

ellipsis səciyyəvidir. Bu zaman sonradan bərpa oluna biləcək cümlənin, 

söyləmin bu və ya digər hissəsi buraxılır, o, situativliklə və nitq ünsiyyətinin 

qeyri-verbal vaistələrinin möcudluğu ilə şərtlənir. 

Monoloji nitq üçün ―mən‖ danışan (və ya yazan) öz kommunikativ 

rolundan çıxış edir. Monoloji nitq passivlik və birbaşa qavrama üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Monoloji nitqin mətni konkret şəxsə və ya şəxslərə müracit oluna 

bilər.  

5) İştirakçıların sayına görə şəxslərarası və kütləvi üsniyyət fərqləndirilir. 

Şəxslərarası ünsiyyət üçün ―1 – 1‖, ―1 – bir neçə‖, kütləvi ünsiyyət üçün ―1 – 

çox‖ səciyyəvidir. Mühazirə, hesabat, ictimai çıxışı kütləvi ünsiyyətə misal 

göstərmək olar.  

6) Qarşılıqlı münasibətlər və ünsiyyətin tənzimlənməsi nöqteyi-nəzərindən 

şəxsi və rəsmi ünsiyyət fərqləndirilir. Şəxsi ünsiyyət üçün konstruksiya və 

danışıq nitqinin leksikası səciyyəvidir. Bu, dostcasına ünsiyyətdir. Rəsmi 

ünsiyyət kommunikantlardan müəyyən davranış, ―protokol‖un ciddi qaydalarına 

tabeliliyi tələb edir. 

7) Məzmunun ötürülməsi nöqteyi-nəzərindən informativ və fatik ünsiyyət 

fərqləndirilir. Elmi, rəsmi iş, publisistik mətnlər informativ ünsiyyətə nümunə 

ola bilər. Belə ki, onların tərkibinə məntiqi-məzmunlu aspektlər daxildir. Fatik 

ünsiyyətdə ünsiyyət predmet və adresata emosional, qiymənləndirici münasibəti 

özündə əks etdirir. Bəzən bu, ―boşluq‖ ola bilər, yəni ünsiyyət xatirinə ünsiyyət 

ola bilər, bununla belə, burada ―mən səni başa düşürəm, sənin fikrini 

dəstləkləyirəm, sənə acıyıram, sənin düzgünlüyünü qəbul edirəm‖ və s. vacib 

məlumatlar ötürülür. Düzdür, hər bir mətn informasiya və fatikliyi təcəssüm 

etdirir, lakin bunlar fərqlidir: bunun üçün elmi hesabatı və sevgililərin danışığını 

müqayisə etmək kifayət edər. 

 Dilin meta kommunikasiya funksiyası anlayışı R.Yakobson tərəfindən 

irəli sürülmüşdür (6). Meta kommunikativ söyləmlər vasitəsilə danışanlar 

kommunikativ-praqmatik nitq hərəkətlərinin kommunikativ adekvatlığını təmin 

edirlər, bu da onların əsas məqsədləridir. Meta-kommunikasiya ünsiyyətdə 

nizamlayıcı rolunu oynayaraq danışanların fəaliyyətini yönləndirir, aktivləşdirir 

və ya geriləşdirir. 

Müasir linqvistik praqmatika və ünsiyyət nəzəriyyəsində ―meta-kommuni-

kasiya‖ müxtəlif cür şərh olunur. Psixoloji tədqiqatlarda meta-kommunikasiya 

qeyri-verbal vasitələrlə məlumatın ötürülməsi haqqında informasiya kimi verilir. 

Ünsiyyət yalnız sözlər vasitəsilə həyata keçmir; sözlərin seçimi, səsin tonu, 

bədən hərəkəti – bu da öz-özlüyündə müxtəlif obrazlı məlumatı ötürür. İki insan 

bir-birinə ―sabahınız xeyir‖ deyə bilər, bununla da çoxlu sayda məlumat ötürə 

bilər. ―Sabahınız xeyir‖ dua mənasını kəsb edə bilər, bu, tabeçilikdə olan işçinin 

salamlaşmanın necə qəbul ediləcəyi ilə bağlı narahatlığı göstərə bilər; digər 

halda gücdən xəbərdarlıq, rədd, düşmənçilik kimi qavranıla bilər. Bu ötürülən 

məlumatın məzmunu haqqında informasiya meta-kommunikasiya adlanır; o, 

verbal göstəricilərlə və ya verbal məlumat haqqında şərhi siqnallardan ibarət 

olur (9, s. 7). Belə nöqteyi-nəzər Amerikan tədqiqatçılarının əsərlərində özünü 

göstərir, onlar meta-kommunikasiyanı nitq aktının ekstralinqvistik: 

supraseqment vasitələr (intonasiya, vurğu), bədən hərəkəti, jestlər, mimika - 
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təşkiledicilərinə aid edirlər. Bu konsepsiyanın tərəfdaşları belə hesab edirlər ki, 

qeyri-verbal meta-kommunikasiya vasitələri subyektin nitqinin hər bir söyləmi 

ilə müşayiət olunan və dinləyiciyə verbal məlumatın şərhi haqqında təlimatları 

vermək üçün istifadə olunur (12, s. 7). Bəzi müəlliflər (məsələn, M.Bekof) belə 

hesab edirlər ki, jest, səs və davranış işarələrinin köməyi ilə meta-

kommunakasiyaya qabiliyyət heyvanlarda da özünü göstərir. Q.Beytson, 

M.Bekof meymun, dələ və itlərdə kommunikativ davranışın xüsusiyyətlərini 

tədqiq edərkən qeyd etmişlər ki, bu heyvanlar öz qardaşlarına onların sonrakı 

hərəkətlərinin necə qavramalı olduğunu siqnallarla göstərmək qabiliyyətinə 

malikdirlər. Meymunlarda sıçrayış və ya ayaqdan baxış, itlərdə oyun və ya başın 

əyilməsi göstərir ki, bu hərəkətlərin ardınca oyun ünsiyyəti baş verəcək (7, s. 

423). Təbii mühitdə böyüyən hər bir heyvanda paralinqvistik vasitələrin xüsusi 

dəsti onların tam inkişafı və sosiallaşması üçün vacibdir (7, s. 423). 

Ünsiyyət nəzəriyyəsinin mütəxəssisləri olan P.Vaxlavik, C.Bivin, 

D.Cekson nitq aktının iki: məlumatın ötürülməsi və qarşılıqlı münasibətlər 

səviyyəsini fərqləndirirlər: ―Hər bir ünsiyyətdə məzmun aspekti və münasibət 

aspekti mövcuddur, sonuncu birincini müəyyənləşdirir və o, meta-

kommunikasiyadır‖ (15, s. 54). P.Vaxlavik göstərir ki, söyləm məlumatın necə 

qavranılması haqqında verbal təlimatları əks etdirdiyi situasiyalarda meta-

kommunikativ olur (15, s. 53). Sosio-linqvistik və kulturoloji tədqiqatlarda 

meta-kommunikasiya fenomeni daşıyıcının fərd olduğu, verbal mədəni kod 

haqqında məlumatın ötürülməsi ilə əlaqəlidir; meta-kommunikativ hadisələrə 

xalqın mədəniyyəti haqqında kifayət biliyə malik olan sosial rəmzləşmə hadisəsi 

aiddir (13, s. 165-166). 

Linqvistik tədqiqatlarda ―meta-kommunikasiya‖ verbal və qeyri-verbal 

vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilən ünsiyyət haqqında ünsiyyət kimi başa 

düşülür. A.Vejbitska (2, s. 403-404), M.V.Lyapon (5, s. 54) meta-

kommunikasiyanı danışanın axıcı nitqində şərh kimi nəzərdən keçirirlər. 

D.Vunderlix (16, s. 19), V.D.Devkin (4, s. 85), K.Elix (8, s. 435), B.Textmayer 

(14, s. 1453) meta-komunikasiyanı verbal ünsiyyətdə ünsiyyət, söyləm, nitq 

vasitələri, nitq aktları haqqında ünsiyyəti kimi müəyyənləşdirirlər. ―Meta-

kommunikasiya‖ anlayışının müxtəlif cür şərhləri meta-kommunikativ 

söyləmlərin sərhəddi haqqında sualı ortaya qoyur. D.Vunderlix meta-

kommunikasiyanın predmetini aktual ünsiyyət hesab edir: ―Meta-

kommunikasiya – bu kommunikasiya ilə eyni zamanda həyata keçirilən 

kommunikasiya haqqında söhbət gedən nitq aktıdır‖ (16, s. 19). B.Textmayer, 

R.Mayer-Herman göstərirlər ki, keçmiş və ya gələcək hadisələr haqqında söhbət 

gedilən söyləmlər meta-kommunikativ ola bilər, bir şərtlə ki, onlar eyni 

kommunikativ vahidə aid olsun (11, s. 128; 14, s. 127-130). 

Məlumdur ki, söyləmin motiv və məqsədi ilə sıx bağlı olaraq dil 

vasitələrinin üslubi seçiminə, ünsiyyətin müvəffəqiyyətli keçməsinə xidmət edir. 

Dil kodu, ifadənin dil vasitələri ilə bağlı hər bir şey meta-kommunikativdir. 

Dialoji ünsiyyətin dayaq nöqtəsi olaraq meta-söyləm bir-birləri, eləcə də 

kommunikativ funksiya yerinə yetirən repliklərlə qarşılıqlı əlaqədə çıxış edə 

bilər. Meta-söyləm bir replik və ya onun ayrı-ayrı komponentləri, ya da monoloji 

məlumatla bağlı ola bilər. Meta-kommunikativ söyləmlər müxtəlif üsullarla 

təqdim olunur: əsas mətni şərh edən müəllifin təsadüfi qeydi, söz repliki, 
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remarklar. Onlar ünsiyyət zamanı qarşılıqlı anlaşmanı, məlumat mübadiləsində 

dəqiqliyini təmin etmək üçün vacibdir.  

İştirakçılar tərəfindən ünsiyyətə cəlb edilən meta-kommunikativ söyləmlər 

dialoqun sonrakı genişlənməsini dayandırmağa və iştirakçılarda düzəliş 

mexanizmini qoşmağa qabil olaraq dialoqun koherentliyinin bərpasına və 

danışanlar arasında düzgün başa düşülməsində böyük rol oynayır. Meta-

kommunikativ söyləmlər nitq ünsiyyətinin bütün mərhələlərinin təşkili və 

nizamlanmasında iştirak edir. Meta-mətn nitq ünsiyyətinin təmini mərhələsində 

böyük rol oynayır, belə ki, ünsiyyətin müvəffəqiyyətliliyini təmin edən qlobal 

praqmatik məsələni həll edir.    

Nitq ünsiyyətinin təmini mərhələrində nizamlayıcı funksiyası ilə meta-

kommunikativ söyləmlər iki yerə ayrılaraq 1) söyləmin məzmununu; 2) 

söyləmin kommunikativ niyyətini dəqiqləşdirir və ünsiyyətdə nizamlayıcı rol 

kimi vacib rolu oynayır,  danışanlar arasında razılığın bərpasına və təmini kimi 

zəmin yaradır.  

Bəzi tədqiqatçıların (C.Serl, P.Stroson, B.Fleminq, D.Uollis, 

Q.O.Poçepsova, Q.B.Kolşanskiy, A.A.Mesler, A.V.Mixeyev və b.) qeyd etdiyi 

kimi, söyləmin mənası yalnız bəzi əqli (propozisional) məzmunla məhdudlaşmır. 

O, bu söyləmin konkret praktik təyinatına eksplisit və ya implisit ifadə olunan 

göstərişi, müəyyən dil, yəni kommunikativ niyyətə göstərişi törədən niyyəti 

özündə təcəssüm etdirir. 

Ünsiyyətin praktik tələbatına, son məqsədin əldə edilməsinə yönəlmə 

söyləmin kommunikativ vahid kimi daha vacib əlamətidir. Hər hansı bir 

söyləmin mənası onun niyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Danışanın kommunikativ 

bacarığından çox şey asılıdır, belə ki, eyni semantik mənalı formal sual 

konstruksiyası danışan və dinləyənin ―həlledici‖ bacarıqlarından asılı olaraq 

müxtəlif cür şərh oluna bilər. 

Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, meta-kommunikasiya terminin 

müəyyənləşməsini ümumiləşdirərək qeyd etməliyik ki, hər hansı bir meta-

kommunikativ əməliyyatın yerinə yetirilməsi dil, dil davranışı, nitq ünsiyyəti 

prosesləri üzərində refleksiyanın həyata keçirilməsi bacarığını, nəticə olaraq 

ünsiyyət anında təhlil və nizamlama prosesini tələb edir. Nitqin qarşılıqlı 

təsirinin gedişatında refleksiya meta-kommunikativ söyləmin törəməsinə gətirib 

çıxarır, onun obyekti nitq aktının iştirakçılarının kommunikativ davranışları, 

onlar arasında qarşılıqlı təsiri, ünsiyyət prosesi, nitq (yad və özünkü) olur.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙТЕН ЭФЕНДИЕВА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНА МЕТА-КОММУНИКАЦИИ В ТЕОРИИ 

КОММУНИКАЦИИ  

Общение происходит посредством передачи информации, но оно также приводит к 

изменениям между участниками общения, которые определяют отношения. Мета-

коммуникативная информация относится к природе взаимных отношений и может их 

идентифицировать. Концепция мета-коммуникации основана на предположении, что 

структура человеческого общения сложна и общение происходит на разных логических 

уровнях (уровнях абстракции). В статье рассматривается трактовка термина мета-

коммуникация в различных науках. Цель состоит в том, чтобы взглянуть на термин «мета-

коммуникация» с точки зрения теории коммуникации. В статье используются методы 

наблюдения и описания. 

Ключевые слова: мета-коммуникация, общение, язык, система значений, знания, 

опыт 

SUMMARY 

AYTEN EFENDIYEVA 

THE INTERPRETATION OF META-COMMUNICATION TERM IN 

COMMUNICATION THEORY  

Communication takes place through the transmission of information, but it also leads to 

changes between the participants in communication, which determines the relationship. Meta-

communicative information relates to the nature of reciprocal relationships and can identify 

them. The concept of meta-communication is based on the assumption that the structure of 

human communication is complex and communication takes place at different logical levels 

(levels of abstraction). The interpretation of the term meta-communication in various sciences is 

considered in the article. The aim is to look at the term meta-communication from the 

perspective of communication theory. The article uses observation and description methods. 

Key words: meta-communication, communication, language, system of meanings, 

knowledge, experience 
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MĠRZƏ ƏLƏKBƏR SABĠR ELMĠ VƏ BƏDĠĠ ƏDƏBĠYYATDA 

 

Məqalədə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, satirik poeziyamızın 

yeni mərhələdə inkiĢafına təkan verən qüdrətli sənətkar, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin 

fəal  üzvü Mirzə Ələkbər Sabir irsinin tədqiq tarixi və Sabir obrazının bədii ədəbiyyatda iĢlənmə 

məqamları ümumiləĢmiĢ Ģəkildə təhlilə cəlb olunmuĢdur. VurğulanmıĢdır ki, Sabir obrazı 

yaradılan bədii nümunələr janr müxtəlifliyi ilə seçildiyi kimi sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə də 

diqqəti cəlb edir.  

Açar sözlər: XX əsr, Sabir, monoqrafiya, Abbas Zamanov, tarixi poema, tarixi roman 

 

XX əsr Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, satirik şerin 

inkişafını yeni mərhələyə daşıyan görkəmli şair Mirzə Ələkbər Sabir tənqidi-

realist ədəbiyyatın aparıcı siması, ―Molla Nəsrəddin‖ ədəbi məktəbinin dəyərli 

nümayəndəsidir. Sabir qısa zamanda satirik poeziyada məktəb yaradan sənətkar 

kimi daim elmi və bədii fikrimizin diqqət mərkəzində olmuş, haqqında çoxsaylı 

fundamental elmi tədqiqatlar aparıldığı kimi onun haqqında da çoxsaylı, 

müxtəlif janrlı bədii əsərlər yaradılmış, görkəmli ədibin mükəmməl bədii obrazı 

yaradılmışdır. Sabir sənətinə böyük ehtiramın ifadəsi kimi şairin məslək, əqidə 

yoldaşı, dostu Abbas Səhətin xidmətləri qiymətləndirilə bilər. Belə ki, Abbas 

Səhət Sabir irsinin ―Hophopnamə‖ adı altında toplanıb nəşr olunmasında mühüm 

xidmətlər göstərmişdir. 1922-ci ildə böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər 

Sabirin heykəli hazırlanır ki, bu da ədibin irsinə, şəxsiyyətinə ehtiramın növbəti 

ifadəsi kimi maraq doğurur. Sabir yaradıcılığına elmi münasibətin 

formalaşmasında yazıçı-ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin, Akademik Bəkir 

Nəbiyevin, Qulu Xəlilovun, əruzşünas Əkrəm Cəfərin, Əziz Şərifin, böyük 

ədibin həyatı və fəaliyyətindən bəhs edən sanballı, silsilə kitabların müəllifi 

Abbas Zamanovun, professor Məmməd Məmmədovun, Cəfər Xəndanın, 

M.Hüseyn, M.Cəfər, M.Rəfili, Ə.Mirəhmədov, Ə.Ağayev, Y.Qarayev, Zaman 

Əsgərlinin, Təyyar Salamoğlunun, Tərlan Novruzovun, Alxan Bayramoğlunun 

və s. çoxsaylı ədəbiyyatşünasların mühüm xidmətləri olmuş, ədibin həyatı, 

mühiti, mollanəsrəddinçi fəaliyyəti, yaradıcılığı, müasirləri ilə əlaqələri dövrə 

aid mənbələrə əsaslanılaraq hərtərəfli şəkildə tədqiq olunmuşdur. Qeyd edək ki, 

Sabir irsinin tədqiqi sahəsində hələ sovet rejimi yenicə qurulduğu dövrdən 

başlayaraq müəyyən addımlar atılmış, böyük ədibin həyatı və yaradıcılığının 

öyrənilməsi, tədqiqi, nəşri, təbliği sahəsində əməli fəaliyyətə başlanmışdır. Bu 

sırada Mustafa Quliyev, Əli Nazim, Məmmədkazım Ələkbərli, Əbdüləzəl 

Dəmirçizadə, Mirzağa Quluzadə, Həbibulla Səmədov, Əli Saələddin, Şıxəli 

Qurbanov kimi şəxslərin fəaliyyətini vurğulaya bilərik. Belə ki, hələ bu dövrdən 

başlayaraq Sabir irsinin tədqiqində ayrı-ayrı istiqamətli tədqiqatlar diqqəti cəlb 

etməyə başlamışdır. Məsələn, Əli Saləddinin davamlı araşdırmalarının nəticəsi 

olaraq ―Sabir və folklor‖ kitabı nəşr olunmuşdursa, Musa Adilovun, 

Ə.Dəmirçizadənin tədqiqatlarında Sabirin dil problemi, Həbibulla Səmədovun 
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və davamçılarının tədqiqatlarında Sabir publisisit kimi, Əziz Şərif, Abbas 

Zamanovun tədqiqatlarında Sabir və ―Molla Nəsrəddin‖ münasibətləri kimi 

sabirşünaslığın elmi istiqamətləri hələ ötən əsrin əvvəllərindən formalaşmağa 

başlamışdır. Şairin irsinin tədqiqi tarixindən bəhs edən, Sabir sənətinin 

öyrənilməsində mühüm xidmətləri olan ədəbiyyatşünas Tərlan Novruzov bu 

məsələyə münasibətdə bildirir ki, ―Sabir irsinin tədqiqində Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatşünaslığı özünəməxsus bir yol keçmişdir. Bu yolu ümumi şəkildə 

səciyyələndirərkən birinci növbədə Sabir yaradıcılığının monoqrafik öyrənilmə 

istiqamətini göstərmək lazımdır. Sabir irsinin tədqiqində ikinci əsas istiqamət bu 

şairin yaradıcılığının problemlər üzrə nəzəri səpkidə öyrənilməsi yoludur; 

buraya Sabir yaradıcılığının realizmi və xəlqiliyi, inqilabi satira kimi əsas 

ictimai-estetik təbiəti, Sabir şerinin poetikası və s. problemlər daxildir‖ (3, s. 6.). 

Sabir irsinə, şəxsiyyətinə bu qədər dərin marağın olması bir tərəfdən onun 

zəngin yaradıcılığı ilə bağlıdırsa digər tərəfdən elmi və ədəbi mühitin Sabir 

sənətinə olan marağı və dövlətimizin Sabir sənətinə verdiyi yüksək qiymətin də 

rolu danılmazdır. Bu mənada qeyd olunduğu kimi ―M.Ə.Sabirə qədər 

vətənimizdə yüzlərlə klassik yazıb yaratmasına baxmayara qilk dəfə Bakı 

şəhərində Sabirin heykəli (əvvəl büstü) ucaldılmışdır. Ta 1936-cı ildən 

günümüzə qədər şairin anadan olması və ya vəfatının ildönümlərinin keçirilməsi, 

qeyd olunması artıq ənənə halını almışdır. Hökumətimiz şairin anadan olmasının 

yüz illik yubileyi ilə 1962-ci ildə xüsusi qərar qəbul etmişdir. Həmin qərara görə 

hər il may ayının 30-31-də ―Sabir poeziya‖ günü kimi qeyd olunur‖ (1, s. 7). 

Sabir irsinə növbəti qayğının ifadəsidir ki, ədibin anadan olmasının 150 illik 

yubileyi sərəncamında ölkə Prezidenti qeyd edir: ―Mirzə Ələkbər Sabir çoxəsrlik 

poeziyamızın parlaq ənənələrini layiqincə yaşatmaqla bərabər, ədəbiyyatımızı 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldərək onu ictimai məfkurə baxımından daha 

da zənginləşdirərək söz ustası kimi geniş şöhrət tapmışdır‖ (2).  

Qeyd edək ki, Sabir sənətinə həm dövlət tərəfindən, həm də xalqımız 

tərəfindən göstərilən yüksək ehtiramın ifadəsi olan Sabir poeziya günlərinin 

keçirilməsi də qüdrətli şairin irsinin təbliği sahəsində əhəmiyyətli addımdır. 

1962-ci ildən başlayaraq Sabir poeziya günlərinin keçirilməsi, Sabir sənətinin 

işığında sənətkara həsr olunan bədii nümunələrin səsləndirilməsi, toplu halında 

nəşr olunması, geniş ictimaiyyətə çatdırılması artıq ənənə halını almışdır. Nəzərə 

alsaq ki, hələ 1922-ci ildə Sabirə həsr olunmuş şerlərdən ibarət ―Yaşıl yarpaqlar‖ 

adlı almanax nəşr olunmuşdur o zaman Sabir sənətinə elmi münasibətlə yanaşı 

sənətkara həsr olunan əsərlər də bu dövrdən üzü bəri yazılmaqda, nəşr 

olunmaqdadır. Vurğulamaq lazımdır ki, Sabir obrazının bədii ədəbiyyata 

gəlişinin tarixi də ötən əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. ―Yaşıl yarpaqlar‖ın 

ardından H.Abbasovun ―Sabirin məhkəməsi‖ adlı pyesi 1923-cü ildə qələmə 

alınmış və səhnəyə qoyulmuşdur. Ardınca Mürşüd Setaroğlunun ―Sabirin 

həyatı‖ adlı bir pərdə, üç şəkildən ibarət tarixi pyesi 1925-ci ildə qələmə alınır. 

Ötən əsrin ortalarında Sabir obrazının yaradıldığı, yaxud Sabirə ithaf olunan 

çoxsaylı bədii nümunələr qələmə alınmışdır ki, bu nümunələr növü, janrı 

etibarilə fərqləndiyi kimi sənətkarlıq məziyyətləri, ideyası ilə də diqqəti cəlb 

edir. Bu səbəbdəndir ki, ədəbi fikir tariximizdə Sabirin həyatını, fəaliyyətini 

öyrənən tədqiqatlarla yanaşı Sabir obrazı yaradılan əsərlərdən böyük sənətkarı 

öyrənmək zərurəti də ortaya çıxır və aktuallıq kəsb edir.  
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Sabirə həsr olunan bədii əsərlərin siyahısına nəzər saldıqda aydın olur ki, 

yazılan əsərlər lirik (Şeirlər), epik-lirik (poemalar), epik (roman, povest və 

hekayələr), dramatik növə aid olmaqla sistemləşdirilə bilər. Qeyd edək ki, Sabir 

obrazı yaradılan nəsr nümunələri içərisində yazıçı-ədəbiyyatşünas Mir Cəlal 

Paşayevin ―Yolumuz hayanadır‖, Əzizə Cəfərzadənin ―Sabir‖, yenə Əzizə 

Cəfərzadənin Abbas Səhətə həsr olunmuş ―Yad et məni‖, Məsud Əlioğlunun və 

Xeyrulla Məmmədovun hekayələri, Nurəddin Babayevin ―Yanar ürək‖ povesti 

ilə yanaşı müstəqillik illərində də Sabir obrazı yaradılan nəsr nümunələri qələmə 

alınmaqdadır. Belə ki, ―Bu əsərlərə M.Ə.Sabir haqqında son dövrlərdə yazılan 

XXI əsrin ədəbi nümayəndələrindən olan Abbasxan Nəsirlinin ―İdrakdır 

müsibətə mizan‖ tarixi romanı da əlavə olunub. Romanı oxuduqca, elə bil ki, 

oxucu istər-istəməz Sabirin yaşadığı mühitə düşür, onun çəkdiyi əzab-əziyyəti 

yaşayır  (4, s. 146-147). 

Sabir obrazı yaradılan bədii əsərlər içərisində dram əsərlərinin də xüsusi 

çəkisi vardır. Belə ki, hələ ötən əsrin əvvəllərində Həmid Abbasovun ―Sabirin 

məhkəməsi‖, Mürşüd Setaroğlunun ―Sabirin həyatı‖ dramları ilə yanaşı sonrakı 

onilliklərdə Davud Aslanın ―Sabir və zəlzələ‖ kimi dram əsərləri də qələmə 

alınmış, görkəmli şairin həyatı, fəaliyyəti, sənət yolu, müasirləri haqqında bitkin 

fikir formalaşdırıldığı kimi, Sabir obrazı da bütün daxili dinamizmi ilə əks 

etdirilmişdir.  

Sabirə həsr olunan lirik şerlərin sayı isə onlarladır. Bu şerlərdə böyük şairə 

poetik ehtiramın ifadəsi olan səmimiyyətlə yazılmış duyğular öz əksini 

tapmışdır. Qeyd edək ki, 1922-ci ildə hazırlanan ―Yaşıl yarpaqlar‖ toplusunda 

da, 1976,1977, 1978, 1979, 2010-cu illərdə Sabir poeziya günləri münasibəti ilə 

nəşr olunan toplularda Sabirə ünvanlanan çoxsaylı şerlər XX əsr Azərbaycan 

poeziyasının qüdrətli qələm ustalarının müəllifliyi ilə nəşr olunmuş, geniş oxucu 

kütləsinə çatdırılmışdır.  

Azərbaycan satirik poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Mirzə 

Ələkbər Sabir obrazının yaradıldığı dəyərli sənət nümunələri içərisində tarixi 

mövzulu poemalar da mühüm yer tutur. Sabir obrazının yaradıldığı, yaxud 

Sabirə müraciətlə qələmə alınan poemalar sırasında Xalq şairi Rəsul Rzanın 

―Xalq şairi‖, Fikrət Sadığın ―Ömrün bir günü‖, Nəbi Xəzrinin ―Dağlar dağımdır 

mənim‖, Məmməd Arazın ―Mən də insan oldum‖, Nəriman Həsənzadənin 

―Heybədə gəzən şeir‖ poemaları öz mövzu və ideyası, sənətkarlıq xüsusiyyətləri, 

dili, üslubi səciyyəsi ilə ədəbi-tarixi yaddaşda öz yerini tutmuşdur.  

Göründüyü kimi Azərbaycan satirik poeziyasının inkişafında özünəməxsus 

yeri və rolu olan Mirzə Ələkbər Sabir irsi və fəaliyyəti ədəbi fikir tariximizin 

mühüm tərkib hissəsi olduğu kimi Sabir şəxsiyyəti, sənəti, ömür yolu daim 

ədəbiyyatşünaslığımızın da, ədəbi-tənqidin də daim diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Sabir irsinin tədqiqi, təbliği, yaşadılması istiqamətində görülən işlərə 

nəzər saldıqda aydın olur ki, böyük Sabir irsi təkcə elmi tədqiqatlarda deyil, 

bədii nümunələrdə də öyrənilir, təbliğ olunur, geniş oxucu kütləsinə çatdırılır. 

Sabir obrazı yaradılan, Sabirə ünvanlanan çoxsaylı bədii nümunələr janrı, 

üslubu, mövzu və qayəsi, ideyası ilə fərqləndiyi kimi böyük sənətkara poetik 

ehtiramın ifadə formalarına görə də fərqləndirilə bilər. M.Sabir irsi, ömür yoluna 

bu gün də müraciət olunursa, onun haqqında sanballı elmi tədqiqat əsərləri 

qələmə alınırsa, çoxsaylı şeir, poema, nəsr əsərləri, dram əsərləri yazılırsa demək 
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ki Sabir şəxsiyyəti, Sabir irsi daim təzə, təravətlidir, böyük bir nəslin 

tərbiyələnməsində, estetik zövqünün formalaşmasında Sabir sənətinin rolu 

vardır.  
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СЕВИНДЖ МИРЗАЕВА 

МИРЗА АЛАКБАР САБИР В НАУЧНОЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 В статье дается обобщенный анализ истории изучения наследия Мирзы Алекбара 

Сабира и развития образа Сабира в художественной литературе. Было отмечено, что 

художественные образцы, созданные по образу Сабира, отличаются жанровым 

разнообразием, а также художественными особенностями. 

 Ключевые слова: XX век, Сабир, монография, Аббас Заманов, историческая 

поэма, исторический роман. 

 

SUMMARY 

SEVINJ MIRZAYEVA 

MIRZA ALAKBAR SABIR IN SCIENTIFIC AND FINE LITERATURE 

 The article provides a generalized analysis of the history of research of Mirza Alakbar 

Sabir's legacy and the development of Sabir's image in fiction. It was noted that the artistic 

samples created in the image of Sabir attract attention with their genre diversity as well as artistic 

features. 

 Key words: XX century, Sabir, monograph, Abbas Zamanov, historical poem, historical 

novel 
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AZƏRBAYCAN NAĞIL MƏKANININ TƏġKĠLĠNDƏ TOPONĠMLƏRĠN ROLU 

 

Məqalədə Azərbaycan nağıllarında iĢlənən toponimlər tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Qeyd 

olunur ki, Azərbaycan nağıllarında məkan öz və yad oppozisiyasiyası üzərində qurulmuĢdur. 

Toponimlər də, buna uyğun olaraq, öz və yad məkanları təmsil edirlər. Qəhrəmanın doğulduğu, 

böyüyüb boya-baĢa çatdığı məkan nağıllarda, bir qayda olaraq, öz, bu məkana qarĢı gələn, onu 

müharibə ilə hədələyən məkan isə yad məkan kimi təqdim olunur. Bunun nəticəsidir ki, 

qəhrəmanın yaĢadığı məkan öz, vətən, doğma kimi mənsubiyyət bildirən sözlərlə ifadə olunduğu 

halda, yad məkan uzaq, özgə, təhlükəli, tilsimli kimi təyinlərlə verilir. Toponimlərin təhlili 

göstərir ki, etnos özünün sahib olduğu, yaĢadığı məkanı öz məkan kimi qavrayır, bu 

coğrafiyadan kənarda qalan, münaqiĢə içində olduğu dövlətləri isə yad məkan kimi xarakterizə 

edir.  

Açar sözlər: toponim, coğrafiya, məkan, öz və yad məkan, xəyali məkan, Qaf dağı, 

Gülüstani-Ġrəm. 

 

Məna toponimləri xalqın mədəniyyətini, məişətini, onun tarixi keçmişini, bu 

və ya digər etnosun coğrafi vəziyyətini əks etdirir (12, s. 176). Bu mənada 

nağıllardakı onomastik vahidlərə sadəcə bir ad kimi baxmaq düzgün deyil. 

―Onomastik vahid ictimai-tarixi inkişafın məhsuludur. Xüsusi adlar keçmişin 

izlərini özündə mühafizə edib müasir zamana kimi gətirən real faktlardır, tarixin 

canlı şahidləridir‖ (9,  s. 9). Məhz buna görə, nağıl toponimlərinin öyrənilməsi 

bizə tarixi coğrafiyanı müəyyənləşdirməyə, uzaq keçmişimiz haqqında məlumat 

əldə etməyə kömək edir.  

Nağıllarda məkan qədim insanların dünya haqqında arxaik təsəvvürləri 

əsasında formalaşmışdır. İnsanların dünyagörüşü inkişaf etdikcə, dünya 

haqqında təsəvvürləri də dəyişmiş, bu da yeni janrların, yeni epik əsərlərin 

meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Əfsanə, rəvayət, nağıl, dastan və s. janrlar 

məhz insanların ətraf dünya haqqında təsəvvürlərini yansıdır. Lakin hər janr 

özünün poetik sisteminə uyğun şəkildə onu əks etdirir. Bu fərqlilik təkcə 

janrlarda deyil, qruplar arasında da özünü göstərir. Sehrli nağıllarda məkan 

fantastik səciyyəsi ilə seçilir, divlərin, pərilərin olması, məkan elementlərinin 

səciyyəsinin dəyişdirilməsi bu nağıllara qeyri-adilik gətirir. Məişət nağılları isə 

sehrli nağıllarla müqayisədə gerçəkliyi daha doğru yansıdır; məkan 

elementlərinə əlavə funksiyalar yüklənmir, onlar gerçəklikdəki ampulalarında 

təqdim olunur. Təbii ki, bu cür rəngarənglik nağıllara xüsusi zənginlik qatmış, 

onu folklorun əsas janrlarından birinə çevirmişdir. 

Nağıl mətnlərini incələdikdə görürük ki, istənilən coğrafi məkanlar nağıl 

strukturuna yol tapmır. Coğrafi məkanların epikləşməsi üçün bəlli tələblər 

vardır. Əvvəla nağıllara diqqət yetirdikdə görürük ki, yalnız ölkənin sosial-

iqtisadi, siyasi və dini həyatında əhəmiyyətli rol oynamış şəhərlər epikləşir. Bu 

mənada coğrafi məkanların epikləşməsi üçün onların ölkə həyatında mühüm rol 

oynaması, oynadığı rola uyğun olaraq mərkəzi şəhər statusu daşıması tələb 

olunur. Nağıllarda tez-tez rast gəldiyimiz İsfahan, Təbriz, Qəndəhar kimi 
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məkanlar məhz bu tələblərə cavab verir. Vaxtilə ölkənin siyasi mərkəzi olmaları, 

ticari həyatında mühüm rol oynamaları, siyasi-iqtisadi mərkəz kimi 

formalaşmaları onların epikləşməsinə səbəb olmuşdur.  

Nağıllarda məkan öz və yad qütbləşməsi üzərində qurulur. İsfahan, 

Qəndəhar, Bəndərpuş kimi məkanlar öz məkan kimi təqdim olunur. Öz 

qəhrəmanın məxsus olduğu məkandır. Qəhrəman adətən, bu məkanlarda 

doğulur, böyüyür, boya-başa çatır. Misir, Hindistan, Çin, Yəmən isə yad məkan 

kimi verilir. Qəhrəman aşiq olduğu qızın dalınca bu məkanlara üz tutur, həmin 

məkanlar qəhrəmanın olduğu şəhəri müharibə ilə hədələyir, padşah qəhrəmanı 

çətin tapşırıq dalınca həmin məkanlara göndərir və s. Öz və yad qütbü təmsil 

edən məkanları izlədikdə məlum olur ki, etnosun sahib olduğu coğrafiyaya daxil 

olan şəhərlər, adətən, öz məkan kimi verilir, onun sərhədlərindən kənarda 

yerləşən, münaqişə içində olduğu ölkələr isə yad məkan kimi təqdim olunur. 

Maraqlıdır ki, yad məkanların içərisində Çinin, Hindistanın, Rumun adı çəkilir, 

amma 200 ildən artıq bu coğrafiyada olan Rusiyanın adı yoxdur. Heç bir 

nağılımızda Rusiya toponiminin epikləşməsinə rast gəlinmir. Nağıl 

toponimlərinə diqqət yetirsək, orta əsr toponimlərinin olduğunu görərik. Demək 

orta əsrlərdə artıq nağıl toponimləri formalaşmışdır. Rusiya isə bu coğrafiyaya 

daha sonralar daxil olduğundan bu toponimin epikləşməsinə rast gəlinmir.  

Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, nağıl toponimikası orta əsr toponimlərini 

xatırladır. Misir, Yəmən, Hindistan, Çin, Firəng və sair şəhər dövlətləri kimi 

bizim qarşımıza çıxır. Bu məkanların müasir məkanlarla ad oxşarlığından başqa 

heç bir ümumi cəhəti yoxdur. Qəhrəmanın bu ölkələrə gedərkən qət etdiyi 

məsafənin, keçdiyi yolun coğrafi uyğunluğu yoxdur. Həmin məkanlar 

qəhrəmanın ölkəsinə düşmən münasibəti, əks qütbdə dayanması ilə seçilir. Qalan 

şeylər hamısı eynidir. Həmin ölkənin sakinləri də qəhrəmanla eyni dili danışır. 

Yad məkanı təşkil edən karvansara, hamam, çayxana, bazar və sair qəhrəmanın 

öz məkanı ilə eynidir. Məkanlar nə qədər ümimi səciyyə kəsb etsə də, onları bir-

birindən fərqləndirən özəlliklər də vardır. Bir şəhər insanların gündüzlər adam, 

gecələr heyvan cildinə girməsinə, başqa bir şəhər ölən adamın əri ilə birlikdə 

dəfn olunmasına, digər şəhər onun üçün xarakterik meyvəyə, başqa biri orada 

hansısa bir heyvanın olmamasına görə fərqlənir. Bu cür qeyrı-adi xüsusiyyətlər, 

adət-ənənələr həmin məkanları fərdiləşdirir, onları öz məkandan fərqləndirir.  

Nağıl məkanı qeyri-müəyyən məkandır. Ona görə hadisələr çox vaxt 

konkret məkana bağlanmır. Hadisələr ―bir şəhərdə‖, ―bir kəndə‖, ―bir ölkədə‖ 

kimi qeyri-müəyyən, yaxud ―Məmmədnəsir tinində‖, ―xoruzun belində‖ kimi 

xəyali məkanlarda cərəyan edir. Biri vardı, biri yoxdu, Allahdan baĢqa heç kəs 

yoxdu. Bir kənddə bir ər-arvad vardı (III, s. 232); Biri var idi, biri yox idi, Allah 

var idi, Ģəriki yox idi, bir Ģəhərdə Süleyman adlı bir tacir var idi (IV, s. 38); Biri 

var idi, biri yox idi, göyün altında, yerin üstündə bir Ģah oğlu var idi (IV, s. 250). 

Bəzən xəyali məkana bağlanır: Günlərin bir günündə, Məmmədnəsir tinində, göy 

imamın belində, biri vardı, biri yoxdu, bir padĢah vardı (IV, s. 71). 

Bu mənada nağıllarda onomastik vahidlər də diqqəti cəlb edir. Məlum 

olduğu kimi, onomastik vahidlərə antroponimlər (şəxs adları), toponimlər 

(məkan adları), zoonimlər (heyvan adları), etnonimlər (tayfa, qəbilə, millət 

adları) və s. daxildir. Biz bu araşdırmamızda Azərbaycan nağıllarındakı məkan 

adlarından və onların səciyyəsindən bəhs edəcəyik.  
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Nağıl toponimikasına həsr olunmuş araşdırmalarda toponimlər, bir qayda 

olaraq, iki qrupa ayrılır: 1. Real toponimlər; 2. Xəyali toponimlər (4, s. 28; 8, s. 

12) 

Coğrafi adların özləri aid olduqları obyektlərin təyinatından asılı olaraq 

aşağıdakı qruplara bölünür: 

1. Ölkələri, adaları, qitələri bildirən adlar 

2. Mahal, vilayət, şəhər adları   

3. Oronimlər 

4. Hidronimlər 

I. Ölkələri, adaları, qitələri bildirən adlar 

Firəng – dastanlarımızda da adı keçən bu ifadəyə nağıllarda Firəng, Firəng 

padĢahı şəklində rast gəlinir. Nağıllarda Firəng vilayət, ölkə, məmələkət kimi 

təqdim olunur. Firəng adətən mənfi bir ölkə kimi verilir, qonşu ölkədən yeddi 

ilin bac-xəracını tələb edən, onu müharibə ilə hədələyən bir ölkə kimi ondan 

bəhs olunur. Bir gün xəbər gəldi ki, Firəng padĢahı ġah DəĢküvardan yeddi ilin 

bac-xəracını istəyir. Ya gərək bac-xərac verə, ya da davaya hazır ola (II, s. 32); 

Firəng padĢahı Çin padĢahının üstünə qoĢun çəkib qızını ona verməsini tələb 

edir (II, s. 233); Firəng padĢahı Qəndəhar padĢahı ilə əlbir olub Ġstanbul 

padĢahının üstünə hücum edir (III, s. 18); Yaxud, padĢah qızına aĢiq olan 

qəhrəmanı aradan götürmək üçün onu Firəng padĢahın üstünə göndərir (II, s. 

14).  

Tarixən Firəng kəlməsi Fransanı ifadə edib, amma tədqiqatçılar nağıllarda 

bu ifadənin Fransa ilə heç bir əlaqəsi olmadığı, Avropa mənasında işləndiyi 

qənaətindədirlər (II, s. 281). Avropanın Azərbaycana mənfi mövqeyi orta əsrlərə 

– Səfəvi dövrünə, ondan da əvvələ aiddir. XV-XVI əsrələrdə Səfəvi rəhbərliyi 

altında Azərbaycanın genişlənməsi, yeni ərazilər ilhaq etməsi qərbi 

qıcıqlandırırdı. Nağıllar da o dövrün toponomiyasını yansıdır. Müasir dövrdə isə 

Qərbin Azərbaycanın həytında rolu dəyişib, o, bizi rəqibdən daha çox təhsil 

mərkəzi, dolanışıq yeri kimi cəlb edir. Ona görə də müasir dövrdə toplanmış 

nağıllarda Qərb yad məkan kimi deyil, təhsil mərkəzi, işçi qüvvəsi cəlb edən 

məkan kimi təqdim olunur.  

Hindistan – Nağıllarda əksər hallarda Hindistan, bir mətndə Hindustan,  

digər bir mətndə də Hind vilayəti kimi təqdim olunur. Ən işlək toponimlərdən 

biridir, 14 nağılda bu toponimə rast gəlinir. Əksər hallarda yad məkan kimi 

verilir, yalnız iki nağılda qəhrəmanın yaşadığı məkan kimi təqdim olunur. Yad 

məkan kimi çıxış etdikdə qəhrəman ya aşiq olduğu qızın dalınca, ya fil sümüyü 

gətirmək üçün, ya da tilsim sənətini öyrənmək üçün bu ölkəyə üz tutur. “Avçı 

Məhəmməd” nağılında padĢah qəhrəmanı Hindistan padĢahının barigahında 

yaĢayan dünya gözəlini gətirməyə göndərir (I, s. 91); “Cantiq” nağılında 

qəhrəman Hindistan padĢahının qızına aĢiq olur. Onun dalınca Hindistana 

yollanır (II, s. 76); “Əhmədi ÇekkaĢ” nağılında isə qoca tilsimçinin vətəni kimi 

təqdim olunur və Əhmədi ÇekkaĢ Hindistana gedərək ondan tilsim sənətinin 

sirlərini öyrənir (IV, s. 191); “Ovçu Pirim” nağılında qəhrəman fil sümüyü əldə 

etmək üçün Hindistana gedir (V, s. 6). Məkanın dəqiq təyinatı yoxdur, nağıllarda 

ondan gah vilayət, gah şəhər, gah da ümumi olaraq padşahlıq kimi bəhs olunur. 

Nağıllar bir çox toponimləri real həyatdan alsa da, gerçəkliyi tam yansıtmır. 

Eynilə burada da epik Hindistanla real Hindistan arasında müəyyən bənzərlik 
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olsa da (qəhrəmanın fil sümüyü gətirmək üçün Hindistana getməsi bu 

coğrafiyada fillərin yaşaması ilə bağlıdır), gerçəkliyi tam əks etdirmir. Bir 

nağılda Hindistan dənizin ortasında bir ada kimi təsvir olunur, qəhrəman ora 

quşların nişan verdiyi sehrli ağacın köməyi ilə gəlir (I, s. 215).  

Çin – Azərbaycan nağıllarında bir qayda olaraq yad məkan kimi verilir. 

Qəhrəman çox vaxt Çin padşahının qızına aşiq olur və onunla evlənmək üçün 

Çinə üz tutur. ―Muxtarın hekayəti‖ nağılında evlənmək üçün on bir bacı axtaran 

qardaşlar Çin padşahının qızlarına elçi düşürlər (I, s. 204); ―Dad Xəmpərinin 

əlindən‖ nağılında qəhrəman Çin padşahının qızının boynuna dolanmış ilanı 

açır, əvəzində padşah öz qızını ona ərə verir (I, s. 259); Siman Xan-xani-Çinin 

qızı Pəridux xanıma aşıq olur və onunla evlənmək üçün Xan-xani-Çinin 

vilayətinə yola düşür (II, s. 35); ―Soltan İbrahim‖ nağılında Xan-xani-Çinin oğlu 

Soltan İbrahim Ənuşirəvan padşahın qızı Nüşabə xanıma elçi düşür (III, s. 250). 

Nağıllarda qeyri-adi xüsusiyyətlərə malik əşyalar, köməkçilər uzaq ölkələrlə 

əlaqələndirilir. Uzaq ölkə ilə bağlanması həmin əşyaları və ya canlıları 

fərdiləşdirir, onları fantastik cizgilərlə təqdim etməyə kömək edir. Çin 

məmləkətindən də bu məqsədlə istifadə olunur. Özünə at seçən qəhrəman əlini 

hansı atın belinə qoyursa, atın beli qırılır. Yalnız Çin padşahının hədiyyə etdiyi 

at qəhrəmanın ağırlığına tab gətirir (III, s. 116); Firəng ölkəsindən də bu 

məqsədlə istifadə olunur. Yalnız Firəng padşahın hədiyyə etdiyi paltar Beçə 

dərvişin əyninə olur, Firəng padşahın hədiyyə etdiyi at onun ağırlığına tab 

gətirir. Belə vasitələrin uzaq ölkələrlə bağlanması onları fərdiləşdirir, onlara 

fantastik cizgilər verir və qeyri-adi əşyalara çevirir.  

Rum – Nağıllarda Rum, Urum, Rəm şəklində adı keçir. Romalı, romaya 

mənsub anlamına gələn Romaio kəlməsinin ərəbcəyə keçmiş şəklidir. Ərəb 

qaynaqlarında bizanslılara, romalılara münasibətdə işlənmişdir. Urum ifadəsi isə 

Rum sözünün şəkil dəyişmiş variantıdır. Türk dillərində söz əvvəlində ―r‖ samiti 

işlənmədiyi üçün ―r‖ samiti ilə başlayan alınma sözlərin əvvəlinə sait artırılır: 

Urustam, urza, irayon, iradio və s. Urum ifadəsi də bu dil qanununa uyğun 

olaraq sözün əvvəlinə u saitinin artırılması nəticəsində formalaşmışdır. 

Nağıllarda Rum vilayət və ya şəhər kimi təqdim olunur: Vəzir padşahın 

yuxusunu yozmaq üçün münəccim axtarır. Urum vilayətində belə bir münəccim 

olduğunu ona xəbər verirlər. Az gedib çox dayandı, çox gedib az dayandı, 

nağıllarda mənzil olmaz, neçə müddət yol gedib, neçə mənzil gedib, axırda gəlib 

çatdı Urum torpağına (II, s. 147); Bir aylıq yolu iki günə gəlib Rum vilayətinə 

çatdılar (III, s. 235); ―Ceyran‖ nağılında isə Rum adı padşah adı kimi verilir: 

Rum padĢahının oğlu Hindistan padĢahının qızı Zərğova xanıma aĢiq olur (II, s. 

192); Yalnız bir nağılda Rəm şəhəri şəklində işlədilir. Az gedib çox dayandı, çox 

gedib az dayandı, gəlib çatdı Rəm Ģəhərinə (II, s. 157).  

Misir – Nağıllarda uzaq bir məkan kimi adı keçir. Qızın gözəlliyini təsvir 

edərkən deyilir: Misiri, Rumu axtarsan belə bir gözəl tapmazsan (II, s. 40); 

Sənubər elə gözəl qız idi ki, o gözəllikdə qız Misir ölkəsində də yox idi (II, s. 

233). 

Yəmən – Yəmən də uzaq bir ölkə kimi verilir. ―Qırx qönçə xanım‖ 

nağılında padşah qəhrəmanı Yəmən səhrasında bitən rəngarəng ağacı gətirməyə 

göndərir (III, s. 83); ―Qızıl qoç‖ nağılında dostunun ölümünə bais olan Məliyi 

dərvişlər Yəmən şəhərinə Əhmədlə Məmməddin sirrini öyrənməyə göndərirlər 
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(V, s. 57); ―Beçə dərviş‖ nağılında divin mağarada həbs etdiyi qızlardan biri 

Yəmən padşahının qızı olur (III, s. 129); ―Xacə Fəttah‖ nağılında isə tacirlər 

Yəmən vilayətinə alverə gedirlər. Sövdəgərlər yola düşüb, bir neçə mənzil gedib 

çatdılar Yəmən vilayətinə (III, s. 153). 

Əcəm – Bu ada həm şəxs, həm də məkan adı kimi rast gəlinir. Biri vardı, 

biri yoxdu, Allah vardı, şəriki yoxudu. Günlərin bir günündə bir nəfər Əcəm 

oğlu İbrahim varıdı (III, s. 190); Qəhrəman aşiq olduğu qızı öz vətəninə – 

Əcəmə qaçırdır (III, s. 192). Ərəbcə ―açıq-saçıq danışan‖ anlamına gələn ―əcəm‖ 

ərəblərin özlərindən olmayan qövmlərə veridyi addır. İslam ensiklopediyasına 

görə, ilk islam fəthləri dövründə ərəblər bu kəlməni iranlılar üçün işlətmişlər. IX 

əsrdən etibarən isə bu ifadə etnik və coğrafi ayrımçılıq qazanmışdır. Səlcuqlar 

dövründə İsfahan, Həmədan və Tehran mərkəzli ərazi üçün İraqi-Əcəm ifadəsi 

işlənmiş, sonrakı dövrlərdə isə bu ad İran çoğrafiyasının bütününə şamil 

olunmuşdur. Türkiyə türklərinin azərbaycanlılara Əcəm deməsi də bizim 

coğrafiyanın İranla bağlılığından qaynaqlanır (6, s. 321). 

Bəzi məkan adları vardır ki, onların konkret hansı ərazini, coğrafiyanı əhatə 

etdiyini təyin etmək mümkün deyildir. ―Yeddi iqlim‖ ifadəsi belə məkan 

adlarından biridir. Bu ifadə ümumi bir məhfum kimi işlənir, konkret hansı 

ərazini əhatə etdiyi məlum deyil. Yeddi iqlim torpağında mənim hökmüm keçir 

(V, s. 181); 

II. Mahal, vilayət, Ģəhər adları 

Ġsfahan – İsfahanın siyasi mərkəz kimi formalaşması XVII əsrə təsadüf 

edir. Şah İsmayıl və Təhmasibin dövründə osmanlı qarşısında alınan 

məğlubiyyətlər Səfəviləri ölkənin paytaxtının köçürmək üçün güvənli bir şəhər 

axtarmağa sövq etdi və nəticədə sahib olduğu təbii və stratejik mövqeyinə görə 

İsfahan şəhəri seçildi. I Şah Abbas zamanında şəhər divrarları yenilənən və 

aparılan böyük bir quruculuq işləri ilə birlikdə İsfahan tarixinin ən parlaq 

günlərini yaşamağa başlamışdır. İsfahan toponiminin epik məkan kimi nağıllarda 

geniş işlənməsi yalnız bundan sonra baş verə bilərdi. Nağıllarda da İsfahandan 

adətən ölkənin siyasi mərkəzi kimi bəhs olunur, Şah Abbasın iqamətgahı bu 

şəhərdə yerləşir. Bostançı yetiĢdirdiyi bostanın məhsulundan məhz Ġsfahana – 

ġah Abbasa nübar aparır (IV, s. 274); Günlərin bir günü Ġsfahanda bir kiĢi 

vardı, bı dedikcə kasıp idi (I, s. 333); Biri var idi, biri yox idi, Ġsfahan 

vilayətində Qara vəzir deyilən böyük bir pəhləvan var idi (II, s. 230); Ġsfahan 

Ģəhərində bir Xacə Fəttah vardı. Bunun bir oğlu vardı ki, adına Xacə Ġbrahim 

deyirdilər (III, s. 153); Əhmədi ÇekkaĢ gecə Hindistan padĢahının qızını 

yatağından götürüb Ġsfahana halvaçı Ģəyirdinin otağına gətirir (IV, s. 193); 

Ġsfahan Ģəhərinə yola düĢdü. Ġsfahan elə böyük Ģəhər idi ki, nə ucu varıydı, nə 

bucağı (V, s. 154).  

ġiraz – İsfahan, Qum, Həmədan, Rey, Yəzd və s. şəhərləri bir-birinə 

bağlayan tarixi ticarət yolu üzərində yerləşir. Əlverişli mövqeyinə görə 

Abbasilər dövründə Saffarilərin, sonralar Zənd xanədanının mərkəzi statusunda 

olmuşdur. XV əsrin ortalarında İtalyan səyyah J.Barbaro Şirazı çoxlu tacirin 

olduğu iki yüz min nüfuza malik şəhər kimi təsvir etmişdir (13, s. 182). Tehran 

dövlət mərkəzi olduqdan sonra Şiraz özünün ehtişamlı günlərini itirməyə 

başlamışdır. Nağılda Şiraz yad məkan kimi verilir. Dərviş libas olub məmələkəti 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

110 

gəzməyə çıxmış Şah Abbas Şiraz şəhərinə gəlib çıxır. Onun yad adam olduğunu 

bilən aşpaz Şah Abbası anbara salıb ona bafta toxutdurur (III, s. 285). 

Qəndəhar – Hindistanı Kabula bağlayan əsas yolun üzərində yerləşir. 

Stratejik əhəmiyyətinə görə tarix boyu bir neçə dəfə əl dəyişdirmiş, Saffarilərin 

(IX), Qəznəlilərin (X), İlhanlıların (XIII), Babürlərin (XVI), Səfəvilərin (XVII) 

və s. hakimiyyəti altında olmuşdur. Qəndəhar padĢahının Məlik Məmməd 

adında bir oğlu var idi (II, s. 60); Gülnar o vaxtı çatdı ki, bunlar miniblər 

Qəndəhar tərəfə gedən bir gəmiyə (II, s. 65); Günlərin bir günündə Qəndəharda 

bir padĢahın gözünün ağı-qarası, NuĢapəri adlı bir qızı var idi (III, s. 5); 

PadĢah Beçə dərviĢi Qəndəhar məmləkətinə sürgün edir (III, s. 113). 

Muğan – müstəqil məkan kimi çıxış etmir, sadəcə olaraq, bəzi əşyaların 

önündə işlənərək coğrafi mənsubiyyət bildirir: Gördü qız nə qız. Doğrudan da, 

elə bil Muğan durnası (II, s. 107). 

Bağdad, ġam, Bitlis, Qəzvin şəhərləri də uzaq məkan kimi təqdim olunur. 

―Beçə dərviş‖ nağılında Şam padşahı Qəndəhar padşahının qızını istəyir, 

verməsə ölkəni müharibə ilə hədələyir (III, s. 116); Şah Dəşgüvar çatıb salam 

verdi, amma gözaltı oğlana baxıb gördü ki, elə oğlandı Misri, Şamı, Rumu 

gəzəsən, belə gözəl tapmazsan (II, s. 29); ―Şah oğlu Bəhrəm‖ nağılında padşah 

qəhrəmanı Bitlis şəhərinə Ağ çeşmənin daşından gətirməyə göndərir (III, s. 

172); Tacirin meşədən tapdığı qadın Bağdad padşahının hərəmi olur (II, s. 249); 

Başqa bir nağılda padşah qəhrəmanı Şəhr-Qəzvinə yeddi dağ alması gətirməyə 

göndərir (II, s. 57). Bunlardan fərqli olaraq, Heydərabad, Səmərqənd kimi 

şəhərlərdən öz məkan kimi bəhs olunur.  Bala, mən Heydərabad şəhərində Həsən 

sövdəgərin qızıydım (I, s. 124); Biri varmış, biri yoxmuş Səmərqənddə bir 

padşah varmış. Onun adına Şəmil deyərdilər (I, s. 322).  

Nağıllarda bir çox məkan adları şəxs adı kimi verilir. Moltanı padĢahı da 

belə adlardan biridir. Vikipediyada verilən məlumata görə, Moltanı 

Pakistanın Pəncab bölgəsində yerləşən Multan şəhərinin xalq arasındakı adıdır. 

Orta əsrlərdə dünya ticarət mərkəzlərindən biri olub. Multanlılar bizim ərazilərə 

(xüsusən Bakıya) ticarət səfərləri edər, el arasında onlara multani (moltanı) 

deyərdilər (Vikipediya). Nağılda Moltanı padşahından zalım bir adam kimi bəhs 

edilir. Camaatın qorxusundan dağın başına qalaça tikdirib orada yaşayırdı (V, s. 

85);  

Nağıllarda dini məkan adları da işlənir, amma bu adların işlənməsində 

müəyyən fərqliliklər özünü göstərir. Sehrli nağıllarda Məkkə, Kərbəla, Xorasan 

kimi məkanların sadəcə adı çəkilir, amma onlar hadisələrin cərəyan etdiyi fon 

kimi çıxış etmir. Bir gün şəhərdə xəbər çıxır ki, padişahın oğlu Məkkəyə getmək 

istəyir (I, s. 108); Bir gün Məhəmməd kişi Məkkəyə gedəsi olur (III, s.  209); 

Yolda qırılmış təsbeh dənələrini yığan qarı Kərbəladan gələrkən uşaqların 

möhür-canamazını qırdığını söyləyir (II, s. 77); Başqa bir nağılda qarı 

Xorasandan gələrkən uşaqların onun canamazını dağıtdıqlarını söyləyir (II, s. 

78); ―Hacının qızı‖ nağılında isə Hacı arvadı ilə Kərəbəlaya ziyarətə yollanır. 

Qızlar eşidəndə ki, ataları Kərbəlaya ziyarətə gedir, o saat böyük qız bir yemiş, 

ortancıl qız bir heyva, kiçik qız da bir alma atalarına göndərdilər ki, bunlar 

yetişib, saralıb çürüyəndə bil ki, biz ərə getmişik (IV, s. 215). Göründüyü kimi, 

heç bir halda dini məkan hadisələrin cərəyan etdiyi fon kimi verilmir, bu 

məkanlar, sadəcə, uzaq məkan kimi, evdən ayrılma səbəbi kimi göstərilir. Sehrli 
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nağıllardan fərqli olaraq dini nağıllarda bu cür məkanlar artıq yardımcı deyil, 

əsas məkan kimi çıxış edir, bir çox hadisələr bu məkanlarda cərəyan edir, dini 

nağılların əsas iştirakçısı olan peyğəmbərlər bu məkanlarda yaşayır, fəaliyyət 

göstərirlər. 

Nağılların strukturuna diqqət yetirdikdə görürük ki, istənilən məkan deyil, 

İsfahan, Qəndəhar, Heydərabad kimi məkanlar öz məkan rolunda çıxış, 

Hindistan, Çin, Firəng kimi məkanlar isə öz məkana qarşı duran, onunla 

düşmənçilik edən məkanlar kimi təqdim olunur. Öz məkan üçün əsas təhlükə bu 

məkanlardan gəlir. Firəng padşahı öz məkanı müharibə ilə hədələyir, Hindistan 

padşahı göndərdiyi tapmacanın cavabı verilmədiyi təqdirdə öz məkana hücum 

edəcəyini bildirir. Nağıl məkanı bu dünya-o dünya qütbləşməsi şəklində təşkil 

olunduqda qəhrəmanın yaşadığı məkan bu dünya, işıqlı dünya, öz məkan, ona 

əks məkan isə o dünya, qaranlıq dünya, yad məkan və s. adlanır. Bu dünya üçün 

əsas təhlükə məhz həmin məkanlardan gəlir: div padşahın bağında bitən almaları 

oğurlayır, bağda gəzməyə çıxmış Süleyman tacirin qızını qaçırdır və s. 

Qəhrəmanı öldürmək, onu aradan götürmək istəyən padşah onu çətin tapşırıq 

dalınca yad məkana göndərir. Verilən təsvirlərdən aydın olur ki, etnos özünün 

sahib olduğu, yaşadığı ərazini öz məkan kimi qavrayır, bu coğrafiyadan kənarda 

qalan əraziləri isə yad məkan, təhlükəli məkan kimi xarakterizə edir. Bununla 

əlaqədar, qəhrəmanın yaşadığı məkan öz, doğma, vətən kimi mənsubiyyət 

bildirən sözlərlə ifadə olunduğu halda, yad məkan uzaq, özgə, təhlükəli, tilsimli 

kimi təyinlərlə ifadə olunur.  

Nağıllarda kənd toponimi, demək olar ki, yoxdur. Təhlilə cəlb etdiyimiz beş 

cildlik ―Azərbaycan nağılları‖ toplusunda yalnız 3 nağılda kənd ifadəsinə rast 

gəlinir. Bundan fərqli olaraq şəhər toponimi olduqca geniş yayılmışdır. 65-dən 

artıq nağılda şəhər kəlməsinə rast gəlinir. Şəhər toponiminin bu qədər aktivliyi, 

nağıldakı hadisələrin şəhər və onun ətrafında cərəyan etməsi nağılları şəhər 

mühiti ilə bağlayır. Nağıllar bizə daha çox şəhər həyatını xatırladır. Hadisələr 

şəhər dövlətlərində cərəyan edir, bu dövlətlər hündür qala divarları ilə əhatə 

olunur. Şəhər darvazaları gündüzlər açıq, axşamlar isə şəhərin təhlükəsizliyi 

üçün bağlı olur. Qala qapısında qarovulçular keşik çəkirlər. Nağıllarda sıx-sıx 

işlənən karvansara, bazar, meydan, dükan kimi məkan elementləri hamısı şəhər 

mühiti üçün xarakterikdir. Şəhər mühiti ilə bağlı məkan elementlərinin aktivliyi, 

sıx-sıx işlənməsi nağılların şəhər mühitində yarandığını, bu səbəbdən də şəhər 

mədəniyyətini yansıtdığını göstərir.  

III. Oronimlər 

Nağıllarda gerçək həyatdan gələn oronimlərin sayı azdır. Beş cildlik 

―Azərbaycan nağılları‖ toplusunda işlənən 56 toponimin yalnız 17 faizi (9 ad) 

oronimlərə məxsusdur.  

Qaf dağı – Azərbaycan nağıllarında ən çox işlənən dağ adlarından biridir. 

10 nağılda bu dağın adı keçir, Qulleyi-Qaf, Qülzəmi-Qaf, Qaf dağı, Kühqaf 

şəkillərində işlənir, o dünya varlıqlarının yaşadığı məkan kimi təsvir olunur. 

―Tapdıq‖ nağılında Qaf dağının gündoğan tərəfi Gülüstani-Baği-İrəm, günbatan 

tərəfi isə Zülmət dünyasıdır. Gülüstani-baği-Ġrəmin sahibi Gün xanım, Zülmət 

dünyasının padĢahı da Tufan divdir (IV, s. 55); “Rehyan” nağılında Qülzəmi-

Qaf Ģəklində adı keçən bu məkan bir padĢahlıq kimi təsvir olunur. Qülzəmi-Qaf 

padĢahının oğlu ƏĢ-ƏĢ div pencər yığmağa çıxan Reyhan xanımı Qülzəmi-Qafa 
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qaçırır (IV, s. 128); Div qəhrəmanı Kühqaf dağında zindana salır (I, s. 206). 

Qəhrəmanın gücü Qaf dağı ilə müqayisə olunur. Siman on beĢ yaĢına çatmıĢdı. 

Elə cürətli pəhlivan olmuĢdu ki, Qaf dağına güc eləsəydi yerindən tərpədərdi (II, 

s. 26); Sehrli üzüyü ələ keçirən Səlim Ģəhər əhlini Qülleyi-Qafa atdırır (II, s. 

190). Fars və ərəb mənbələrində, ―Min bir gecə‖, ―Şahnamə‖ və sair əsərlərdə də 

Qaf dağının adı keçir.  

Türkiyə Diyanət Vakfının (TDV) hazırladığı İslam ensiklopediyasında Qaf 

dağı haqqında təsəvvürlərin zərdüştilikdəki Elburz (Hara) dağı haqqında 

təsəvvürlərdən qaynaqlandığı, İran coğrafiyasına sürgün olunmuş yəhudilərin 

həmin təsəvvürləri zərdüştlərdən mənimsəyərək özlərindən ona müəyyən 

cizgilər əlavə edərək Ərəb yarımadasına gətirdikləri qeyd olunur (3, s. 144).  

IV. Hidronimlər 

Azərbaycan nağıllarında hidronimlərin də sayı azdır. Yalnız 7 hidronim 

adına rast gəlinir ki, bunlardan da ikisi – Nil çayı və Kür çayı gerçək 

hidronimlərdir, digərləri ilə xəyali hidronimlərdir.  

Nil çayı – Azərbaycan nağıllarında Nil dəryası, Nil qolu, Nil suyu, Nil çayı 

şəklində adı keçir. Fantastik cizgilərlə verilir. Demonik varlıqların, onlara 

məxsus müəyyən əşyaların olduğu məkan kimi göstərilir. ―Yeddi dağ alması‖ 

nağılında padşah aradan götürmək istədiyi qəhrəmanı Nil qoluna yanan əskiləri 

gətirməyə göndərir. İki əjdaha suyun altında əskilərin keşiyini çəkir. Qəhrəman 

durna cildinə girib suya baş vurur və əskilərdən birini dimdiyinə alıb aparır (II, s. 

58); Simurq quşu ət parçası şəklində dünyaya gələn Simanı Nil dəryasında 

çimizdirir, Qaradağ daşından əzib bədəninin tük gələn hissələrinə çəkərək onu 

assimmetrik vəziyyətdən çıxarır (II, s. 5); Sevgisinə qarşılıq ala bilməyən 

Zərğova xanım qəhrəmanı Nil suyu gətirməyə göndərir (III, s. 99); Padşah 

qəhrəmanı Nil dəryasına qızıl balıq gətirməyə göndərir (III, s. 231). 

Kür çayı – Yalnız iki nağılda Kür çayının adı keçir. Bunlardan biri 

qaravəlli mətnində, digəri isə nağılın əvvəlində söylənilən pişrovda (milçək 

mindik, Kür keçdik) adı çəkilir. Günlərin bir günündə iş elə gətirir ki, 

Hillilimnən Güllülüm Kürü keçirlərmiş (V, s. 177). Sehrli nağıllarla müqayisədə 

məişət nağılları gerçəkliyi daha inandırıcı təqdim etdiyi üçün bu nağıllarda Kür 

hidroniminə rast gəlinir, amma sehrli nağıllar üçün bunu demək mümkün deyil. 

Yalnız bir nağılda Kür qırağı toponimi verilir, o da hidronim kimi deyil, toponim 

kimi işlənir. Biri vardı, biri yoxdu. Allahın aciz bəndəsi çoxdu. Onların biri də 

bizim Kür qırağında yaşayan Əlmərdan kişiydi (I, s. 21).  

Sehrli nağıllarda bizim coğrafiya ilə bağlı hidronimlər – Araz çayı, Kür 

çayı, Xəzər dənizi və s. demək olar ki, yoxdur. Bunun əksinə, Nil çayı ilə bağlı 

hidronimlər geniş yayılmış, müxtəlif nağıllarda onun fərqli versiyalarına rast 

gəlinir. Kür və Arazdan fərqli olaraq, Nil çayının epikləşməsi onun bu 

coğrafiyaya uzaqlığı ilə bağlıdır. O.A.Plaxova ingilis nağıllarında fanstatik 

səciyyəli hidronimlərdən bəhs edərkən yazır: ―Mifoloji şüurda onlar ingilis 

etnosunun sahib olduğu ərazidə deyil, uzaq, sirli və əlçatmaz ərazilərdə yerləşir, 

dolayısı ilə, öz-yad, mərkəz-periferiya qütbləşməsinə uyğun olaraq irreal 

dünyaya aiddirlər‖ (11, s. 380). Sehrli nağıllarda məkanlara fantastik don 

geyindirilir, onlar qeyri-adi məkan kimi təqdim olunur, ona görə  də hamının 

bildiyi, uşaqların qızmar yayda suyunda çimdiyi, balıqçıların tilov və qayıqla 

balıq tutmağa çıxdığı Kür, Araz çaylarına fantastik don geydirmək nağılın 
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inandırıcılığını azaldır. Bu səbəbdən sehrli nağıllarda bizim coğrafiyaya uzaq 

olan Nil çayının adına rast gəlinir, amma bizim coğrafiyaya məxsus çayları 

görmək mümkün deyil.  

V. Xəyali məkanlar 

Nağıllarda xəyali məkanlar xüsusi çəkiyə sahibdir. Xüsusilə sehrli 

nağıllarda xəyali məkanlar aktiv rol oynayır, nağıl məkanının təşkilində fəal 

iştirak edirlər. Xəyali məkanlar nağıllarda, bir qayda olaraq, yad məkanı təmsil 

edirlər: ―Fantastik toponimlər ya ―yad çarlığ‖ın nominasiyalarıdır, ya da onunla 

real dünya arasında sərhəd zonalarını ifadə edirlər‖ (14, s. 117). Xəyali məkanlar 

aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə adlandırılır.  
1. Orada yaşayan sakinlərə görə: Divlər şəhəri, Pərilər ölkəsi, Cinlər ölkəsi   

2. Məkan elementlərinin sayına görə: Yeddi dağ, Yeddi təpə 

3. Məkanın fiziki xüsusiyyətinə görə: Uçuq dağ, Qara dağ, Qara dərya, Sarı dağ, 

Ağ çeşmə, Bəni-daş 

4. Məkanın səciyyəsinə görə: Tilsimlər ölkəsi  

Gülüstani-baği-Ġrəm – Bu məkanın nağıllarda adı Ġrəm bağı, Gülüstani-

Ġrəm, Gülüstani-bağı-Ġrəm şəklində keçir. Çox vaxt Süleyman peyğəmbərin 

İrəm bağı kimi təqdim edilir. İtmiş arvadını axtaran qəhrəmana İrəm bağının 

yerini məhz Süleyman peyğəmbər nişan verir. Bu məkanda yaşayan pərilər, 

divlər Süleyman peyğəmbərə and içdikləri zaman sözlərinin üstündə dururlar. 

İrəm bağı günçıxan tərəfdə yerləşir. Pərilər padşahı tərəfindən idarə olunan şəhər 

hündür divarlarla əhatə olunur, şəhər darvazası önündə qarovulçular keşik çəkir. 

Gülüstani-İrəm gözəlliyinə görə cənnətə bənzədilir. ―Bı elə bir yerdi ki, diyəsən 

cənnətin bir guşəsidir. Bülbüllər cəh-cəh vırır, güllər pəh-pəh vırır, tamaşasınnan 

doymax olmur‖ (I, s. 80); İbrahim gördü paho bura heç gördüyü yerlərə oxşamır. 

Hər tərəf gül-çiçək, ağaclar baş çəkib ərşi-fələyə, bülbüllər cəh-cəh vurur, vallah, 

deyirsən bura cənnətin bir guşəsidir (III, s. 36). Gülüstani-İrəm fantastik 

məkanlara xas xüsusiyyətlərlə təqdim olunur. Bağın qapısında qıfıl yeri olmur, 

ancaq tilsimlə açılıb bağlanır. Qəhrəman divlərdən öyrəndiyi lövhün köməyi ilə 

bağa daxil ola bilir. Bağda pərilər padşahının imarəti və ya qalaçası yerləşir. 

Qalaçanın bir kərpici qızıldan, bir kərpici gümüşdən olur, ayağı yerdən, başı 

göydən nəm çəkir, parıltısından göz qamaşır. Bağın ortasında, adətən, yaqut və 

zəbərcəddən tikilmiş çarhovuz olur. Bağda hər tərəf gül-çiçəklə örtülü olur, 

ağacların başı ərşi-əlaya çatır, gül gülü, bülbül bülbülü çağırır. Təsadüfi deyil, 

məhz bu xüsusiyyətinə görə Gülüstani-İrəmi tədqiqatçılar ―müsəlmanların 

cənnət haqqında təsəvvürlərinin bir timsalı‖ kimi təqdim edir (2, s. 139). 

TDV-nin hazırladığı İslam ensiklopediyasında İrəm sözünün İbraimcə 

Arami sözündən olduğu və ―yüksək məmləkət‖ mənasına gəldiyi qeyd olunur. 

Ömər Faruk Harman adlı müəllifin yazdığına görə, İrəm Qurani-Kərimdə Ad və 

Səmud qövmlərinin yaşadığı bənzəri olmayan bir ölkə kimi verilib. Akkad Kralı 

Naramsinə aid bir yazıda Aram Yukarı Fırat ətrafında bir bölgənin adı, miladdan 

əvvəl 2000-ci illərə aid daş lövhələrdə isə Aşağı Diclə hövzəsində bir şəhər ismi 

olaraq geçməkdədir. Yekunda müəlifin İrəmin Yəməndə Hadramut ilə Sana 

arasında Şəddad tərəfindən inşa etdirilən bir şəhər olması haqqında rəvayətlərin 

geniş yayıldığını, İslam qaynaqlarında bu şəhərin özəlliklərinə dair ətraflı 

məlumat verildiyini qeyd edir (5, s. 443). Bu araşdırmalara söykənərək demək 
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olar ki, vaxtilə ərəb coğrafiyasında mövcud olmuş bu ad sonrlar folklora keçərək 

epikləşmişdir. Bu məkanın cənnətlə müqayisə olunması isə Qurani-Kərimdə də 

deyildiyi kimi onun ―bənzəri olmayan bir ölkə‖ olduğunu göstərir.  

Ərzuman dağı – Yad məkan kimi verilir. Ərzuman dağında ova çıxan 

qəhrəman dağı aşdıqdan sonra bir ceyrana rast gəlir. Ceyranı təqib edərək bir 

qalaçaya gəlib çıxır (I, s. 89). 

Folklor toponimlərini yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən bir cəhət də onların 

variantlaşmasıdır. Məsələn, Bəndərpuş adına Bəndər, BəndərpuĢur Ģəklində, 

Rum adına Urum, Rəm şəklində, Qaf dağı adına Qulleyi-Qaf, Qülzəmi-Qaf, 

Kühqaf şəklində, Gülüstani-İrəm adına Gülüstani-baği-Ġrəm, Gülüstan bağı 

şəklində rast gəlinir. Coğrafi adların variantlılığı onların işləkliyindən asılıdır. 

Elə coğrafi adlar vardır ki, onlara ancaq bir-iki nağılda rast gəlinir. Məsələn, 

Qəndəhar, Qəzvin, Şiraz, Bitlis və s. adlar geniş yayılmadığı üçün onlar 

variantlaşmayıblar. Variantlılıq ən çox işlək coğrafi adlarda müşahidə olunur. 

Məsələn, Qaf dağı, Nil çayı, Gülüstani-İrəm işlək adlar olduğundan onlara 

müxtəlif variantlarda rast gəlinir. Bu adların bu cür variantlaşmasının əsas səbəbi 

fərqli söyləyicilərin repertuarından yazıya alınmalarıdır. Nağıllarda Hindistan 

Hindustan, Nil çayı Nil qolu, Nil suyu şəklində, xalq arasında Urum kimi 

tanınan məkan Rum, Rəm şəklində təqdim olunur. Varantlılığın sözlərin 

deyilişində, tələffüzündə özünü göstərməsi, sözün quruluşunun, formasının 

olduğu kimi qalması bu cür dəyişikliklərin söyləyicidən qaynaqlandığını 

göstərir. Ona görə eyni coğrafi ad nə qədər çox nağılda işlənirsə, bir o qədər də 

variantlaşma ehtimalı vardır.  

Azərbaycan nağıllarında iki sözün birləşməsindən yaranmış mürəkkəb 

coğrafi adlar o qədər də yayılmayıb. Mövcud coğrafi adlar ya bir tərkibdən, ya 

da izafət birləşmələrindən ibarətdir. Ümumiyyətlə, coğrafi məkanların 

adlandırılmasında izafət birləşmələrindən sıx-sıx istifadə olunur. Şəhr-Qəzin, 

Qülzəmi-Qaf, Qülleyi-Qaf, Gülüstani-İrəm, Bəni-daş və s. İzafət birləşmələrinin 

bir üstünlüyü var ki, söz birləşməsinin mürəkkəb söz kimi, vahid bir məfhum 

kimi qavranılmasına kömək edir. Ona görə də coğrafi məkanların 

adlandırılmasında söz birləşmələrindən daha çox izafət birləşmələri üstün 

tutulur. Qəzvin şəhəri əvəzinə Şəhr-Qəzvin, Gülüstan bağı əvəzinə Baği-

Gülüstan və s. işlədilir.  

Beləliklə, təhlilə cəlb olunmuş 164 nağılda cəmi 56 toponimin qeydə 

alınması Azərbaycan nağıllarında məkan adlarının o qədər də çox olmadığını 

göstərir. Bunun da əsas səbəbi nağıllarda məkan adlarının çox vaxt konkret 

toponimlərlə deyil, ―bir şəhərdə‖, ―bir kənddə‖, ―bir mahalda‖ kimi qeyri-

müəyyən formullarla verilməsidir. Bununla belə, nağıllarda konkret məkan 

adları da mövcuddur. Hadisələrin konkret məkana bağlanması ―təhkiyəyə 

gerçəklik, canlılıq və konkretlik gətirir‖ (14, s. 115). Amma qeyd etdiyimiz 

kimi, nağıllarda coğrafi adlar nisbi səciyyə daşıyır, real coğrafi adlarla ad 

oxşarlığından başqa bir eyniliyi yoxdur. Hətta ölkənin durumu, yerləşdiyi 

istiqamət, qəhrəman ora gedərkən qət etdiyi yol hamısı nisbi səciyyə daşıyır. 

Buna baxmayaraq, coğrafi adlar özləri bəlli bir informasiyanın daşıyıcısıdır. 

Toponimlər əcdadlarımızın keçmiş haqqında yaddaşıdır, onların ətraf aləmə 

baxışıdır. Coğrafi adlar bizə əcdadlarımızın sahib olduğu coğrafiya haqqında 

məlumat verir, yad və düşmən məkanları bizə tanıdır, bizdə tarixi coğrafiyamız 
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haqqında təsəvvür yaradır. İsfahan, Təbriz, Qəndəhar bizə öz məkan kimi təqdim 

olunur. Bu məkanlar Firəng, Misir, Yəmən, Hindistan, Çin kimi yad məkanlarla 

əhatə olunur. Uşaqlar nağıllar sayəsində öz ölkələrinin tarixi coğrafiyasını 

qavrayır, dost-yad ölkələri tanıyır. Bu baxımdan, nağıllar uşaqlarda tarixi məkan 

haqqında təsəvvürlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Nağıllar bizə 

əcdadlarımızın sahib olduğu coğrafiyanı xatırladır, bu coğrafiya üçün haradan 

təhlükə gəldiyini, kimin dost, kimin düşmən olduğunu öyrədir.  

   
ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə, I-V cildlər. Bakı: Şərq-Qərb, 2005. 

2. Cəlal Bəydili (Məmmədov). Türk mifoloji sözülüyü, Bakı: Elm, 2003, 418 s 

3. Demirci K. Kaf dağı // İslam ensiklopediyası, 24-cü cilt, İstanbul, 2001, s.144-145 

4. Доровских Л.В. Географические названия в русских народных сказках // Вопросы 
Ономастики. Вып. 12. Русская топонимия и географические термины. Свердловск, 

1977, c. 26-48 

5. Harman Ö.F. İrem // İslam ensiklopediyası, 22-ci cilt, İstanbul,  2000, s. 443 

6. Karaismailoğlu A. Acem // İslam ensiklopediyası, 1-ci cilt, İstanbul, 1988, s. 321 

7. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VIII kitab (Kəlbəcər rayonundan toplanmış folklor 
örnəkləri). Bakı: Elm və təhsil, 2014, s. 436 

8. Горбачова О.Г. Ономастическое пространство Русских народных и авторских сказок. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фил. наук, Орел, 

2008, 23 с.  

9. Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. İki cilddə, I cild. Bakı, 2019, 280 s. 

10. Multan // https://az.wikipedia.org/wiki/Multan 

11. Плахова О.А. Роль названий природно-географических объектов в создании 

топонимического пространства сказки // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского, 2012, № 2 (1), c.369-373 

12. Репринцева Н.И., Кочарян Ю.Г. Смысловые топонимы в семантической структуре 

английской фольклорной сказки // Филологические науки. Bопросы теории и 

практики. Тамбов: Издательство ―Грамота‖, № 12 (30), 2013, с. 175-178 

13. Özgüdenli O.Q. Şiraz // İslam ensiklopediyası, 39-cu cilt, İstanbul, 2010, s. 182-184 

14. Зворыгина О. И. Функционирование топонимов в русской литературной сказке // 
Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009, Вып. 

2. c. 115-118 

 

РЕЗЮМЕ 

ТАХРАНА ХУДАВЕРДИЕВА 

РОЛЬ ТОПОНИМОВ В УСТРОЙСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СКАЗОЧНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматриваются топонимы, используемые в азербайджанских народных 

сказках. В статье исследуется, что поскольку пространство основано на собственном и 

чужом противопоставлении в азербайджанских народных сказках, соответственно, 

топонимы представляют свое собственное и чужое место. Как правило, место, где герой 

родился, вырос, представляется в сказках как его собственное место, место, которое 

противостоит этому месту и угрожает ему войной, - как чужое. В результате место, где 

живет герой, выражается такими словами, как атрибуты, такие как собственное, родное, в 

то время как чужое место задается такими атрибутами, как далекое, чужое, опасное, 

связывающее заклинание. Анализ топонимов показывает, что этнос воспринимает место, 

которое владело и жил, как свое, и характеризует государства, находящиеся за пределами 

этой географии и конфликтующие с ними, как чужие. 

Ключевые слова: топонимы, география, место, родное и чужое, воображаемое 

место, гора Гаф, Гулустани-Ирам. 
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SUMMARY 

TAHRANA KHUDAVERDIYEVA 

THE ROLE OF TOPONYMS IN THE ARRANGEMENT OF THE AZERBAIJANI 

FOLKTALE SPACE 

        The article deals with the toponyms used in Azerbaijani folk tales. The article investigates 

that as the space is based on its own and foreign opposition in Azerbaijani folk tales, 

accordingly, toponyms represent their own and foreign places. As a rule, the place where the 

hero was born, grew up is presented as his own place in fairy tales, the place that opposes this 

place and threatens him with war is introduced as a foreign place. As a result, the place where 

the hero lives is expressed with the words such as attributes like own, native, while the foreign 

place is given with the attributes such as distant, alien, dangerous, spell-binding. The analysis of 

toponyms shows that the ethnos perceives the place that owned and lived as his own place, and 

characterizes the states that are outside this geography and has conflict with them as foreign 

places. 

Keywords: toponyms, geography, place, own and foreign place, imaginary place, Mount 

Gaph, Gulustani-Iram. 
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DĠL BACARIQLARI VƏ DĠL BĠLĠKLƏRĠNĠN TEST EDĠLMƏSĠ HAQQINDA 

 

 Dil bacarıqlarının və səriĢtələrinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi orta məktəbdə dil 

tədrisinin çox vacib komponentlərindəndir. Test tədrisin ayrılmaz hissəsidir çünki o, nəticə 

etibarilə, Ģagirdin çətinliklərinin, öyrənmə tərzlərinin, həyəcan səviyyələrinin inkiĢafı və 

nailiyyətləri haqqında əhəmiyyətli məlumatlar verir. Əslində, effektiv tədris və effektiv test eyni 

prosesin iki tərəfidir. Tədris planı isə  ümumi məqsədlərdən,  materiallardan, metodlardan və 

qısaca testlərdən ibarət olan ümumi bir tədris proqramını təĢkil edir. Müəyyən bir səviyyəyə 

uyğun olaraq seçilmiĢ bir test məlumat və qabiliyyət çərçivəsini təmin etməlidir. Test yalnız 

öyrənənlərin tərəqqisini və müvəffəqiyyətini deyil, həm də istifadə olunan tədris materialları və 

metodlarının effektivliyini qiymətləndirməyə xidmət edir.  

Açar sözlər: Qiymətləndirmə, dil, bacarıq, effektiv tədris, effektiv test 

 

Ümumiyyətlə dilin sınağı geniş mənada iki növə bölünür: bacarıqların 

yoxlanılması və məzmuna dair biliklərin yoxlanılması. Burada bacarıq dedikdə 

dinləmək, danışmaq, oxumaq və yazmaq, alt bacarıqları anlamaq, söz ehtiyatı, 

qrammatika, yazım, punktuasiya və s. Dedikdə, şagirdlərin dil biliklərini 

yoxlamaq üçün müxtəlif testlər tətbiq olunur, məsələn, referans olmayan test,  

qabiliyyət testi, bacarıq testi, müvəffəqiyyət testi və diaqnostik test (2, s. 18). 

Şagirdin hədəf dili bilməsi, yəni şifahi və yazılı olaraq iki formada 

müəllimlər tərəfindən yoxlanılır. Nəticə etibarı ilə, testlər aşağıdakı məqsəd və 

hədəflərə tam uyğun olmalıdır: 

1) dinləmə və anlama  

2) danışmaq (monoloq və dialoq), 

3) oxu (şifahi və səssiz), 

4) yazı (sözlər, cümlələr, diktanlar, yazılı reproduksiyalar və s.). 

            Müəllim müntəzəm olarak testlərdən şagirdlərinin müvəffəqiyyətini 

ölçmək üçün müəyyən bir dərsdə (bölmədə) və ya bir mövzudakı işlərinə görə 

qiymətlər təyin etdikdə istifadə edirlər; bəzi testlər imtahana gəldikdə kursun 

sonunda tətbiq olunur. Müəllim testləri iki formada aparır: şifahi və yazılı. 

Azərbaycan məktəblərində şifahi testlər ümumiyyətlə bütün sinifdən və ya 

bəzi şəxslərdən sorğu-sual şəklində olur. Hər bir şagirdin  müəllimin suallarına 

reaksiya göstərməsi onun bu və ya digər dərsə hazır olduğunu və bəzi 

materialları öyrənərkən qazandığı nailiyyətləri göstərir (3, s. 12). Bu proses tez-

tez bir neçə şagirdə qiymətlərin verilməsi ilə nəticələnir. Bu günlərdə aşağıdakı 

testlər mövcuddur: müəllim tərəfindən hazırlanmış testlər, hazır testlər (məsələn, 

Müəllim kitabında) və standart testlər (Təhsil şöbəsi tərəfindən hazırlanmışdır). 

Təbii ki, birinci tip testlər ən yaxşısıdır, çünki müəllim şagirdlərinin keçdiyi 

materialı hamıdan yaxşı bilir, ona görə də şagirdlərinin qabiliyyətlərinə uyğun 

bir test verə bilər. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, müəllim testləri idarə edərkən hər 

zaman test maddələrini, yəni bu xüsusi test forması üçün tədris planını tələb 

etməlidir. 
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Test üçün bəzi mümkün yanaşma növləri burada təsvir edilmişdir. 

Anlamaq üçün dinləmə testi, şagirdlərin eşitdikləri materiala reaksiyasına görə 

iki şəkildə aparıla bilər. 

Birinci halda bir mətn ya müəllim tərəfindən, ya da lentlə təqdim olunur. 

Müəllim hər şagirdə eşitdiyi mövzuya uyğun bir şəkil dəsti verir. Burada 

şagirdlər mətni diqqətlə dinləyir və dərhal testdə xüsusi bir yerə işarə (rəqəmi) 

qoyaraq  şəkli düzgün müəyyənləşdirirlər (1, s.75). 

Ümumiyyətlə, mətnin lentdə təqdim olunması üstünlük təşkil edir. Bu 

variantda sinifə və ya hər şagirdə mətni dinləməyə dəvət edilməzdən əvvəl 

müəyyən bir tapşırıq verilir. Şagirdlər mətni dinləyir və sonra verilən tapşırıqlara 

uyğun olaraq materiala reaksiya göstərmələri istənilir. Bunlara aşağıdakılar 

aiddir: 

 sözlər,  cümlənin strukturları. 

 bir vəziyyət və ya mövzu haqqında yazılı formada yazma bacarığı; 

 sualları yazılı şəkildə vermək və cavablandırmaq bacarığı; 

 bir vəziyyət və ya mövzu haqqında yazmaq bacarığı. 

          Bunun qarşısını almaq üçün aşağıdakı test üsulu tətbiq oluna bilər: 

cavablar lentdə verilir. Beləliklə, müəllim lazımi  vaxtda videonu səsləndirir və 

hər şagirdin performansını qiymətləndirir (1, s.79). 

Bu proses bir şagirdin 3-4 cümlədən ibarət cavab verməsi üçün 1-1,5 

dəqiqə çəkir. Bu vəziyyətdə testlər şagirdin uzun bir cavab verməsi lazım 

olmayan bir şəkildə qurulmalıdır. Bununla birlikdə, onun cavabı tələffüz və 

danışıq qabiliyyətini, lazımi söz ehtiyatı və qrammatik quruluşlardan istifadə 

etməsini və danışığının davamlı olub-olmamasını göstərməlidir. Bu müddətdə 

bütün şagirdlərinin nailiyyətlərini qiymətləndirmək üçün müəllimə yarım 

saatdan çox vaxt sərf etməməlidir (5, s. 28). 

Mütəmadi olaraq şifahi testlərin şagirdlərdə məsuliyyət hissini və danışıq 

dilinə yiyələnmək istəklərini inkişaf etdirməsi gözlənilir. 

Oxu sınağı əsasən anlama və sürətlə əlaqələndirilir. Bu tip testlər daha 

vacibdir. İki yolla tətbiq oluna bilər: səsli və ya səssiz. Şagirdlər kartlarda 

düzgün və səhv tipli, çox variantlı və cavab üçün açıqlama tələb edən tipli bir 

sıra sualların müşayiəti ilə bir keçid əldə edirlər. Verilən keçidin ucadan 

oxunması halında, test hər bir şagird lentdə oxuduqca dil laboratoriyasında 

aparıla bilər. Şagirdlər səssizcə oxuyur ve kartlar müəllim tərəfindən toplanır bu 

cavablardan hər şagirdin başa düşmə qabiliyyəti qiymətləndirilir (4, s. 86). 

Söz və qrammatikanın yoxlanılması dolayı və ya birbaşa yolla həyata 

keçirilə bilər. Yuxarıda qeyd olunan bütün testlər şagird üçün lüğət və 

qrammatikanın yoxlanılması hesab olunur, sözlərdən və tələb olunan 

qrammatika qaydalarından xəbərsiz olduqda heç bir testə qənaətbəxş cavab verə 

bilməz. Bu tip testlər dolayıdır. Lakin burada müəllim lüğət testi təklif etdikdə 

birbaşa test keçirə bilər.  

Son otuz il ərzində qiymətləndirmə prosesi sahəsində müxtəlif nəzəri və 

metodoloji inkişaflar olmuşdur. Ancaq bu irəliləməyə baxmayaraq, bu sahədə 

hələ də bir çox əsas problemlər var, çünki təbabətdən fərqli olaraq, 

qiymətləndirmə təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən min illər boyu inkişaf 

etdirilmiş bir intizam deyil, buna görə hələ lazım olduğumuz mərhələdə deyilik. 
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Addım-addım hər bir qiymətləndirmədən keçəcək və ya biliyin 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı dəqiq bir tərif verəcək ensiklopediyalar var (6, s. 

91). 
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РЕЗЮМЕ 

ГОНЧА АБДУЛАЛИЕВА 

О ТЕСТИРОВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ И ЯЗЫКОВЫХ ЗНАНИЙ 

Тестирование и оценка языковых навыков и компетенций являются очень важными 

компонентами языкового обучения в средней школе. В результате тест является 

неотъемлемой частью обучения, поскольку он предоставляет важную информацию о 

трудностях учащегося, стилях обучения, уровнях развития и достижениях. Фактически, 

эффективное обучение и эффективное тестирование - две стороны одной медали. Что 

касается учебной программы, то это общая учебная программа, состоящая из общих 

целей, учебных планов, материалов, методов и коротких тестов. Должен предоставить 

набор информации и навыков, выбранных в соответствии с определенным уровнем. Тест 

оценивает не только успеваемость и успеваемость учащихся, но и эффективность 

используемых учебных материалов и методов. 

Ключевые слова: оценка, язык, навыки, эффективное обучение, эффективное 

тестирование. 

 

SUMMARY 

QONCHA ABDULALIYEVA 

ABOUT TESTING LANGUAGE SKILLS AND LANGUAGE KNOWLEDGE 

Abstract: It’s common knowledge that testing and evaluation of language skills and 

competencies are very important components of language teaching at secondary school. 

Consequently, testing becomes an integral part of teaching as it provides significant information 

or inputs about the growth and achievement of learner’s problems, styles of learning, anxiety 

levels etc. As a matter of fact, effective teaching and effective testing are two sides of the same 

coin. As to curriculum it constitutes a total teaching - learning program composed of overall 

aims, syllabuses, materials, methods and testing in short. It is supposed to provide a framework 

of knowledge and capabilities, selected to be appropriate to a particular level. Besides, testing 

process evaluates both the progress and achievement of learners and the effectiveness of the 

teaching materials and methods which are used by teachers.  

       Keywords: evaluation, language, skill, effective teaching, effective testing, teaching-

learning program 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В статье излагаются процессы взаимовляния языков на территории 

Азербайджана, в том числе русского и азербайджанского. 

Рассматриваются исторические предпосылки формирования двуязычной языковой 

среды.Делаются прогнозы дальнейшего распространения русского языка на территории 

Азербайджана, его роли в формировании современной личности азербайджанца, 

отношение граждан Азербайджана к русскому языку. 

Ключевые слова: русский язык, условия развития языковой среды, 

мультикультурализм, азербайджанского общество, культурные взаимосвязи. 

 

Русский язык является родным для определѐнной части населения , 

так как в Азербайджане живут этнические русские, лезгины, аварцы, евреи 

и представители других народов. Азербайджан многонациональная страна 

и представители разных народов обучаются в основном в школах с 

русским языком обучения. 

Русский язык распространился на территории Азербайджана в первой 

половине XIX века в связи с колонизацией Южного Кавказа. 

Первые труды азербайджанских писателей и поэтов на русским языке 

стали появляться в XIX веке. 

Окончательно русскоязычная азербайджанская литература 

сформировалась уже в советское время. Ёѐ яркими представителями стали 

Имран Касумов, Гасан Сеидбейли, Максуд и Рустам Ибрагимбековы, 

Чингиз Гусейнов и другие. 

Начиная со второй половины XIX века песни народного и эстрадного 

жанра на русском языке имелись в репертуаре певцов Бюльбюля , Муслима 

Магомаева, Рашида Бейбудова, Полада Бюдьбюльоглы и многих другия 

молодых певцов и исполнителей. 

В советскую эпоху в Азербайджане были сняты много 

художественных и документальных фильмов на русском языке.Это такие 

фильмы как «Телефонистка», « Не бойся, я с тобой», « Лев ушѐл из дома» 

и т.д. 

Русский язык не имеет статуса в Азербайджане, но продолжает 

активно бытовать в повседневной жизни жителей Баку.Как  и в советское 

время сегодня русский язык в Азербайджане   в среде интеллигентов и 

элиты. 

В 1998 году русский язык в школах с азербайджанским языком 

обучения стал изучаться как иностранный, а с 2002 года – как факультати 

вный предмет. 

В Азербайджане по- прежнему имеется крупная русскоязычная 

община. 
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На сегодняшний день в Азербайджане функционирует 300 

общеобразовательных школ, 18 высших и 38 средних специальных 

учебных заведений с преподованием на русском языке, в том числе 

основанный в 2000 году Бакинский славянский университет, основанный в 

2009 году Бакинский филиал Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, Действует Ассоциация преподователей 

русскоязычных учебных заведений в Азербайджане.  

Несмотря на то, что интерес к образованию на русском языке 

понизился после распада СССР, к 2008 году количество школьников, 

получающих образование на русском языке, вновь повысилось и составило 

15% от общего количества, что является аналогичным показателем 1990 

года. 

В 2010-2011 учебном году в школах с преподаванием на 

азербайджанском языке стало вновь обязательным для учащихся,1-5 

классов с перспективой превращения его в обязательную дисциплину в 

старших классах с 2011 года. 

В Азербайджане многие печатные издания и информационные 

агентства осуществляют свою деятельность на русском языке. 

Журнал « Русский язык и литература в Азербайджане» начал 

издаваться в 1947 году. Поначалу это издание представляло собой 

приложение к журналу «Азербайджанская школа». Этот журнал издается 

по сей день. Все эти годы журнал освещал, в основном, вопросы методики 

преподавания и изучения русского языка и литературы в школах и вузах 

республики, актуальные проблемы литературной критики, истории русско- 

азербайджанских литературных связей. 

Сохранив научно- методический характер, он стал также культурно- 

общественным изданием.На страницах журнала стали появляться статьи 

учѐных из самых разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Журнал 

«Русский язык и литература в Азербайджане» тесно связан с такими 

ведущими вузами России, как Московский городской педагогический 

университет , Государственный университет русского языка 

им.А.С.Пушкина и тд. Азербайджанский читатель получает возможность 

ознакомиться с самыми актуальными проблемами русской филологии, с 

новейшими методиками в обучении  русскому языку. 

Русскоязычное образование в Азербайджане- часть государственной 

образовательной системы и полностью финансируется из бюджета 

Республики . 

     В Азербайджане количества школ с обучением на русском языке 

значительно превышает показатели других стран СНГ.     В Азербайджане 

сохраняется уважительное отношение к русскому языку, им владеет 

большая часть населения Азербайджана. Интерес у молодѐжи к его 

изучению сохраняется. И спрос на русскоязычное образование в 

республике очень высок. 

Отметим, что русские живут в Азербайджане 200 лет и сегодня 

русская община в  Азербайджане – самая многочисленная на Южном 

Кавказе Благодаря мудрой государственной политике общенационального 
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лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева обеснечены все 

гражданские права русского населения. 

В регионах сохранились села, где уже двести лет компактно живут 

этнические русские – молокане. Они сохранили традиционной уклад 

жизни.  

Русский говор Азербайджана отличается от литературного русского 

рядом характерных черт.При этом их носителями являются 

азербайджанцы, но и сами этнические русские, прожившие значительную 

часть своей сознательной жизни в  Азербайджане. 

В 1950 – х годах впервые был описан так называемый островной 

говор Азербайджана- южнорусский диалект русских переселенцев.  

Знание русского языка даѐт преимущество в культурном и 

интеллектуальном плане.  Русский язык по-прежнему востребован в работе 

.Это связано с тем, что работающие в Азербайджане транснациональные 

компании имеют представительства в Восточной Европе. В этом случае 

знание русского языка для сотрудников обязательно. Существует большой 

спрос на русскоязычные кадры в логистике, закупках, некоторых 

инженерных отраслях и туризме 

Приезжая в Баку, многие отмечают элитарный статус русского языка 

в этой стране. 

Можно резюмировать, что актуальность русского языке в 

Азербайджане поддерживают три основних фактора: економические связы 

с Россией и другими русско- говорящими странами, культурное влияние 

России и просто традиции, из-за которых многие до сих пор предпочитают 

русский язык. 

Отметим, что толерантность азербайджанского народа высоко 

оценили общественно – политические деятели России. 

Мультикультурализм в нашей стране является одним из приоритетов 

государственной политики. 

В этом направлении большую работу ведѐт фонд Гейдара Алиева, 

руководимый послом Доброй воли Мехрибан Алиевой. 

Русскоязычное обучение Азербайджане максимально адаптировано к 

национальной концепции образования. 
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AZƏRBAYCANDA RUS DĠLĠNĠN ĠSTĠFADƏSĠ 

Məqalədə Azərbaycan ərazisində rus və azərbaycan dillərinin qarşılıqlı təsiri prosesləri 

şərh olunur. 
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İkili dil mühitinin yaranmasının tarixinin  ilkin şərtləri araşdırılır.Azərbaycan ərazisində 

rus dilinin sonrakı inkişafının proqnozları verilir, müasir azərbaycanlıların şəxsiyyətinin 

formalaşmasında bu dilin rolundan, Azərbaycan vətəndaşlarının rus dilinə olan münasibətindən 

danışılır. 

Açar sözlər: rus dili, dil mühitinin yaranma şəraiti, multikulturalizm, azərbaycan 

cəmiyyəti, mədəni əlaqələr. 

 

SUMMARY 

AYBANIZ AKHUNDOVA 

THE USAGE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN AZERBAIJAN 

The article describes the processes of mutual influence of languages, including Russian 

and Azerbaijani, on the territory of Azerbaijan. 

The historical prerequisites for the formation of a bilingual linguistic environment are 

considered, forecasts are made for the further spread of the Russian language in the territory of 

Azerbaijan, its role in the formation of the modern personality of Azerbaijanis, and  the attitude 

of Azerbaijani citizens to the  Russian language. 

Key words: Russian language, conditions for the development of the language 

environment, multiculturalism, Azerbaijani society, cultural relationships.     
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KONSEPTUALLAġMA VƏ METAFORALAR 

 

Son dövrlərdə bu və ya digər hadisənin, predmentin və s. dildə ifadəsinin sementik 

strukturu məsələsinin aydınlaĢdırılmasına diqqət xeyli dərəcədə artırılmıĢdır. Bu  məsələ 

gerçəkliyin və ya onun müəyyən fraqmentinin konseptuallaĢdırılması kimi dəyərləndirilir. Dil 

konseptuallaĢdırılmasının nəticəsi konseptual struktur Ģəklində təzahür edir. Konseptual struktur 

öz maddi formasına görə semantik strukturla eyniyyət təĢkil etsədə, funksional cəhətdən ondan 

fərqlənir. Həmin fərq eyni bir dildənkənar reallığın alternativ konseptilə ifadə olunmaqla 

əlaqədardır. 

Açar sözlər: Konseptual, dini terminlər,metafor, məcaz,sözlərin semantikası 
 

Dini terminlərin ümumişlək leksik qata daxil olması onların ifadə etdikləri 

əsas mənanın konnotasiyadan asılı olaraq yeni konnotativ məna almasına təkan 

verir.  Dildə sözlərin semantikası əşya və predmetləri, real həyatda baş verən və 

ya baş verə biləcək hadisələri və insanların bu hadisələrə olan münasibətini əks 

etdirir. Konnotativ, köçürmə mənalar məcazlaşmadan irəli gəlir. «Məcaz bədii 

ifadəlilik məqsədi ilə əşya və məfhumları müstəqil yolla deyil, dolayı yolla əks 

etmək üçün işlənən söz və ya ifadədir. Hər hansı məcaz müxtəlif əşya və 

hadisələrin şüurda təsəvvür edilən  qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində yaranmış olur» 

(2, s. 163).  

Metafor insan tərəfindən yaradılır və bu zaman insanın şüurunda müxtəlif 

bilik sahələri arasındakı münasibət və əlaqələr qarşılaşdırılır, bir sferadan 

digərinə keçid yaradılır. Metafor modellərinin yaradılmasında iki qütbdən 

istifadə edilir. Bu qütblərdən birində duran semantik sahənin vahidi özünün 

ilkin, yəni metaforlaşmamış mənasında olur, digər qütbdə metaforlaşmış məna 

durur. Dini terminlər metaforlaşmada çox iştirak edir.  

Müqəddəs kitabların mətnlərində nəql olunan hadisələr, istifadə olunan 

nominativ vahidlər və bu vahidlərin semantikası ilə motivləşən sabit söz 

birləşmələri cəmiyyətin həyatında baş verən dəyişmələr nəticəsində assosiativ 

əlaqələrin ya qismən, ya da tam itirilməsinə səbəb ola bilir. Bibliya mənşəli 

frazeologizmlərin bir qismi Bibliya praobrazından uzaqlaşır.  

Metafora müxtəlif semləri aktuallaşdırmaqla bütün söyləmin ekspressiv 

mərkəzini təşkil edir, metaforlaşma obyektinin qəbul edilib-edilmədiyi haqqında 

qənaəti gücləndirir. Metafora insanın intellektual, sosial və emosional daxili 

aləmini səciyyələndirir. Metaforlaşma prosesində ingilis dilinin daşıyıcıları 

zamanı Allah tərəfindən verilmiş bəxşiş kimi qəbul edirlər. Maddi aləmin 

konseptual xüsusiyyəti insanların xilaskarının insanlara bəxş etdiyi, saxladığı 

hədiyyə anlamını alır. Bibliyada xilaskarın dilindən ―Öz dünyamı sizin üçün 

qoyub gedirəm, öz dünyamı sizə verirəm‖ - söyləmi səslənir.  Mətndə ―peace‖ 

leksik-semantik qrupundan istifadə olunur: "'That this evening may be holy, 

good, and peaceful, We entreat thee, О Lord'; ""May God bless her and you and 

grant you many years of peace and love"; "O God...Give unto thy servants...that 

by thee, we, being defended from the fear of all enemies, may pass our time in 
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peace and quietness".  "O Lord, our heavenly Father, Almighty and everlasting 

God, who hast safely brought us to the beginning of this day..."  

Qeyd etmək lazımdır ki, metaforlaşma prosesində digər yaxın semantic 

qruplara aid sözlər də istifadə olunur.  "And my fervant prayer That fairer may 

be its anniversary - in the year to come"; '"God speed you, ancient father, // And 

give you a good daye''; "AndOur Lord give you as long good life, health and 

joy''; "We humbly pray Almighty Father that Thou m\t prolong our lives for 

many years"; "'Grant the Queen a long life"; "May God restore her to you for 

years of happiness”;  "O Lord our God ...the whole Royal Family that 

they...may continue before thee in peaee, joy and honour, a long and happy life 

upon earth"; ""Is the Lord's Day a joyful day of worship and rest"; "...that God 

may grant her many years of uninterrupted happiness is my constant wish and 

prayer"; "ОLord our heavenlyFather...Endue him plenteously with heavenly 

gifts, grant him in health and wealth long to live...'"; "I pray God sende the 

prosperous lyfand long...''; "And, my dearest heart, I now beseech you of pardon 

of my long and tedious writing, and pray Almighty God to give you long, good, 

and prosperous life"; ""Almighty God.. Jet her Reign be long and prosperous''. 

Göründüyü kimi, nümunələrdə zaman- bəxşiş metaforası ―dünya/aləm‖, 

―rifah‖, ―uzun ömür‖, ―xoşbəxtlik‖, ―sağlamlıq‖, ―maddi rifah‖ konseptual 

əlamətlərlə təyin olunmuşdur.  

―Eternal life is gift of the God‖ konseptual metaforası xristianlıqda bu 

dünyadakı həyat müddəti ilə insanın mövcudluğunun başa çatmadığı inamına 

əsaslanır. Xristianlıq bu dünyaya ölümsüzlük, əbədilik hissi gətirir. Bibliya əbədi 

həyat haqqında müjdədir.  Müvəqqəti və əbədi həyatın mahiyyəti və mənbəyi 

İsus Xristos və ona inamdır. "I am the resurrection, and the life". Gələcək həyat 

(o dünyadakı, ölümdən sonrakı həyat) insanın bu dünyada görmədiyi, ondan 

uzaq olan bir şeydir. Onun insanın ürəyində  olması üçün inam lazımdır. 

Ölülərin dirilməsi bu dünyadakı həyatın müvəqqəti və o dünyadakı həyat üçün 

çalışmaq olduğuna inamı yaradır. Əbədi həyat, eləcə də bu dünyadakı həyat 

―Eternal life is gift of the God‖ metaforası anlaşılır. ―And this is the record, that 

God hath given to us eternal life, and this life is in his Son"; "...of Gocf, Who 

will render to every man according to his deeds: To them who by patient 

continuance in well doing seek for glory and immortality, eternal life"; "For the 

wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our 

Lord". 

Baxılan metaforada əsas məna 'Inheritance' konseptində cəmləşir. Burada 

―bəxşiş almaq‖ semantic qrupu aktuallaşır. "...Good Master, what shall I do that 

I may inherit eternal lifel…; "For he that soweth to his ilesh shall of the flesh 

reap corruption; but He that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life 

everlasting''; "There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or 

father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's. But 

he shall receive an hundredfold now in this time,... and in the world to come 

eternal/z/e". 

―Eternal life is gift of the God‖ metaforası və onun dildə verballaşmasının 

təhlili göstərir ki, İsus Xristosa inanlara Allah tərəfindən əbədi həyat verilir. 

Beləliklə, dinin ingilis dilinin lüğət tərkibinin müxtəlif təbəqələrinə 

təsirinin iki istiqamətdə getməsi aydınlaşır. Birinci istiqamət dini terminlərin və 
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dini leksik vahidlərin dilin müxtəlif leksik təbəqlərində, xüsusən  ümumişlək 

leksik qatında və müvafiq terminologiyasında işlənməsini əhatə edir. Bu sözlərin 

müxtəlif leksik təbəqələrə daxil olması dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir. 

Zənginləşmə bir tərəfdən yeni sözlərin alınması, digər tərəfdən, mövcud sözlərdə 

mənanın semantik inkişafı hesabına baş verir. İkinci istiqamət metaforlaşma 

haddisəsi ilə bağlı özünü göstərir. Müxtəlif konseptual metaforlarda işlənən 

sözlərin dairəsinin və eləcə də, onların mənalarnın genişlənib artması hadisəsi 

baş verir.   

İngilis dini terminologiyasında ərəb dilindən olan bir çox alınmalar vardır. 

Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək.  

Mosque (n.). 1717, earlier moseak (c. 1400), also mosquee (16c.), 

probably in part from Middle French mosquée, from Italian moschea, earlier 

moscheta, from Spanish mesquita (modern mezquita), from Arabic masjid 

"temple, place of worship," from sajada "he worshipped" + prefix ma- denoting 

"place." Mangled in Middle English as muskey, moseache, etc. Ərəb dilindən 

olan məscid sözündəndir. Ərəb dilində ―məscid‖ səcdə olunan yer mənasına 

gəlir. Müsəlmanların ibadət etdikləri yerə deyilir. İslam dininə aid termin kimi 

ingilis dilinə keçmişdir.   

MOSQUE &quotMasjid&quot is the name used by Muslims to refer to 

their house of worship. Mosque is the English version of that term. It literally 

means &quot place of prostration. &quot 

MOSQUE noun Etymology: earlier ~e, from Middle French, from Old 

Italian moschea, from Old Spanish mezquita, from Arabic masjid temple, from 

sajada to prostrate oneself, worship Date: 1717 a building used for public 

worship by Muslims 

JIHAD A striving for perfection, frequently used within Islam. The 

Western media incorrectly interprets the term as a synonym for "holy war". 

JIHAD also jehad noun Etymology: Arabic jihād Date: 1869 a holy war 

waged on behalf of Islam as a religious duty, a crusade for a principle or belief. 

Sanskritdən alınmalar: KARMA the integrated collection of good and evil 

that a person accumulates during life. It is believed by Hindus and others that the 

amount and type of karma will determine a person's state when they are 

reincarnated in their next life. 

KARMA. noun Etymology: Sanskrit ~ fate, work Date: 1827 the force 

generated by a person's actions held in Hinduism and Buddhism to perpetuate 

transmigration and in its ethical consequences to determine the nature of the 

person's next existence, vibration 4, karmic adjective 

DAR-E-MEHR. A North American term used by the Zoroastrian faith to 

refer to their house of worship. It literally means " a portal to all that is good: 

charity, devotion, kindness and love." 

DAR . I. ˈdär dialect variant of dare; II. Noun ( -s ). Etymology: Nepali 

dār, probably from Sanskrit dāru wood — more at tree: an Indian timber tree ( 

Boehmeria rugulosa ) with soft red wood that is used in Bengal by wood carvers 

GURDWARA. Literally "the gateway of the Guru." This is the religious 

meeting place for Sikhs. 
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GURDWARA. gu rˈdwärə noun( -s ). Etymology: Panjabi gurduārā, from 

Sanskrit guru teacher + dvāra door; akin to Sanskrit dvār door — more at guru , 

door: a Sikh shrine or place of worship 

Qeyd olunduğu kimi, dini kitabların, o cümlədən də Bibliyanın ingilis 

dilinə tərcüməsi prosesində ivritdən alınmalar da ingilis dilinə keçmişdir. Belə 

sözlərdən biri də TORAH (ivrit.  ּתֹוָרה   — тора , hərfi tərcüməsi - «təlim, qanun‖ 

yunancada (πεντάτευχος) leksemidir. Musa və ya Moiseyin kitablarını bildirir. 

Allahın müxtəlif məsələlər, predmetlərlə bağlı endirdiyi təlim və qanunlar 

şəklində yazılmış və Musaya endirilmişdir. Söz atanın övladına nəsihətləri 

mənasında da işlənir. Azərbaycan dilində termin ―tövrat‖ kimi qəbul edilmişdir.  

İngilis dili mənbələrində belə izahlanır: TORAH Torah : The Pentateuch, 

the first 5 books of the Hebrew Scriptures (Old Testament). Some conservative 

Christians believe that they were written mainly or entirely by Moses; liberals 

believe that they were written and edited by many persons over a period of many 

centuries. ―Merriam Webster. Explanatory English dictionary Merriam‖-də 

etimologiyası ilə bağlı aşağıdakı izah verilmişdir: ―TORAH noun Etymology: 

Hebrew tōrāh Date: 1577 the body of wisdom and law contained in Jewish 

Scripture and other sacred literature and oral tradition, the five books of Moses 

constituting the Pentateuch, a leather or parchment scroll of the Pentateuch used 

in a synagogue for liturgical purposes(Merriam Webster. Explanatory English 

dictionary Merriam Webster.   ТолковыйсловарьанглийскогоязыкаМерриам-

Уэбстер. 2012). 

İngilis dilinin dini terminologiyasındakı alınmalar müxtəlif mənbələrə aid 

olsa da onların mənşəcə əsas iki dilə gedib çöxması müşahidə olunur. Bu iki dil 

qədim yunan və latın dilləridir. Bununla yanaşı, ingilislərin dil əlaqələri qeyd 

edilən alınmaların birbaşa deyil, vasitəli alınması ilə süçilir. Vasitəçi dil rolunu, 

əsasən fransız və alman dilləri oynamışdır.  

ANTROPOMORFİZM (alm. Anthropomorprhismus; fr. 

Anthropomorphisme; ing. Anthropomorphism; yun. Anthropos – insan, morphe 

– forma; osm. tr. müşebbihe; ər.      –)    insani xüsusiyətləri başqa bir varlığa, 

xüsusilə də Tanrıya aid edilməsi. 

Terminin ingilis dili lüğətlərində həm semantikasının izahı, həm də 

etimologiyası ilə bağlı əsas izahlar ―antropo‖ formantı üzərində qurulmuşdur: 

―anthropo- before a vowel, anthrop-, word-forming element meaning "pertaining 

to man or human beings," from Greek anthropos "man; human being" (including 

women), as opposed to the gods, from andra (genitive andros), Attic form of 

Greek aner "man" (as opposed to a woman, a god, or a boy), from PIE root *ner- 

(2) "man," also "vigorous, vital, strong." 

Anthropos sometimes is explained as a compound of aner and ops 

(genitive opos) "eye, face;" so literally "he who has the face of a man." The 

change of -d- to -th- is difficult to explain; perhaps it is from some lost dialectal 

variant, or the mistaken belief that there was an aspiration sign over the vowel in 

the second element (as though *-dhropo-), which mistake might have come 

about by influence of common verbs such as horao "to see." But Beekes writes, 

"As no IE explanation has been found, the word is probably of substrate origin." 

APOLOGETİKA (yun. Apologetikos - ἀπολογία – müdafiə edən) – 

teologiyanın bir sahəsi. Termin öz başlanğıcını qədim yunancadan götürmüşdür. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
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Lakin daha sonralar apologetiklər xristianlıqda da mövcud olmuşlar və indi bu 

termin daha çox xristianlıqda müdafiə mövqeyindən çıxış edənlər kimi bir anlam 

qazanmışdır. 

BUDDİZM – Etiqad edənlərin sayına görə dünya ən böyük qeyri-ilahi 

mənşəli dinlərindən biridir; istəklərdən imtina etmək yolu ilə iztirablardan azad 

olmağı və ―nicatla – nirvanaya çatmağı təbliğ edən din. Buddizmdə digər 

səmavi dinlərdə olan xüsusi ayinlərə, rutuellərə bənzəyən müəyyən xüsusiyyətlər 

mövcuddur. Sözün kökündə dayanan Budda kəlməsi sözü gedən dinlərdə Tanrı 

rolunu oynayan məbuda verilən addır. Dində inanc sisteminin əsasını Budda 

təşkil etdiyi üçün din bu cür adlandırılmışdır.  

Eyni anlamda ingilis dilinə keçmişdir. Buddhism (n.) "the religious system 

founded by the Buddha in India," 1801, from Buddha + -ism. 

Buddha (n.) - an epithet applied to the historical founder of Buddhism, 

1680s, from Pali, literally "awakened, enlightened," past participle of budh "to 

awake, know, perceive," which is related to Sanskrit bodhati "is awake, 

observes, understands," from PIE root *bheudh- "be aware, make aware." Title 

given by his adherents to the man who taught this path, Siddhartha Gautama, 

also known to them as Sakyamuni "Sage of the Sakyas" (his family clan), who 

lived in northern India 5c. B.C.E. 

BÜTPƏRƏSTLİK təbiətin cisim və əşyalarını ilahiləşdirən, ibtidai dinlərin 

(animizm, fetişizm, totemizm, şamanizm və s.) zəminində yaranmış dini etiqad 

adlanır. Farscadan dilimizə keçmişdir. Bütə artırılan ―pərəsət‖ şəkilçisi nəyəsə 

olan aludəçiliyi bildirir.  

İngilis dilində ―idolatry‖ sözü bütpərəstlik anlamındadır. Idolatry (n.)- 

"worship of idols and images," mid-13c., from Old French idolatrie (12c.), from 

Vulgar Latin idolatria, contraction of Late Latin idololatria (Tertullian), from 

Ecclesiastical Greek eidololatria "worship of idols," from eidolon "image" (see 

idol) + latreia "worship, service" (see -latry). 

-latry.word-forming element meaning "worship of," used as an element in 

native formations from 19c. (such as bardolatry), from Greek -latreia "worship, 

service paid to the gods, hired labor," related to latron (n.) "pay, hire," latris 

"servant, worshipper," from PIE *le- (1) "to get" (see larceny). 

Verilmiş nümunələr imkan verir ki, sözlərin dildaxili alınma səbəblərini 

belə ümumiləşdirək: 1) yeni əşya və anlayışı bildirmək üçün doğma dildə 

ekvivalent sözün olmaması; 2) mənanın dəqiqləşdirilməsinə və konkretləş-

dirilməsinə zərurətin mövcud olması; 3) ekspressivliyi meyl və ya üslubi 

sinonimlərə ehtiyac; çoxmənalılığın aradan qaldırılması. Ekstralinqvistik amillər 

də sözalma prosesinə güclü təsir edir. Dillərin qarşılıqlı əlaqələri həm dili 

zənginləşdirən yollardan biri kimi maraq kəsb edir, həm də ümumiyyətlə, 

xalqların əlaqə və təsir dairəsini göstərir. Alınma sözlər bir xalqın başqa xalqdan 

nəyi öyrəndiyini bildirir.  

Dini təsəvvür və inanclar tarixən dəyişmiş və inkişaf etmişdir. Bu cəhət 

dildə bəzi dini terminlərin arxaikləşməsinə səbəb olmuşdur.  
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛЬБЕР ОРУДЖЕВА 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И МЕТАФОРЫ 

 В последнее время значительно повышено внимание к выяснению вопроса о 

смысловой структуре выражения в языке того или иного явления, предмета и т.д. Этот 

вопрос оценивается как концептуализация реальности или определенного ее фрагмента. 

Результат концептуализации языка проявляется в виде концептуальной структуры. Хотя 

концептуальная структура по своей материальной форме образует тождество со 

смысловой структурой, она отличается от нее функционально. Это различие связано с тем, 

что одна и та же вневременная реальность выражается в альтернативном понятии. 

 Ключевые слова: Концептуальные, религиозные термины, метафоры, семантика 

слов 

 

SUMMARY 

DILBƏR ORUJOVA 

KONSEPTUALIZATION AND  METAFORES 

 Recently, attention has been significantly increased to clarifying the question of the 

semantic structure of expression in the language of a phenomenon, an object and so on. This 

question is evaluated as a conceptualization of reality or a certain fragment of it. The result of the 

conceptualization of the language is manifested in the form of a conceptual structure. Although 

the conceptual structure in its material form forms an identity with the semantic structure, it 

differs from it functionally. This difference is due to the fact that the same timeless reality is 

expressed in an alternative concept. 

 Key words: Conceptual, religious terms, metaphors, trope, semantics of words 
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FRANSIZ DILINDƏ SÖZÖNÜLƏR VƏ ONLARIN IġLƏNMƏ YERLƏRI 

 

 Yuxarıda biz sözönülər haqqında geniĢ danıĢdıq. Demək lazımdır ki, sözönülər fransız 

dilində cöx mühüm yer tutur. Fransız dili flektiv dildir. Bu halsız və Ģəkilçisiz dildir. Buna görə 

də sadə və mürəkkəb sözönülərdən fransız dili qrammatikasında geniĢ miqyasda istifadə olunur. 

 Açar sözlər: Fransız, sözönülər, mürəkkəb, filektiv 

                                                                      

Dünya dilləri 3 qrupa bölünür. 

1. Aqqlyutinativ ( iltisaqi) 

2. Flektiv (seçmə) 

3. Amorf (kök) 

 Azərbaycan dili iltisaqi dildir, yəni sözün kökünü dəyişmədən və şəkilçi 

artırmaqla yeni sözlər yaranır. Fransız dili isə flektiv dildir, yəni hallanma 

yoxdur, şəkilçisiz dildir. 

        Fransız dilində ismin hallarını yuxarıda qeyd etdiyimiz sözönülər əvəz 

edir.Bu sözönülər fransız dilinin qrammatikasında mühüm yer tutur. 

        Sözönülər dəyişməz söz və ya söz birləşmələri hesab olunur. Sözönülər 

əsasən ismin, bəzən də əvəzlik və ya məsdərlərin qarşısında istifadə olunur. 

Sözönülər quruluş cəhətdən iki yerə bölünür: sadə və mürəkkəb sözönülər. 

 Sadə sözönülər: 

A(à)a
2
(ya

2
)-da

2
 

Apres – sonra 

Avant- qabaq, əvvəl 

Avec- ilə,la
2 

Chez – gilə, gildə 

Contre – ziddinə 

Dans- da
2
 

De-..in
4
-dan

2 

Depuis – dan
2,

bəri 

Devant- qarşısında 

En – da
2
, a

2
(ya

2
) 

Entre arasında 

Derriere – arxasında 

Sous altında,da
2
 

Sur – üstündə,da
2 

Vers- tərəf,doğru 

Sauf-başqa 

Sans- sız
4
 

Pendant-ərzində 

Par – tərəfindən 

Pour-  üçün 

Pres – yaxın 
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Parmi- arasında 

Selon- görə 

Outre- başqa,savayı 

Malgré-baxmayaraq 

Excepté- başqa 

Envers-qarşı 

Proche-yaxın 

Mürəkkəb sözönülər: 

A cause de-görə 

à cộté de – yanaşı, yan yana 

à défaut de- olmadığına görə 

à force de-üzündən 

à l’égard de- qarşı 

à l’exception de- başqa 

au dehors de-kənarında 

afin de-üçün 

 au dessus de- üstündə 

au dessous de- aşağısında 

au devant de- qarşısında 

au haut de-yuxarısında 

au lieu de-əvəzinə 

au milieu de-ortasında 

au dedans de-içində 

autour de-ətrafında 

aupres de-yaxınlığında 

avant de-əvvəl, qabaq 

en face de-üzbəüz 

faute de-olmadığından 

gràce à- sayəsində 

jusqu’à –qədər 

loin de – uzaqlığında 

près de-yanında 

proche de-yaxınlığında 

quant à-gəlincə 

vis-à-vis de-qarşısında 

1. Préposition “à” 

Yer bildirir ex: Le vais à la campagne 

Saat            ex: Le consert commence à 7 heures 

Qiymət       ex: Un bonnet à 15  

Mənsubiyyət     ex: c’est à moi 

Istifadə             ex: Une cuillère à soupe. 

2. Préposition “de” 

Yiyəlik bildirir ex: Le livre de mon frère 

Mənsubiyyət   ex: Le paklava de chèki 

Məchul növ     ex: La mère est aimee de ses enfants 

Material          ex: La porte de fer 

Qiymət    ex: La chemise de 40 
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Həcm,tutum   ex: Une tasse de thé 

3. Préposition “en” 

Yer bildirir      ex: İl part en Itàlie 

Material         èx: Un pull en coton 

Tərz          ex: Elle marche en boitant 

Vasitə       ex: Nous partons en avion 

Müddət    ex: Vous mangez en 2 heures 

4. Préposition “par” 

Vasitə bildirir   ex: Ali l’a appries par sa voisine 

Keçid        ex: İl est entré par la fenệtre 

Vasitə        ex: C’est arrivé par la poste 

5. Préposition “dans” 

Yer bildirir    ex: Un chat est dans la cour 

Zaman    ex:   İl rentrera dans 8 jours. 

6. Préposition “pour” 

İstiqamət bildirir      ex: İl  part pour Moscou 

Məqsəd      ex: Sara est venue pour le voir 

Dəyər      ex: Je l’ai obtenu pour 100. 

7. Préposition “sur” 

Səth bildirir       ex: İl est sur la chaise 

Gələcək     ex: İl va sur  ses 25 ans  

Fransız dilində ən çox istifadə olunan üç sözönü ―à‖,de,en‖ hesab olunur. 

8. Préposition “à” 

1. Vasitəli tamamlıq kimi istifadə olunan məsdərlərin qarşısında ex: A l’école 

primaire, on apprend à lire et à  écrire. 

2. Zərflərdən sonra gələn məsdərlərin qarşısında ex: Notre professeur a 

beaucoup à dire. 
3. Sifətdən sonra gələn məsdərlərin qarşısında ex: Le français est facile à 

apprendre. 
4. Bəzi mürəkkəb isimlərin tərkib hissəsində ex: une tasse à café, une assiette 

à soupe. 
 Qeyd: Yadda saxlamaq lazımdır ki, bu mürəkkəb isimlərin daxilindəki 

sözlərin əksəriyyəti hissə bildirdiklərinə görə, ―hissəvi artikl‖ bölməsindən 

xatırladığımız kimi bunlardan sonra ―de‖ sözönü də istifadə oluna bilər.ex: une  

tasse à  café – bir qəhvə fincanı, une  tasse de café – bir fincan qəhvə 

5. Yer zərfliklərinin qarşısında ex: Je vais à Bakou 

6. Zaman  zərfliklərinin qarşısında A sept heure le spectacle a conimencé 

7. Tərzi hərəkət zərfliyinin qarşısında ex: İl va à pied à l’Université 

 La Préposition ―de‖  

1. Vasitəli tamamlığın qarşısında 

Ex: Nous sommes contents de vous. 

2. Məchul növdə icraçı tamamlığın qarşısında   ex: H est très apprécié de ses 

collègues. 

3. Hissə bildirən sözlərdən sonra ex: Nous prenons une tasse de thé 

4. Təyin qarşısında ex: La moto de Pierre est dans la cour 
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5. Əşyaların materiallarını bildirən sözlərin qarşısında ex: une porte de bois, 
une médaille d’or 

 La Préposition “en” 

1. Qadın cinsli və saitlə başlayan kişi cinsli ölkə adlarının qarşısında istifadə 

olunur və ismin yerlik və yönlük hallarına uyğun gəlir. 

 Ex: J’ habite en Azerbaidjan et maintenant je vais en France pour faire 

mon stage  

2.Ay adlarının qarşısında  ex: en octobre, en juin 

3. Fəsillərin qarşısında ex: En hiver, en ete 

4.Əşyaların materiallarını bildirən sözlərin qarşısında ex: Maintenant beaucoup 

d’objects sont en plastique 

5. Aller və voyager feillərdən sonra nəqliyyat vasitələrinin qarşısında ex: Je 

voyage en bus. Ex: Mon frère va en voiture. 

La Préposition “dans” 

1. Daha dəqiq məkan bildirir 

     Ex: Ma mère est dans la chambre . Anam otaqdadır 

2. Zaman zərfliyi düzəldərkən cümlənin xəbərinin ― futur simple‖ ― futur 

proche‖ ―futur dans‖ le passé və s.kimi gələcəyə aid olan zamanlarında 

istifadə olunmasını tələb edir.ex: Dans dix jours ils seront à Bakou. 

       La Préposition “sur” 

1). Azərbaycan dilinə üstündə (üzərində) kimi tərcümə olunur.ex: Son cahier 

est sur le banc 

     Qeyd: Bəzən sur və dans sözönülərini istifadə olunma yerləri baxımından 

fərqləndirmək olmur. Bilmək lazımdır ki, sur açıq ərazini, dans isə qapalı 

ərazini bildirən isimlərin qarşısında işlənir. 

     Ex: Sur la place.Dans la chambre 

2) Sur sözönü dilimizə haqqında kimi də tərcümə olunur. ex: Ġl sait tout sur 

moi. O mənim haqqımda hər şeyi bilir. 

      La preposition “sous”  

      Azərbaycan dilinə ― altında‖ kimi tərcümə olunur.ex: Ses cahiers sout sur la 

chaise  

      La préposition “par” 

1) Məchul növdə icraçı tamamlığın qarşısında istifadə olunur.ex: La lettre est 

écrite par mon amie. 

2) Hər hansı bir işi icra etdikdə istifadə olunan əşyaların qarşısında ex: Ma 

soeur est entrée par  la porte. 

3) Xüsusilə partir və venir feillərindən sonra nəqliyyat vasitələrinin qarşısında 

ex: Mon frère est venu par le train. 

4) Bəzən zaman zərflərinin qarşısında istifadə olunaraq ―pendant‖ilə sinonim 

olur.yəni dilimizə ―ərzində‖kimi tərcümə olunur.ex İl demande deux frans 

par mois. 

 La Préposition “pour”  

1. ―Partir‖ və ―s’en aller ― feillərindən biri cümlənin xəbəri olduqda 

gediləcək yerin qarşısında ex: İl est parti pour Moscou 

2. Məqsəd bildirərkən ex: İl faut manger pour vivre et non pas vivre  et non 

pas vivre pour manger. 

3. Səbəb bildirərkən ex: On m’apprécie pour ma gentilesse. 
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La Préposition “avec”. Azərbaycan dilinə ilə,la
2 

 kimi tərcümə olunur.ex: İls 

jouent à la balle avec leurs amis. 

1) Dilimizə lı
4
 kimi tərcümə olunduqda isə özündən sonrakı ismin artikl 

düşür.ex: Nous voulons une chambre avec télévision et avec douche. 

 La Préposition “sans”. Azərbaycan dilinə siz
4 

kimi tərcümə olunur.ex: İl 

va à l’école sans livre. 

 La préposition “ contre”. Dilimizə ―əks‖ (əksinə) kimi tərcümə olunur.ex: 

Je dis toutes les choses contre les vộtres. 

Qeyd: Bu sözönü ―pour‖ ilə antonimlik təşkil edir.ex: Je suis toujours pour 

cette équipe. Je suis toujours contre cette équipe. 

La préposition “chez”. Cümlə daxilində yalnızca canlı isim və ya vurğulu 

şəxs əvəzliklərinin qarşısında istifadə olunub yer zərfliyi əmələ gətirə bilər.ex: 

Pour acheter le pain, je suis allé chez le boulanger. 

La préposition ―autour de”. Azərbaycan dilinə tərcüməsi ―ətrafında‖ 

dır.ex: Autour de la table il ya six chaises. 

La préposition “ au milieu de”.  Dilimizə tərcümə etdikdə ― ortasında‖ 

mənası ortaya çıxır. 

Ex: Au milieu de ma chambre il ya un grand tapıs. 

 Les prépositions “ à cause de et grâce à”. Hər iki sözönü dilimizə ― 

sayəsində‖ kimi tərcümə olunur, amma bilmək lazımdır ki,‖ grâce à ―yaxşı bir 

hadisəni ―à cause de‖ isə pis bir hadisəni göstərmək üçün istifadə olunur.ex: 

Grâce à toi, l’ai gagné mes examens et maintenant je suis médecin. A cauce de 

mon ami, j’ai  commencé à fumer. 

 Les  prépositions “ entre et parmi”. Bu sözlərin hər ikisi ―arasında‖ 

mənasını bildirir,amma yadda saxlamaq lazımdır ki, ―entre‖ iki əşya arasında , 

―parmi‖ isə üç və ya daha çox əşya arasında olan bir əşyanın qarşısında istifadə 

olunmalıdır.ex: Entre deux livres il ya un cahier.Parmi mes amis j’ai vu mon 

cousin. 

 Les  prépositions ―jusqu’ à‖ 

 Azərbaycan dilinə kimi, qədər, dək olaraq tərcümə olunur.Cümlə daxilində 

həm zaman , həm də məkan anlamlı sözlərin qarşısında istifadə oluna bilir. 

Ex: İl a attendu jusqu’ à  six heures. 

 İl va jusqu’ à  l’ école.. 

Les  prépositions “ vers”. Dilimizə ―tərəf‖ kimi tərcümə olunur. Həm 

zaman, həm də məkan anlamlı sözlərin qarşısında istifadə olunur. 

Ex: Nous arrivous à la maison vers midi. 

İls sout allés vers la gare. 

Qeyd: se diriger feilindən sonra həmişə ―vers‖ sözönündən istifadə 

olunmalıdır. 

Ex: Tous les spectateurs se dirigent vers la salle de spectacle. 

Les  prépositions “ devant”. Dilimizə qarşısında, qarşısına kimi tərcümə 

olunur.Yalnızca məkan anlamlı sözlərin qarşısında istifadə olunur.( bu 

sözönüdən sonra qətiyyən à sözönü istifadə olunmaz) ex: Devant notre école il 

ya un grand jardin. 

Les  prépositions “ derriere”. Dilimizə tərcümə etdikdə arxasında , 

arxasına mənalarını verir. Yalnız yer bildirən isimlərin qarşısında istifadə 

olunur.ex: Derriére notre maison il ya un petit jardin. 
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АННОТАЦИЯ 

ЗЕЙНАБ ГАДЖИЕВА 

ПРЕДЛОГ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ И МЕСТО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  В статье мы всесторонне обсуждать префикс. Надо отметить, что префикс имеет 

огромное значение во французском языке. Этот язык без склонения и окончания. Поэтому 

в грамматике французского языка широко используюут простые и сложные префиксы. 

 Ключевые слова: французский язык, местоимения, сложный, родительный падеж. 

 

 SUMMARY 

ZEYNEB HAJIYEVA  

LES PRÉPOSITIONS LEURS FORMES EMPLOYÉES À LA LANGUE FRANÇAISE 

Ci – dessus nous avons raconté beaucoup sur les prépositions. H faut dire que les prépositions 

jouent un grand rộle très important à la langue française. Le français est une langue flective. 

C’est une langue sans cas rt sans affixes. Por cela on utilise sur une grande échelle des 

prépositions simples et composés dans la grammaire du français. 

 Keywords: French, pronouns, compound, filitive 
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YUSĠF KÜSEYĠR OĞLU TÜRBƏSĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan Ģəhərinində yerləĢən Yusif Küseyir oğlu türbəsi haqqında bəhs 

olunur. Qeyd edilir ki, yeraltı sərdabə və yerüstü türbədən ibarət olan sərdabə Azərbaycan 

memarlığının ən gözəl nümunələrindəndir. Üstündəki kitabələrdən məlum olur ki, bu türbə 

Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu NəĢəvi (Naxçıvani) tərəfindən 1162-

ci ildə Naxçıvan Ģəhərinin rəisi Yusif Küseyir oğlunun qəbri üzərində ucaldılmıĢdır. Türbə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tapĢırığına əsasən 2019-2020ci illərdə bərpa 

olunmuĢdur.  

 Açar sözlər: Naxçıvan Ģəhəri, memar, Əcəbi Əbubəkr oğlu Naxçıvani, Yusif Küseyir oğlu, 

rəis, türbə, sərdabə.  

 

Azərbaycanın, geniş miqyasda Yaxın Şərqin ən qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindən olan Naxçıvan şəhəri çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. 

Şəhərdə, bütövlükdə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılan son 

tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, adını Nuh peyğəmbərin və 

tərəfdarlarının dünya tufanı zamanı mindiyi gəminin Ordubad rayonundakı 

Gəmiqaya ərazisində quruya oturması və gəmidəkilərin quruya çıxmasından 

götürən Naxçıvan (Nuhçıxan-Naxçıvan) ərazisi Eneolit, Kür-Araz və Boyalı 

qablar mədəniyyətinin yarandığı, inkişaf etdiyi və ətraf ərazilərə yayıldığı 

mərkəz olmuşdur. 2017-ci ildən şəhərin cənub-şərq tərəfində aparılan arxeoloji 

tədqiqatlar zamanı yeni mədəniyyət, indiyədək cənubi Qafqazda məlum olmayan 

―Dalmatəpə mədəniyyəti‖ aşkar olunmuş və Naxçıvan şəhərində məskunlaşma 

tarixinin 8 min il əvvəl başlandığı müəyyən edilmişdir. Deməli, Naxçıvan 

şəhərinin əsası bir yaşayış məskəni kimi daha əvvəllərdən qoyulmuş, bir müddət 

sonra bu yaşayış məskəni ilkin şəhər mədəniyyətinin yarandığı mərkəzlərdən 

birinə çevrilmiş, təxminən beş min il bundan əvvəl Naxçıvan şəhər kimi 

formalaşmağa başlamışdır.  

 Belə qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan Naxçıvan şəhəri ilk orta 

əsrlər dövründən başlayaraq daha da inkişaf etmişdir. VII əsrin ortalarından 

etibarən islamlaşan Naxçıvan əhalisi özünün həmin dövrədək əldə etdiyi bütün 

mədəni nailiyyətlər ilə birlikdə yeni yaranan islam mədəniyyəti xəzinəsinə daxil 

olmuş, yaradılan elmi-bədii, mədəniyyət əsərləri yerli türk ənənələrini qoruyub 

saxlamaqla həm də islami xarakter daşımağa başlamışdır. Beləliklə, bütün 

Naxçıvan bölgəsində, o cümlədən ərazinin ən mühüm sənətkarlıq, ticarət, elm, 

təhsil və mədəniyyət mərkəzi olan Naxçıvan şəhərində islam mədəniyyətinə 
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məxsus çoxlu məscidlər, türbələr, xanəgahlar, körpülər, buzxanalar, hamamlar, 

ictimai binalar və s. inşa olunmuşdur. 

Qаynаqlаrdа Nəхcuаn, Nəqcuan, Naxçuvan, Nakçuvan, Nəxcəvan,  

Nəxçəvan, Nəşəva, Nəşəvi, Naxçıvan və s. kimi хаtırlаnаn, ilk orta əsrlər 

dövründən başlayaraq daha da tərəqqi dövrü keçirən, orta əsrlər zamanı intibah 

dövrünü yaşayan Naxçıvan şəhəri böyüklüyü, gözəlliyi, tarix-mədəniyyət 

abidələrinin zənginliyi və s. cəhətləri ilə diqqəti cəlb edirdi. Məhz buna görə  

də  qаynаqlаrdа şəhər ―əzəmətli və gözəl paytaxt şəhəri‖, ―dünyanın ən gözəl və 

məşhur şəhərlərindən biri‖, ―çoxlu bağları, meşələri, meyvəsi, təmiz havası, şirin 

suyu, məşhur binaları, mədrəsəsi və xanəgahı olan şəhər‖, ―yеr üzündə bundаn 

dаhа çох əhаlisi оlаn şəhər yохdur‖, ―Təbriz və Bаğdаddаn sоnrа Nахçıvаn 

kimi, cəlаllı və əzəmətli şəhər yохdur‖, ―şəhərdə çохlu sаrаy, köşk və еyvаn 

vаrdır... Köşklərin çохu qəsrlər kimi üç-dörd mərtəbəlidir‖ və s. bu kimi 

ifаdələrlə tərənnüm оlunmuşdur. 

 Yüksək dərəcədə inkişafın nəticəsi olaraq Naxçıvan şəhəri siyasi-

inzibati mərkəz, hətta dövlət paytaxtına çevrilmək səviyyəsinə yüksəlmişdir. X 

əsrdə bu ərazidə adında Naxçıvan toponimini əks etdirən dövlət qurumu 

yaranmışdır. Bu dövlət qurumu tariximizdə ―Naxçıvanşahlıq‖ adı ilə tanınan, 

983-cü ildən 1066-cı ilə qədər mövcud olan kiçik feodal dövləti olmuşdur. 

Mərkəzi Naxçıvan şəhəri olan bu dövlət qurumunun ərazisi qərbdə Dəbil (Dvin), 

şərqdə Ordubad da daxil olmaqla böyük bir ərazini əhatə edirdi.  

Yaranmış tarixi şəraitdə Naxçıvan şəhəri XII əsrin ortalarına yaxın, 

1136-cı ildə tarix səhnəsinə çıxan daha möhtəşəm bir dövlətin, Azərbaycan 

Atabəyləri dövlətinin paytaxtına çevrilmişdi. Əsası Səlcuq sultanı II Toğrulun 

oğlu Arslan şahın atabəyi Şəmsəddin Eldəniz tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan 

Atabəyləri və yaxud Eldənizlər dövləti yarandığı vaxtdan Naxçıvan ərazisi onun 

tərkibinə daxil olmuş, hətta bir müddət Yaxın Şərqin mühüm ticarət və 

sənətkarlıq mərkəzi sayılan Naxçıvan şəhəri dövlətin paytaxtına çevrilmişdi. 

Orta əsr qaynaqlarına söykənən bir sıra tədqiqatçılar Naxçıvan şəhərinin 1175-ci 

ilədək Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin paytaxtı olması haqqında məlumat 

verirlər. 

 Bu dövrdə ərazidə əsas şəhər olmaq etibarilə Naxçıvan çiçəklənmə dövrü 

keçirmişdir. Dövlətin baş şəhəri kimi Naxçıvan daim Eldəniz hökmdarlarının 

diqqət mərkəzində olmuş, onun abadlığına və tərəqqisinə xüsusi fikir 

verilmişdir. Ətrafındakı Əlincə, Sürməri, Təqmər və Fəqnən kimi nəhəng 

qalalarla müdafiə olunan Naxçıvan şəhəri XII əsrdə mühüm elm, təhsil, 

mədəniyyət, sənətkarlıq və ticarət mərkəzinə çevrilmişdir. Hətta bu dövrdə 

burada Azərbaycan memarlığının ən möhtəşəm qollarından biri olan Naxçıvan 

memarlıq məktəbi yaranmış və formalaşmışdı. Naxçıvan şəhəri Azərbaycan 

Atabəyləri dövlətinin paytaxtına çevrildikdən sonra bu məktəb Azərbaycanın ən 

qabaqcıl memarlıq məktəbinə çevrilmişdi. Naxçıvan memarlıq məktəbi 
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Azərbaycan memarlığının inkişafında mühüm rol oynamış, ona yeni tipoloji 

memarlıq həllinin yaradılmasından başlamış təzə kompozisiya üsullarının və 

memarlıq hissələrinin  yeni quruluşunun yaradılmasınadək böyük yeniliklər 

gətirmişdir. Qülləvari türbələrin ən kamil nümunələrinin yaradılmasında təkcə 

Naxçıvan şəhərindən deyil, bu məktəbin təsir dairəsinin əhatə etdiyi digər 

şəhərlərdən çıxmış memarların da əməyi böyük olmuşdur (6, s. 52).  

 Naxçıvan memarlıq məktəbinin ən görkəmli nümayəndəsi və banisi Əcəmi 

Əbubəkr oğlu Naxçıvanidir. Təxminən doqquz əsr bundan əvvəl Naxçıvan 

şəhərində anadan olmuş Əcəmi Naxçıvaninin yeni memarlıq ideyaları onun 

Naxçıvan şəhərində yaratdığı  möhtəşəm minarələrlə onların cinahlarında 

əlahiddə dayanan baştağ kompozisiyasının yaradılmasında aydın görünür. 

Əcəmi Naxçıvaninin ən möhtəşəm əsərləri, Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin ən 

qüdrətli çağlarında Naxçıvan şəhərində yaradılmışdır. Naxçıvan şəhəri 

Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin yaranması ilə paytaxta çevrilməsi 

zamanından, dövlətin yaradıcısı Şəmsəddin Eldənizin hakimiyyəti illərindən 

(1136-1175) tərəqqi etməyə başlamışdır. Ona görə də dövlətin  banisi  

Şəmsəddin Eldəniz bir sıra orta əsr qaynaqlarında ―Naxçıvan hakimi‖ kimi 

xatırlanır. Orta əsr qaynaqları da təsdiq edirlər ki, Atabəy Şəmsəddin Eldənizin  

zamanından başlayaraq  Naxçıvan şəhəri xeyli dərəcədə inkişaf etmişdir. XII 

yüzillikdə Şəmsəddin Eldəniz və onun xələfləri Azərbaycan Atabəyləri 

dövlətinin paytaxtı kimi Naxçıvan şəhərinin memarlıq inkişafı və abadlığı 

sahəsində böyük işlər görmüşdülər. Bu zaman şəhərin mərkəzində baş memarı 

Əcəmi Əbubəkr oğlu olan iri və gözəl Atabəylər memarlıq kompleksi 

yaradılmışdı (3, s. 24). Bu memarlıq kompleksinə Möminə xatın türbəsi, Came 

məscidi, qoşa minarəli baştağ, Darülmülk (dövlətxana) və digər abidələr daxil 

idi. Müəllifi məlum olmayan, XIII əsrdə fars dilində yazılmış ―Əcaib əd-Dünya‖ 

(―Dünyanın qəribəlikləri‖) əsərində Naxçıvan şəhəri haqqında  oxuyuruq: 

―Eldənizin dövründə (Naxçıvan) özünün ən qüdrətli çağını yaşadı. Orada şah 

iqamətgahı quruldu və hökumət binası (dövlətxana) inşa edildi... Deyirlər ki, 

Naxçıvan məzarlığı kimi heç bir yerdə qəbiristanlıq yoxdur. ... Şəhərdə və 

kəndlərdə Naxçıvan məzarlığında olduğu qədər türbə yoxdur. Məscid, mədrəsə 

və çoxlu bağlara rast gəlinir‖ (5, s. 135-136).  

Eldənizlər dövründə yüksək səviyyədə tərəqqi etdiyinə, çox gözəl və 

möhtəşəm tarix-mədəniyyət abidələri ilə zəngin olduğuna görə şəhər ―Nəqşi 

Cahan‖ (―Dünyanın bəzəyi‖) epiteti ilə tanınmışdır. XIII əsrin sonları-XIV əsrin 

I yarısında yaşamış orta əsr tarixçisi Həmdullah Qəzvini Naxçıvan şəhəri 

haqqında danışarkən onu ―Nəqşi Cahan‖ adlandırmışdır (11, s. 51). 

Heç şübhəsiz ki, anonim müəllifin Naxçıvan şəhərində haqqında bəhs 

etdiyi memarlıq abidələrinin bir hissəsi baş memar Əcəmi Əbubəkr oğlu 

Naxçıvani tərəfindən, qalanları isə memarlıq məktəbinə mənsub digər memarlar 

tərəfindən inşa olunmuşlar. Ancaq inşa olunduqları vaxtdan keçən uzun zaman 
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çərçivəsində təbii və sair qüvvələrin təsirindən Naxçıvan şəhərində inşa olunan 

memarlıq abidələrinin çoxu məhv olaraq sıradan çıxmış, zəmanəmizədək ancaq 

XII əsrin yadigarı olan iki abidə - Yusif Küseyir oğlu türbəsi və Möminə xatın 

türbəsi gəlib çatmışdır.    

Yusif Küseyir oğlu türbəsi, yaxud da el arasında adlandırıldığı kimi 

―Atababa günbəzi‖   Naxçıvan şəhərində yerləşir. Bu abidə Əcəmi Naxçıvaninin 

bizə qədər gəlib çatan ilk əsəridir. Yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarət, 

Azərbaycan qülləvari türbələri içərisində xronoloji cəhətdən ən qədimi olan 

abidə zəmanəmizədək əsasən salamat vəziyyətdə gəlib çatmışdır. Daxildən və 

xaricdən səkkizguşəli şəkildə ucaldılan türbə piramida şəkilli günbəzlə 

örtülmüşdür. Yüksək memarlıq həllinin nəticəsidir ki, Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin banisi Əcəmi Naxçıvaninin əməyinin məhsulu olan bu türbə 

Azərbaycanın qülləvari türbələri içərisində  yeganə abidədir ki, üst piramida 

örtüyü yaradılmasından 858 il keçməsinə baxmayaraq zəmanəmizədək tamamilə 

salamat vəziyyətdə gəlib çatmışdır. Bu da memar Əcəmi Əbubəkr oğlu 

Naxçıvaninin yüksək sənətkarlıq məharətinin və mühəndislik qabiliyyətinin 

nəticəsi kimi diqqəti cəlb edir. 

Türbənin divarları kvadrat şəkilli, 20x20x4,5 santimetr ölçüdə keyfiyyətli 

bişmiş kərpiclərlə 80 santimetr qalınlığında hörülmüşdür. Türbənin xarici 

həcmində piramida səkilli hissənin üstü də kərpiclə örtülmüş, daxili günbəzə isə 

yarımdairəvi görkəm verilmişdir. Bunun nəticəsində də daxili və xarici olmaqla  

örtmələr arasında müəyyən qədər boşluq sahəsi qalmışdır. Beləliklə, biz burada 

Yaxın Şərq memarlığının türbə inşaatında geniş yayılmış, o cümlədən 

Azərbaycanın türbə inşaatında tez-tez tətbiq olunan ikitəbəqəli günbəz örtüyü ilə 

qarşılaşırıq.  

  Türbənin zahiri üzlərində taxçalar sadə kərpiclə çərçivələnmişdir. Səthlər 

isə bütün üzlərdə müxtəlif rəsmlərdən ibarət həndəsi ornament təşkil edən 

kərpiclərlə örtülmüş, səkkiz səthin hamısı müxtəlif şəkilli həndəsi ornamentlərlə 

bəzədilmişdir. Beləliklə, bayır tağçaların içərisi tamailə kərpicdən yığılmış sıx 

həndəsi ornamentlərlə üzlənmişdir. Türbənin səthlərindəki ornament bəzəyinin 

səciyyəvi xüsusiyyəti onun ayrıca düzəldilərək, hazır şəkildə üzlərin səthinə 

bərkidilmiş ayrı-ayrı tavalardan tərtib olunmasından ibarətdir. Yəni bu 

ornamentlər kiçik kəpiclərdən quraşdırılmış, sonra gəc məhlulu ilə tavalar 

şəklində birləşdirilərək səthlərin üzərində bərkidilmişdir.  

   Yusif Küseyir oğlu türbəsində kərpic dekorun ən mürəkkəb və zəngin 

örnəkləri ―girih‖ (düyün) adlanan xüsusi həndəsi ornamentlərlə yaradılmışdır. 

Ciddi riyazi qanuna tabe olan belə naxışlar sistemi bütövlükdə eyni mütənasiblik 

qanununa tabe olan xətlərin bir-birinə bağlı  ahəngdar birləşməsindən yaranır. 

Səkkizguşəli gövdəsi olan bu abidənin üz tağçaları mürəkkəb quruluşlu kərpic 

girih naxışlar sistemi ilə örtülmüşdür. Girih naxışlarını əmələ gətirən elementlər 

həndəsi formalardan (çoxbucaqlılardan, yaxud ulduzlardan, ya da onların 
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hissələrindən) ibarətdir. Memarlıq dekorunda girih naxışların aparıcı rol 

oynaması baxımından Yusif Küseyir oğlu türbəsi Azərbaycan memarlığında 

yeni mərhələdir (2, s. 63). 

  Abidədə adi hörgünün kərpicli ornament bəzəyi ilə uğurla uyuşdurulması 

nəticəsində qüvvətli bədii təsir yaranmışdır. Ornamentli tavaların  qovuşuq 

yerləri diqqətlə hamarlandığından üzlərdən hər birinin səthi ayrı-ayrılıqda 

rəsminə görə fərqlənən bütöv xalçanı xatırladır.  

  Quruluş etibarilə abidənin yalnız bir tərəfi, qərb tərəfə baxan səthi fərqli 

şəkildə həll edilmişdir. Burada türbənin giriş qapısı yerləşdirilmişdir. Belə ki, 

türbənin giriş qapısı yerləşən üzünün səthi iki hissəyə ayrılmışdır: nisbətən batıq 

olan aşağı hissədə çatma tağ və onun üstündə isə iri həndəsi ornament 

yerləşdirilmiş, səthin yuxarı yarısını isə kufi xətti ilə yazılmış kitabə və onun 

üzərində həndəsi ornament zolağı tutmuşdur (6, s. 101-103).  

Türbənin səthlərindən yuxarı hissə qurşaq şəklində ayrılmış və burada 

kərpiclərlə iri həcmli kitabə yazılmışdır. Bu kitabə hazırlananarkən, türbənin 

ornament bəzəyini zənginləşdirmək üçün ərəb əlifbasına məxsus şaquli hərflərin 

arasındakı boş sahələr həndəsi ornamentlərlə ustalıqla doldurulmuşdur. Öz 

incəliyi və dekorativliyi ilə bu kitabə zolağı gövdə ilə piramidal örtük arasında 

bir ara, yüngüllük yaradır. Şiş uclu piramidal örtük elə bil bütöv prizmatik 

gövdəyə yox, yazı qurşağının incə şəbəkəsinə dayanır (3, s. 93). 

  Bu kitabənin aşağı və yuxarı hissələrində kərpicdən qurşaq vardır. 

Kompozisiyanın sadə olmasına baxmayaraq Yusif Küseyir oğlu türbəsi özünün 

düzgün mütənasibliyi, ornament bəzəyinin zənginliyi ilə böyük bədii təəssürat 

oyadır. Memar ayrı-ayrı tərəflərin səthlərini ornament bəzəyindən məhrum künc 

kürəkləri vasitəsilə bölməklə böyük kompozisiya həssaslığı yarada bilmişdir (6, 

s. 106). 

  Türbənin səthindən fərqli olaraq interyeri bəzədilməmişdir.  

  Yusif Küseyir oğlu türbəsi ikiqatlı olub, hər iki qatı planda səkkiz guşəli 

biçimdədir. Abidənin sərdabə hissəsi yer altına salındığından türbə bayırdan 

birqatlı qüllə kimi görünür. Qərb tərəfdən pilləkənlərlə yenərək daxil olunan 

sərdabə ikiüzlü plana uyğun olaraq ortası yastı olan günbəzlə örtülmüşdür. 

Günbəzin təpəsi kəsilmiş dairəvi xonça ilə tamamlanmışdır. Türbənin yuxarı 

kamerasının döşəməsində düzəldilmiş dairəvi baca onun altında yerləşən 

sərdabəyə açılır.  

  Məlumdur ki, sərdabələr dəfn yerləri olub bir və ya bir neçə mərhumun 

dəfn olunması üçün hazırlanır. Hazırda Yusif Küseyir oğlu türbəsinin 

sərdabəsində qəbir yoxdur. Azərbaycan Tədqiq və Tətöbbə Cəmiyyəti xətti ilə 

1926-cı ildə Naxçıvanda olan və türbəni tədqiq edən İsa Əzimbəyov yazır ki, 

hazırkı vaxtda aşağı mərtəbədə qaçqınlar yaşayır. Ancaq qonşuluqdakı qocalar 

deyirlər ki, keçmiş zamanlarda burada üstü yaşıl rəngli kərpic plitələrlə örtülmüş 
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ərəb tipli qəbir olmuşdur (8, s. 301). Görünür, həmin qəbir sovet hakimiyyətinin 

ilk illərində məhv edilmişdir. 

  Yusif Küseyir oğlu türbəsinin həm əsas tikintisi, həm də bəzək hörgüsü bir 

materialla –keyfiyyətli bişmiş kərpiclə işlənmişdir. Bu da abidənin saya, aydın 

və təmiz həndəsi biçiminin bütövlüyünü gücləndirir, ona vahid, ifadəli 

qırmızımtıl kolorit verir. Prizmatik gövdə, piramidal günbəz, üzlərin girinti-

çıxıntıları bol işıq-kölgə çalarları ilə bu koloriti zənginləşdirir (3, s. 93).  

 Türbə inşa edilərkən onun üzərində ərəb əlifbasının kufi xətti ilə çoxlu 

kitabələr yazılmışdır. Bu abidə və onun üzərində olan kitabələr XIX yüzilliyin 

ortalarından tədqiq olunmağa başlanmışdır. Türbənin kitabələri haqqında ilk 

dəfə məlumat verən tədqiqatçılardan biri rus şəqşünas və diplomatı N.V.Xanıkov 

olmuşdur. O, ―Qafqaz‖ qəzetinin 1850-ci ildə buraxılan 76-cı sayında nəşr 

etdirdiyi məqaləsində bu haqda yazır ki, məqbərənin qapısının üzərindəki 

yuvarlaq kitabənin tərcüməsi belədir: ―Bu müqəddəs türbə xacə, nəcib ali insan, 

imanın ziyası, islamın həqiqəti, şeyxlər şeyxi Kəsir oğlu Yusifindir. Bu bina 

şəvval 557-ci ildə tikilib‖. 

 Bu əlyazmanın hərflərinin uzunluğu ½ arşın hündürlüyündədir və kufi 

xətti ilə yazılıb. Məqbərənin yan tərəfində qapının əks istiqamətində başqa bir 

kitabə vardır ki, bu yazıdakı hərflərin hündürlüyü ¼ arşındır. Orada yazılıb: 

―Naxçıvanlı memar Əcəmi Əbubəkr oğlunun işidir‖ (Bu həmin memardır ki, 25 

il sonra Atabəylər məqbərəsini və ona aparan yolda qoşa qülləli gözəl baştağı 

tikmişdir). 

Qurşaq boyu günbəzin səkkiz üzündə əks olunan dairəvi kitabə vardır ki, 

ondan indi yalnız birinci, ikincinin birinci yarısı, üçüncünün ikinci yarısı, dörd 

və beşincinin hamısı, altıncı və yeddincinin isə yarıdan çoxu ovulub 

tökülmüşdür. Quranın müxtəlif surələrinin ayələri əks olunan bu ovulmuş 

əlyazmalar əsasında məqbərənin üzərində olan yazıları tam bərpa etmək 

mümkündür (10).  

―Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti‖nin elmi katibi V.M.Sısoyev 

də 1926-cı ildə Naxçıvana səfərinin yekunlarına həsr olunmuş hesabatında bu 

türbə haqqında məlumat verir. O yazır ki, Atabəy türbəsindən yarımkilometr 

şərqdə, dar, sakit bir döngədə Naxçıvanın ikinci balaca günbəzi və ya Atababa 

türbəsi yerləşir. Bu tipik 8 guşəli günbəzdir. Daxildən diametri 6 metrdir. ... 

Divarların qalınlığı 0,6 metrdir. Məqbərəyə giriş qərb tərəfdən qoyulmuşdur. ... 

Hazırda günbəzə şimal tərəfdən qoyulmuş yeni qapıdan daxil olurlar. Təsvir 

etdiyimiz yuxarı mərtəbədən əlavə torpağın  səviyyəsindən aşağı, alt mərtəbə, 

əslində dəfn yeri olan sərdabə yerləşir. Alt qatın hündürlüyü yerdən üst 

mərtəbəyə qədər 2,5 metr, içərinin diametri 6 metrdir. Alt qatın tavanı səkkiz 

kənarı olan və bir deşikli yumru günbəz formasındadır. Aşağı mərtəbə 

qaçqınlarla doludur. Əhali deyir ki, əvvəllər aşağı mərtəbədə yaşıl mozaikalı 

kərpiclərlə hörülmüş məzar var idi. ... Məqbərənin hər üzünə xırda kərpiclərlə 

altıbucaqlı, səkkizbucaqlı və kəsişən radiuslarla relyefli geometrik fiqurlarla 

bəzək vurulmuşdur.  

 Qərb tərəfdən eşikdən indi bağlanmış əvvəlki girişdə üç sətrlik kiçik 

hərflərlə kufi xətti ilə ərəb dilində kitabə yazılmışdır. Günbəzin konusunun 

altında kəmər hissədə böyük hərflərlə kufi xətti ilə ərəb dilində yazı 
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yerləşdirilmişdir. Bu məqbərə haqqında heç kəs, hətta Dyuba-de-Monpere də 

xatırlamır (13, s. 101). 

         Türbənin qərbdən çatma tağ şəkilli  giriş qapısının baş tərəfində 4 sətirdə  

kitabə vardır. Abidənin təyinatı, kimin xatirəsinə inşa edilməsi, inşa tarixi 

haqqında dəqiq məlumat verən kitabənin mətninin tərcüməsi belədir: ―Bu 

məqbərə xacə, adlı-sanlı rəis, dinin zəkası, islamın gözəlliyi, şeyxlərin öncülü 

Yusif bin Küseyir ən-Niyazındır. Tarix: Şəvval, beş yüz əlli yeddinci il‖.  

  Şəvval 557 h.i. = 13.09 – 11.10. 1162-ci il. 

  Səkkiz guşəli məqbərənin səthlərinin yuxarı hissəsi qurşaq  şəklində 

ayrılmış və orada iri hərflərlə böyük həcmli kitabə yerləşdirilmişdir. Kitabənin 

mətni müqəddəs kitab  Qurani-Kərimin III (―Ali-İmran‖) surəsindən götürülmüş 

17, 18-ci ayələrdən və 19-cu ayənin kiçik bir hissəsindən ibarətdir:  

 ―Bismilləhir-rahmənir-rahim! 17. Onlar (müsibətlərə) səbr edən, 

(sözlərində və işlərində) doğru olan, (Allaha) itaət edən, mallarından fəqirlərə 

verən və sübh vaxtı (Allahdan) bağışlanmaq diləyənlərdir (sübh namazına 

qalxanlardır.  

 18. Allah şahidlik etdi ki,  Özündən başqa heç bir tanrı yoxdur. Mələklər 

və haqq-ədalətdən ayrılmayan elm sahibləri də O mütləq qüvvət, hikmət 

sahibindən başqa heç bir tanrı olmadığına şahidlik etdilər.  

 19. Allah yolunda (haqq olan) din islamdır‖ (4, s. 51).  

 Bu ayədən sonra Qurani-Kərimin 112-ci (―əl-İxlas‖) surəsi yazılmışdır: 

 1. ―(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan 

müşriklərə) de: ―(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);  

 2. Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O 

əzəlidir, əbədidir!)  

 3. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad 

götürməmişdir!)  

 4. Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) yoxdur!‖ (4, s. 604).  

 Bu surənin axırında isə ―Ya Allah!‖ sözü qeyd edilmişdir. 

 Məqbərənin giriş qapısının sol tərəfindəki üzünün baş tərəfində yazılan 

kitabədə memar öz adını qeyd etmişdir: ―Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Nəşəvinin 

əməlidir‖. 

 Göründüyü kimi, memar Əcəmi Əbubəkr oğlu kitabədə adını ―Nəşəvi‖ 

nisbəsi ilə təqdim etmişdir. Nəşəva, Nəşəvi orta əsrlər zamanı Naxçıvan 

şəhərinin adlarından biri olmuşdur. Orta əsr ərəb coğrafiyaşünası Yaqut əl-

Həməvi Yusif Küseyir oğlu türbəsinin inşasından az bir müddət sonra, XIII əsrin 

əvvəllərində qələmə aldığı ―Mücəm əl-Buldən‖ (―Ölkələrin əlifba sırası ilə 

sıralanması‖) əsərində Naxçıvan şəhəri haqqında iki dəfə bəhs edir. O, Naxçıvan 

şəhərinin  adını birinci dəfə Naxcuvan, Nakcuvan, ikinci dəfə isə Nəşəva kimi 

qeyd etmişdir. Yaqut əl-Həməvi şəhər haqqında birinci dəfə yazır: ―Naxcuvan və 

yaxud bəzilərinin dediyi kimi Nakcuvan Azərbaycanda şəhərdir, hansı ki, biz 
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onun haqqında yenə danışacağıq‖ (9, s. 32). Müəllif ikinci dəfə isə şəhər 

haqqında belə yazır: ―Nəşəva Azərbaycanda şəhərdir. ... Xalq arasında 

Naxcuvan, yaxud Nakcuvan kimi məşhurdur‖ (9, s. 32).  

 Müəllifin fikrindən aydın olur ki, şəhər həmin vaxt, yəni XIII əsrin 

əvvəllərində Nəşəva adlansa da xalq arasında Naxcuvan, yaxud da Nakcuvan 

kimi məhşur olmuşdur. Deməli XII əsrdə olduğu kimi şəhər XIII əsrin 

əvvəllərində də Nəşəva adlanmış, bununla belə həm də Naxcuvan, Nakcuvan 

kimi də adlanmışdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, memar Əcəmi Əbubəkr oğlu 

Yusif Küseyir oğlu türbəsindən 24 il sonra, 1186-cı ildə inşasını başa çatdırdığı 

Möminə xatın türbəsinin kitabəsində  özünü ―Naxçıvani‖ nisbəsi ilə təqdim 

etmişdir (12, s. 53).  

 Abidənin üzərindəki kitabələrin məlumatlarından aydın olur ki, türbə 

Yusif Küseyir oğlunun xatirəsinə onun qəbri üzərində 1162-ci ildə memar 

Əcəmi Əbubəkr оğlu Nахçıvаni tərəfindən inşа еdilmişdir. Digər orta əsr 

qaynaqlarında Yusif Küseyir oğlu haqqında bizə qədər məlumatlar gəlib 

çatmadığı üçün onun şəxsiyyəti haqqında tam aydın təsəvvür yaratmaq mümkün 

deyildir. Ancaq giriş qapısının baş tərəfindəki kitabənin verdiyi bəzi məlumatlar 

onun haqqında müəyyən fikir söyləməyə imkan verir.  

           Yusif Küseyir oğlu kitаbədə ―хаcə, ər-rəis əl-əcəll‖ (―хаcə, adlı-sanlı 

rəis‖) titullаrı və bir sırа еpitеtlərlə (―mömin‖, ―islamın gözəlliyi‖, ―şeyxlərin 

öncülü‖) təqdim оlunmuşdur. Оrtа əsrlər zаmаnı ―Хаcə‖ titulu ilə böyük 

tаcirlərə, görkəmli аlimlərə mürаciət еdilirdi. Bu titulu dаşımаsı оnun Naxçıvan 

şəhərində tаcirlər gildiyаsının bаşçısı, həm də alim olduğunu təsdiq edir. Onun 

adına əlavə edilən  ―rəis‖ titulu isə Аtаbəylər dövlətinin pаytахtı оlаrkən 

Nахçıvаn şəhərinin rəisi – rəhbəri оlduğunu göstərir. Еldənizlərin hаkimiyyəti 

(1136-1225-ci illər) dövründə şəhərləri hökmdаrın müаvini sаyılаn vаlinin 

аdındаn idаrə еdən rəislər bir qаydа оlаrаq yеrli, tаnınmış nəsillərdən sеçilirdi. 

Şəhərlərin ətrаfındа yеrləşən mаhаl və kənd rəisləri, həmçinin, şəhər və mаhаldа 

təhlükəsizlik və sаkitliyə cаvаbdеh оlаn ахtаrış rəisləri оnа tаbе idi (1, s. 182). 

Göründüyü kimi, Azərbaycan Atabəyləri dövlətində şəhər rəisi vəzifəsi kifayət 

qədər yüksək vəzifə olmuşdur. Kitabədə Yusif Küsеyir оğlunun adına əlavə 

olunan ―rəis‖ titulunun ―adlı-sanlı‖ epiteti ilə müşaiyət edilməsi və ―adlı-sanlı 

rəis‖ kimi təqdim olunması onun şəhər rəisi kimi çox böyük hörmət və nüfuz 

sahibi olduğunu təsdiq edir.   

           Kitаbədə аdınа əlаvə еdilən ―Şеyхlərin öncülü‖ sözləri isə Yusif Küsеyir 

оğlunun mühüm dövlət vəzifəsi tutmaqla bərabər, həm də həmin vaxt Naxçıvan 

şəhərində yаşаyаn аli ruhаni təbəqəsinə və şəhərdə fəаliyyət göstərən müхtəlif 

sufi təriqətlərinə mənsub хаnəgаhlаrın bаşçılаrınа, rəhbər-şeyxlərinə rəhbərlik 

еtdiyini göstərir. 

 Daşıdığı titulların və epitetlərin də təsdiq etdiyi kimi Yusif  Küseyir oğlu 

yaşadığı dövrün yüksək vəzifəli dövlət xadimi, hörmətli və nüfuzlu 
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şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur ki, onun qəbri üzərində Əcəmi Naxçıvani 

tərəfindən belə bir möhtəşəm türbə  ucaldılmışdır. Məhz bu cəhətləri nəzərə 

alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

demişdir ki, ―o şəxslər xoşbəxtdirlər ki, onlar əməllərinə və xidmətlərinə görə 

tarixdə yaşayırlar. Memar Əcəmi Naxçıvani yaratdığı abidə, Yusif Küseyir oğlu 

isə xalqımıza göstərdiyi xidmətlərlə tarixdə yaşayırlar‖ (7). 

 Yusif Küseyir oğlu türbəsi zaman keçdikcə müəyyən dərəcədə 

açınmalara məruz qalmış, ətrafı baxımsız hala düşmüşdü.  Ona görə də  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun tapşırığı ilə 

Yusif Küseyir oğlu türbəsi 2019-cu ildə bərpa olunmuş, türbənin ətrafında 

abadlıq işləri aparılmışdır. 15 aprel 2020-ci ildə  Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov türbədə aparılan bərpa işləri ilə tanış 

olmuşdur. Ali Məclisin Sədri türbənin bərpaçılarına təşəkkürünü bildirərək 

demişdir: ―Tarixi abidələri qoruyub saxlamaq onu tikməkdən daha çətindir. 

Yusif Küseyir oğlu türbəsi tikildiyi dövrdən bu günə qədər qorunub 

saxlanılmışdır. Bərpadan sonra isə abidəyə ikinci həyat verilmişdir. Abidələrin 

pasportlaşdırılması, onların qorunması və bərpası vacib məsələdir. Çünki 

abidələr xalqımızın daş pasportudur. Tarixi abidələr xalqımızın neçə yüz il 

bundan əvvəl hansı mədəniyyətə malik olduğunu təsdiq edir. Ona görə də 

abidələr qorunmalı, ilkin görkəmi saxlanılmaqla bərpa olunmalı və gələcək 

nəsillərə çatdırılmalıdır‖ (7).  

 Aparılan bərpa işləri ilə Azərbaycan memarlığının möhtəşəm 

nümunələrindən biri olan Yusif Küseyir oğlu türbəsinə yeni həyat verilmiş və 

xalqa qaytarılmışdır.   
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

МАВЗОЛЕЙ ЮСИФ КУСЕИР ОГЛУ 
В статье рассказывается о мавзолее Юсиф Кусеир оглу, расположенном в городе 

Нахчыван. Отмечается, что мавзолей, состоящий из подземной усыпальницы и 

надземного мавзолея, является одним из самых красивых образцов азербайджанской 

архитектуры. Из надписей на поверхности становится ясно, что этот мавзолей был 

воздвигнут в 1162 году основателем Нахчыванской архитектурной школы Аджеми 

Абубекр оглы Нашави (Нахчывани) на могиле правителя города Нахчыван Юсифа Кусеир 

оглы. В 2019-2020 году по распоряжению Председателя Верховного Меджлиса 

Нахчыванской Автономной Республики он был отреставрирован. 

  Ключевые слова: Город Нахчыван, зодчий, Аджеми Абубекр оглы Нахчывани, 

Юсиф Кусеир оглы, правитель, мавзолей, усыпальница. 

 

SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

SEPULCHER OF YUSIF KUSEYIR OGLU 

The article mentions about the sepulcher of Yusif Kuseyir oglu in Nakhchivan. It is noted 

that the  sepulcher which consists of an underground tomb and an above-ground tomb is one of 

the most beautiful examples of Azerbaijani architecture. It is known from the inscriptions above 

that this sepulcher was erected in 1162 by Ajami Abubakr oglu Nashavi (Nakhchivani), the 

founder of Nakhchivan School of Architecture on the grave of Yusif Kuseyir oglu who is the 

chief of Nakhchivan city. The sepulcher was restored in 2019-2020 on the instructions of the 

Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan Autonomous Republic. 

Keywords: Nakhchivan city, architect, Ajami Abubakr oglu Nakhchivani, Yusif Kuseyir 

oglu, chief, mausoleum, tomb. 
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NAXÇIVAN XANLIĞININ YARANMASI VƏ ONUN QONġU XANLIQLARLA 

MÜNASĠBƏTLƏRĠ (XVIII əsrin ikinci yarısı) 

 

Məqalədə Nadir Ģahın öldürülməsindən sonra Naxçıvan xanlığının yaradılmasından və 

onun qonĢu xanlıqlarla siyasi əlaqələrindən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, XVIII əsrin ortalarında 

yaradılmıĢ xanlıq həmin əsrin ikinci yarısında onu quran Kəngərli tayfa baĢçısı Heydərqulu 

xanın və onun nəslindən olan Kalbalı xanın hakimiyyəti illərində güclənmiĢ, inkiĢaf etmiĢ, həyata 

keçirilən xarici diplomatik əlaqələr sayəsində öz müstəqilliyini qoruya bilmiĢdir. Amma XVIII 

əsrin sonunadək digər Naxçıvan xanlarının zamanında onlar müstəqil, möhkəm və davamlı 

idarəçilik qura bilməmiĢdilər. 60-cı illərin ikinci yarısı və 70-ci illərdə xanlığı idarə etmiĢ Hacı 

xan, Rəhim xan, ġükrulla xan, Əliqulu xan və Vəliqulu xanın zamanında Kərim xan Zənddən 

asılılıq müstəqil idarəçiliyin həyata keçirilməsinə imkan verməmiĢdir. Bu hal Kalbalı xanın 

hakimiyyəti (1787-1796) illəri istisna olmaqla 80-90-cı illərdə daha kəskin Ģəkildə davam 

etmiĢdir.  Bu zaman  xanların tez-tez hakimiyyət dəyiĢiklikləri etməsi nəinki xanlığın qonĢularla 

davamlı siyasi əlaqələr qurmasına, heç onun daxili sabitliyini belə təmin etməsinə imkan 

verməmiĢdir. Bu illərdə Xoy, Ġrəvan, Qarabağ xanları və gürcü çarı II Ġrakli Naxçıvan xanlığının 

idarə olunmasında öz siyasi maraqlarını həyata keçirmiĢlər. Belə gərgin vəziyyət sonda digər 

Azərbaycan xanlıqları kimi, bu xanlığın da Ağa Məhəmməd Ģah Qacar tərəfindən iĢğal edilməsi 

ilə nəticələnmiĢdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan xanlığı, Kəngərli tayfası, xanlıq, siyasi əlaqələr, müstəqillik, 

idarəçilik 

 

1747-ci ildə Nadir şah öz yaxın ətrafının təşkil etdiyi sui-qəsd nəticəsində 

öldürüldükdən sonra onun yaratdığı böyük Əfşarlar dövləti dağılmağa başladı. 

Bu zaman Azərbaycan ərazisi ayrı-ayrı feodal xanlar tərəfindən xanlıq adlı kiçik 

feodal dövlətlərinə parçalandı. Bakı, Salyan, Cavad, Dərbənd, Şamaxı, Qarabağ, 

İrəvan, Talış, Gəncə, Qaradağ, Təbriz, Ərdəbil, Marağa, Urmiya, Maku, Xoy, 

Sərab və s. xanlıqlar ilə yanaşı Naxçıvan bölgəsində də belə bir dövlət yaradıldı. 

Nadir şahın öldürülməsindən sonra onun Naxçıvana təyin etdiyi Ağa 

Həsən hakimlik vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Bu işdə hələ Səfəvilər dövründən 

Naxçıvanın idarə edilməsində əsas yer tutan Kəngərli tayfasının böyük rolu oldu. 

Həmin vaxt bu tayfanın başçısı olan Heydərqulu xan yerli feodallara arxalanaraq 

Ağa Həsəni hakimiyyətdən saldı və özünü Naxçıvan xanı elan etdi (2, s. 30). 

Qeyd edək ki, Ağa Həsənin hakimiyyətdən salınmasının səbəbi Əfşarlar 

dövlətinin dağılması ilə yanaşı, həm də yerli əhalinin onun zülmündən cana 

doyması idi. 

Naxçıvan xanlığının ərazisi şimalda Zəngəzur sıra dağlarından xeyli 

şimalda olan Kəngərli cayından (9, s. 31) cənubda Araz çayına qədər uzanırdı. 

Şimal-şərqdən Zəngəzur dağları, şimal-qərbdən Dərələyəz dağları, cənub-

şərqdən İlandağ, cənub-qərbdən və cənubdan Araz çayı ilə əhatə olunması 

Naxçıvan xanlığının hərbi-strateji əhəmiyyətini artırırdı. Naxçıvan xanlığı şimal 

və şimal-qərbdən İrəvan xanlığı, şimal-şərqdən Qarabağ xanlığı, cənub-qərbdən 

Maku xanlığı, cənubdan isə Xoy, Təbriz və Qaradağ xanlıqları ilə həmsərhədd 

olmuşdur. 1797-ci ilədək xanlığın ərazisi 9428,71 km
2 

təşkil etmişdir (10, s. 26).  
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Xanlıq yarandığı ilk vaxtlardan Naxçıvan xanının qarşısında duran vacib 

məsələlərdən biri onun müstəqilliyini qorumaq və möhkəmləndirmək olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, XVIII yüzilliyin ortalarında Azərbaycan ərazisində yaranmış 

xanlıqlar öz müstəqilliklərini qoruyub saxlamaq, qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı 

münasibətlərini tənzimləmək üçün özünəməxsus xarici siyasət həyata 

keçirirdilər. Həmin dövrdə onların həyata keçirdiyi xarici siyasət xəttinə o 

dövrün beynəlxalq vəziyyəti ciddi təsir göstərmişdir. Həmçinin, Azərbaycan 

xanlıqlarının daxili-siyasi vəziyyəti də onların xarici siyasətini 

istiqamətləndirməyə birbaşa təsir edirdi. Belə ki, xanlıqların xarici siyasətində 

xanlar tərəfindən taxt-tacda öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək, onu qorumaq, 

xarici iqtisadi əlaqələri təmin etmək başlıca yerlərdən birini tuturdu (7, s. 14). 

Naхcıvan хanlığı yarandığı vaxtdan 1797-ci ilədək müəyyən illərdə müs-

təqil olduğu üçün daхili və хarici siyasətini özu müəyyənləşdirirdi. 1798-1828-ci 

illərdə хanlıq yarımmüstəqil olduğu dövrdə öz siyasətini müstəqil apara bilmirdi. 

Ona görə ki, Qacarlar dövlətindən asılı idi (2, s. 32-33; 9, s. 26).  

Qeyd etdiyimiz kimi, xanlıq yarandığı ilk illərdən Heydərqulu xan da öz 

hakimiyyətini gücləndirmək və işğalçılardan müdafiə olunmaq üçün daha güclü 

Azərbaycan xanları ilə yaxınlaşmaq, onlarla müttəfiq olmaq yolunu seçmişdi. 

Xanlıqlar yarandıqdan sonra öz nüfuz dairəsinin üstünlüyü ilə tanınan Qarabağ 

xanlığı bir sıra Azərbaycan xanları kimi Heydərqulu xanı da onunla müttəfiq 

olmağa vadar etmişdi. Digər tərəfdən Qarabağ xanlığı yarandığı ilk vaxtlardan  

Məhəmmədhəsən xan Qacarın İraq, Azərbaycan və Mazandaran hüdudlarında 

istiqlaliyyət qazanmasına yəni, 1750-ci illərin əvvəllərinədək daha güclü olduğu 

üçün bir sıra Azərbaycan xanlıqları kimi, Naxçıvan xanlığı da onunla 

hesablaşmaq məcburiyyətində idi (5, s. 46; 6, s. 80). Buna görə də Heydərqulu 

xan Pənahəli xanla yaxınlaşmağa üstünlük verdi. Bu məqsədlə o, XVIII əsrin 50-

ci illərinin əvvəllərində Pənahəli xanın görüşünə getdi (2, s. 60). Həmin görüşdə 

bir neçə xan, o cümlədən Heydərqulu xan Qarabağ xanı ilə birlikdə Şəki xanı 

Hacı Çələbiyə qarşı birlikdə hücum etmək haqqında razılığa gəldilər. Bu zaman 

Şəki xanlığının güclü mövqеyinin olması və оnun gеtdikcə daha da 

möhkəmlənməsi Qarabağ, Gəncə xanlıqlarını və Kartli-Kaxеt çarlığını narahat 

еdirdi. ―Qarabağnamə‖ əsərinin müəllifi Mirzə Adıgözəl bəy yazmışdır ki, 

Pənahəli xan, qaradağlı Kazım xan və naxçıvanlı Hеydərqulu xan məsləhət 

məclisi qurdular. Оnlar bеlə bir qərara gəldilər ki, bütün Şirvan ölkəsinin 

hakimi, azad və həmişəlik sahibi-ixtiyarı оlan Hacı Çələbi оnlarla 

hеsablaşmalıdır. Xanlar Hacı Çələbiyə qarşı birgə hərəkət еtmək üçün aralarında 

razılığa gələrək bu barədə Kartli-Kaxеtiya çarı II İrakliyə də məktub göndərdilər. 

Öz növbəsində gürcü çarı xanlara yazdığı cavab məktubunda оnlarla həmfikir 

оlduğunu bildirdi, оnlara tеzliklə hərəkət еdərək Gəncəyə gəlməyi və orada 

görüşməyi vəd etdi (4, s. 96). Qarabağ xanı Pənahəli xan, qaradağlı Kazım xan, 

naxçıvanlı Heydərqulu xan və gəncəli Şahverdi xan Gəncə şəhərindən yuxarıda, 

Qızılqaya adlı yerdə gürcü çarı II İrakli ilə görüşmək üçün dayandılar. 1752-ci il 

martın 21-də baş tutan bu görüşdə gürcü çarı öz vədinə xilaf çıxaraq onların 

dördünü də əsir götürdü (5, s. 49). Baxmayaraq ki, bu ittifaq Hacı Çələbiyə qarşı 

nəzərdə tutulmuşdu, o qüdrətli olduğunu bir daha sübut edərək hücum edib 

gürcü çarını məğlub etdi və xanları azad edib öz yerlərinə qaytardı. 
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Heydərqulu xan bu müttəfiqlikdən heç nə əldə edə bilmədi. Bu danışıqlar 

zamanı onun əsas məqsədi Hacı Çələbi ilə düşmənçilik etmək deyil, Qarabağ 

xanı ilə münasibətləri gücləndirmək idi. Çünki həmin vaxt Pənahəli xan Gəncə, 

İrəvan, Təbriz, Qaradağ xanlıqlarının bəzi əraziləri ilə yanaşı Naxçıvan 

xanlığının da bir sıra torpaqlarını işğal etmişdi. Belə ki, Qarabağ xanı Bərgüşada 

qədər Mehri və Güney mahallarını Qaradağ xanlığından, Zəngəzur və Qapan 

mahallarını Təbriz xanlığından, Uşacıq kəndindən Göyçə sərhəddinə qədər 

uzanan Tərtər çayı sahilindəki yerləri İrəvan xanlığından, Xudafərin 

körpüsündən Kürək çayına qədər olan yerləri Gəncə xanlığından, Tatef və 

Sisyan mahallarını Naxçıvan xanlığından alıb öz hakimiyyətinə tabe etmişdi (1, 

s. 184). Heydərqulu xan bu yaxınlaşma ilə həm öz ərazilərinin təhlükəsizliyini 

təmin etmək, həm də özünə güclü müttəfiq qazanmaq istəyirdi. Amma Qızılqaya 

xəyanətindən sonra Qarabağ xanlığından da güclü Şəki xanlığının və düşmən 

mövqeyində duran gürcü çarlığının olduğu ona aydın oldu. Bu zaman II İraklinin 

əsir götürdüyü digər xanlar kimi, Heydərqulu xana qarşı da, yəni Naxçıvan 

xanlığı ilə münasibətlərində təcavüzkar siyasəti onun işğalçılıq istəyindən irəli 

gəlirdi. 

Mövcud vəziyyətdə Heydərqulu xan qonşu dövlətlərlə mübarizədə yaxşı 

müdafiə olunmaq üçün çıxış yolunu Naxçıvan xanlığını möhkəmləndirməkdə 

gördü. Onun hakimiyyəti illərində xanlığın gücləndirilməsi üçün xeyli işlər 

görüldü (2, s. 61). Heydərqulu xandan sonra (1763/1764) Kalbalı xanın 

hakimiyyətə gəlməsinədək (1787) Naxçıvan xanlığı zəifləməyə başladı. Bunun 

əsas səbəbi taxt-tac uğrunda gedən mübarizələr və tez-tez hakimiyyət 

dəyişiklikləri idi. 

1764-cü ildən, 1768-ci il istisna olmaqla, 1769-cu ilədək Heydərqulu 

xanın oğlanları Hacı Məhəmməd xan və Rəhim xan Naxçıvan xanı olmuşlar (9, 

s. 76). Heydərqulu xanın ölümündən sonra onun sələfi Hacı xan Kəngərli Kərim 

xan Zənddən (1759-1779) asılı olduğu üçün müstəqil hakimiyyətə sahib ola 

bilmədi. Bu asılılıqdan itifadə edən Kərim xan Zənd Hacı xanı Şiraza dəvət edib 

əhəmiyyətsiz bir itaətsizlik üstündə onu əsir götürdü. Naxçıvan taxtında Hacı 

xanı əvəz edən Heydərqulu xanın oğlu Rəhim xan da hakimiyyətdə uzun müddət 

qala bilmədi (13, s. 16). Qeyd edək ki, 1759-cu ildə Məhəmmədhəsən xan 

Qacarı məğlub etdikdən sonra hakimiyyətini təsdiq etdirən Kərim xan Zənd 

Vəkil əd-Dövlə rəsmi titulu ilə iyirmi ilə yaxın  indiki İran ərazisinin böyük bir 

hissəsini idarə etmişdir (12, s. 6). Bu illərdə bir sıra Azərbaycan xanlıqları ondan 

asılı vəziyyətdə olmuşdu ki, Naxçıvan xanlığı da həmin sıraya daxil idi.  

1768-ci ildə Heydərqulu xanın oğlu Şükrulla xan Naxçıvan xanlığında 

hakimiyyət başına keçmiş, bundan sonra fasilələrlə 1770-1771, 1777, 1779-cu 

illərədə də xanlığı idarə etmişdir. 1769-cu ildə Heydərqulu xanın qardaşı Əliqulu 

xan Naxcıvan xanlığında taxta cıxsa da, onu 1770-ci ildə qardaşı oğlu Şükrulla 

xan əvəz etdi (10, s. 23). Qeyd edək ki, XVIII əsrin 70-ci illərində də Naxçıvan 

xanlığında hakimiyyət uğrunda Naxçıvan xanları arasında mübarizələr davam 

etmişdir. Bu zaman Şükrulla xan, Əliqulu xan və Vəliqulu xan ayrı-ayrı illərdə 

Naxçıvan xanlığını idarə etmişdilər. 

1772-ci ildə Hеydərqulu хanın qardaşı Əliqulu хan yenidən hakimiyyətə 

gəldi. 1773-cu ildə isə qardaşı Vəliqulu xan onun hakimiyyətini devirib 

Naxçıvanın xanı oldu. O, 1773-1776 və 1778-ci illərdə Naxcıvan хanlığını idarə 
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etdi (9, s. 76). Bu illərdə hakimiyyət uğrunda çəkişmələr xanlığın güclənməsinə 

mane olurdu. Bu isə onun müstəqilliyinə imkan vermirdi. Yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, Kərim xan Zəndin hakimiyyəti zamanı ondan asılı olan xanlıqlardan biri 

də Naxçıvan xanlığı idi. 1768, 1770-1771, 1777, 1779-cu illərədə Naxcıvan 

xanlığını idarə etmiş Şükrulla xanın və 1769-cu ildə Əliqulu xanın vəzifəyə 

keçmələrində Kərim xanın dəstəyi olmuşdur (10, s. 23). Tarixi sənədlərdən 

birində bu haqda göstərilir ki, Şükrulla xan Heydərqulu oğlu Kəngərli Kərim xan 

Zəndin 1768-ci il tarixli fərmanı üzrə ―müstəqil xan‖, yəni hakim tituluna layiq 

görülməklə yanaşı, bütün Kəngərli cəngavərlərinə, (süvarilərinə) sərkərdə təyin 

olunduğu müddətdən etibarən tümən hakimi kimi şöhrət tapmışdır (11, s. 8; 4, s 

77). Göstərilən illərdə hakimiyyətdə olmuş Şükrulla xan Kəngərlinin Kərim 

xanın fərmanı ilə hakim təyin edilməsi burada tam müstəqilliyin olmamasını 

göstərir. 

1779-cu ildə Kərim xan Zəndin ölümü ilə onun xanlıqlar üzərindəki təsiri 

də sona çatdı. Bu tarix həm də onun dəstəyi ilə taxta çıxmış Şükrulla xanın 

hakimiyyətinin sonu oldu. Belə ki, Kərim xan öldükdən sonra Şükrulla xan 

əvvəlcədən dostluq etdiyi Qarabağ xanı İbrahim xanın göndərdiyi qoşunla xoylu 

Əhməd xan üzərinə hücum etdi. Bu döyüşdə Şükrulla xan Əhməd xan və 

urmiyalı İmamqulu xanın birləşmiş hərbi qüvvələrinə məğlub oldu və öldürüldü 

(16, s. 111; 14, s. 81).  

1780-ci ildə İrəvan xanı Hüseyəli xan, Qarabağ xanı İbrahim xan və 

Kartli-Kaxetiya çarı II İraklinin dəstəyi ilə Rəhim xanın oğlu Abbasqulu xan ha-

kimiyyətə gəldi. Həmin vaxt Xoy xanı Əhməd xan Naxçıvanda Abbasqulu xanın 

əmisi oğlu Cəfərqulu xanı hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Bu isə Abbasqulu 

xanla Cəfərqulu xan arasında taxt-tac uğrunda yeni mübarizənin başlanmasına 

rəvac verdi (13, s. 16). Arzusuna çatmayan Əhməd xan bunun əvəzində iki 

kəndin – Nazik və Şükürlü kəndlırinin ona verilməsini Abbasqulu xandan tələb 

etdi. Rədd cavabı aldığı üçün o, öz qoşunlarını Naxçıvan xanlığının sərhədlərinə 

yeritdi. Yerli əyanlar tərəfindən müdafiə edilməyən Abbasqulu xan Əhməd xana 

qarşı müqavimət göstərə bilməyəcəyini başa düşüb Naxçıvanı tərk etdi (14, s. 

81). Lakin Əhməd xan Naxçıvanı tuta bilmədi. Çünki irəvanlı Hüseynəli xan 

hədələyici məktub göndərərək Əhməd xandan tələb etdi ki, o öz hərbi 

qüvvələrini təcili surətdə Naxçıvan qalasından uzaqlaşdırsın. Həmin xanlığa özü 

sahib olmaq istədiyini də məktubunda açıqlayırdı. Əhməd xan Hüseynəli xanın 

tələbini qəbul etsə də, öz fikrindən əl çəkmədi. Tezliklə Naxçıvan qalası 

yaxınlığında İrəvan xanının qoşunu göründü. Lakin Naxçıvanda qalmaq ona da 

qismət olmadı. Hüseynəli xan hansı məqsədləsə burada qalmaq istəməyərək 

ordusunu Naxçıvandan geri çəkdi. Beləliklə, Naxçıvan qalası başçısız qaldı. 

Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən Abbasqulu xan Naxçıvana qayıtdı (3, s. 81). 

Qeyd edildiyi kimi, Abbasqulu xan İrəvan, Qarabağ xanları və gürcü çarı 

II İraklininin dəstəyi ilə taxta çıxmış, özü müstəqil siyasət yürüdə bilməmiş, bu 

üzdən dəfələrlə xanlıq taxtına çıxsa da, davamlı bu vəzifədə qala bilməmişdir. O, 

1781-1783, 1797-1801, növbəti yüzillikdə 1804, 1808-ci illərdə fasilələrlə 

Naxçıvan xanlığını idarə etmişdir. Abbasqulu xan bu vəzifədə qalmaq uğrunda 

mübarizədə həm İran, həm də Rusiya ilə gizli danışıqlar aparmış, nəyin bahasına 

olursa olsun xanlıq taxtını əldən vermək istəməmişdir. Elə bu vəzifə həriskarlığı 

1810-cu ildə onun İranda еdam еdilməsinə gətirib çıxarmışdır (15, s. 16). 
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1783-cu ildə Cəfərqulu xan (I Kalbalı xanın böyuk qardaşı) hakimiyyətə 

sahib oldu və 1784-cü ilin sonunadək Naxcıvanı idarə etdi. 1785-ci ildə 

Naхcıvan fеodallarından biri olan Şukurəli xan hakimiyyəti ələ kеcirdi (9, s. 76).  

1787-ci ilin mayın əvvəlində Abbasqulu xan ikinci dəfə xanlıq taxtına sahib olsa 

da, I Kalbalı xan (1823-cü ilədək müəyyən illər istisna olmaqla xanlığı idarə 

etmişdir) elə həmin ayda əldən-ələ düşüb dağılmağa üz qoymuş Naxcıvan 

хanlığında xanlıq taxtına sahib cıxdı. 1797-ci ilədək müstəqil Naxcıvan хanlığını 

məharətlə idarə etdi və bu illərdə xanlıq öz intibah dövrünü yaşadı. O, ordu 

quruculuğu, abadlıq-tikinti işləri, maarifçilik, əhalinin yaxşı yaşaması üçün xeyli 

tədbirlər həyata keçirdi. Xanlığın hərbi-siyasi gücünü artırmaq üçün Qacarlar və 

Rusiya dövlətləri arasında diplomatik manevrlər etməkdən də çəkinməmişdir. O, 

həm də qonşu xanlıqlarla çox yaxın münasibətlər yaratmış, hətta uzaq Kartli-

Kaxetiya çarlığı və Dağıstan xanlıqları ilə dostluq münasibətləri qurmağa 

çalışmışdır (8). Daha güclü qonşular arasında siyasi mübarizə meydanında 

özünəməxsus bacarığı olan Kalbalı xan Xoy, İrəvan, Qarabağ xanları və gürcü 

çarı II İrakli ilə yeri gələndə müvəqqəti ittifaq bağlamaq, gizli danışıqlar 

aparmaq və s. üsullardan istifadə etməklə xanlığın inkişaf etməsinə və 

güclənməsinə kömək etmişdir (17, s. 21). 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd şah 

Qacar tərəfindən gözlərinin çıxarılması və dustaq edilməsi belə onun siyasi 

mübarizəsinə son qoya bilməmişdir. 

1797-ci ildən 1801-ci ilədək Abbasqulu xan üçüncü dəfə yarımmustəqil 

хanlığı idarə etməyə müvəffəq oldu (9, s. 81). Göründüyü kimi, XVIII əsrin 80-

90-cı illərində Naxçıvan xanlığında Abbasqulu xan, Cəfərqulu xan, Şükürəli xan 

və I Kalbalı xan hakimiyyətdə olmuşlar. Bu illərdə də hakimiyyət uğrunda 

Naxçıvan xanları arasında mübarizələr davam etmişdir. 

XVIII əsrin ortalarına yaxın yaranmış Naxçıvan xanlığı həmin yüzilliyin 

ikinci yarısında Kəngərli nəslindən olan xanların hakimiyyəti altında olmuşdur. 

Bu illərdə xanlığı quran Heydərqulu xan və Kalbalı xanın hakimiyyəti zamanı 

Naxçıvan bölgəsi müəyyən sabitlik və inkişaf dövrünü yaşamışdır. Hər iki xan 

Naxçıvan xanlığının müstəqil və güclü olması üçün əlindən gələni etmişdir. 

Düzdür onların da idarəçiliyi zamanı xanlığın siyasi vəziyyətinə müəyən kənar 

müdaxilələr olmuşdur. Amma Heydərqulu xan və Kalbalı xan bütün bunların 

qarşısını ala bilmiş və qonşularla normal siyasi əlaqələr qura bilmişdilər. XVIII 

əsrin sonunadək hakimiyyətdə olmuş digər xanların zamanında isə onlar 

müstəqil, möhkəm və davamlı idarəçilik qura bilməmişdilər. 60-cı illərin ikinci 

yarısı və 70-ci illərdə xanlığı idarə etmiş Hacı Məhəmməd, Rəhim, Şükrulla, 

Əliqulu və Vəliqulu xanların zamanında Kərim xan Zənddən asılılıq müstəqil 

idarəçiliyin həyata keçirilməsinə imkan verməmişdir. Bu zaman yarımmüstəqil 

xanların tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri nəinki xanlığın qonşularla davamlı 

siyasi əlaqələr qurmasına, heç onun daxili sabitliyini belə təmin etməsinə imkan 

verməmişdir. Bu hal Kalbalı xanın hakimiyyəti (1787-796) illəri istisna olmaqla 

80-90-cı illərdə daha kəskin şəkildə davam etmişdir.  Bu illərdə Xoy, İrəvan, 

Qarabağ xanları və gürcü çarı II İrakli Naxçıvan xanlığının idarə olunmasında öz 

siyasi maraqlarını həyata keçirmişlər. Belə gərgin vəziyyət xanlığın hərbi-siyasi 

və iqtisadi baxımdan zəifləməsinə gətirib çıxarmış, sonda onun digər 

Azərbaycan xanlıqları kimi, Ağa Məhəmməd şah Qacar tərəfindən işğal edilməsi 

ilə nəticələnmişdir. 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

ƏDƏBĠYYAT  
 

1. Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm. Bakı: Xatun Plyus, 2010, 302 s. 

2. Əliyev F., Əliyev M. Naxçıvan xanlığı. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 120 s.  

3. Əliyev F., Həsənov U. İrəvan xanlığı. Bakı: Şərq- Qərb, 2007, 144 s. 

4. Hüsеynоv Y.R. ―Qarabağnamələr‖ Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi. Bakı: 

Еlm, 2007, 216 s. 

5. Qarabağnamələr. I kitab. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 216 s. 

6. Qarabağnamələr. III kitab. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 248 s. 

7. Quliyeva G.C. Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi münasibətləri (XVIII 

əsrin II yarısı). Bakı: Nurlan, 2002, 132 s. http://www.ebooks.az/book_z0Vebgvk. html 

8. Quliyev M.R. Kalbalı xan Kəngərli və Naxçıvan tarixi. ―Xalq‖ qəz., Bakı, 2011, 29 noyabr 

http://old.xalqqazeti.com/az/news/education/17301 

9. Quliyev M.R. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri. Naxçıvan: 

Əcəmi, 2013, 184 s.   

10. Naxçıvan tarixi: 3 cilddə, II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 528 s. 

11. Seyidbəyli E. Naxçıvan torpaq mülkiyyətinə aid XVII-XVIII əsr Kəngərli arxeoqrafik 

sənədləri. Bakı: Elm, 2000, 231 s. 

12. Tehrani M. Kərim xan Zənd. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 224 s. 

13. Алиев М.М. Нахичеванское ханство и его присоединение к России. Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Баку, 1986, 25 с. 

14. Алиев Ф., Алиев М. Нахчыванское ханство (1747-1828). Баку: Кавказ, 2011, 276 с. 

15. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 годь. Часть II, 

Санкт-Петербургь: 1869, 602 с. 

16. Межкавказские политические и торговые связи. Восточной грузии. (конец 60-х – 

начало 90-х годов XVIII в.) Документы и материалы. http://www.vostlit.info/Texts/ 

  Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1760-1780/Mezkavkaz_svyazi_gruzii_I/41-60/44.htm 

17. Нагдалиев Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. Москва: Новый 

Аргумент, 2006, 446 с. PDF 
 

РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

ОСНОВАНИЕ НАХЧИВАНСКОГО ХАНСТВА И ЕГО ОТНОШЕНИЯ С 

СОСЕДНИМИ ХАНСТВАМИ  (вторая половина XVIII в.) 

В статье рассматривается создание Нахчыванского ханства после убийства 

Надир-шаха и его политические отношения с соседними ханствами. Отмечается, что 

ханство, основанное в середине XVIII века, смогло сохранить свою независимость 

благодаря укрепившимся и развитым иностранным дипломатическим отношениям в 

период правления вождя племени кангарли Гейдаргулу-хана и его потомка Калбали-хана, 

которые его основали. во второй половине того же века. Но до конца XVIII века, во 

времена других нахчыванских ханов, они не могли создать независимое, сильное и 

устойчивое правительство. Во время правления ханов Хаджи Мухаммада, Рахима, 

Шукруллы, Алигулу и Валигулу, правивших ханством во второй половине 60-х и 70-х 

годов, зависимость Карим-хана Занда не позволяла осуществлять независимое 

управление. Эта ситуация более остро продолжалась в 80-х и 90-х годах, за исключением 

правления Калбали-хана (1787-1796 гг.). В то же время частая смена правительства 

ханами не только не позволяла ханству устанавливать прочные политические отношения с 

соседями, но и обеспечивать его внутреннюю стабильность. В эти годы Хой, Иреван, 

Карабахские ханы и грузинский царь Ираклий II реализовали свои политические интересы 

в управлении Нахчыванским ханством. Такая напряженная ситуация в конечном итоге 

привела к оккупации этого ханства, а также других азербайджанских ханств Ага 

Мохаммад Шахом Гаджаром. 

Ключевые слова: Нахчыванское ханство, племя Кангарли, ханство, политические 

отношения, независимость, управление 
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SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

ESTABLISHMENT OF THE NAKHCHIVAN KHANATE AND ITS RELATIONS WITH 

NEIGHBORING KHANATES (second half of the 18
th

 century) 

 The article deals with the establishment of the Nakhchivan Khanate after the assassination 

of Nadir Shah and its political relations with neighboring khanates. It is noted that the khanate, 

established in the middle of the 18
th

 century, was able to maintain its independence thanks to the 

foreign diplomatic relations strengthened and developed during the reigns of the Kangarli tribe 

leader Heydargulu khan and his descendant Kalbali khan. But until the end of the 18
th

 century, 

during the time of other Nakhchivan khans, they could not establish an independent, strong and 

sustainable government. During the reign of Haji Muhammad, Rahim, Shukrulla, Aliqulu and 

Valigulu khans, who ruled the khanate in the second half of the 60s and 70s, Karim khan Zand 's 

dependence on did not allow for independent governance. This situation continued more sharply 

in the 80s and 90s, with the exception of the reign of Kalbali Khan (1787-1796). At the same 

time, the frequent changes of government by the khans not only did not allow the khanate to 

establish lasting political relations with its neighbors, but also to ensure its internal stability. 

During these years, Khoy, Iravan, Karabakh khans and Georgian tsar Irakli II realized their 

political interests in the management of Nakhchivan khanate. Such a tense situation eventually 

resulted in the occupation of this khanate, as well as other Azerbaijani khanates, by Agha 

Mohammad Shah Gajar. 

 Keywords: Nakhchivan khanate, Kangarli tribe, khanate, political relations, 

independence, governance 

 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 3 

 
  UOT 82-1.512.162.                                                                    AYTƏKĠN QƏHRƏMANOVA 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

E-mail:1962@mail.ru 

 

NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN “YEDDĠ GÖZƏL” POEMASINDA  

RƏNGLƏRĠN SĠMVOLĠKASI 

 

Məqalədə tədqiqata cəlb edilən dahi Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 

“Yeddi gözəl” poemasında rənglərin simvolları təhlil edilmiĢ və belə qənatə gəlinmiĢdir ki, Ģair 

rənglərin qaradan ağa doğru düzülüĢünə ictimai-əxlaqi məna verir, onların məzmun və 

mahiyyətini, müxtəlif ifadə çalarlarını insanın taleyi ilə bağlayır. ġair poemada təsvir etdiyi 

rəngləri planetlər və həftənin günləri ilə müəyyənləĢdirib qaranlıqdan iĢığa doğru 

istiqamətləndirir. Nizaminin yaradıcılığında öz əksini tapmıĢ rənglər müxtəlif sözlərlə birgə 

iĢlənərək təyinedici rolunu oynamaqla yanaĢı, məna yüklərini də daĢıyır.  

ġairə görə, hər bir rəngin həyatda, təbiətdə, insan cəmiyyətində müəyyən funksiyası 

vardır. Rəngləri kainatın harmoniyası, müxtəlif, bir-birindən seçilən rəng çalarlarının mənbəyi 

həyatın və gözəlliyin əsası hesab edən Ģair hər bir rəngin çalarlarına uyğun olaraq öz ictimai-

fəlsəfi fikrini söyləmiĢ, rənglərin müxtəlif məna daĢıdığını açıqlamıĢdır. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, yeddi gözəl, qara, sarı, yaĢıl, qırmızı,  firuzəyi, lacivərd, 

səndəl, ağ, künbəz. 

 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və 

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsinə yeni səhifə 

açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim 

əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin 

yaradıcılığı bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi dəyərləndirilir. 

Nizami Gəncəvinin ―Xəmsə‖ adlandırılan beş poemasının dördüncüsü 

―Yeddi gözəl‖ poemasıdır. Bu poemada diqqəti cəlb edən söz ustadının çox 

məharətlə istifadə etdiyi rənglərin simvolikasıdır.  

Məlumdur ki, əsas yeddi rəngdən yaranan çalarlar müxtəlif formalarda 

təzahür olunur və hər bir rəng öz məna çalarları ilə fərqlənir. Hamı tərəfindən 

eyni adda söylənilən bir rəng ayrı-ayrı etnosun etnik mədəniyyətində fərqli 

assosasiya yarada bilər. Rənglər, etnik mədəniyyətin estetik faktı kimi 

simvollaşır (3, s.3). Rənglər ictimai anlam daşıyır, xalqın təfəkkürü ilə bağlıdır. 

M.Seyidov yazır ki, rəng və dünyanı dərketmə deyərkən onun yalnız insanın 

kosmoqonik-kainatın yaranması haqqında təfəkkürü ilə bağlılığını göz qarşısına 

gətiririk (12, s.147).  

Şairin ―Yeddi gözəl‖ poemasının əsas mövzusu Sasani hökmdarı V 

Bəhramın həyatı ilə bağlıdır. Əsəri təhlil edərkən aydın olur ki, Bəhram atasının 

onun şərəfinə tikdirdiyi Xüvərnəq qəsrinin divarlarına həkk olunmuş yeddi 

gözəlin şəkilini və özünün də padşah paltarında onların ortasında oturduğunu 

görürür. Bu şəkil onun gələcək həyatından xəbər verir. Bir müddətdən sonra o, 

Xüvərnəq qəsrinin  divarında əkslərini gördüyü yeddi padşah qızını cürbəcür 

vasitələrlə öz sarayına toplayır. Görkəmli şərqşünas Y.Bertels yeddi padşah 

qızlarının- hindli, türkmən, xarəzmli, slavyan, məğribli (misirli-A.Q.), bizanslı 

və iranlı olduğunu bildirir (5, s.102).  
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İlk olaraq qeyd edək ki, əsərdə təsvir edilən yeddi günbəz və onlara 

vurulan yeddi rəng Bəhramın və bütünlükdə insan taleyi ilə bağlı böyük bir 

həyat fəlsəfəsini ifadə edir. Şairin yaradıcılığında da öz əksini tapmış rənglər 

müxtəlif sözlərlə birgə işlənərək təyinedici rolunu oynamaqla yanaşı, məna 

yüklərini də daşıyır.  

Nizaminin fəlsəfi poeziyasında rənglər ―eşq yolçusu‖nun keçdiyi 

mərhələlərin-məqamların xüsusiyyətlərinin göstəricisi kimi verilir. Şairin 

qəhrəmanı Bəhram yeddi ölkədən gətirtdiyi padşah qızları üçün başqa-başqa 

rənglərdə olan, həftənin günlərinə və günləri idarə edən səyyarələrə (planetlərə-

A.Q.) uyğun gələn saraylar tikdirir və bu gözəllərlə keçirdiyi görüşləri şənbə 

günü qara günbəzlə başlayıb, cümə günü ağ günbəzdə qurtarır. Nizami Gəncəvi 

poemada rənglərin qaradan ağa doğru düzülüşünə ictimai-əxlaqi məna verir, 

onların məzmun və mahiyyətini, müxtəlif ifadə çalarlarını insanın taleyi, mənəvi 

dünyası ilə bağlayır. 

Qara rəngin bədii əsərlərdə, folklorda, cəmiyyətdə və məişətdə daşıdığı 

məna, qoşulduğu sözlər bütün rənglərdəkindən çoxdur. Dahi şair ―Yeddi gözəl‖ 

poemasında “Bəhramın Ģənbə günü qara günbədə getməsi və birinci iqlim 

padĢahı qızının hekayə söyləməsi“ndə Ģairin qəhrəmanı Bəhramın Şəmmas 

məbədindən qara rəngli paltar geyinərək, şənbə günü qara günbəzli sarayda hind  

gözəlinin söylədiyi hekayəni  dinləməyə getdiyi təsvir  edilir. Hind gözəlinin 

söylədiyi hekayədə də qəhrəmanların hamısı, məmləkətin padşahından başlamış, 

rəiyyətinə kimi bütün əhali qara rəngli paltarlardadırlar. Əsərin təhlilindən aydın 

olur ki, hind gözəlinə uşaqlıqdan belə bir nağıl söyləyirlər ki,  bunların evinə  

hər ay qara paltarlı hörmətli bir qadın gəlir: 

Behişt sarayının xanımlarından 

Varmış bir zahidə, lətif bir insan. 

O, hər ay gələrmiş bizim saraya 

Başdan-ayağadək girib qaraya (7, s.128).  

Doğrudur, hekayənin bu hissəsində qadının geyindiyi  paltarın rəngi qara-

rəng kimi təsvir edilir, lakin, şair oxucuya qadının bu saraya həmişə  gəldiyini və 

hər gələndə ancaq ayrı rəngdə deyil, yalnız qara paltar geyindiyinin sirrini 

açmaq istəyir. Məlumdur ki, ―qara‖ rəng bildirməklə yanaşı, mənfi emosiyaları, 

narazılığı, dərdi-qəmi, kədəri, qüssəni, yası, zülmü  və s. bildirir: 

 Bu qara geyməyin sirrini aç, gəl! 

  Kədərmi, qorxumu əzir ruhunu? (7, s.128).  

 Şair bu beytində ―qara‖nı kədər və qorxu kimi simvolizə edir. ―Qara‖nın  

kədər, qorxu əlamətini təsvir edən şair qadının qorxduğunun və kədərləndiyinin 

əbəs yerə olmadığını düşünür və ondan  bu əlamətin açıqlanmasını istəyir:  

Bu qara geydiyin əbəs deyildir,  

Aç bu əlaməti, sən bizə bildir‖ (7, s.128).        

Təsvirdən aydın olur ki, bu xanım zülm çəkdiyinə görə ―qara‖ geyinir: 

―Zülmlər əlindən geymişdir qara‖, - deməklə şair qara rəngi həm də zülm 

mənasında işlədir (6, s.129).  

Göydən şikayətlə dedi: ―nə sayaq, 

Gör, taladı məni uca fələklər, 

Başımda oynadı necə kələklər 

İrəm diyarından aldırdı məni, 
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Qələm qarasına saldırdı məni (7, s.130).                 

Hekayənin bu hissəsində ―göy‖ deyilərkən  rəng deyil, göylərdə-Göy 

qübbəsi və xalq inamına görə orada yaşayan fələk nəzərdə tutulur. Fələyin onun 

həyatını taladığını, onun başına kələklər açdığını və onun taleyinə qara yazdığını 

söyləyir. 

Hekayənin digər bir beytində isə fələyin onun gümüş kimi ağ olan 

taleyinin üzərinə qələm qarası çəkdiyini, bir kimsənin onun nə üçün zülmətə 

düşdüyü ilə maraqlanmadığını, deməklə, qaranı zülmət, bədbəxt, talesiz 

mənasında işlədir: 

         Sormadı bir kimsə: bu zülmət nədir? 

  Gümüş üzərində qara xətt nədir? (7, s.130).                             

  İkinci misrada işlədilən ―gümüş‖ metal kimi deyil, rəng kimi, ağ 

mənasında işlədilir. 

Günümüzdə xalq arasında  qara  kədər, qüssə, zülmlə yanaşı, yas, matəm 

əlamətini də bildirir. Lakin, hekayədə qadının yaşadığı məmləkətdə təkcə bu 

qadın deyil, bütün məmləkətin əhalisinin yaslı olduğunu xatırlamaqla ―qara‖ 

geyimələrini təsvir edir. ―Yas evidir qara geyinənlərin‖, - deyən şair o şəhərin 

əhalisinin  üzdən xoşbəxt görünsələr də, daxilən bədbəxt olduqlarını belə təsvir 

edir:  

‖O yerlilər üzdən qəmərə bənzər, 

Bürünmüş qaraya sanki bir qəmər‖ (7, s.131).  

Bu beytdəki qəmər ay mənasında işlədilir və işıq kimi təsvir edilməklə, 

işığın qaranlığa bürünməsi ilə bu şəhərin əhalisinin  bədbəxt olduqlarını demək 

istəyir.  

Əsərin təhlilindən aydın olur ki, bu şəhərdə yaşayan insanların hamısı qara 

geyinməklə bərabər, həm də evlərinin qabağına da qara rəngli bayraq 

sancmışlar: ―Adamları çəkmiş müşkidən ələm‖ (7, s.132). Bu beytdə müşk 

dedikdə qara rəng, ələm isə bayraq mənasında anlaşılır. Hekayədə evlərin 

qabağına qara rəngli bayrağın asılması isə bir elin, bir obanın dərd-qəmini, 

yasını bildirir. Şair nəticədə bu məmləkətdə xoşbəxtliyin olmadığı, insanların 

zülm işində yaşadıqlarını qaranın timsalında açıqlayır. Günümüzdə də matəm 

günlərində dövlət səviyyəsində qara bayraqların asılması mövcuddur. 

Onu da qeyd edək ki, bəzi mənbələrdə qara rəngli bayraq-güc, qüdrət  kimi 

simvolizə edilir. Bu barədə B.Abdulla yazır: ―Əgər bir dövlət başqasının 

sərhəddinə üç bayraq-qırmızı, ağ, qara rəngli bayraq qaldırırmışsa, bu sənə 

müharibə edirəm, sənə qalib gələcəyəm, səndən qüdrətliyəm demək imiş‖. Sonra 

müəllif ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dastanına istinadən yazır ki, Kitabi-Dədə 

Qorqudda da kafirlər döyüşə qara rəngli bayraqla gəlirlər. Bununla özlərinin 

güclü, qüdrətli olduqlarını nümayiş etdirmək istəyirlər (3, s.31).  

Göründüyü kimi, Nizami Gəncəvi qaradan ağa doğru düzülüşə ictimai-

əxlaqi məna verir, onların məzmun və mahiyyətini, müxtəlif ifadə çalarlarını 

insanın taleyi ilə bağlayır. Şairə görə, hər bir rəngin həyatda, təbiətdə, insan 

cəmiyyətində müəyyən funksiyası var. Onun fikrincə, rənglər kainatın 

harmoniyası, müxtəlif, bir-birindən seçilən rəng çalarlarının mənbəyi həyatın və 

gözəlliyin əsasıdır. ―Rəng çoxqatlı simvol kimi, dünya hadisəsini şərtləndirən 

qurumdaxili elementlərin bir ritimdə döyündüyü kosmik harmoniyanın reallaşma 

fonu rolunu oynayır‖ (11, s.83). 
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 ―Rənglərin yaxşısı qaradır-qara‖,-deyən  şair qara rəngə heç də həmişə 

ölüm, müsibət, qəm, qüssə, qorxu, vahimə və s. kimi yanaşmır. Əksinə, ona 

işıqlı fəlsəfi məna verir, varlığın mövcudluğunu və əsasını şərtləndirən zəruri 

səbəblərdən biri kimi baxır və  qaranın ən yaxşı rəng, həmçinin gənclik rəmzi 

olduğunu da açıqlayır: 

Qara tükdür verən gənclikdən nişan, 

Qaranlıq göstərər ağ üzü cavan. 

Göz qarası ilə görər cahanı, 

Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı? (7, s.155).  

İnsanın göz qarası ilə dünyanı görməsini deyən şair göstərir ki, qara rəngli 

zülmət gecənin fonunda Ay daha parlaq və işıqlı görünür. Əgər qara rəng 

olmasaydı ayın parlaqlığı bu qədər nəzərə çarpmazdı.  Bütün rənglərdən üstün 

hesab edilən  qara qalan altı rəngi özündə birləşdirir.  Bu mənada daha güclü 

olan qara rəng birlik rəmzi kimi ifadə edilir. 

Rənglərin yaxşısı qaradır-qara; 

Geçə örtməsəydi qara ipəklər; 

... Yeddi rəng tanıyır geniş asiman, 

Qaradır rənglərə üstün hər zaman (7, s.155). 

Bəzən ―qara‖ xanların titulu, bəzən isə böyük, başçı mənasında da işlədilir: 

‖Qara geyənlərə şaham, sərdaram‖,- deyən Nizami  bu beytdə qaranı başçı, 

böyük mənasında işlədir (7, s.155).  

Nizami Gəncəvi işiqlı dünyaya, xoş günlərə çatmaq üçün qaranlığın 

zülməti yararaq işığa çıxdığını təsvir edir və qara rəngin soltanların rəngi 

olduğunu, hətta onların evlərinin çətrinin də  qara olduğunu  vurğulayır: 

Zülmat gecə ayı çırağban eylər, 

Soltanlar çətrini qaradan eylər (7, s.155).  

―Yeddi gözəl‖poemasında şair rənglərin özünəməxsus spesifik cəhətlərinə, 

birini, digərini tamamlayan ümumi xüsusiyyətlərinə, tünddən açığa doğru gedən 

düzülüş formasına xüsusi diqqət verir və onların çalarlarını açıqlayır. Hekayədə 

qara rəngin həm müsbət, həm də mənfi çalarları olmasını gördük. Amma, 

həqiqət bundan ibarətdir ki, qara rəngin nəinki Nizaminin bu hekayəsində, 

ümumiyyətlə, xalqımızın həyatında və məişətində mənfi semantik simvolikası 

üstündür. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının böyük söz ustadlarından biri 

olan Məhəmməd Füzulinin də əsərlərində qara rəng yerinə görə, işləndiyi 

birləşmə daxilində həm müsbət, həm də mənfi ifadəyə malik olur. Bəxti-qarə, 

bəxti-siyah və s. kimi birləşmələrdə narazılıq, dərd-qəm-qarada cəmlənir: 

Ey deyən:‖qeyrə könül vermə, qanı məndə könül, 

Səri-zülfündə olan bəxti-qarədən qeyri?‖ (6, s.100). 

Şair bu beytində bəxtin sevgilisinin zülfündə olduğunu göstərir. Zülf özü 

də qara rəngdədir. Güman ki, könlünü sevgilisinə verən aşiqi qara zülflərə 

bağlandığı üçün bəxti qaradır.  

Sarı rəng. “Bəhramın yekĢənbə günü sarı günbədə getməsi və ikinci iqlim 

padĢahı qızının hekayə söyləməsi” hissəsində “Kəniz satan padĢahın 

hekayəsi”ndə Bəhramın bazar günü şəfəq söküləndə dünya çırağı sayılan Günəş 

ətrafı qızıl-sarı rəngə boyadığı zaman, Cəmşid kimi əlinə qızıl cam alaraq sarı 

rəngli paltar geyinərək və barmağına sarı-kəhraba rəngdə üzük taxaraq, yollara 
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zər səpərək sarı günbəzli sarayda türkmən gözəlinin hekayəsini dinləməyə 

getdiyi təsvir edilir. 

Qeyd edək ki, sarı rəng ayrı-ayrı xalqlar arasında eyni simvolik məna 

çalarlarına malik deyildir. Bir çox xalqlarda carı rəng-fəallıq, mərhəmət, şəfqət 

lakin, əksər türk xalqlarında, o sıradan Azərbaycan türklərində sarı rəng-

quraqlığın, qıtlığın, xəbisliyin, paxıllığın simvolu sayılır (3, s.102).  

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ―Yeddi gözəl‖ əsərində sarı 

rəngi işıq, xoşbəxtlik, şənlik əlaməti kimi xarakterizə etməklə yanaşı,  həm də 

onun mənfi çalarlarını açıqlamışdır. Belə ki, Ģair bu hekayədə ―sarı‖nı  şənliyin, 

xoşbəxtliyin əsası olan qızıla, zərə, günəşin nur saçan tellərini sarıya 

bənzətməklə, üzüyü sarı gülə, üzüyün qaşını isə  sarı kəhrabaya bənzədir: 

 Sübhün tərəzisi qızıl tökəndə, 

 Yekşənbə günü şah, dünya çırağı,  

 Qızıldan özünə verib növrağı, 

 Aldı Cəmşid kimi qızıl cam ələ, 

 Tacı günəş kimi nur saçdı elə. 

  Üzüyü sarı bir gültək qəşəngdi, 

İşıldayan qaşı kəhraba rəngdi (7, s.156).  

 Şair, həmçinin sarını insana qüvvət verən, ürək açan, şadlıq gətirən şirin 

halvaya, ona xüsusi dad verən və insanlara gülüş, sevinc bəxş edən zəfərəna, işıq 

verən şama, qızıla, ən baha qiymətli gilə (qədimdə sabunu əvəz edən, yuyunmaq 

üçün istifadə olunan gülabda yoğrulmuş əla növ gil- A.Q.) bənzədir: 

Ürək açan olur sarı hər zaman, 

Halvaya təm verər ancaq zəfəran. 

Zəfəran sarıdır, aldırma, burax, 

 Onu yeyənlərin şadlığına bax!  

Sarıdır, şənliyin mayasıdır zər, 

 Sarı gil ən baha qiymətə gedər (7, s.168).  

Şair aşağıdakı beytində sarını qiymətli metal olan qızıl mənasında işlədir 

və onu qızılla müqayisə edir: 

Sarıydı Musanın danası əlbət, 

Çox verdilər ona, odur ki, qiymət (7, s.168), 

 Bu beytdə şair Tövratdakı ―Qızıl dana‖nı təsvir etməklə, Musa 

peyğəmbərin öz icmasını-yəhudiləri xilas edib Fələstinə gətirdikdən sonra 

onların bir hissəsi tövhidi (monoteizmi, tək ilahiliyi) unudub, qızıldan bir dana 

düzəldib ona bir büt kimi sitayiş etmələrini təsvir edir (7, s.323).  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sarının xalq arasında mənfi anlamı da 

mövcuddur. Maraqlıdır ki, xalq təbabətinə görə sarılıq xəstəliyinə tutulanlar göy 

paltar geyməli idi. Matəm libası da göy rəngdə olarmış. N. Gəncəvi sarının 

matəm törədə biləcək xislətini, onu sevənlərin həmişə matəmdə ola biləcəyini 

aşağıdakı beytində belə təsvir edir: 

Sarılıq azarı tutsa bir gözəl, 

Lacivərdi göynək geyər əlbəəl  (7, s.43).   

El arasında hiyləgərlik edən, dili acı, insanları yerli-yersiz incidən adama  

―sarı ilan‖ və ya  ―sarı əqrəb‖ də deyirlər. Bəzən sarı rəng qübar, dərd, xəstəlik  

mənasında da işlədilir. Məsələn, Kitabi-Dədə Qorqud‖da Dirsə xanın xanımı 
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oğlunun xəbərini soruşanda deyir: ―Sarı ilan sancmadan bədənim qalxıb-şişir‖ 

(8, s.. 61,67   231s.).   

YaĢıl rəng. Mənbələrdə yazılır: ―Ehtimal olunur ki, yaşıl rəng İslam 

dininin  simvolik atributlarından olduğundan ilkin və orta yüzilliklərdə, eləcə də 

sonrakı çağlarda folklor örnəklərində yayıla bilməmişdir‖ (3, s.119). Folklor 

örnəklərində çox yayılmayan yaşıl rəng yazılı mənbə kimi müraciət etdiyimiz 

N.Gəncəvinin ―Yeddi gözəl‖ poemasının üçüncü ”Bəhramın düĢənbə günü yaĢıl 

günbədə getməsi və üçüncü iqlim padĢahı qızının hekayə söyləməsi” hissəsində 

bazar ertəsi yaşıl günbəzli sarayda  Xarəzm gözəlinin hekayəsində yaşıl rəngin 

sərvin yaraşığı, nəbatatın, əkinin, çəmənin rövnəqi, işıq, həmçinin İsalm dininin 

atributu kimi mələklərin geyimlərinin yaşıl olduğunu vurğulayır.  

Əkinə rövnəqdir yalnız yaşıl rəng, 

Odur mələklərə verən min bəzək (7, s.182).  

   Müəllif eyni zamanda yaşıl rəngin insanı və təbiəti təravətləndirən, gözləri 

işıqlandıran, cavanlıq rəmzi olduğunu söyləyir: 

Yaşıllıq hər şeyin təravətidir, 

Yaşıl rəng gözləri işıqlı edir. 

Bitki yaşıllıqda həmahəng olar, 

Cavanlıq hər zaman cavan rəng olar (7, s.182).  

Təbii ki, yaşıl sözünün semantikasına diqqət yetirsək və onun mifoloji 

təsəvvürlərdəki yerinə nəzər salsaq, bunun çox dərin qatlara gedib dirəndiyinin 

şahidi olarıq. Yaşıl sözünün kökü ―yaş‖ olaraq yaşarmaq, cücərmək, yaşıllanmaq 

mənalarını ifadə edir ki, bu da öz-özlüyündə rəngin simvolik tutumunda daşınan 

mənanı verir. 

Əsasən gəncliyi simvolizə edən bu rəng Şərqin əsas atributlarından biri 

hesab edilir.‖Qurani-Kərim‖ də yaşıl rəngli ayələrə təsadüf olunur. Xüsusilə bu 

rəng çalarlarının Hz. Məhəmməd və Əhli beytin işarətləri olduğundan İslamın 

qəbulundan sonra dinin simvolu kimi İslam ölkələrində xüsusi önəm kəsb 

edildiyi bildirilir.―İslâmiyetle kutsallık kazanan yeşil, Safevi türkmen devletinin 

bayrağının ana rengi olmuş, Osmanlı sancaklarında uzun süre kullanılmıştır‖ 

(10).  

Digər bir beytdə isə Xızır peyğəmbərin yaşıl rəngli paltar geyinərək 

Mahana kömək etmək istədiyini açıqlayır:  

Gördü qabağında bir insan birdən, 

Yaşıl geyinmişdi asiman kimi, 

Mahan:-Kimsən?- dedi.-Niyyətin nədir? 

Qiymətli gövhərsən, şöhrətin nədir? 

 - Xilaskarın Xızıram dedi (7, s.182).   

Şair hekayənin bu hissəsində insanlar darda, çətinlikdə olarkən qeybdən 

Xızır peyğəmbərin yaşıl rəngli paltar geyinərək onların köməyinə gəldiyini 

təsvir etməklə yanaşı, yaşılın müqəddəslərin geyimi olduğunu təsvir edir və 

onun xilaskarlıq missiyası daşıdığını da vurğulayır.  

 Hekayədə təsvir edilən Bişr də min bir əziyyətdən sonra sevgilisinə 

qovuşduğu üçün səadət əlaməti olaraq, behişt əhli kimi yaşıl paltar geyəcəyinə 

söz verir.  

Qırmızı rəng energetik qüvvəsi ilə zəngin simvolik tutuma malik olmuş, 

çox zaman müqəddəs hesab olunan bu rəng türk mədəniyyətində, məişətində, 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xar%C9%99zm
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etiqadlarında uğur, xoşbəxtlik rəmzi kimi səciyyələndirilmişdir. Əsasən 

çoxçalarlı və ziddiyyətli rəng olan qırmızı sevinc, gözəllik, məhəbbət, 

xeyirxahlıq, qaynarlıq, həyat eşqi kimi simvolik mənalarla yanaşı, həm də 

müharibəni,düşmənçiliyi, ədavəti simvolizə edir. Şair “Bəhramın çərĢənbə günü 

qırmızı günbədə getməsi və dördüncü iqlim padĢahı qızının hekayə söyləməsi” 

hissəsində  slavyan gözəlinin hekayəsində yazır: 

Günlərdən çərşənbə günü yaxşıdır, 

Həftənin ortası, həftə naxşıdır. 

Bəhram günü Bəhram rənginə yoldaş, 

Bəhram şah da oldu onlara adaş. 

O gün al rəngini bəzədi ala, 

Qırmızı günbədə düzəldi yola (7, s.183).  

 Həftə günlərinin içərisində ən yaxşı gün  çərşənbə olmasını söyləyən şair 

―Bəhram günü‖,- dedikdə  Mars planetini nəzərdə tutur.  Şair burada həm 

Bəhram-Gurun, həm də onun hamisi olan və qədim, şəmsi (günəşi) təqvimində 

hər ayın iyirmisində aydın, parlaq görünən Bəhramın (Marsın) əlindən şirin bar-

xeyir-dua alıb işə başladığını vurğulayır (7, s.320).  Bəhramın (Marsın) əlindən 

xeyir-dua alan Bəhram şah al rəngini ala bəzəyərək qırmızı günbəzə ayüzlü, 

oddan qırmızı olan slavyan qızının söyləyəcəyi hekayəni dinləməyə getdiyi 

təsvir edilir. Qeyd edək ki, bu beytdə təsvir edilən al, ala, od qırmızı rəng 

anlamını verir. Lakin, qırmızı rəngi simvolizə edən al, ala, od əsərin ayrı-ayrı 

hissələrində fərqli semantik səciyyəyə malikdir. Hekayənin qeyd olunan 

beytlərində qırmızının rəng kimi təsviri ilə yanaşı, xoşbəxtlik, gözəllik  

funksiyası daşıdığını da söyləmək olar. Şair ―oddan qırmızı‖,- deməklə burada 

qırmızını iki mənada: birinci odun da qırmızı olduğunu- deməklə rəng 

anlamında; ikinci mənası isə qızın daha da gözəl olmasını açıqlayaraq, odu 

gözəllik anlamında simvolizə edir.  

Nizami Gəncəvi al (qırmızı) rəngi təyinatına görə rəng kimi çox istifadə 

edir: üzün utanmaqdan allandığını, al rəng, ala bürünmək alın təzə bəzək olması, 

alın qəlbə bəzək olması və s. Hekayənin bir yerində şair al (qırmızı) rəngin ayrı-

ayrı simvolik mənalarını belə ifadə edir: 

Al geyimlə yetdi kamala o cavan, 

Al rəng oldu ona xeyirdən nişan. 

Al geyinib zülmətdən çıxdı bu minval, 

Bu gündən bəzəyi oldu onun al (7, s.199).   

Şair ―al‖ rəngə aşiqin al rəngli paltar geyinməklə kamala yetməsi, al rəngin 

ona xeyir verməsi, al geyinib zülmətdən, qüssədən, yasdan, ələmdən çıxmaq 

nişanəsi, gənclik, qüvvət, sağlamlıq, gümrahlıq, xoşbəxtlik  rəmzi kimi baxır. 

Nizami Gəncəvi başqa rənglər kimi, qırmızı rəngin də təbiət və cəmiyyətdəki 

yerini, ictimai-əxlaqi funksiyasının ―əsl yaxşılığı al rəngdə bil sən, qızıl gül 

olmasa qırmızı hərgah, güllərin içində sayılmazdı şah‖,- deyərək qızıl gülün 

güllərin şahı olduğunu deməklə, rənglərin içində də al-qırmızını rənglərin ən 

alisi kimi dəyərləndirir. Göründüyü kimi, ―al‖ daha çox rəng və xoşbəxtlik 

mənalarında işlədilmişdir. Şair qırmızı-al rəngin insan həyatının başlanğıc-

bünövrə rəng olduğunu deməklə yanaşı, onu insan yaşarlılığının, əxlaqi 

kamilliyin əsası kimi baxır: 

Qan ki, ruhumuza qarışıb yaşar, 

https://az.wikipedia.org/wiki/Slavyanlar
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Canın bu lütfündə qırmızılıq var.  

Ey insan oğlunda yaxşılıq gəzən,  

Əsl yaxşılığı al rəngdə bil sən (7, s.199).   

Qırmızı rəng bəzi türk xalqlarında olduğu kimi, xalqımızın məişətində 

qutsal sayılmış və o, göz ruhunun rəngi hesab edilmişdir. Gözün səyirməsi bu 

gündə həyatımızda müsbət əlamət sayılmır, uğursuzluq kimi başa düşülür. 

Səyiriyən göz qapağının üzərinə qırmızı sap və yaxud parça qoyurlar və deyirlər 

―xeyirə atırsan at, şərə atırsan yat‖. 

Nizami Gəncəvi bu hekayəsində ―Elə ki, yeridi qanla ünvana, geyimi 

gözütək boyandı qana‖ (7, s.192), -deməklə geyimin qırmızı rəngdə olduğunu 

söyləməklə yanaşı, göz ruhunun simvolu olan qırmızını da xatırladır. 

Hekayədə eyni zamanda  qırmızı kimyəvi element olaraq tanınan metalı 

(qızıl metal) bildirir və bu halda  yaqut və zərlə (qızılla) müqayisə edilir: ―Hər 

zaman bahadır qırmızı yaqut. Zər qırmızı kükürd adını aldı‖ (7, s.199).  

Şair, həmçinin qırmızını intiqam əlaməti kimi də təsvir edir. Belə ki,  

şahzadə haqsızlıqdan intiqam almaq üçün qırmızı paltar geyinib slavyan 

gözəlinin sirlərini açmağa başlayır: 

Al geydi, al qana əlamətdi bu,  

Zamana zülmündən şikayətdi bu. 

 Və ya 

Buraxdı özünün arzu kamını, 

Alsın ölənlərin intiqamını (7, s.192).   

 Şərqşünas Bertelsin fikrincə, bu hekayədə şahzadə haqsızlığa qarşı 

intiqam almaq məqsədilə qırmızı paltar geyinib sirləri açmağa başlayır. 

Nəticədə, müvəffəqiyyət qazanan şahzadə həmişə qırmızı paltar geyinir, çünki, 

qırmızı rəng eyni zamanda şadlıq əlamətidir (5, s.109).   

Rənglərin şahı olan qırmızı Azərbaycanda şadlıqdan, toy-büsatdan, 

xoşbəxtlikdən xəbər verir: gəlinin başına qırmızı duvaq salınması, əlinə qırmızı 

xına yaxılması, cehizinə qırmızı bağlanması və s. bunlar qırmızı rəngin 

xalqımızda əsasən şadlıq, xoşbəxtliklə bağlı olduğunu göstərir.  

Firuzəyi rəng. Poemanın “Bəhramın çərĢənbə günü firuzə rəngli günbədə 

getməsi və beĢinci iqlim qızının hekayə söyləməsi” hissəsində  çərşənbə günü 

firuzəyi rəngli sarayda Misir gözəlinin hekayəsini dinləmək üçün Günəşin qönçə 

kimi açılıb göyü firuzə rənginə boyamasını söyləyən şair  firuzə rəngini işıq, nur 

kimi də simvolizə edir: 

Çərşənbə günündə qönçə açdı gün 

Firuzə rənginə döndü göy bütün. 

Cahan firuzədən nur alan kimi, 

Firuzərəng oldu şahın geyimi, 

Firuzə günbədə eylədi pərvaz (7, s.200).   

Şair hekayənin bu hissəsində çərşənbəni günlər içində yaxşı gün hesab edir 

və həmin gündə Günəşin qönçə kimi açıldığını, göyün-səmanın  firuzə (göy) 

rənginə büründüyünü və cahanın firuzədən nur-işıq aldığını, həm də şahın da 

həmin günü o rəngdə geyinməsini təsvir etməklə, firuzə rəngli künbəzə 

getdiyindən söz açmaqla firuzə rəngini xoşbəxtlik mənasında işlədir.  

Onu qeyd etmək lazımdır ki, poemanın adı qeyd olunan hekayəsində firuzə 

rənglə yanaşı, onun başqa sözlərlə ifadəsinə rast gəlirik: göy, mavi, lacivərdi. 
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Firuzəyi rəng  bir çox hallarda göy, mavi rənglə (4, s.199) rənglərlə eyni çalarla 

malik olub, eyni funksiyanı daşıyır. Şair firuzəyi rəng anlamında verdiyi göy 

rəngi həyat nemətlərinin yaradıcısı kimi təsvir edərək yazır: 

Hər kim ki, əyninə göy paltar geyər, 

Günəşi özünə çörək eyləyər. 

Əzrəq gülü ki, var göy əlbisəli, 

Bu üzdən olmuşdur günəş qürsəli (7, s.223).   

Əsərin bu hissəsində şair firuzəyi rəngin sinonimi olan göy rəng həm həyat 

nemətlərinin yaradıcısı, həm də gözəllik mənasında  işlədilir.  

―Göy‖ə rəng kimi deyil, səmanın, göyün, fələyin rəngini bildirərkən 

istifadə olunması M.Füzulinin Divanında da rast gəlinir (9, s.891).    

Onu da qeyd edək ki, əski mifoloji təsəvvürlərdə Tanrı özü həm də göy 

rəngli bilinmiş, başqa sözlə, göy rəng Tanrı rəngi sayılmışdır (1, s.434).  Göy 

tanrının rəmzi olan müqəddəs göy rəng zaman keçdikcə ola bilsin ki, yas 

mərasimlərində Göy Tanrının əlaməti kimi iştirak edib və getdikcə matəm 

əlamətinə çevrilib. 

Bu hekayədə göy rəngin qəmi, kədəri, ələmi, hüzünü, yası, matəmi 

bildirməsi də öz əksini tapıb. Nizami bu hekayəsində yazır: ―Əvvəlcə yas tutub, 

matəmə daldı, əqiqə firuzə naxışı saldı‖. Şair bu beytdə firuzəyi (göy-A.Q.) 

rəngi Abbasilər sülaləsinin hakimiyyətdə olan zamanda da (750-1258) matəm 

rəngi olduğunu vurğulamışdır. Həmin rəngi şair sasanilərə də aid edir (7, s. 315). 

Göy rəngin matəm əlaməti olduğu bir çox mənbələrdə göstərilmişdir (12, s. 

148).   

Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl‖ əsərinin bu hekayəsində Mahanının 

Misirə gələrək onu tanıyan yoldaşlarının niyə göy geyindiklərini öyrəndikdə 

aydın olur ki, onun sirdaşları, dostları matəm əlaməti olaraq Mahan üçün göy 

paltar geymişlər. Göy rəng burada qəm-qüssə əlamətində işlədir: 

Gördü sakit duran yoldaşlarını, 

Qəmdən göy geyinən sirdaşlarını (7, s.223).   

Mahan matəm əlaməti olaraq hər zaman göy libas geyinir: 

O da geyinmədi nə ağ, nə qara, 

Göylərin rənginə uyaraq Mahan, 

Bağlandı göy rəngə ürəkdən, candan (7, s.223).   

Azərbaycanda xalq arasında ―Qara geyib, göy bağlamaq‖, ―Gününü göy 

əskiyə bürümək‖ kimi ifadələri işlənir ki,  bunlar da yas və qaragünlü simvolunu 

daşıyır. 

Səndəl rəng. “Bəhramın pəncĢənbə günü səndəl rəngli günbədə getməsi 

və altıncı iqlim padĢahı qızının hekayə söyləməsi” zamanı Bəhramın səndəl 

rəngli (açıq şabalıdı rəng- A.Q.) sarayda, günlər içində ən gözəl  gün olan cümə 

axşamında, səndəl rəngli paltar geyinərək və səndəl qoxusunu udaraq   Rum 

(Bizans) gözəlinin hekayəsini dinləməyə getdiyi açıqlanır:  

Pəncşənbə- günlərdə yaxşı bir gündür,  

Xoşbəxt Müştəritək bəxti üstündür. 

...Səndəl tozu kimi hər şeydən əvvəl 

Şah öz paltarını boyadı səndəl. 

Göy eyvandan çıxdı bir baş yönəldi 

Səndəl rəngindəki günbədə gəldi (7, s.224).   

https://az.wikipedia.org/wiki/Bizans
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Şair açıq şabalıdı rəngli olan bu ağacın insanlara şəfa verdiyini, insanın 

ruhunu təzələdiyini, ətrinin xoş olduğunu deməklə, insanı dərd-sərdən 

uzaqlaşdırdığını da deyir və səndəl rəngini xoşbəxtlik funksiyası daşıdığı 

anlamına gəlir: 

Ona xoş gəlmişdi səndəl havası, 

Bağlardı hər zaman səndələ əməl, 

Edərdi əynini daima səndəl. 

Səndəl asayişin ruhu, qanıdır,  

Ətri hər zaman can nişanıdır. 

Tozu yox eyləyər hər dərdi-səri, 

Qurtarar yanğından odlu ciyəri (7, s.243).   

 Ağ rəng istisna hallar nəzərə alınmazsa təkcə azərbacanlılarda deyil, 

dünyanın bir çox xalqlarında, uğur, xoşbəxtlik, paklıq, düzlük, məsumluq, 

ehtiram və s. simvolu kimi xarakterizə olunur. Hətta bütün rənglərin ağ rəngdən 

törəndiyini və bu səbəbdən də o, ―ana rəng‖ adlandırılmışdır. Onu da qeyd edək 

ki, Nizami Gəncəvi bu əsərində rəng çalarlarını öz dünyagörüşünə, ictimai-

fəlsəfi məramına uyğun olaraq şəhr etdikdən sonra ən çox ağ rəngin üzərində 

dayanır. Şair qəhrəmanı yeddinci iqlim padşahı qızı olan İran gözəlinin 

hekayəsini dinləmək üçün ağappaq geyinərək ağ günbəzə getməsindən söhbət 

açır: 

Cümə günü səhər bu yamyaşıl tağ 

Evini günəşdən etdi ağappaq (7, s.44).   

Qeyd edək ki, müsəlman aləmində ən xoş gün cümə günü hesab edilir. 

Belə bir xoş gündə şair ağ rəngin günəşdən nur alaraq Bəhramın evini ağappaq 

etdiyini və onun ağ geyinərək ağ günbəzə getdiyi təsvir edir:  

Cümə günü səhər bu yamyaşıl tağ 

Evini günəşdən etdi ağappaq. 

Şah da ağ geyinib yola düzəldi, 

Həmən ağ günbədin üstünə gəldi (7, s.244).   

Şair ağ rəngi, işıq, nur, saflıq, mənəvi təmizlik, paklıq timsalı  kimi 

səciyyələndirir: 

Günəş kimi təmiz, gün kimi parlaq, 

  Gündüzün işığı ağlığındadır, 

Ayın yaraşığı ağlığındadır (7, s.261).   

Hekayədə şair ağ rəngi bildirən gümüş sözünü işlədir: ―Səmən saflığında, 

gümüş qədər ağ‖,- dedikdə  ayın gümüşü rəngdə, yəni ağ olduğunu bildirir. Bu 

beytdə gümüşü metal kimi deyil, rəng  kimi simvolizə edir. Buradakı ağlıq 

təsdiqləyici funksiyada verilmişdir. 

Şair digər rənglərin süni, yalnız ağ rəngin təbii olduğunu, boyaq 

bilmədiyini, yəni ana rəng olduğunu vurğulayır: 

Rənglər çox sünidir, dünyada bir ağ 

Bilməyir sünilik, bilməyir boyaq (7, s.261).    

  Mənbələrdə ağ rəngin İlahi qüvvə ilə bağlantısı da şəhr edilir: ―Altay 

şamanizmində ağ rəng, ümumiyyətlə ilahilərə məxsusu bilindiyindən şamanlar 

da ağ rəngli paltar geyirlər‖ (2, s.212).   
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Nizami Gəncəvi xalqının məişətinə, dininə, inancına yaxından bələd 

olduğu üçün bu əsərində  haqqa ibadət edərkən  ağ libas geyməyin yaxşı əlamət 

olduğu qənaətinə gəlir və bu rəng Tanrı rəngi kimi səciyyələndirilir: 

Nə zaman eyləsən haqqa ibadət, 

Ağ libas geyməkdir yaxşı əlamət (7, s.261).  

Rəng təsəvvürü yaradan ―ağ‖ın matəm anlamda işlədilməsi halları da 

mövcuddur. Azərbaycanın bəzi bölgələrində yaslı qadınlar ağ paltar geyinər və 

başlarına ağ cunadan yaylıq bağlayarmışlar. Bu adət haqqında  M.Seyidov yazır: 

―Misal üçün, Naxçıvanda bu adət var imiş. Əri ölmüş qadın dörd ay on gün 

başına ağ tənzif bağlardı. Bir müddətdən sonra yaxın qohum-əqrabadakı qadınlar 

yığışıb onu yasdan çıxardırmışlar. Bu yaslı qadının başına xına qoyar və sonra o, 

ağ tənzif örpəyi örtməz, ağ rəngli paltar geyməzmiş (12, s.150-151).   

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan xalqının böyük 

şairi və dahi mütəfəkkiri olan Nizami Gəncəvi ―Yeddi gözəl‖ əsərində rənglərin 

simvolikasını qaradan ağa doğru istiqamətləndirmiş və hər bir rəngin çalarlarına 

uyğun olaraq öz ictimai-fəlsəfi fikrini söyləmiş, rənglərin müxtəlif məna 

daşıdığını açıqlamış və rəngləri bu vaxta qədər solmayan, mükəmməlliyi ilə 

insanı heyran qoyacaq  ölməz ‖Yeddi gözəl‖ əsərini yaratmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТЕКИН   ГАХРАМАНОВА 

СИМВОЛИКА ЦВЕТОВ В ПОЭМЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

“СЕМЬ КРАСАВИЦ” 

В статье проанализированы символы цветов в поэме ―Семь красавиц‖ великого 

азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и сделан вывод, что поэт придает 

общественно-нравственный смысл черно-белому расположению цветов, связывает их 

содержание и сущность, различные оттенки выражения с судьбой человека. Поэт 

определяет цвета, описанные в поэме, по планетам и дням недели и направляет их от тьмы 

к свету. Цвета, нашедшие свое отражение и в творчестве Низами, используясь вместе с 

различными словами, играют определяющую роль, а также несут смысловую нагрузку. 

По мнению поэта, каждый цвет имеет определенную функцию в жизни, в природе, 

в человеческом обществе. Рассматривая цвета как гармонию мироздания, источник 

разнообразных, взаимоисключающих оттенков, основу жизни и красоты, поэт высказывал 

http://www.mehmetyardimci.net/img/files/akademik21.pdf
http://www.mehmetyardimci.net/img/files/akademik21.pdf
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свою социально-философскую мысль в соответствии с оттенками каждого цвета, 

раскрывал, что каждый цвет имеет разный смысл. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, Семь красавиц, черный, желтый, зеленый, 

красный, бирюзовый, синий, сандаловый, белый,купол. 

 
SUMMARY 

AYTAKIN GAHRAMANOVA 

EMBLEMATIC COLORS IN NIZAMI GANJAVI'S POEM 

"SEVEN BEAUTIES" 

İn the poem ―Seven Beauties‖ by Nizami Ganjavi, the great Azerbaijani poet and thinker, 

the emblematic colors were analyzed and it was concluded that the poet gave a public-moral 

meaning to the arrangement of colors from black to white, connected their content and essence, 

different shades of expression with the fate of man. The poet identified the colors he described in 

the poem with the planets and the days of the week and directed them from darkness to light. The 

colors reflected in Nizami's work, together with various words, play a defining role and have a 

meaning. 

According to the poet, each color has a certain function in life, nature, human society. The 

poet, who considered the colors as the harmony of the universe, the source of different shades of 

colors, the basis of life and beauty, expressed his socio-philosophical opinion in accordance with 

the shades of each color and explained that the colors had different meanings.  

Keywords: Nizami Ganjavi, Seven Beauties, black, yellow, green, red, turquoise, navy 

blue, sandal, white, dome. 
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MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏRĠMĠZĠN TUNC DÖVRÜ  KERAMĠKALARI ÜZƏRĠNDƏ 

ƏKS OLUNMASI 

 

Hər bir xalq milli-mənəvi dəyərlər sisteminə malikdir. Xalqın mövcudluğunun əsas 

göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər onun ən qiymətli sərvətidir. Milli-mənəvi dəyərlər bizim 

tariximiz, dilimiz, dinimiz, adət-ənənələrimiz, mentalitetimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və 

incəsənətimizdir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən çoxlu maddi-mədəniyyət 

nümunələrimiz var. Belə maddi-mədəniyyət nümunələrindən bir qurupunu keramika məmulatları 

təĢkil edir. Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da  dövlət tərəfindən 

tariximizin, maddi və mənəvi mədəniyyətimizin daha dərindən öyrənilməsinə göstərilən diqqət və 

qayğı nəticəsində muxtar respublikanın ətazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı maddi-

mənəvi mədəniyyətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən çoxlu arxeoloji 

materiallar aĢkar olunmuĢdur. Belə arxeoloji materiallardan bir qurupunu keramika 

məmulatları təĢkil  edir. Onlar gil qablardan, insan və heyvan  fiqurlarından və digər 

artefaktlardan ibarətdir. Məqalədə həmin keramika məmulatlarından bir qurupu öyrənilərək 

onların  milli-mənəvi dəyərlərimizin, maddi-mənəvi mədəniyyətimizin öyrənilməsində mühüm 

elmi əhəmiyyət daĢıdığı müəyyən edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, gil qablar, mənəvi mədəniyyət 

 

Hər bir xalq milli-mənəvi dəyərlər sisteminə malikdir. Xalqın 

mövcudluğunun əsas göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər onun ən qiymətli 

sərvətidir. Milli-mənəvi dəyərlər bizim tariximiz, dilimiz, dinimiz, adət-

ənənələrimiz, mentalitetimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və incəsənətimizdir. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizin dəqiq elmi və mənəvi-əxlaqi mahiyyətini açan 

ümummilli lider deyirdi: "Milli ideologiyamızın əsas tərkib hissəsi bizim milli-

mənəvi dəyərlərimizdir. Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. 

Milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında 

fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, 

həqiqi xalq ola bilməz". Xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı zəngin milli-mənəvi və 

maddi irsə yüksək qiymət verən ulu öndər arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatları 

daim diqqət mərkəzində saxlayıb, bu sahəyə qayğı göstəribdir. Ümummilli lider 

hələ keçmiş sovetlər dönəmində tariximizin qədimliyi və zənginliyinin mühüm 

göstəricisi olan tarixi abidə və eksponatların qorunub saxlanılması və gələcək 

nəsillərə ötürülməsi məqsədilə Azərbaycanın bütün bölgələrində tarix-

diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması haqqında sərəncam imzalamışdır. Ulu 

öndərin milli-mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı 2001-ci il avqustun 13-də 

verdiyi ―Milli-mənəvi dəyərlərin pozulması xalqımıza qarşı bağışlanmaz 

xəyanətdir‖- bəyanatı problemə təkcə dövlət rəhbərinin yox, həm də müdrik bir 

el ağsaqqalının münasibəti idi. ―Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə, adət-

ənənələrimizlə fəxr edirik‖-deyən ümummilli liderimizin işıqlı ideyaları bu gün 

də yaşayır və həyata keçirilir. Ulu öndərin zəngin dövlətçilik ənənələrini davam 

etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov cənabları tərəfindən milli-



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

166 

mənəvi dəyərlərimizin dərindən öyrənilməsi, onun qorunub saxlanılması 

istiqamətində mühüm işlər görülür. Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar  daim 

diqqət mərkəzində saxlanılır, tarixi abidə və eksponatlar qorunur. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov cənabları tərəfindən 

2012-ci ilin Naxçıvanda milli dəyərlər ili elan edilməsi milli-mənəvi 

dəyərlərimizin dərindən öyrənilməsi, onun qorunub saxlanılması və gənc 

nəsillərə çatdırılmasında mühüm yer tutur.  

Milli-mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən çoxlu maddi-mədəniyyət 

nümunələrimiz var. Belə maddi-mədəniyyət nümunələri içərisində keramika 

məmulatları özünəməxsus yer tutur. Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu 

kimi Naxçıvanda da dövlət tərəfindən tariximizin, maddi və mənəvi 

mədəniyyətimizin daha dərindən öyrənilməsinə göstərilən diqqət və qayğının 

nəticəsində muxtar respublikamn ərazisində aparılan sistemli arxeoloji 

tədqiqatlar zamanı maddi-mənəvi mədəniyyətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi 

özündə əks etdirən çoxlu arxeoloji materiallar aşkar olunmuşdur. Belə arxeoloji 

materiallardan bir qurupunu keramika məmulatları təşkil  edir. Onlar gil 

qablardan, insan heykəlindən və digər artefaktlardan ibarətdir. Gil qablar 

Qızılburundan, I Kültəpədən, II Kültəpədən, Nəhəcirdən, Şahtaxtıdan və digər 

abidələrdən aşkar edilmişdir.  

Qızılburun abidəsindən əldə olunmuş boyalı küpələrdən birinin üzərində 

əsası yuxarı olan, içərisi xətlərin kəsişməsindən yaranmış torvari naxışla 

doldurulmuş bucaq formalı rəsimlərin arasında yan-yana iki, ayaqları dizdən bir 

qədər bükülmüş insan rəsmi qarşı-qarşıya çəkilmişdir. Rəsimlərdən biri qara 

rənglə, digəri qırmızı rənglə verilmişdir. Qırmızı rəngli rəsim qara rənglidən 

fərqli olaraq döymə formasında nöqtələrlə,  çiyinləri bir qədər çıxıntılı formada 

əks olunmuşdur. O hər iki qollarını dirsəkdən bükərək yuxarı qaldırmışdır. Onun 

qolunun biri qarşısındakı insanın çiyninə döğru yönəlmişdir. Qara rənglə 

çəkilmiş kişinin əynində arxalığa bənzər paltar, belində qırmızı qurşaq, başında 

qırmızı papaq verilmişdir. Onun bir qolu dirsəkdən bükülərək yuxarı qalxmışdır. 

Yuxarı qaldırdığı qolundakı əlində qırmızı yaylıq tutmuşdur. Digər əlini 

yanındakı insanın dizinin üstünə qoymuşdur. Qırmızı rəngli insanın hər iki qolu 

dirsəkdən bükülü formada yuxarıya qalxmışdır. Tədqiqatçı V. Əliyev bu təsvirdə 

qara rəngli rəsmin kişiyə, qırmızı rəngli rəsmin qadına aid olduğunu, orada rəqs 

süjetinin verildiyini qeyd etsə də, onun hansı rəqs növü olduğunu 

göstərməmişdir (4, s. 58). Bu təsvirdə verilmiş iki xüsusiyyət milli-mənəvi 

dəyərlərimizin öyrənilməsi sahəsində elmi əhəmiyyət daşıyır. Həmin  

xüsusiyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, kişiyə aid olduğu ehtimal edilən 

rəsimlə, qadına aid olduğu ehtimal edilən rəsmin geyimi eyni deyil, bir-birindən 

fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərə əsasən Orta Tunc dövrünün qadın və kişi geyimləri 

haqqında müəyyən məlumat əldə etmək olur. II Kültəpədən əldə olunmuş boyalı 

qabın üzərindəki təsvirdə,  Qızılburun abidəsindən aşkar olunmuş kişi fiqurunda 

da Tunc dövrü insanlarının geyim mədəniyyəti ilə bağlı xüsusiyyətlər vardır.  

Bu qabın üzərindəki təsvirdə müşahidə edilən digər xüsusiyyət hər iki 

insanın rəqs edən vəziyyətdə verilməsidir. Bununla bağlı araşdırma apardıqda 

məlum olur ki, oynayarkən insanın əlində yaylıq və ya dəsmal tutması, əllini  

bir-birinin dizi üzərinə qoyması xüsusiyyətləri yallı rəqsi üçün xarakterikdir. 

Azərbaycanda, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasında hazırda  insanlar yallı rəqsini oynayarkan belə hərəkətlərdən 

istifadə edirlər. Bu cəhətdən həmin təsvirin Azərbaycanın, onun ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan diyarının musiqi mədəniyyətinin öyrənilməsi sahəsində 

özünəməxsus yer tutduğunu və mühüm elmi əhəmiyyət daşıdığını qeyd etmək 

olar Musiqinin milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasını təşkil etməsi haqqında  

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir ―Musiqi ayrı-ayrı dillərdə danışan, 

müxtəlif inkişaf yolları keçmiş, bir-birindən fərqlənən mənəvi və maddi 

dəyərlərə malik xalqların ən gözəl qarşılıqlı anlaşma və ünsiyyət vasitəsidir‖. 

II Kültəpə yaşayış yerindən əldə edilmiş polixrom boyalı keramikanın 

üzərindəki təsvirlərdən birində qara rənglə  dama formalı naxış, qırmızı rənglə 

heyvan rəsmi, qara rənglə hərəkət vəziyyətində iki insan çəkilmişdir. İnsanların 

biri qabaqda, digəri onun arxasında verilmişdir. Qabaqda gedən adamın  başında 

lələkdən çələng, belində yaya bənzər əşya var. Onun çiyinləri arxadakına 

nisbətən enlidir. Bir əli qabağa, digər əli isə arxadakı yoldaşına tərəfdir. 

Arxadakı insan əlini dirsəkdən bükərək yuxarı qaldırmışdır (2, s. 76)  (şəkil 1, 7) 

Bu təsvirin semantikası ilə bağlı araşdırma apararkən məlum olur ki, tədqiqatçı 

alim V.Əliyevin fikrinə görə orada insanların müəyyən bir iş dalınca getməsi əks 

olunmuşdur (5, s. 71). Tədqiqatçının fikri müəyyən qədər məntiqə uyğun olsa 

da,  oradakı bəzi elementlərə əsasən onun başqa bir süjeti də əks etdirdiyini qeyd 

etmək olar. Təsvirdə çiynində yaya bənzər əşya olan insanın bir əlini arxaya 

yoldaşına tərəf uzatması, arxadakı insanın isə əlini dirsəkdən bukülü şəkildə 

yuxarı qaldırmasına əsasən ehtimal etmək olar ki,  orada ova gedən insanların 

qabaqda təhlükənin olduğun hiss etməsi, bir-birlərinə bildirməsi süjeti 

verilmişdir.  

Qızılburun yaşayış yerindən aşkar olunmuş kişi fiquru öz orjinallığı ilə 

qədim Azərbaycan heykəltaraşlığının ən gözəl nümunəsidir (şəkil 1, 1). Bu 

fiqurun bənzəri hələlik nə Cənubi Qafqazın digər abidələrində, nə də Yaxın Şərq 

ölkələrində qeydə alınmamışdır. Heykəlin orjinallığı ondan ibarətdir ki, onun 

üzərində heç bir naxış vurulmadan ağ, qara və qırmızı rənglərdən istifadə 

edilməklə maddi və mənəvi mədəniyyətimizin öyrənilməsində özünəməxsus yer 

tutan maraqlı təsviri sənət nümunəsi yaradılmışdır. Orada kişinin bədəni incə 

xətlərlə qara və qəhvəyi rənğlə boyanmıştır. Üzü yastı, alını bir az qabarıq, baş 

və bədən üzvləri çox mütənasib şəkildə, paltarlı, çəkməli və papaqlı, sol əli 

kəmərinin üzərinə qoyulmuş formada, realist üslubda verilmişdir. Geyimin milli-

mənəvi dəyərlərimizi öyrənmək sahəsində elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

orada maddi mədəniyyətimizin bütün başqa ünsürlərindən daha çox,  milli 

xüsusiyyət də əks olunur, xalqın tarixi ilə bağlılıq təşkil edir, sabit etnik 

əlamətlərdən hesab edilir. Xalq yaradıcılığının tarixi, etnoqrafik və bədii 

xusüsiyyətləri öz əksini geyimlərdə tapır. Etnogenez məsələlərini 

aydınlaşdırmaq, xalqlar arasında mədəni-tarixi əlaqə və qarşılıqlı  təsir  

məsələlərini  müəyyənləşdirmək  işində  yardımçı material rolunu oynayır. 
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. 1, 2-Qızılburun (Əliyev, 1977); 3, 4- Şahtaxtı (Агаев, 2002); 5, 6-I Kültəpə 

(Абибуллаев, 1982); 7-:: Kültəpə (Baxşəliyev, 2004),8 I Maxta (Aşurov, 

Hüseynova, Əliyeva, 2015); 8- Ovçulartəpəsi (Baxşəliyev, Marro, Aşurov, 

2010) 

ġəkil 1 

İnsan  fiquru ilə yanaşı Naxçıvan diyarının Erkən Tunc dövrü abidələrindən 

aşkar olunmuş müxtəlif formalı heyvan fiqurları da, maddi və mənəvi 

mədəniyyətimizin öyrənilməsi sahəsində özünəməxsus yer tutur (şəkil 1, 8, 9).  

Onlar it, at, keçi, öküz fiqurlarından ibarətdir. I Kültəpənin Erkən Tunc dövrü 

təbəqəsindən (5, s. 141), Maxtadan (1, s. 66), Ovçulartəpəsindən (3, s. 348) belə 

keramika məmulatları aşkar olunmuşdur. Onların əksəriyyəti qırılmış halda əldə 

edilmişdir.  Naxçıvanla yanaşı Cənubi Qafqazdakı Böyük Kəsik və II Poylu (6, 

s. 25), Baba Dərviş (9, s. 95-97), III Yarımtəpə (11, s. 148), Ur, Tell Xəzinə (13, 

s. 5-24), Göytəpə, Təpə-Hisar, Təpə-Gavur abidələrində  (12, s. 15-18) və digər 

yerlərdə belə artefaktlar qeydə alınmışdır. İnsan fiquru kimi onlar da Naxçıvanda 

ibtidai heykəltarlaşlığın, bədii plastika sənətinin tarixinin bu dövrdən 

başlanıldığını  göstərir və dulusçuların sənətkarlıq qabiliyyətindən, bacarıq 

vərdişlərindən asılı  olmuşdur. İnsan fiqurlarından fərqli olaraq belə artefaktlar 

(heyvan fiqurları) insanların mənəvi mədəniyyəti, dini-ideoloji görüşləri ilə 

bağlılıq təşkil etmişdir  

Tunc dövrü insanların mənəvi mədəniyyəti ilə bağlı süjetin əks olunduğu 

maraqlı keramika məmulatları içərisində Şahtaxtı  nektopolunda aşkar edilmiş 

küpə tipli qablarda var (8, tab. XII, 1, 2).  Qablardan birinin boğazında  şaquli 

xət,  xətdən aşağıda  keçi, vəhşi eşşək və ya at,  onlardan aşağıda  isə kəsişən 

xətlərin kombinasiyasından ibarət kəmərvari naxış verilmişdir. Keçi düz durmuş 

vəziyyətdə, vəhşi at və ya eşşək isə arxa hissəyə baxan vəziyyətdə çəkilmişdir. 

Onların arasında bir qədər iri və fərqli şəkildə kəsişən xətlərdən ibarət başqa bir 

naxış, keçinin başı üzərində isə quş,  quşun yanında isə iki vəhşi çanavar 

çəkilmişdir. Canavarlardan biri keçini arxa hissədən boynundan tutmuşdur. 

İkinci canavar isə qabaqdan hücum etmişdir. Oradan  tapılmış digər qabın üzəri 

şaquli xətlərlə üç hissəyə ayrılmışdır. Birinci və üçüncü zolaq ensiz olsa da, 

ikinci  zolaq nisbətən enli çəkilmişdir. Üst zolaqda bir-birinin arxasınca quşlar 

sadə motivdə verilmişdir. Orta zolaqda keçilər, keçilərə hüçum edən çanavar və 

digər vəhşi heyvanlar çəkilmişdir. Üçüncü zolaqda isə kəsişən xətlərdən ibarət 

kəmərvari naxış verilmişdir (şəkil 1, 3, 4). Bu qablar forma və xüsusiyyətlərinə 

görə bir-birlərindən fərqlənsələr də, naxışlanma motivinə, yəni ornamentlərinə 

görə oxşardırlar). Bu qablar arasındakı oxşarlıq ondan  ibarətdir ki, hər ikisinin 
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naxışlanmasında quş, canavar, keçi rəsimləri kəsişən xətlərin kombinasiyasından 

yaranan kəmərvari naxışla birlikdə, çəkilmişdir. Yirtıcı heyvanların digər 

heyvanlara hücüm etməsi, heyvanların mübarizə səhnələrinin əks olunduğu bu 

tip təsvirlərin semantikası hər zaman müzakirə obyekti olmuş, bununla bağlı 

L.Vulli, A.Qraç, E.Kuzmin, M.Hartner və digər tədqiqatçılar müxtəlif fikirlər 

irəli sürmüşlər. L.Vulliye görə yırtıcı heyvanların dırnaqlılara hücum etməsi 

qələbəni simvolizə etmişdir (14, s. 81), A.Qraçın fikrinə görə belə rəsimlərdə  iki 

etnik qrupa aid totemlərin mübarizəsinin verildiyini, gücün nümayiş olunduğunu  

qeyd etmişdir (10, s. 31). M.Hartnerə görə bu tip  rəsimlər astral hadisələrlə 

bağlı olmuşdur (15, s. 12).  Fikirlər müxtəlif olsa da, onların hamısını birləşdirən  

əsas xüsusiyyət  ondan ibarətdir ki, belə təsvirlərdə qədim insanların dini-

ideoloji görüşləri, düşüncə tərzi əks olunmuşdur. 

Aparılan araşdırma nəticəsində sonda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz keramika məmulatlarından hər biri madi və mənəvi 

mədəniyyətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi öyrənmək üçün əvəzsiz 

mənbələrdəndir. Onlar Azərbaycanın və oun  ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvanın qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olduğunu, bu ərazidə 

məskunlaşmış qədim əkinçi-maldar tayfaların özünəməxsus zəngin 

mədəniyyətlərinin olduğunu göstərir.  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi : ―biz tarixi köklərimizi həmişə iftixar hissi ilə 

qiymətləndirməliyik və tarixi köklərimizin mənasını dünyaya bəyan etməliyik, 

yaymalıyıq, təbliğ etməliyik, onunla fəxr etməliyik. Ölkəmiz keçmişdəki kimi, 

xüsusən də bu gün bəşəri dəyərləri xüsusilə bərqərar edərək, onları öz milli 

ənənələri ilə, milli-mənəvi dəyərləri ilə birləşdirir‖.  
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РЕЗЮМЕ 

ТОГРУЛ ХАЛИЛОВ 

ОТРАЖЕНИЕ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА 

КЕРАМИКЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА 

 

У каждого народа есть система национальных и нравственных ценностей. 

Национальные и духовные ценности, являющиеся главным показателем существования 

нации, являются ее самым ценным достоянием. Национальные и духовные ценности-это 

наша история, язык, религия, традиции, менталитет, культура, литература и искусство. У 

нас есть много образцов материально-культурных ценностей, отражающих наши 

национально-духовные ценности. Одним из примеров такой материальной культуры 

являются керамические изделия. Как и во всех регионах Азербайджана, в Нахчыване в 

результате внимания и заботы государства о более глубоком изучении нашей истории, 

материальной и духовной культуры, в ходе археологических исследований, проводимых в 

развитии автономной республики, было обнаружено множество археологических 

материалов, отражающих нашу материально-духовную культуру, национально-духовные 

ценности. Одним из таких археологических материалов являются керамические изделия. 

Они состоят из глиняных горшков, человеческих и животных фигур и других артефактов. 

В статье отмечается, что изучение группы этих керамических изделий имеет большое 

научное значение в изучении наших национальных и духовных ценностей, материальной 

и духовной культуры. 

Ключевые слова: Нахчыван, глияные посуды, духовнaя культура 

 

SUMMARY 

TOGRUL KHALILOV 

DESCRIPTION OUR NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES IN THE CERAMICS OF 

THE BRONZE AGE 

Every nation has a system of national and spiritual values. National and spiritual values, 

which are the main indicator of a nation's existence, are its most valuable asset. National and 

spiritual values are our history, language, religion, traditions, mentality, culture, literature and 

art. We have many material and cultural examples reflecting our national and spiritual values. A 

group of such material and cultural samples are ceramics. As a result of the state's attention and 

care for the deeper study of our history, material and spiritual culture in Nakhchivan, as in all 

regions of Azerbaijan, many archeological materials reflecting our material and spiritual culture, 

national and spiritual values were found during archeological researches in the autonomous 

republic. One of such archaeological materials is ceramic products. They consist of clay pots, 

human and animal figures and other artifacts. In the article, a group of these ceramic products 

was studied and it was determined that they are of great scientific importance in the study of our 

national and spiritual values, material and spiritual culture. 

Key words: Nakhchivan, clay pottery, spiritual culture 
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ABġ-IN QAFQAZ VƏ MƏRKƏZĠ ASĠYA SĠYASƏTĠNDƏ GÜRCÜSTAN 

ƏRAZĠSĠNDƏKĠ MÜNAQĠġƏLƏRƏ YANAġMA 

 

Çoxqütblü dünyaya keçid prosesində özünün hegemonluğunu qoruyub saxlamağa, Qafqaz 

və Mərkəzi Asiya regionunda maraqlarını reallaĢdırmağa çalıĢan Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 

bölgədəki münaqiĢələrə münasibətinin tədqiqi, problemlərin tənzimlənməsindəki rolunun 

öyrənilməsi aktual əhəmiyyət kəsb edir. Bu həm münaqiĢələrin meydana çıxmasında ABġ-ın 

oynadığı rolu dərk etməyə, həm də onların uzunmüddətli tənzimlənmə prosesində ABġ-ın 

mövqeyinə hansı amillərin təsir etdiyini müəyyənləĢdirməyə imkan verə bilər. Eyni zamanda 

münaqiĢə iĢtirakçısı olan tərəflərin ABġ-la münasibətlərinin gələcəyini proqnozlaĢdırmağa 

Ģərait yaradar, münaqiĢələrin həlli üçün bu fövqəldövlətin hansı geosiyasi kontekstdə addım ata 

biləcəyini düzgün müəyyənləĢdirməyə imkan verər. 

Gürcüstan ərazisindəki Abxaziya və gürcü-osetin münaqiĢələri ilə bağlı ABġ-ın mövqeyi 

müxtəlif amillərin təsiri altında formalaĢmıĢdır. SSRĠ-nin dağılması ərəfəsində faktiki olaraq bu 

cür toqquĢma və münaqiĢələrin olması Sovet Ġttifaqını süquta apardığı üçün ABġ hər hansı 

çağırıĢların edilməsində maraqlı görünmürdü. Hər iki münaqiĢənin tənzimlənməsi prosesində 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatları müəyyən rol almaq üçün addımlar atmıĢdı. Lakin ABġ-ın bu 

münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində rolu heç bir zaman həlledici olmamıĢdır. Məqalədə 

ABġ-ın Mərkəzi Asiya və Qafqaz siyasətində Gürcüstan ərazisində mövcud olan Abxaziya və 

Tsxinvali regionundakı gürcü-osetin münaqiĢələrinə yanaĢması tədqiq və təhlil edilmiĢdir. Bu 

münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində Amerikanın fəal iĢtirakını əngəlləyən amillərin 

müəyyənləĢdirilməsinə cəhd göstərilmiĢdir. 

Problemin və qoyulan tədqiqat suallarının cavablandırılması üçün realizm metodoloji 

yanaĢmasına üstünlük verilmiĢ, siyasi elmin müxtəlif tədqiqat metodlarından istifadə edilmiĢdir.   

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmiĢdir ki, ABġ bu separatçı qurumları Rusiyanın 

geosiyasi oyunlarının bir vasitəsi hesab edir və onları tanımır. Rusiyanın Cənubi Qafqazda 

nüfuzunun sürətlə gücləndiyi, ABġ-Türkiyə münasibətlərində kifayət qədər gərginliklərin 

yaĢandığı bir dövrdə ABġ-ın bu münaqiĢələrin tənzimləməsində həlledici rol oynaması yaxın 

perspektivdə həlledici görünmür.  

Açar sözlər: ABġ, Gürcüstan, Abxaziya, osetinlər, münaqiĢə, geosiyasət, Cənubi Qafqaz  

 

XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərindən etibarən dünyanın iki fövqəldövlə-

tindən biri, dünya totalitarizminin əsas mərkəzi sayılan Sovet Sosialist 

Respublikalar İttifaqında tənəzzül prosesləri gücləndi. ABŞ başda olmaqla 

kapitalist dünyası ilə müxtəlif sferalarda – xüsusən hərbi təhlükəsizlik, silahlan-

ma məsələlərində daim yarış halında olan SSRİ bu yarışda kifayət qədər güc 

itirir, əsas diqqət dünya ağalığı uğrunda mübarizəyə yönəldildiyi üçün daxili 

sosial-iqtisadi durum pisləşir,  ittifaq daxilində millətlərarası münasibətlər 

kəskinləşirdi. Mərkəz milli siyasətdə ciddi və ardıcıl səhvlərə yol verirdi. Bu isə 

illərdən bəri yığılmış problemlərin daha qabarıq şəkildə ortaya çıxmasına, 

keçmiş SSRİ-yə daxil olan respublikaların ərazisində vaxtilə müxtəlif formalar-

da ―boğulmuş‖, ―dondurulmuş‖ münaqişələrin yenidən alovlanmasına rəvac 

verirdi. Bu amillərdən təbii ki, Sovet İttifaqının ən böyük rəqibi – Amerika 

Birləşmiş Ştatları da yararlanmağa çalışırdı. Bütün bu proseslər Sovet İttifaqının 

süqutuna gətirib çıxardığı kimi, SSRİ-nin süqutu da öz növbəsində 
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münaqişələrin daha da alovlanmasına rəvac verdi. Ümumilikdə, Qafqaz bölgəsi 

ən problemli bölgələrdən biri kimi ön plana çıxdı. Təkcə Cənubi Qafqazda üç 

aktiv münaqişə zonası –Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Tsxinvali regionu 

meydana çıxdı. Tarixi baxımdan qiymətləndirsək bu bölgələrin hər birində 

SSRİ-nin qurulmasına qədərki dövrdə də münaqişələr baş vermişdi. Münaqişələr 

Cənubi Qafqaz regionu ölkələrinin taleyində faciəvi rol oynasalar da, böyük 

dövlətlərin öz maraqlarını təmin etmələri üçün həm də bir vasitəyə çevrildilər. 

Məhz bu amil də Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin tənzimlənməsində 

çətinliklər yaradır.  

Abxaziya və Gürcüstanın Tsxinvali regionundakı gürcü-osetin 

münaqişələrində isə Amerika Birləşmiş Ştatları heç vaxt vasitəçi tərəf rolunda 

çıxış etməmişdir. Hətta Gürcüstan üzərində ABŞ təsirinin ən güclü olduğu 2003-

2008-ci illərdə də münaqişənin həlli prosesində bu dövlətin rolu Gürcüstan 

ordusununun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər və bəyanatlarla 

məhdudlaşmışdır. Ermənistanın işğalı nəticəsində yaranmış və artıq 

postmünaqişə mərhələsinə keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə müqayisədə 

ABŞ-ın bu münaqişələrdə daha zəif iştirakına təsir göstərən amillərin 

müəyyənləşdirilməsi də vacib məqamlardan biridir. 

1. XX əsrin son onilliyində  Qafqazda ABġ-Rusiya rəqabəti və 

Gürcüstandakı münaqiĢələr 

Hələ 1993-1994-cü illərdə Cenevrədə Rusiyanın vasitəçiliyi və BMT-nin 

himayəsi altında Gürcüstan ərazisindəki münaqişələrlə bağlı başladılan 

danışıqlarda ABŞ müəyyən nəzarət imkanları əldə etmək üçün BMT Baş 

Katibinin Dostları Qrupunun tərkibinə daxil olmuşdu. Qeyd edək ki, Cenevrədə 

başladılan danışıqlarda iştirak edən 1993-cü ildə yaradılmış BMT Baş Katibinin 

dostları qrupuna ABŞ ilə yanaşı, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və Rusiya 

nümayəndələri də daxil idilər (16).  

Keçmiş Sovet İttifaqının ən nüfuzlu bürokratlarından biri olmuş 

E.Şevardnadzenin hakimiyyətdə olduğu dövrdə ABŞ-ın Gürcüstana ciddi təsir 

edəcək və onu Rusiya geosiyasi oxundan uzaqlaşdıracaq tədbirlər həyata 

keçirmək imkanları məhdud idi. Lakin buna baxmayaraq ABŞ Abxaziya və 

Cənubi Osetiya məsələlərində Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsini bütün 

dövrlərdə dəstəkləmişdir.  Bu dövrdə bölgə dövlətlərini Rusiyadan 

uzaqlaşdırmaq, onun təsirindən çıxarmaq üçün Qərbin də dəstəklədiyi ―Qafqaz 

evi‖ ideyasının reallaşdırılması üçün addımların atılması Moskva tərəfindən 

kifayət qədər narahatlıqla qarşılanırdı. Məhz Azərbaycan Prezidenti Heydər 

Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin təşəbbüsü ilə ―Tbilisi 

bəyannaməsi‖nin imzalanması bu istiqamətdə atılan ən mühüm addımlardan biri 

olmuşdur. Belə olan halda Rusiya Federasiyası Gürcüstan və ümumilikdə 

Cənubi Qafqaz üzərində itirdiyi təsiri bərpa etmək üçün regional təşəbbüsləri öz 

xeyrinə dəyişməyə çalışırdı. 1996-cı il iyunun 3-də ―Qafqaz dördlüyü‖ 

adlandırılan Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın dövlət başçılarının 

Kislovodskidə keçirilən görüşü zamanı ―Qafqazda əmin-amanlıq, sülh, iqtisadi 

və mədəni əməkdaşlıq Bəyannaməsi‖nin qəbul edilməsi (2, s. 341) də Rusiyanın 

bu cəhdlərinin bariz nümunələrindən biri hesab edilə bilərdi.  Professor Hicran 

Hüseynova iki bəyannamənin müqayisəsini apararaq göstərir ki, birinci 

bəyannamə Qafqazın münaqişə və müharibələrdən qurtarılmasının konkret 
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yollarını müəyyənləşdirdiyi halda, ikinci bəyannamə onları konservləşdirirdi (1, 

s.87). Bu isə Rusiya tərəfindən mövcud status-kvonu qorumağa hesablanmışdı.  

Əvəzində isə 1998-ci ilin yazında ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya 

istisna olmaqla, MDB ölkələrinin ABŞ-ın hərbi məsuliyyət zonasına daxil 

olduğunu açıqlamışdı. 1 oktyabr 1998-ci ildən - Ukrayna, Belarus, Moldova və 

Cənubi Qafqaz, 1 aprel 1999-cu ildən - bütün Orta Asiya, Keçmiş Sovet 

respublikaları ərazisində fəaliyyət göstərməyə hazır olmaq vəzifəsi həvalə 

edilmiş silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti ABŞ-ın kontinental hissəsində dislokasiya 

edilmiş, hərbi infrastruktur isə Fars Körfəzi zonasında yerləşdirilmişdir. Xəzər 

hövzəsindən Qərbə enerji resurslarını daşıyan kəmərlərin Gürcüstan ərazisindən 

keçməsi, ABŞ-ın dəstəyi ilə Şərqdən Qərbə yeni İpək yolunun yaradılması 

cəhdləri Gürcüstanı ABŞ-ın Qafqaz və Mərkəzi Asiya siyasətində vacib bir ölkə 

kimi önə çıxarmışdı. Bu baxımdan NATO-nun buradakı fəaliyyəti mütənasib 

olaraq artmışdır. ABŞ Gürcüstanın möhkəmlənməsi üçün bu ölkəyə hərbi 

yardımlarını tədricən artırmış, silah təchizatı və xüsusi texnika almaq üçün vəsait 

ayırmışdır. Bütün bunlar Rusiya Federasiyasının 1999-cu ildə qəbul etdiyi Milli 

Təhlükəsizlik Konsepsiyasında Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun Rusiyanın 

nüfuzunun təhlükə altında olduğu bölgə kimi qeyd olunmasına gətirib çıxarmışdı 

(3, s. 243).  

Bu xüsusən 2003-cü ildə Qızılgül inqilabının baş verməsindən sonrakı 

mərhələdə güclənmişdir. O dövrdən başlayaraq Gürcüstanın müdafiə məkanı 

amerikalı məsləhətçilər tərəfindən formalaşdırılmağa başlamış, gürcü hərbi 

maşınının NATO relslərinə tədricən köçürülməsi prosesi həyata keçirilmiş, 

gürcü hərbi mütəxəssisləri NATO-nun təhsil müəssisələrində hazırlanmağa 

başlanılmışdı.  

2. Abxaziya və gürcü-osetin münaqiĢələrinə münasibət 

Müasir mərhələdə Abxaziya və Tsxinvali regionunda qurulmuş qondarma 

Cənubi Osetiya ABŞ ssenarisinə görə XXI əsrin dünya nizamına uyğun gəlmir. 

Bu münaqişələr ABŞ-ın Cənubi Qafqazda dəstəklədiyi enerji və nəqliyyat 

layihələri üçün təhdid, Rusiyanın istifadə edə biləcəyi əhəmiyyətli ―silahlar‖dır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, NATO-ya qoşulmaların qarşısını almaqda Rusiya 

Federasiyasının ―veto‖ hüququ yoxdur. Bu o deməkdir ki, zərurət yaranarsa, 

ABŞ və NATO Rusiyanın Cənubi Qafqazda milli maraqlarını görməzdən gələ 

bilər. O zaman Gürcüstan-Abxaziya və Gürcüstan-osetin münaqişəsi 

zonasındakı hadisələr Vaşinqton və Tiflis üçün əlverişli ssenari üzrə inkişaf 

edəcəkdir. ABŞ bu münaqişə zonalarına öz sülhməramlılarını yerləşdirə bilsə, 

yaxud NATO Yuqoslaviyada olduğu kimi burada da sülhməramlı əməliyyatlar 

keçirib situasiyanı dəyişdirə bilsə bu Rusiyanın qapısı ağzında daha əhəmiyyətli 

nöqtələrə yerləşmək deməkdir. Əməliyyatın konsepsiyası belə görünə bilər: 

- Rus ―sülhməramlı‖larının təhlükəsizlik zonasından çəkilməsinə nail 

olmaq; 

- Rus qüvvələrini NATO hərbi qulluqçuları ilə əvəz etmək və ya Qərbə 

dost olan MDB ölkələrindən ittifaq kontingentlərini cəlb etmək; 

- Qali bölgəsinin heç olmasa bir hissəsini ələ keçirmək;  

- Qərbdən kömək istəyəcək mühacir Abxaziya hökumətini bölgənin 

idarəçiliyinə gətirmək, Osetin üçün də oxşar model formalaşdırmaq; 

- Rusiyanın hərəkətlərini neytrallaşdırmaq; 
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- Sonrakı mərhələdə Abxaziya və Tsxinvali regionunda NATO bazalarını 

yerləşdirmək.  

 ABŞ bü cür geosiyasi planı gerçəkləşdirmək üçün əlverişli şərait 

əldə edə bilsə nəticə olaraq əvvəlcə Rusiyanın Cənubi Qafqaz ölkələri üzərində, 

daha sonra bütün Şimali Qafqaz üzərində nəzarətini sarsıda biləcək.  

2008-ci ildən sonrakı dövrdə ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasətində nisbətən 

geri çəkilmə müşahidə edilsə də, bu dövrə qədər yuxarıdakı planın həyata 

keçirilməsi üçün müəyyən dolayı yollarla addımlar atılmışdır. Əgər Abxaziya 

münaqişə zonasının sahillərinə yaxın dəniz sularında 1990-cı ildə NATO 

dövlətlərinin beş gəmisi vardısa, 1996-cı ildə bu rəqəm 27 olmuşdu. NATO, 

Gürcüstan və Türkiyə Silahlı Qüvvələri Qara dənizdə və Gürcüstan ərazilərində 

bir neçə dəfə birgə təlimlər keçirmişdilər. ABŞ-ın Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinə 

hərbi-texniki yardımı (məsələn, İrokez vertolyotları), ölkənin xüsusi təyinatlı 

hissələrinin Amerika hərbi mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanması da bu 

cəhətdən xüsusi qeyd edilməlidir  (4, s. 45). 

Ancaq unutmamaq lazımdır ki, bu həqiqətə baxmayaraq 1994-cü ildə 

Gürcüstan və ABŞ arasındakı münasibətlər hələ də ən aşağı səviyyədə idi. ABŞ-

a dövlət səfəri zamanı Şevardnadze heç vaxt Klintondan rəsmi bir yeməyə dəvət 

ala bilməmişdi. Əvvəllər Şevardnadze ilə yaxın münasibətlər qurmuş ABŞ-ın 

keçmiş Dövlət Katibi Ceyms Baker, Gürcüstan Prezidentinin ABŞ-a səfəri 

zamanı amerikalı investorların Gürcüstanda ciddi marağına səbəb ola bilmədi. 

1994-cü ilin tamamında ABŞ hökuməti Gürcüstana yardım göstərmək üçün 

yalnız 70 milyon dollar ayırmağı planlaşdırırdı. Gürcüstan qüvvələrinin 

məğlubiyyətindən sonra ABŞ Prezidenti Bill Klinton Şevardnadzeni rəhbərliyinə 

və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə davamlı dəstək verəcəyinə əmin etdi. 

Klintonun məktubunda yazdığı kimi, 5 oktyabr 1993-cü il tarixində, ABŞ-dan 

Gürcüstana kömək məqsədilə doqquz uçuş həyata keçirildi və çoxlu ərzaq, çadır, 

yorğan və paltar gətirildi. 

Təhlillər göstərir ki, 1994-cü ildə Qərb ölkələrinin Gürcüstan siyasəti 

aşağıdakı məqsədləri güdürdü: 

 Dövlət quruculuğu prosesini və demokratikləşmə siyasətini dəstəkləyərək 

bölgədəki siyasi sabitliyi gücləndirmək; 

 Bazar islahatlarını təşviq etmək; 

 Cənubi Qafqaz dövlətlərinin Rusiyaya münasibətdə suverenliyini 

gücləndirmək, lakin bununla paralel Rusiya ilə açıq qarşıdurmadan çəkinmək. 

1994-cü ildə Klinton Rusiyanı yaxın xaricdə təcavüzkar hərəkətlərə təhrik 

etməmək üçün diqqətli idi. ABŞ-ın bu ehtiyatlı yanaşması qismən ABŞ-ın 1994-

cü ildən əvvəl Şevardnadzeni dəstəkləməyə çalışdığı bəzi geriləmələrə görə idi. 

1992-ci ildən başlayaraq, ABŞ Gürcüstan Prezidentinin həyatına sui-qəsdlərin 

hər dəfə təkrarlandığı şəraitdə Gürcüstan təhlükəsizlik xidmətinin zabitlərini 

yetişdirməyə başladı. 1993-cü ilin mayında yüksək səviyyəli bir Amerika 

rəsmisi Fred Woodruff, Şevardnadzenin şəxsi təhlükəsizliyini təmin etmək 

vəzifəsi ilə Gürcüstana gəldi. Ancaq 1993-cü ilin yayında naməlum şəraitdə bir 

avtomobildə öldürüldü (14). 
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O dövrdə Avropa İttifaqı çox fəal idi. Qeyd etmək lazımdır ki, 90-cı illərin 

ortalarına qədər ABŞ və Aİ ölkələri Cənubi Qafqazda iqtisadi deyil, siyasi 

maraqlarına daha çox əhəmiyyət verirdilər. 

Qərbin bütün gücləri arasında ilk dəfə 1992-ci ilin martında Gürcüstana 

səfir göndərən Almaniya olmuşdur. Qərbdəki nüfuzundan istifadə edərək Eduard 

Şevardnadze qərb tərəfdaşlarını, ilk növbədə ABŞ-ı və müxtəlif beynəlxalq 

təşkilatları Abxaziyaya təzyiq göstərmək üçün cəlb etməyə çalışırdı. Tiflisin 

Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsində mövqeyini dəstəkləyən Vaşinqton olmuşdu. 

ABŞ Abxaziyada qurulmuş qeyri-qanuni və separatçı rejimin nümayəndələrinin 

BMT tribunasına yol tapmalarının qarşısını dəfələrlə almış, ABŞ-a giriş 

vizalarını mütəmadi olaraq rədd etmişdi. Rəsmi Tiflisin təsiri ilə 

formalaşdırılmış mühacir Abxaziya hökuməti təmsilçisinə isə BMT-nin Nyu-

Yorkdakı mənzil-qərargahında mətbuat konfransı təşkil etmək fürsəti verilmişdi 

(5, s.13). 

Separatçı Abxaziya ―rəhbərliyi‖ öz növbəsində Tbilisiyə mümkün 

tabeçiliyin qarşısını almaq, qondarma qurumun beynəlxalq səviyyədə tanınması 

üçün şərait yaratmağa çalışırdı. Bu məsələdə Abxaziya separatçıları ABŞ-ın 

geosiyasi proseslərdə rəqibi olan Rusiya ilə əlaqələrin qurulmasına cəhd 

göstərirdilər. Separatçı rejimin rəhbərliyi Abxaziyanın Rusiya Federasiyasına 

subyekt olaraq daxil olmayacağını qeyd etsələr də, sıx Rusiya-Abxaz 

münasibətlərini təmin edən müvafiq sənədlərin hazırlanması istiqamətində iş 

aparmışlar. Separatçı rejimin başçıları bölgədə Rusiya sülhməramlılarının 

olmasını sülhün və Gürcüstan tərəfindən hərbi əməliyyatların başlamamasının 

qarantı kimi qiymətləndirirlər. Üstəlik, bu, Gudautadakı Rusiya hərbi bazasına 

şamil edilmişdi. Mərkəzi Gürcüstan hakimiyyətinin bu bazanı ləğv etmək 

cəhdləri separatçıların və yerli əhalinin müqaviməti ilə qarşılaşmışdı. Abxaziya 

bazanın ləğv edilməsindən sonra, yeni sülhməramlıların, məsələn, BMT, 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı vasitəsi ilə və ya NATO ilə sıx 

əməkdaşlığa meylli olan ölkələrdən qüvvələrin gətirilməsinə qarşı çıxır. 

Abxaziyada sülhməramlıların mövcudluğunun Aİ-nin Şurası tərəfindən 

dəstəkləndiyini qeyd etmək vacibdir, çünki Gürcüstanın qərb tərəfdaşları 

sülhməramlı əməliyyatlarda müstəqil iştirak etməyə meylli deyillər. 

ABŞ, eyni zamanda Gürcüstan dövlətinin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək 

üçün Abxaziyaya qarşı mümkün hərbi əməliyyatı da inkar etmədən silahlı 

qüvvələrinin qurulmasında Gürcüstana müəyyən dövrlərdə fəal yardım 

göstərmişdir. Gürcüstanla birlikdə öz ərazisində və Qara dənizdə həyata 

keçirilən bir sıra hərbi manevrlər bir sıra mütəxəssislərin fikrincə, Abxaziya 

sahillərinə enmə əməliyyatı da daxil olmaqla Abxaziyaya güc təsir 

elementlərinin kəşfiyyatı və inkişafı ilə əlaqəli olmuşdur.  

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Corc. V. Buşun prezidentliyi 

dövründə ABŞ-Gürcüstan münasibətlərində xüsusi yaxınlaşma müşahidə 

olunmuşdur. Bu çərçivədə, Şevardnadzenin Amerikaya səfəri zamanı (3 oktyabr 

2001) Harvard Universitetində Rusiyaya qarşı açıq hücumların yer aldığı nitqi 

Gürcüstanın ABŞ-dan çox yönlü siyasi və diplomatik dəstək aldığını 

təsdiqləyirdi. Şevardnadze xüsusilə Rusiya Federasiyasını Qərbə qarşı güc 

mərkəzləri yaratmağa çalışmaqda günahlandırırdı. O, Moskvanın hərbi 

əməliyyatların Gürcüstan ərazisinə köçürülməsi planlarını Tbilisinin müstəqil 
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siyasi kursunu dəyişdirmək üçün rəhbərliyinə kobud təzyiq kimi təqdim etmiş və 

demişdi: “Rusiya Qərblə sıx və hərtərəfli əməkdaĢlıq etməyə qərar verərsə, eyni 

zamanda rəqib güc mərkəzləri və ya qütblər yaratmaq cəhdlərindən imtina 

edərsə, bu, rusların özləri dublyaj etməyi üstün tutduqları üçün ən xoĢagələn 

inkiĢaf olacaqdır”(7). 

Şevardnadze çıxışında Gürcüstan ərazisindəki münaqişələrə toxunaraq 

demişdi: 

“Bilirsiniz ki, xalqımın son illərdə yaĢadığı ən böyük faciə Abxaziyadakı 

münaqiĢədir. Separatçılar və xarici qüvvələrin apardığı etnik təmizləmə 

nəticəsində minlərlə insan orada öldü və 300.000 nəfər məcburi köçkün düĢdü. 

Bu günə qədər bu insanlar evlərindən və icmalarından ayrılmıĢ vəziyyətdə 

qalırlar və ağır Ģəraitdə yaĢamağa davam edirlər. Onların davamlı xəyalı 

qayıtmaqdır. Bütün zolaqlı muzdlular və avantüristlər etnik gürcü əhalisini 

Gürcüstanın bu qədim ərazisindən qovmaq üçün mübarizə apardılar. 

Hava hücumları da daxil olmaqla əməliyyatlar baĢqa bir ölkənin 

hərbçiləri tərəfindən planlaĢdırılır və təmin olunurdu” (7). 

ABŞ-Gürcüstan yaxınlaşmasında 11 sentyabr hadisələrindən sonra 

terrorizmə qarşı birgə mübarizənin böyük rolu olmuşdur. Bu dövrdə ABŞ region 

ölkələrini dünyanın müxtəlif yerlərindəki sülh əməliyyatlarına daxil etmişdir. 

Bundan başqa müxtəlif proqramlarla əməkdaşlığı genişləndirmişdir. GTEP 

(Georgia Train and Equip Program) və Georgia Sustainment and Stability 

Operations Program kimi proqramlar da Gürcüstanın hərbi gücünün 

artırılmasında, orduda dəyişikliklər sahəsində ABŞ-ın dəstəyini göstərən geniş 

həcmli proqramlar olmuşdur. 2002-ci ildə ABŞ və Gürcüstan arasında imzalanan 

GTEP proqramı yüz ildən sonra Rusiyanın nəzarəti altında olan bir bölgədə 

hərbi-geostrateji mühitin yaranması, Rusiya və ABŞ maraqlarının toqquşmasına 

səbəb olmuşdur. 2002-ci il aprelin 29-da Müdafiə Departamenti GTEP-in 

başladığını elan etmişdir. 64 milyon dollarlıq bu proqram Prezident Corc Buşun 

qərarı ilə Gürcüstan Dövlətinin terrorizmə qarşı gücünü artırmaq və Pankisi 

dərəsində vəziyyəti ələ almaq üçün dəstək istəməsinə cavab olaraq başlamışdır. 

Gürcüstan Sərhəd Təhlükəsizliyi və Hüquq Mühafizə proqramı ilə ABŞ artıq 

Gürcüstan Sərhəd Qüvvələrinə, Müdafiə Nazirliyinə, Gömrükçülərə 

kommunikasiya alətləri, maşınlar və helikopterlər, izləmə və aşkarlama 

cihazları, komputerlər və sairlə təmin etmişdi. 2002-ci ilin ortalarında ABŞ 

Ordusu Mühəndislər Korpusu Avropa Nahiyəsi (US Army Corps of Engineers' 

Europe District) Gürcüstan Dövlət Sərhəd Müdafiə Departamentinin 10 illiyini 

təntənəli şəkildə qeyd etməyə yardım etmiş, Aleksevsk Hava Bazasında 

yenilənmiş aviasiya təmiri təsisatının açılışı olmuşdu. GTEP 2004-cü ildə sona 

çatmış, bundan sonra ABŞ Avropa Kommandanlığı GTEP-i GSSOP-la əvəz 

etmişdir. Bu proqram Gürcüstan qüvvələrini təlim və təmin etməyi, komanda 

heyətini İraq Azadlıq Əməliyyatına(Operation Iraqi Freedom) hazırlamağı 

nəzərdə tuturdu (6). Belə bir şəraitdə ilk dövrlər Putin Rusiyası Gürcüstanı 

diplomatik yollarla öz təsirində saxlamağa çalışmışdır.  

Beləliklə aparılan təhlillər göstərir ki, SSRİ-nin digər ərazilərində olduğu 

kimi Gürcüstan ərazisindəki münaqişələr də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

kəşfiyyat orqanları tərəfindən SSRİ-nin çökdürülməsi üçün hazırlanmış planın 

vacib alətlərindən biri kimi istifadə edilmişdir. Münaqişənin qızışdırılması üçün 
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xarici kəşfiyyat nümayəndələri demokratiyanın inkişafına yardım və digər adlar 

altında abxaz separatçılarının liderlərinə maliyyə yardımları edirdilər. Gürcülər 

arasında da şovinizmi yayan fikirlərin müəllifləri ―şirnikləndirilirdi‖. Xarici 

kəşfiyyat SSRİ-dəki prosesləri sürətləndirməklə İmperiyanın çökməsinə nail 

olmuşdu. Lakin müstəqil Rusiya Federasiyasının kəşfiyyat orqanları da yaranmış 

vəziyyətdən öz xeyrinə istifadə etməyə çalışmışdı. Bu isə ―düşmənin silahını ələ 

keçirib özü üçün istifadə‖ etmək idi. SSRİ-dən ayrılaraq müstəqilliyini élan 

etmiş və beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilmiş Gürcüstanda öz maraqlarını 

qorumaq üçün Rusiya abxaz separatçılarını dəstəkləməyə başlamışdı. 1990-cı 

illərin əvvəllərində Cənubi Osetiyada və Abxaziyada separatçı hərəkatlar ilə 

Gürcüstan hökümət qüvvələri arasında döyüşlər baş vermişdir. Münaqişə üçün 

əsas keçmiş Sovet İttifaqı dövründə hər iki bölgənin məhdud muxtariyyətinin 

olması idi. İndi bölgə əhalisi bu muxtariyyətin genişləndirilməsinə can atırdı.  

XX əsrin 90-cı illərinin ortlarında münaqişələr sakitləşdirildi və hər iki 

münaqişə zonasına sülyaradıcı qüvvələr daxil edildi. Nə qədər ki, Gürcüstan 

MDB çərçivəsində Rusiya ilə fəal əməkdaşlıq edirdi münaqişələrin həlli ilə 

bağlı, xüsusi ilə Cənubi Osetiya münaqişəsinin həlli ilə bağlı optimist fikirlər də 

səsləndirilirdi. SSRi-də uzun müddət yüksək postlarda çalışmış Eduard 

Şevardnadze həm Rusiya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətdə 

neytrallığı saxlamağa çalışırdı. Cənubi Osetiya adlı ―potensial bomba‖ o zaman 

Rusiya üçün vacib silaha çevrildi ki, Gürcüstanda ―qızılgül inqlabı‖ baş verdi və 

Amerikameyilli Saakaşvili rejimi hakimiyyətə gəldi. Gürcüstanda ―qızılgül 

inqilabı‖ ona görə baş verdi ki, Amerika ―Qafqaz qapısı‖ olan Gürcüstanı tək 

başına nəzarət altına almaq niyyətinə düşdü. Təsadüfi deyildir ki, Amerikanın 

məhşur analitiklərindən biri olan A.Koen Gürcüstanın geosiyasi əhəmiyyətindən 

belə bəhs edirdi: ―Qara dənizin Türkiyə ilə sərhədlənən strateji hövzəsinə 

nəzarət edərək, Ermənistanın dənizə çıxıĢını Qərbdən kəsərək, Gürcüstan elə bil 

Qafqaza giriĢ qapılarının açarlarını öz əlində saxlayır” (16, s.44). Əslində, 

―qızılgül inqilabı‖nın maaliyyə dəstəkçiləri sırasına baxmaq yetərli idi ki, bu 

inqilabı hansı ölkənin etdiyi məlum olsun. Rusiyanın Qafqazdakı forpostu 

Ermənistan idisə, Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanda özünə sadiq şəxsləri 

hakimiyyətə gətirməklə bu ölkədən maraqlarının müdafiəsi üçün dayaq 

məntəqəsi rolunda istifadə etməyə cəhd göstərdi.  

2008-ci ildə baş verən proseslər, Rusiyanın faktiki olaraq Cənubi 

Osetiyadakı separatçı bölgəni nəzarət altına alması ilə nəticələnmişdi.  

Amerikanın dəstəklədiyi və regionda maraqlarının müdafiəsi məqsədi ilə 

dayaq məntəqəsinə çevirmək istədiyi Gürcüstan müharibədən hərbi-siyasi 

məğlubiyyətlə çıxdı. Müharibə nəticəsində bu ölkə hüquqi baxımdan olmasa da 

faktiki olaraq Cənubi Osetiya və Abxaziyanı itirdi. ABŞ və Qərb dövlətlərinin 

ciddi dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmiş Saakaşvali hakimiyyətinin nüfuzuna ciddi 

zərbə dəydi.  

Cənubi Osetiya və Abxaziya bu gün Rusiya, Suriya, Nikaraqua kimi 

dövlətlər tərəfindən müstəqil dövlət kimi tanınsa da, faktiki olaraq Rusiyanın 

federasiya subyektinə çevrilmişlər. Bölgədə Rus ordusunun hərbi bazaları 

yerləşdirilib. Bölgələrin sepratist liderləri sıx-sıx Gürcüstan təhlükəsini gündəmə 

gətirərək Rusiyanın bu ölkə üzərindəki təzyiq vasitələrindən biri rolunu 

oynamaqdadırlar.  
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Hərbi müdaxilə ilə bölgədə mühüm hərbi-siyasi üstünlük əldə edən Rusiya 

müharibədən sonra Cəbubi Osetiya və Abxaziyada hərbi bazalar qurmuşdur. 

Bundan başqa Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki Oçamçirdə (Abxaziya) hərbi 

dəniz bazası var. Rusiyanın ABŞ-ın MDB məkanındakı ən yaxın müttəfiqi 

Gürcüstana müdaxiləsi onun nüfuzuna ciddi zərbə olmuşdu. Müharibədən 

sonrakı bir ildə həm ABŞ, həm də Aİ daha mühüm maraqları üçün Rusiya ilə 

əməkdaşlığı yenidən bərpa etmişlər. 

Hazırda Gürcüstan və Cənubi Qafqazın geopolitik əhəmiyyətinə dair tez-

tez müraciətlərə baxmayaraq, nə ABŞ, nə də Avropa İttifaqı üçün əsas maraq 

bölgəsi deyil. Bölgədəki Qərb siyasəti mövcud vəziyyəti qorumağa və yeni 

qarşıdurmaların qarşısını almağa yönəlib (13, s.323). 

Bir çox tədqiqaçıların gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, Gürcüstanın ABŞ 

və Avropa İttifaqı ilə münasibətləri səhv düşüncələr üzərində qurulmuşdur. 

Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Qərb və Gürcüstan hər tərəfin maraqlarını 

ifadə etmək üçün səylə ortaq bir dil axtardılar. İnsani və ya maddi yardımla 

əlaqəli sahələrdə bu səylər qismən nəticə vermişdir. Ancaq digər vacib sahələrdə 

ünsiyyət və qarşılıqlı anlaşma çatışmazlığı var idi. Qərb ölkələrini və gürcü 

həmkarlarını ayıran məsafənin olması bir neçə amil ilə izah olunur. Birincisi, 

Gürcüstan elitası sürətli qazancla maraqlanırdı, ABŞ və Avropa İttifaqı isə 

uzunmüddətli davamlı proqramlar həyata keçirməyə meyllidir. Şevardnadzenin 

dövründə siyasi və hökumətin qeyri-sabitliyi korrupsioner məmurları ən qısa 

müddətdə mümkün qədər çox şey almağa sövq etdi. Təhlükəsizlik təhdidləri və 

zorakılıqları, habelə Çeçenistan münaqişəsi ilə əlaqədar Rusiyadakı siyasi 

təzyiqlər, siyasi gözlənilməzlik hissini artırdı və onları dar mənafelərdən çıxış 

etməyə təşviq etdi. Nəticə olaraq, Qərb üçün Gürcüstan rəsmilərinə sürətli şəxsi 

qazanc vəd etmədikləri təqdirdə orta müddətli qərarları qəbul etmək çətin idi. 

İkincisi, həm ABŞ, həm də Qərbi Avropada Gürcüstanla yaxın işbirliyinin 

tarixi yaddaşı yoxdur. Bəzi Qərb ölkələri Sovet İttifaqının 1921-ci ildə ilhaq 

etməsinə qədər Gürcüstanda yalnız qısamüddətli maraqlara malik idilər. Bu 

ortaq tarixi təcrübənin olmaması Qərbi və Gürcüstanı bugünkü siyasət üçün 

ortaq tarixi istinad nöqtələrindən məhrum edir. Bundan əlavə, Qərb ölkələrində 

və beynəlxalq təşkilatlarda qərar qəbuletmə prosesinin mürəkkəbliyindən 

qaynaqlanan çətinliklər var. Bu, xüsusilə Aİ üçün doğrudur. Sovet sisteminin 

mərkəzləşdirilmiş siyasətinə öyrəşmiş və uzun müddət Avropaya inteqrasiya 

prosesi ilə tanış olmayan gürcülər, Aİ daxilindəki məsələlərin necə həll 

olunduğundan (ya da) həll edilməsindən təəccübləndilər və məyus oldular. 

Üçüncüsü, Gürcüstan və Qərb arasındakı anlaşılmazlıqlar hər iki tərəfin 

həddindən artıq gözləntiləri ilə daha da kəskinləşdi. Qərb Qafqaz tərəfdaşlarına 

Cənubi Qafqazın əsas geosiyasi bölgələrdən biri olduğunu söyləməklə, 

Gürcüstanın Qərbin siyasi və hərbi köməyi ilə bağlı qeyri-real ümidlərini 

alovlandırdı. ―Cənubi Osetiya‖ və Abxaziyadakı hərbi məğlubiyyətlər 

nəticəsində Gürcüstan rəhbərliyi daxili təhlükəsizlik problemlərini təkbaşına həll 

edə bilmədiyi zaman Qərb güclərinə etibar etməyə başladı. Daxili münaqişələri 

və nəzarətsiz əraziləri ilə Gürcüstanın NATO-ya üzv olmağa hazır olmadığı 

aydın oldu (13, s.325). 

ABŞ enerji layihələrini dəstəkləyərək Gürcüstanda böyük ümidlər 

yaratmışdı, lakin neft və qaz layihələrinin Gürcüstanın iqtisadi böyüməsini 
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əhəmiyyətli dərəcədə artıracağına dair heç bir zəmanət yoxdur. Müvafiq şərait 

yaradılmayınca, yəni qanunvericilik və iqtisadi islahatlar aparılmadan və daxili 

ziddiyyətlər həll olunmayınca yeni xarici investisiyalar üçün cəlbedici 

olmayacaqlar. Vaşinqton davamlı olaraq Gürcüstanın bölgədəki əhəmiyyətini 

vurğulayır. Eyni zamanda, ABŞ mütəmadi olaraq Gürcüstanı Rusiya ilə 

münasibətlərində daha çox çeviklik göstərməyə çağırır. Amerika nöqteyi-

nəzərindən Gürcüstan bir çox sahələrdə daimi olaraq Rusiyaya bağlı olacaq və 

güclü qonşusu ilə müvəqqəti razılaşma etməkdən başqa çarəsi qalmayacaq. Bir 

sözlə, Gürcüstan liderləri, Qərbin əsas maraqlarının Gürcüstanın Avroatlantik 

birliyinin bir hissəsi olmaq istəklərini təmin etməkdə olduğuna inanırlar. 

Əslində Qərb üçün Gürcüstanla bağlı əsas prioritet öz evində qayda 

yaratmaq və Rusiya və digər qonşuları ilə əməkdaşlıq edərək daxili 

problemlərinə və bölgəsinin problemlərinə etibarlı həll yolları tapmaqdır. 

2008-ci ildən sonrakı mərhələdə ABŞ-ın Gürcü-abxaz və Gürcü-osetin 

münaqişələrinə və bu separatçı qurumların ―müstəqillikərini‖ elan etməsinə 

yanaşmasına gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, bu Rusiyanın geosiyasi oyunları ilə 

bağlı olduğu üçün birbaşa olaraq rədd edilir. 2009-cu ilin oktyabrında o zamanki 

Dövlət Katibi Hillari Klinton ABŞ-ın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın 

müstəqilliyini tanımayacağını söyləmişdir (12). 

Amerika Birləşmiş Ştatları bu separatçı qurumların pasportlarını da 

tanımır, əksinə 2012-ci ildən bəri Gürcüstan hökuməti tərəfindən Abxaziya və 

keçmiş Cənubi Osetiya muxtar vilayətinin sakinlərinə neytral şəxsiyyət və 

səyahət sənədləri verilməsini təmin edən "neytral pasportları" rəsmi olaraq qəbul 

edir.  

2017-ci ildə ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən imzalanan 2017-ci 

ilin Konsolidasiya Edilmiş Ödənişlər Qanunu Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi 

separatçı qurumlara Amerikanın xarici yardımını qadağan edir (9). 

Rusiya Dövlət Başçısı Vladimir Putinin 8 Avqust 2017-ci il tarixində 

Abxaziya ziyarətinə cavab olaraq, ABŞ onu "uyğunsuz" adlandırmış, ABŞ 

Dövlət Departamenti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstanın suverenliyini 

tam beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində tanıdığını 

dəstəklədiyini bəyan etmiş Cənubi Osetiya və Abxaziyanın Rusiya tərəfindən 

tanınmasını rədd etdiyini ifadə etmişdi (8). 2018-ci ildə ABŞ Suriyanı Abxaziya 

və Cənubi Osetiya ilə rəsmi əlaqələr qurduğuna görə qınamış və hər iki bölgəni 

"Rusiya tərəfindən işğal edilmiş" olaraq xarakterizə etmişdi (10). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-da abxaz və osetinlərin sayı az, 

onların təşkilatlarının təsiri xeyli zəifdir. Abxazlar ABŞ-da əsasən Nyu-Cersi 

ştatında, osetinlər isə Nyu-Yorkda, Floridada və Kaliforniyada məskunlaşmışlar.  

Qiymətləndirilməli olan digər bir məqam beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun müxtəlif qurumları tərəfindən Abxaziya və 

Tsxinvali regionundakı osetin separatizmi ilə bağlı ABŞ-ın tutduğu mövqedir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 6 (849, 854, 858, 876, 

881, 892), 1994-cü ildə qəbul edilmiş 5 (896, 901, 906, 934, 937), 1995-ci ildə 

qəbul edilmiş 2 (971, 993), 1996-cı ildə qəbul edilmiş 3 (1036, 1065, 1077), 

1997-ci ildə qəbul edilmiş 2 (1096, 1124), 1998-ci ildə qəbul edilmiş 2 (1150, 

1187), 1999-cu ildə qəbul edilmiş 2 (1225, 1255), 2000-2008-ci illərdə qəbul 

edilmiş ümumilikdə 17 qətnaməsi birbaşa olaraq Abxaziya və Osetiya məsələləri 
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ilə bağlıdır. 2008-ci ilin mayında BMT Baş Məclisi Abxaziya məsələsi ilə bağlı 

Qərar (GA / 10708) qəbul edib. 2009-2020-ci illər arasındakı dövrdə isə Baş 

Məclis Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələləri ilə bağlı 6 qətnamə qəbul 

etmişdir (11). Şəksiz ki, bütün bu qətnamələrin hər birinin qəbulunda ABŞ-ın 

mövqeyi və verdiyi dəstək əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

NƏTĠCƏ 

Beləliklə, aparılan təhlillər göstərir ki, ABŞ-ın gürcü-abxaz və gürcü-

osetin münaqişələrinə münasibəti əvvəlcə SSRİ, sonrakı dövrdə isə Rusiya ilə 

geosiyasi rəqabəti fonunda formalaşmışdır. ABŞ bu separatçı qurumları 

Rusiyanın geosiyasi oyunlarının bir vasitəsi hesab edir və onları tanımır. 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan edir. ABŞ-ın bu münaqişələrin 

həllində Gürcüstana ən real yardımının mümkün olduğu dövr 2004-2008-ci illər 

olmuşdur. Bu müddətdə ABŞ Gürcüstan silahlı qüvvələrinin gücləndirilməsi 

üçün müxtəlif addımlar atsa da, Gürcüstanın real Rusiya təhdidi ilə üzləşdiyi 

məqamlarda qətiyyətli dəstək verməmişdir. Rusiyanın Cənubi Qafqazda 

nüfuzunun sürətlə gücləndiyi, ABŞ-Türkiyə münasibətlərində kifayət qədər 

gərginliklərin yaşandığı bir dövrdə ABŞ-ın bölgədəki bu iki münaqişədə 

həlledici rol oynaması yaxın perspektivdə həlledici görünmür. Gürcüstan 

geosiyasi reallıqlarla hesablaşaraq bu münaqişələrin həlli üçün addımların 

atılmasının Rusiya faktoru səbəbindən mümkün olmadığını dərk edir.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ БАГИРОВА 

ПОДХОД К КОНФЛИКТАМ В  ГРУЗИИ В КАВКАЗСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКОЙ ПОЛИТИКЕ США 

         Актуальным является исследование отношения США к конфликтам в регионе, 

изучение их роли в решении проблем, которые пытались сохранить свою гегемонию и 

реализовать свои интересы на Кавказе и в Центральной Азии в процессе перехода к 

многополярному миру. Это позволит понять роль США в возникновении конфликтов, а 

также определить факторы, влияющие на позицию США в процессе их долгосрочного 

урегулирования. В то же время это позволит предсказать будущее отношений США со 

сторонами-участниками конфликта и правильно определить, в каком геополитическом 

контексте эта сверхдержава может предпринять шаги для разрешения конфликтов. 

          Позиция США по абхазскому и грузино-осетинскому конфликтам в Грузии 

формировалась под влиянием различных факторов. Фактически, накануне распада СССР 

Соединенные Штаты, похоже, не были заинтересованы в каких-либо вызовах, поскольку 

существование таких столкновений и конфликтов привело к распаду Советского Союза. 

Соединенные Штаты предприняли шаги, чтобы сыграть свою роль в разрешении обоих 

конфликтов. Однако роль США в урегулировании этих конфликтов никогда не была 

решающей. В статье исследуется и анализируется подход США к конфликтам на 

территории Грузии, абхазскому и грузино-осетинскому, который имеет место в регионе 

Цхинвали, в Центрально-азиатской и Кавказской политике США. Сделана попытка 

выявить факторы, препятствующие активному участию Америки в урегулировании этих 

конфликтов. 

        Для ответа на исследовательские вопросы и проблему использовались различные 

исследовательские методы политической науки, предпочтение было отдано 

методологическому подходу реализма. 

        Исследование показало, что США считают эти сепаратистские образования 

инструментом геополитических игр России и не признают их.  В то же время, когда 

влияние России на Южном Кавказе быстро растет, имеется достаточная напряженность в 

американо-турецких отношениях, роль США в разрешении этих конфликтов не кажется 

решающей в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: США, Грузия, Абхазия, осетины, конфликт, геополитика, 

Южный Кавказ 

 

SUMMARY 

AYSEL BAGIROVA 

THE APPROACH TO THE CONFLICTS IN GEORGIA IN THE CAUCASUS AND 

CENTRAL ASIA POLICY OF U.S.A 

 In the process of transition to a multipolar world, it is important to study the attitude of 

the United States to the conflicts in the region, to study its role in resolving the problems, which 

trying to maintain its hegemony and realize its interests in the Caucasus and Central Asia. This 
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will allow us to understand the role of the United States in the emergence of the conflicts, as well 

as to determine the factors that affect the position of the United States in the process of their 

long-term settlement. At the same time, it will enable to predict the future relations of the 

conflict parties with the United States, and to determine in what geopolitical context this 

superpower can take steps to resolve the conflicts. 

 The US position on the Abkhazia and Georgian-Ossetian conflicts in Georgia was formed 

under the influence of various factors. In fact, on the eve of the collapse of the USSR, the United 

States did not seem interested in making any calls, as the existence of such clashes and conflicts 

led to the collapse of the Soviet Union. The United States has taken the steps to gain a role in 

resolving both conflicts. However, the role of the United States in the settlement of these 

conflicts has never been decisive. The article examines and analyzes the US approach to the 

conflict of Abkhazia and the Georgian-Ossetian conflict in Tskhinvali in its Central Asia and the 

Caucasus policy. Attempts have been made to identify the factors that hinder America's active 

participation in the settlement of these conflicts. 

 The methodological approach of realism was preferred to answer the problem and the 

research questions, and various research methods of political science were used. 

 At the result of the research were determined that the United States considers these 

separatist organizations a tool of Russia's geopolitical games and does not recognize them. At a 

time when Russia's influence in the South Caucasus is growing rapidly and there are enough 

tensions in US-Turkey relations, the role of the United States in resolving these conflicts does 

not seem decisive in the near future. 

Keywords: USA, Georgia, Abkhazia, ossetians, conflict, geopolitics, South Caucasus 
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NAXÇIVANIN TALEYĠ MOSKVA VƏ QARS MÜQAVĠLƏLƏRĠNDƏ 

 

1918-1920-ci illər Naxçıvanın tarixində çox mürəkkəb və ziddiyyətli bir dönəm olmuĢdur. 

Ermənistanın daĢnak rəhbərliyi Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaq üçün bütün vasitələrdən 

istifadə edirdi. 1918-1920-ci illərdə erməni silahlı dəstələri istifadə edərək Naxçıvanda 

soyqırımlar törətsə də əhalinin müqavimətini qıra bilməmiĢdir. “Böyük Ermənistan” uğrunda 

Türkiyə və Azərbaycanla aparılan müharibələr də ermənilər üçün uğursuzluqla nəticələnmiĢdir. 

Lakin bu uğursuzluqlar belə onları məkrli niyətlərindən əl çəkdirməmiĢdir. 

 Naxçıvanı ələ keçirmək istəyən, bunun üçün hər cür vasitələrdən istifadə edən, 

“Naxçıvan və ġərursuz Ermənistan yaĢaya bilməz”, – deyən ermənilərin qarĢısına Moskva və 

Qars müqavilləri ilə sədd çəkilmiĢ oldu. 1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in iĢtirakı ilə 

Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və Türkiyə arasında imzalanmıĢ Qars 

müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləĢdirildi. Müqavilənin 5-ci 

maddəsi və 3-cü əlavəsi Naxçıvanın ərazi mənsubiyyətini bir daha təsdiqlədi, onun sərhədlərini 

müəyyənləĢdirdi. Burada göstərilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin 3-cü əlavəsində 

müəyyən edilmiĢ sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təĢkil edir.  

Naxçıvan diyarının tarixi taleyini, yəni onun Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar 

respublika kimi qalmaq imkanlarını bu beynəlxalq müqavilələr reallaĢdırdı. Həmin 

müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə və Cənubi Qafqaz respublikaları tərəfindən Naxçıvana 

Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanınan beynəlxalq hüquqi təminat verildi. 

 Beləliklə Moskva və Qars müqavilələri Azərbaycanın bütövlüyünü qоrudu və Naxçıvanın 

ərazi mənsubiyyəti məsələsinə aydınlıq gətirdi. Qədim türk-оğuz yurdu оlan Naxçıvan Azərbay-

canın tarixi torpağı kimi təstiqini tapdı. Nəticə etibariylə Naxçıvanın statusunun bu müqavilədə 

əks olunması böyük siyasi əhəmiyyət kəsb etdi və gələcək muxtariyyət üçün əsas yaratdı. 

Açar sözlər: Moskva və Qars müqaviləsi, Naxçıvanın statusu, konfrans,  ərazi, 

muxtariyyət, Azərbaycan 
 

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının tarixində çox mürəkkəb, çətin və keşməkeşli bir dövrü 

təşkil edir.  Qədim zamanlardan bəri  coğrafi cəhətdən ölkəmizin mərkəzi 

ərazilərindən olan Naxçıvan bu dövürdə baş verən proseslərin gedişində 

Azərbaycandan ayrı düşmüş, quru sərhəddini itirmişdir.  

 Bəhs olunan dövürdə kapitalist dövlətlərinin, xüsusilə bolşevik 

Rusiyasının məqsədi Naxçıvanı Ermənistana vermək, bununla türk dünyasının 

bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək idi. Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq istəyən 

Ermənistanın daşnak rəhbərliyi də bunun üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. 

Bunun bariz nümunəsi kimi 1918-1920-ci illərdə erməni silahlı qüvvələrinin 

Naxçıvanda soyqırımlar törətməsini göstərə bilərik. Lakin bu üsullar əhalinin 

müqavimətini qıra bilməmişdir.  

Naxçıvanın Azərbaycandan qoparılmasına daha bir cəhd 1920-ci il 

oktyabrın 28-də sovet Rusiyası ilə daşnak Ermənistanı arasında  müqavilə 

bağlanması oldu. Bu müqavilə ilə Azərbaycanın rəyi nəzərə alınmadan Zəngəzur 

və Naxçıvan Ermənistana güzəşt edilmişdi ( 2, s. 20). Həmin ilin noyabrında 

Ermənistanda bolşevik hakimiyyəti yaradılması münasibətilə Azərbaycan Hərbi 

İnqilab Komitəsi 1 dekabr 1920-ci ildə bəyanatla çıxış etdi. Rusiya hökumətinin  
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diqtəsi ilə yazılmış bu bəyanat ―iki sovet respublikası arasında ərazi 

mübahisələrinin‖ Azərbaycanın milli mənafeyinə zidd şəkildə həll edilməsinə 

yönəlmişdi. Lakin bu bəyanat Naxçıvan və Zəngəzur müsəlman əhalisinin güclü 

narazılığına səbəb oldu və böyük etirazla qarşılandı. Bəyanat Türkiyə 

nümayəndələrinin də etirazı ilə qarşılandı. Belə gərgin bir vəziyyətdə 

Azərbaycan rəhbərliyi Behbud ağa Şahtaxtinskini Naxçıvana göndərməli oldu. 

Behbud ağa Şahtaxtinskinin rəhbərliyi ilə  keçirilən mitinqlərdə əhalinin 

böyük əksəriyyəti Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in himayəsində müstəqil sovet 

respublikası kimi təşkil edilməsi arzusuyla çıxış etmişdilər. Belə olan halda  

Ermənistan Respublikası Naxçıvan əhalisinin iradəsi qarşısında dura bilməyib 

diplomatik fənd işlətdi. 1920-ci il dekabrın 26-sı və 28-də Ermənistan SSR 

Hərbi İnqilab Komitəsi  bəyanat ilə çıxış edərək Naxçıvanın müstəqilliyini  tanı-

dığını elan etdi (6, s. 301). 1920-ci il 28 dekabr bəyanatı ilə Naxçıvanı müstəqil 

sovet respublikası kimi tanıdığını bildirərək ona qarşı ərazi iddialarından imtina 

etdiyini göstərdi. Naxçıvanın müsəlman əhalisinin iradəsiylə hesablaşmalı olan 

Rusiya da Türkiyə tərəfinin təkliflərini, nəzərə alaraq Naxçıvanın öz 

müqəddəratını həll etmək hüququnu tanımaq məcburiyyətində qaldı. 

Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət 

məsələsini zəruri etmişdi. 1921-ci ilin yanvar ayında Naxçıvanda onun 

Azərbaycan SSR tərkibinə daxil olması barədə rəy sorğusu keçirildi. Rəy 

sorğusu nəticəsində respublika əhalisinin 90 faizi Naxçıvan diyarının 

Azərbaycan SSR tərkibində qalmasına tərəfdar çıxdı (2, s. 20). Bu sahədə 

Behbud ağa Şahtaxtinskinin fəaliyyəti tədqirə layiq olmuşdur.  Onun Rusiya 

XKS-nin sədri V.İ.Leninə göndərdiyi 1921-ci il 1 mart tarixli teleqram-

məktubunda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, Zaqatala, Borçalı, Qarayazı 

düzü, Dağıstan, Şimali Qafqaz müsəlman xalqlarının milli tərkibi, sayı haqqında 

məlumat verilmişdi. O, bu məktubda Naxçıvan, Zəngəzur və Dağlıq Qarabağ 

ərazilərinin gələcəyindən duyulan narahatlığı çatdırmış, bu mahalların milli 

tərkibi və coğrafiyasına dair arayışları da əlavə etmiş, Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı 

faydalı təkliflər vermişdi. Behbud ağa Şahtaxtinskinin təklifləri V.İ.Lenini 

maraqlandırmış və o, məsələnin RK(b)P MK Siyasi Bürosunda müzakirə 

edilməsi barədə göstəriş vermişdi. 

Bütün bu hadisələrin gedişatı zamanı Türkiyə nümayəndə heyəti Rusiya ilə 

danışıq aparmaq və müqavilə bağlamaq üçün Moskvaya gəlmişdi. Fevralın 26-

da başlayan danışıqlar nəticəsində 1921-ci ilin martın 16-da iki ölkə arasında 

―Dostluq və qardaşlıq haqqında‖ Moskva müqaviləsi imzalandı. Müqavilə 16 

maddə və 2 əlavədən ibarət idi (5, s. 28). Onun III maddəsində deyilirdi 

"Razılığa gələn hər iki tərəf Naxçıvan vilayətinin hazırkı müqavilənin I 

əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Azərbaycanın protektorantlığı altında muxtar 

ərazi yaratmasına razıdırlar, o şərtlə ki Azərbaycan bu protektorantlığı üçüncü 

dövlətə güzəştə getməməlidir" ( 8, s. 57). 

Moskva müqaviləsinin imzalanmasının böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Bu 

müqavilə Rusiya ilə Türkiyə arasında mövcud olan problemləri həll etməklə 

yanaşı iki dövləti sıx ittifaqda birləşdirmişdi. Ən vacibi isə Moskva müqaviləsi 

Azərbaycanın ərazi bütovlüyünü qorudu və Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti 

məsələsinə aydınlıq gətirdi. Həmçinin bu müqavilə ilə Cənubi Qafqaz 

respublikaları arasında mübahisəli olan bir çox məsələlər öz hüquqi həllini tapdı. 
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 Bundan sonra Rusiya çalışırdı ki, Cənubi Qafqaz respublikaları ilə 

Türkiyə arasında vahid müqavilə imzalansın. Lakin Türkiyənin məqsədi Cənubi 

Qafqazdakı üç respublika ilə ayrı-ayrılıqda müqavilə imzalamaq idi. Lakin 

1920-1921-ci illərdə Cənubi Qafqazın tam sovetləşdirilməsi Türkiyənin bu 

istəyinin reallaşmasına imkan vermədi. Mövcud vəziyyət Türkiyəni Sovet 

Rusiyasının təklif etdiyi formatda müqavilə imzalamağa məcbur etdi.  

Aparılan diplomatik danışıqlardan sonra Türkiyə və Cənubi Qafqazdakı üç 

respublika arasında Rusiya nümayəndəsinin iştirakı ilə 1921-ci il sentyabrın 26-

da Qars şəhərində konfrans keçirilməsi qərara alındı. Azərbaycan Xalq Fəhlə-

Kəndli Müfəttişliyinin komisarı Behbud ağa Şahtaxtinski AK(b)P MK Siyasi 

bürosunun 1921-ci il 26 avqust tarixli qərarı ilə  Azərbaycanın konfransdakı nü-

mayəndəsi təstiq edildi (3, s. 53). Azərbaycan diplomatiyası çalışırdı ki, Qarsda 

güclü təmsil olunsun. Behbud ağa Şahtaxtinskinin konfransdakı bu iştirakı Sovet 

Azərbaycanı rəhbərliyinin bu məsələyə böyük əhəmiyyət verdiyini göstərirdi.  

 Qars konfransı 1921-ci il sentyabrın 26-dan oktyabrın 13-dək 

keçirilmişdir. Sovet Rusiyası nümayəndəsinin iştirakı ilə 13 oktyabr 1921-ci ildə 

Türkiyə və üç Cənubi Qafqaz respublikası arasında Qarsda müqavilə 

imzalamışdır. Müqavilə 20 maddə və 3 əlavədən ibarət idi. Qars müqaviləsinin 

bir sıra müddəaları Moskva müqaviləsinin müvafiq maddələri ilə uyğun idi. 

Müqavilənin bizim üçün çox daha əhəmiyyətli hesab edilən 5-ci maddəsi 

bilavasitə Naxçıvanın taleyi ilə bağlı idi. Burada yenə də Naxçıvanın 

Azərbaycanın tərkibində saxlanması və muxtariyyət verilməsi məsələsi təsbit 

olunmuşdu.  Lakin Moskva müqaviləsindən fərqli olaraq Qars müqaviləsinin 5-

ci maddəsində Naxçıvanın statusu məsələsində razılığa gələn tərəflər müəyyən 

edilmişdi. Bunlar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri idi (5, s. 29). 

Müqavilənin bu maddəsində göstərilirdi ki, ―Türkiyə hökuməti, Azərbaycan və 

Ermənistan Sovet respublikaları müqavilənin III əlavəsində göstərilən sərhədlər 

daxilində Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi 

təşkil etməsi haqqında razılığa gəlirlər. Müqaviləyə əsasən Naxçıvan bölgəsinin 

ərazisi aşağıda göstərilən sərhədlər daxilində müəyyən edilirdi: ―Urmiya kəndi, 

oradan düz xətlə Arazdəyən stansiyası (o, Ermənistan Sosialist Sovet 

Respublikasına qalır), sonra düz xəttlə qərbi Daşburun dağını (3142)-oradan 

şərqi Daşburun dağını (4108)-Cəhənnəm dərəsi çayını keçərək Bulağın 

("Rövnə") cənubuna çatır, Bağırsaq (Yağıqsık) dağının (6607), yaxud 6587-ci 

yüksəkliyin suayrıcı xətti ilə davam edərək keçmiş İrəvan qəzasının inzibati 

sərhəddini, oradan Şərur-Dərələyəz sərhəd xəttini izləyir, 6629-cu yüksəklikdən 

Kömürlüdağa (6839, yaxud 6930) və oradan 3080-cı yüksəkliyə gəlir. Sayatdağ 

(7868) - Qurdqulaq (Kurt Kulaq) kəndi - Həməsür dağı (8160)-8022-ci 

yüksəklik - Kükü dağı (10282) və keçmiş Naxçıvan qəzasının inzibati 

sərhədlərinin şərqi‖ (1, s. 79-80). Müqaviləyə edilən əlavədə Ermənistan SSR-in 

Türkiyə və İran dövlətləri ilə sərhədləri göstərilmiş, Naxçıvan SSR-in Türkiyə 

ilə sərhədi Arazdöyən stansiyasına qədər 11 km uzunluğunda müəyyən edilmiş, 

İranla sərhədi isə 176 km uzunluğunda, yəni 1828-ci il Türkmənçay 

müqaviləsində olduğu kimi saxlanılmışdı. ( 7, s. 26). 

Beləliklə, Moskva və Qars müqavilələri Naxçıvanın statusu və tabeçiliyi 

məsələsini beynəlxalq müqavilələrlə tam şəkildə həll etdi. Qars müqaviləsi 

müddətsiz imzalanmış və bu müqaviləni imzalayan dövlətlərdən hər hansı biri 
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onu birtərəfli qaydada ləğv edə bilməz. Qars müqaviləsi 1922-ci ilin mart-iyun 

aylarında müqaviləni imzalayan ölkələrin qanunverici orqanlarında təsdiq 

edilmiş və həmin ilin sentyabrın 11-dən qüvvəyə minmişdir.  

Qars müqaviləsinin imzalanmasından sonra Naxçıvanın Azərbaycanın 

tərkibində Moskva və Qars müqavilələrində göstərilən muxtar ərazi (respublika) 

statusunun  hüquqi baxımdan rəsmiləşdirilməsinə və muxtariyyətin hakimiyyət 

orqanlarının təşkilinə ciddi zərurət yaranmışdı. Əks təqdirdə, həmin beynəlxalq 

müqavilələrə rəğmən, Naxçıvan məsələsi uzun müddət tam həll olunmamış 

problem kimi qala bilərdi. Buna görə də Azərbaycanın tərkibində Naxçıvanın 

muxtariyyət statusunun siyasi-hüquqi cəhətdən həlli istiqamətində işlər başlandı. 

Lakin Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika statusunun 

verilməsində yekun nəticənin əldə edilməsinə daha üç il lazım oldu. Belə ki, 

yalnız 1921-1924-cü illərdə əslində Naxçıvanın hüquqi statusu ətrafında aparılan 

müxtəlif siyasi manipulyasiyalardan sonra Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində 

muxtar respublika statusunun verilməsi reallaşdı (4, s. 108).  

Moskva və Qars müqavilələri Naxçıvanın muxtariyyət statusuna təminat 

verən çox mühüm hüquqi-siyasi və beynəlxalq sənətdir. Bu müqavilələrin 

müddətsiz imzalanması diyarımızın status baxımından böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu gün Naxçıvan dünyanın siyasi xəritəsində kiçik geosiyasi mövqeyi 

baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eləcə də türk dünyasını bir birinə 

bağlayan körpü vəzifəsini icra edən Naxçıvan diyarı bölgədə mühüm 

kommunikasiya və tranzit rolunu da oynayır. Və bu gün özünün sürətli inkişaf 

dövrünü yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikası öz ərazi bütövlüyünə qarşı 

yönəlmiş istənilən təhdidi layiqincə dəf etməyə qadirdir.  
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РЕЗЮМЕ 

НУРАЙ ГАДЖИЕВА 

СУДЬБА НАХЧЫВАНА В МОСКОВСКОМ И КАРССКОМ СОГЛАШЕНИЯХ 

1918-1920-е  годы были очень сложным и противоречивым  периодом в истории 

Нахчывана. Дашнакское руководство Армении пыталось всеми способами отделить 

Нахчыван от Азербайджана. Несмотря на совершенные  в Нахчыване геноциды в 1918-

1920-х  годах с использованием армянских вооруженных формирований, они не смогли 

сломить сопротивление населения.  Войны, которые армяне вели  с Турцией и 
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Азербайджаном за «Великую Армению» также потерпели неудачу. Однако даже эти 

неудачи не смогли заставить их отступить  от своих коварных намерений. 

Московское и Карсское соглашения поставили  преграду перед армянами, которые 

хотели захватить Нахчыван  используя для этого все средства и которые при этом  

заявляли: «Армения  не может прожить без Нахчывана  и Шарура». Согласно Карсскому 

соглашению, подписанному между Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской 

ССР и Турцией 13 октября 1921 года при участии РСФСР, территория и границы 

Нахчывана были более четко уточнены . Пятая статья соглашения  и Приложение 3 еще 

раз подтвердили  территориальную принадлежность Нахчывана и определили его 

границы.  Здесь указывается, что Нахчыванская область образует автономную территорию 

под покровительством Азербайджана в  границах, определенных в Приложении 3 к 

настоящему Соглашению. 

Историческая судьба Нахчыванской области, то есть ее возможность оставаться 

автономной республикой в составе Азербайджанской ССР была реализована благодаря 

этим международным соглашениям. В соответствии с этими соглашениями Россия, 

Турция и республики Южного Кавказа предоставили Нахчывану международно-правовую 

гарантию признания  автономным органом в составе Азербайджана. 

Таким образом, Московское и Карсское соглашения защитили целостность 

Азербайджана и прояснили вопрос территориальной целостности Нахчывана. Нахчыван, 

древняя тюрко-огузская земля, была подтверждена как историческая земля Азербайджана. 

В результате отражение статуса Нахчывана в этом соглашении имело большое 

политическое значение и заложило основу для будущей автономии. 

Ключевые слова: Московское и Карсское соглашения, статус Нахчывана, 

конференция, территория, автономия,  Азербайджан. 

 

SUMMARY 

NURAY HAJĠYEVA 

THE FATE OF NAKHCHIVAN IS THE MOSCOW AND KARS TREATY 

1918-1920 was a very complicated and controversial period in the history of Nakhchivan. 

The Dashnak leadership of Armenia used all means to snatch Nakhchivan from Azerbaijan. In 

1918-1920, Armenians committed genocides in Nakhchivan using armed forces, but were unable 

to subdue the population. The wars with Turkey and Azerbaijan for a "Greater Armenia" also 

failed for the Armenians. However, even these failures did not deter them from their insidious 

intentions. However, the Armenians who wanted to seize Nakhchivan, who used all means to do 

so, and who said, "Nakhchivan and Sharus Armenia cannot live," were barred by the treaty of 

Moscow and Kars. According to the treaty of Kars signed between the Azerbaijani SSR, the 

Armenian SSR, the Georgian SSR and Turkey on October 13, 1921 with the participation of the 

RSFSR, the territory and borders of Nakhchivan were further clarified. Article 5 and Annex 3 of 

the treaty reaffirmed the territorial affiliation of Nakhchivan and defined its borders. It was stated 

here that Nakhchivan province forms an autonomous territory under the protection of Azerbaijan 

within the borders defined in Annex 3 to this treaty.These international treaty realized the 

historical destiny of the Nakhchivan region,  its ability to remain an autonomous republic within 

the Azerbaijan SSR. Under these treaty Russia, Turkey and the South Caucasus republics gave 

Nakhchivan international legal guarantees, which are recognized as an autonomous body within 

Azerbaijan. Thus protected the integrity of Azerbaijan and clarified the issue of Nakhchivan's 

territorial affiliation. Nakhchivan, an ancient Turkic-Oghuz land, remained within the borders of 

Azerbaijan. As a result, the reflection of Nakhchivan's status in this treaty was of great political 

importance and laid the foundation for future autonomy. 

Key words: treaty of Moscow and Kars, Nakhchivan's status, conference, area, 

autonomy,  Azerbaijan, 
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“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠNĠN ELMĠ KĠTABXANASININ YARANMASI VƏ 

ĠNKĠġAF TARĠXĠNDƏN 

 

 Məqalədə 1999-cu ildən fəaliyyətə baĢlayan “Naxçıvan” Universitetinin Elmi 

Kitabxanasının yaranması, 2015-ci ildən etibarən daha da inkiĢaf edərək formalaĢması geniĢ 

Ģəkildə araĢdırılmıĢ, elektron kitabxananın əsasının qoyulması, fondunun təĢkili, maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi və kitabxanaya göstərilən dövlət qayğısından bəhs olunmuĢdur. 

Elmi kadrların yetiĢdirilməsində, oxucuların dünyagörüĢünün formalaĢmasında Elmi  

Kitabxananın rolunun əvəzolunmazlığı xüsusi qeyd olunmuĢdur. 

 Açar sözlər: ―Naxçıvan” Universiteti, kitabxana, elektron kataloq, elektron kitabxana, 

kitabxana fondu 

  

Mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitab və kitabxanalar yaranmış 

olduğu dövrlərdən bəri bəşər mədəniyyətinin inkişafına, zənginləşməsinə böyük 

töhfələr vermiş, mədəni sərvətlərin qorunub saxlanmasında, nəsildən-nəsilə 

ötürülməsində xüsusi yerə sahib olmuşdur. Kitabxanalar tarixi yaddaşımız, milli-

mənəvi xəzinəmizdir. 

 ―Hər birimiz ilk növbədə ancaq kitab vasitəsiylə təhsil almış, elmlərə 

yiyələnmiş, həyatda yaşamağa, fəaliyyət göstərməyə hazırlaşmışıq, ona görə də 

kitaba borcluyuq‖ (7, s 29) deyən Ümumilli lider Heydər Əliyev kitaba və onu 

qoruyub saxlayan, nəsildən-nəsilə ötürən kitabxanalara hər zaman xüsusi diqqət 

və qayğısını göstərmişdir. Bu diqqətin təzahürü olaraq 29 dekabr 1998-ci ildə 

Heydər Əliyev ‖Kitabxana işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununu 

qəbul etmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında kitabxana işi sahəsində 

dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, kitabxana işinin və kitabxana sisteminin 

ümumi əsaslarını, kitabxana fondlarının formalaşdırılması və mühafizəsi 

tələblərini, kitabxanaların maliyyələşdirilmə mənbələrini, kitabxanalardan 

istifadə sahəsində vətəndaşların hüquq və vəzifələrini, kitabxana işi sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlığın prinsiplərini müəyyən edir (5). Bu qərarı əsas tutaraq, 

―Naxçıvan‖ Universitetinin Elmi Kitabxanası digər kitabxanalar kimi günün 

tələbləri səviyyəsində fəaliyyətini davam etdirir. 

Son illər muxtar respublikada daha da sürətlənən mədəni quruculuq 

kitabxanalara da təsir etmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət 

göstərən kitabxanalar, o cümlədən ―Naxçıvan‖ Universitetinin Elmi Kitabxanası 

da yüksək qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Universitetin strukturunda önəmli yeri 

olan bu kitabxana 1999-cu ildə təşkil olunmuşdur. Kitabxana universitetin 

aparıcı struktur bölmələrindən biri olub çap əsərlərini və digər informasiya 

daşıyıcılarını toplayıb, mühafizə edən, onların sistemli istifadəsini təşkil edən, 

Muxtar Respublikada elmi kadrların hazırlanmasında xüsusi rol oynayan elmi 

mərkəzdir (4). 

Kitabxana öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, 

‖Kitabxana işi haqqında‖ (1999), ‖Mədəniyyət haqqında‖ (1998), ‖İnformasiya, 
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informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında‖ (1998) qanunları, 

kitabxana işinə dair Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları, ali məktəb 

kitabxanalarının Əsasnaməsini, həmçinin ―Naxçıvan‖ Universitetinin 

rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur (2, s. 35). Şübhəsiz ki, bu qərar 

və sərəncamlar xalqın maddi-mənəvi sərvətlərinin, milli irsinin toplayıcısı, 

qoruyucusu olan kitabxanaların fəaliyyətində həlledici rol oynayır. 

 1999-cu ildə fəaliyyətə başlayan kitabxananın maddi-texniki bazasının 

aşağı səviyyədə olmasıyla birlikdə, fondu çox zəngin olmasa da, buna 

baxmayaraq oxucularına xidmət göstərməyə, elmi kadrlar yetişdirməyə davam 

etmişdir. Yüksək qayğı ilə əhatə olunması nəticəsində 2015-ci ildə ―Naxçıvan‖ 

Universitetinin Elmi Kitabxanası Avropa  standartlarına uyğun dördmərtəbəli 

geniş binaya köçürüldü. Bundan sonra kitabxananın tarixində yeni inkişaf 

mərhələsi başlandı. Kitabxananın strukturu təkmilləşdirildi, yeni 

avtomatlaşdırma və informasiya tenologiyaları şöbəsi yaradıldı, kitabxana 

müasir kompyuter texnologiyaları ilə təchiz edildi, elektron kitabxananın və 

elektron kataloqun yaradılmasının əsası qoyuldu, oxuculara xidmət işində ən 

müasir tələblər səviyyəsində qurulmuş informasiya texnologiyalarından, o 

cümlədən internet şəbəkəsindən istifadə edilməsində bir sıra uğurlar qazanıldı 

(2, s. 36). Fondu ilə zənginləşməkdə olan kitabxananın oxu zalları nəinki 

universitetin müəllim və tələbələri, eyni zamanda digər maraqlanan şəxslərin də 

ən çox istifadə etdiyi məkana çevrilmişdir. 

 ―Naxçıvan‖ Universitetinin Elmi Kitabxanası dünya elmindən, dünya 

kitabxana təcrübəsindən bəhrələnərək oxuculara yüksək səviyyədə xidmət 

göstərir. Hazırda kitabxanada hər cür texniki avadanlıqlarla təchiz edilmiş, 

müxtəlif elm sahələri üzrə qruplaşdırılmış 8 fond və 11 oxu zalı, şöbələrin hər 

birində yerləşdirilmiş komputer və surətçıxarma aparatları və 1 ədəd idarəedici 

serverlə təmin olunmuş 21 yerlik elektron resurslar zalı və konfrans zalı var. 

Fond və oxu zalları elm sahələri üzrə ixtisaslaşdırılmış ayrıca mərtəbələrdə 

yerləşir. Hər il zalın fondu oxucu sorğularına uyğun olaraq yeni ədəbiyyatlarla 

zənginləşdirilir. Hər mərtəbənin zalında ixtisasa uyğun olaraq ―Yeni 

kitablar‖dan ibarət sərgilər təşkil olunur. Bu zallarda müxtəlif mədəni-kütləvi 

tədbirlər, kitab sərgiləri, konfranslar, kitab təqdimatları keçirmək üçün hər cür 

şərait yaradılmışdır. Bununla bərabər həmçinin tələbələri kitabxanaya cəlb 

etmək və onların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün kitabxananın birinci 

mərtəbəsində ―Şahmat zalı‖, ―Gənclər Mərkəzi‖, ―Tələbə Elmi Cəmiyyəti‖ kimi 

otaqlar təşkil edilmiş və lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur (4). 

Kitabxananın qarşısında duran əsas vəzifə məhz fondun düzgün 

komplektləşdirilməsi, mühafizə edilməsi və oxuculara çatdırılmasıdır. Elmi 

Kitabxananın xidmət göstərdiyi əsas kontingent-elmi işçilər, professorlar, 

müəllim və tələbələrdir. Mütəxəssislərin yüksək informasiyaya malik olması 

fondun yüksək səviyyədə komplektləşdirilməsini tələb edir. Məlum olduğu kimi 

kitabxana fondlarının ənənəvi komplektləşdirilməsində ədəbiyyatın alınması 

əvvəlcədən planlaşdırılır. Bu halda komplektləşdirmə mənbələri kitabxana 

kollektoru, əlaqədar kitab mağazaları, dövri nəşrlərin əlaqədar abunə agentliyi və 

əvvəlcədən məlum olmayan ayrı-ayrı şəxslərin və təşkilatların kitabxanalara 

verdikləri kitab hədiyyələridir. Elmi Kitabxananın fondu Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi tərəfindən hədiyyə olunan kitablar vasitəsi ilə, 
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universitetin kitabxana üçün ayırdığı maliyyə vəsaiti hesabına, abunə və məcburi 

nüsxə, hədiyyələr yolu ilə komplektləşdirilir (6). Hazırda Elmi Kitabxana fondun 

komplektləşdirilməsini ənənəvi üsulla və internet vasitəsi ilə həyata keçirir. Bu 

gün kitabxanada rəqəmli texnologiyadan istifadə edərək asanlıqla oxucunu 

maraqlandıran kitabı tapıb oxumaq və ya onun haqqında məlumat öyrənib sifariş 

vermək mümkündür. Bu sadəcə kitabxananın fondunun deyil, həm də kitab 

mübadiləsinin genişlənməsinə kömək edir. 

Kitabxanaların avtomatlaşdırılması və müasir informasiya texnologiyaları 

ilə təchiz olunması bütün bəşəriyyətə mənsub olan yeni xidmət üsullarından 

biridir. 2015-ci ildən etibarən Elmi Kitabxanada avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

sisteminin tətbiqinə başlanılmışdır. Bu gün müəllim və tələbələrin informasiyaya 

olan tələbatının ödənilməsinə nail olmaq məqsədilə kitabxana müasir 

informasiya texnologiyaları ilə təmin olunmuş və kitabxanada ―Avtomatlaşdırma 

və informasiya texnologiyaları‖ şöbəsi yaradılmışdır (2, s. 36). Kitabxanada 

fəaliyyət göstərən avtomatlaşdırma şöbələri ―Komplektləşdirmə‖, 

‖Kataloqlaşdırma‖, ‖Oxucu qeydiyyatı‖, ‖Kitab verlişi‖ modulları əsasında 

müvəffəqiyyətlə öz işini qurmuşdur.  

Qeyd edək ki, kitabxananın qarşısında duran vəzifələrdən biri də kitabxana 

fondunu yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdirməkdir. Hər bir kitabxana fondu 

mütəmadi olaraq yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdirilməli, oxucularına yüksək 

səviyyədə xidmət göstərməlidir. Bu səbəbdən də yenicə təşkil olunmuş Elmi 

Kitabxananın fondunu yaratmaq üçün müəyyən vəsait ayrılmış, lazımi ədəbiyyat 

və materiallarla təmin edilmişdir. Cəmi 370 kitabla fəaliyyətə başlayan 

kitabxananın fondu qısa bir zamanda zənginləşmişdir. Bura Azərbaycan və rus 

dillərində olan 290-dan artıq kitab Bakı Dövlət Universitetindən və AMEA-nın 

Mərkəzi Elmi Kitabxanasından, M.F.Axundov adına kitabxanadan və müxtəlif 

institutların kitabxanalarından hədiyyə edilmişdir. Kitabxananın fondu müxtəlif 

dillərdə ədəbiyyatlarlarla, həmçinin qəzet, jurnal və digər informasiya 

daşıyıcıları ilə zəngindir. Elmi kitabxananın fondunda müxtəlif illərin nəşr 

kolleksiyaları, görkəmli şəxsiyyətlərin avtoqrafları ilə yeganə nüsxələri qalmış 

çap əsərləri, regional əhəmiyyətli yerli nəşrlər külliyyatı, etnik, ölkəşünaslıq, 

fərdi və xüsusi kolleksiyalar əks olunub. Burada 4466 adda, 13841 sayda kitab, 

çoxlu lüğət, qəzet, jurnal mövcuddur (6). Kitabxananın fondu hər il oxucu 

sorğularına uyğun olaraq yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdirilir. Kitabxana 

profilinə uyğun daim yeni əsərlər, müasir və aktual ədədbiyyatlarla təmin 

olunur. Hazırda kitabxananın fondunda 16.000-dən artıq ədəbiyyat saxlanılır. 

 Kitabxana həm respublika, həm də xarici ölkələrin universitet və 

kitabxanaları ilə beynəlxalq informasiya mübadiləsi aparır. ―Naxçıvan― 

Universitetinin xarici ölkələrlə olan əməkdaşlığı universitet kitabxanasının yeni 

kitablarla zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı kitabxanaya 

Britaniya, Fransa, ABŞ səfirlikləri və Avropa ədəbiyyatı şöbəsi və cəmiyyəti 

yüzlərlə kitab hədiyyə etmişdir (2, s. 47). 2004-cü il 12 yanvar tarixində 

Prezident İlham Əliyevin ―Azərbaycanda kütləvi çap materiallarının latın 

qrafikası ilə çap olunması haqqında‖ (1) sərəncamına əsasən kitabxanaya 

Azərbaycan və dünya yazıçılarından 7000-dən çox kitab və xalq ədəbiyyatı 

pulsuz olaraq hədiyyə olunaraq kitabxananın fondu daha da zənginləşmişdir.  
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 ―Naxçıvan‖Universitetinin Elmi Kitabxanasının əldə etdiyi ən böyük 

nailiyyətlərdən biri də məhz ―Heydər Əliyev irsinin təbliği‖ şöbəsinin 

yaradılmasıdır. Kitabxanada Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətini əks etdirən 

Azərbaycan dövlətçiliyi ilə bağlı 1000-ə qədər ədəbiyyat toplanmış, onun 

elektron kataloqu yaradılmış və oxucuların istifadəsinə verilmişdir (2, s. 38). 

 Həmçinin sərgi vasitəsi ilə kitabxanaya yeni daxil olmuş kitablar haqqında 

oxuculara geniş məlumat verilir. Fonddakı kitabların oxuculara çatdırılması, 

təbliğ edilməsi, oxucularda ideya-tərbiyəvi işlərin aparılması məqsədi ilə tematik 

əyani kitab sərgilərindən istifadə olunur. Hazırda kitabxanada Ümummilli lider 

Heydər Əliyevə həsr olunmuş ―Dünya tarixinin azərbaycanlı dahisi‖, ‖Yaddan 

çıxmaz Qarabağ‖, ‖Naxçıvan- yurdum mənim‖, ‖Oxunması zəruri olan 

kitablar‖, ‖Naxçıvan ədəbi mühiti‖ və sair adlarda daimi sərgilər mövcuddur.  

―Naxçıvan‖ Universitetinin hazırkı rektoru, dosent Nurlana Əliyeva 

tərəfindən 2019-cu ildə ―Naxçıvan‖ Universitetinə rektor təyin olunduqdan 

sonra universitet həyatının bütün sahələri kimi, kitabxana işinin inkişafı və 

təkmilləşdirilməsi məsələləri də ön plana çəkildi və bu sahədə ciddi addımlar 

atıldı. Kitabxananın gələcək inkişafı istiqamətində aparılan işlərdə mövcud 

çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı konkret tədbirlərin həyata 

keçirilməsi haqqında bir neçə əhəmiyyətli tapşırıqlar verildi. Bu tapşırıqlara 

əsasən kitabxana lazımi ədəbiyyatlarla zənginləşmiş, xidmət sahələri 

genişlənmişdir. 

 Dünya təcrübəsində də təsdiq edilmişdir ki, kitabxanalar yeni xidmət 

formalarına keçmək üçün yeganə yol telekommunikasiya və informasiya 

texnologiyalarıdır. Buna görə də, ‖Naxçıvan― Universitetinin Elmi Kitabxanası 

cəmiyyətdə gedən bu dəyişikliklərə nəinki biganə qalmır, həmin prosesdə iştirak 

etməklə yüksək nailiyyətlər əldə edir. 

 Son illərdə ölkəmizdə kommunikasiya texnologiyalarından istifadə 

sahəsində bir sıra ciddi addımlar atılmışdır. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında", 

həmçinin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 

keçirilməsi haqqında"(1)  sərəncamlar imzalayaraq yenidən çap edilən kitabların 

bütün kütləvi və tədris müəssisələrindəki kitabxanalara verilməsini, bu kitabların 

mətnlərinin elektron daşıyıcıları və internet vasitəsi ilə yayılmasını təmin etmək 

haqqında tapşırıqlar vermişdir. Dövlət başçısının elm, təhsil və mədəniyyət 

müəssisələrinin yaxın gələcəkdə tamamilə kompüterləşdirilməsi ilə bağlı 

göstərişlərinə uyğun olaraq, respublikamızda müasir tipli mədəniyyət və 

informasiya mərkəzləri yaradılmışdır.  

Məlumdur ki, kitab ənənəvi informasiya vasitəsi olaraq bütün zamanlarda 

öz aktuallığını qoruyub saxlamış lakin bəzən onların saxlanmasında, nəsildən-

nəsilə ötürülməsində problemlər yaşanmışdır. Bu problemləri aradan qaldırmaq 

məqsədilə dövrün tələbinə uyğun olaraq 2019-cu ildən etibarən Elmi 

Kitabxanada elektron kataloqun və elektron kitabxananın yaradılması 

istiqamətində işlər aparılmağa başlandı. Elektron kataloq kitabxana fondunun 

güzgüsüdür. Çünki hazırki informasiya çoxluğunda oxucuların istədikləri 

məlumatı əldə edə bilmələri üçün elektron kataloqun yaradılmasının əhəmiyyəti 

böyükdür. Artıq oxucu elektron kataloq vasitəsilə kitabı tapmaqla kifayətlənmir, 

həm də kitabın elektron variantını tez  bir zamanda əldə edə bilir (3, s. 145). 
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 Eyni zamanda ‖Naxçıvan‖ Universitetinin  Elmi Kitabxanasının geniş 

oxucu kütləsi üçün saytı yaradılmışdır. Saytda kitabxananın strukturu, tarixi, 

keçirilən və keçiriləcək tədbirlər, beynəlxalq əlaqələri, fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri, elektron kataloqu və sair haqqında məlumatlar əks olunmuşdur. 

Sayt Azərbaycan, rus, ingilis dillərində hazırlanmışdır (2, s. 40). 

 ―Naxçıvan― Universitetinin Elmi Kitabxanası fəaliyyəti dövründə muxtar 

respublikada yeni elmi nəsillərin və elmi mühitin hazırlanmasında yaxından 

iştirak edir. Bütün bunlar bir daha əmin olmağa əsas verir ki, fondu və oxucu 

kontingenti ilə zənginləşməkdə olan ―Naxçıvan‖ Universitetinin Elmi 

Kitabxanası dünya informasiya mərkəzləşmiş kitabxana şəbəkələrinə qoşularaq 

zəngin mütərəqqi ənənələrə, ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanaraq bu gün olduğu kimi gələcək illərdə də inkişaf etməyə, oxucularına 

yüksək səviyyədə xidmət göstərməyə, savadlı elmi kadrlar yetişdirməyə davam 

edəcəkdir.  
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РЕЗЮМЕ 

САРА САФАРОВА 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

«НАХЧЫВАН» 

В статье рассматривается создание Научной библиотеки Нахчыванского 

университета, которая работает с 1999 г., ее дальнейшее развитие с 2015 г., создание 

электронной библиотеки, организация фонда, укрепление материально-технической базы 

и забота государства о ней. Подчеркнута незаменимая роль Научной библиотеки в 

подготовке научных кадров и формировании мировоззрения читателей. 

Ключевые слова: Нахчыванский университет, библиотека, электронный каталог, 

электронная библиотека, библиотечный фонд. 

                                                

SUMMARY 

SARA SAFAROVA 

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY 

 The article examines the establishment of the Scientific Library of Nakhchivan University, 

which has been operating since 1999, its further development since 2015, the foundation of the 

electronic library, the organization of the fund, strengthening the material and technical base and 

the state care for the library. The irreplaceable role of the Scientific Library in the training of 

scientific personnel and the formation of readers' worldview was emphasized. 

Key words: Nakhchivan University, library, electronic catalog, electronic library, library 

fund. 
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                      NAXÇIVAN MR-in YÜKSƏK DAĞLIĞININ BĠTKĠ FORMASĠYALARI  
 

Məqalədə Naxçıvan MR ərazisində yüksək dağ çəmənlərinin bitki formasiyalarından bəhs 

edilir. Qeyd edilir ki, bitki formasiyalarının formalaĢmasında təbii Ģəraitin: torpaq, iqlim, 

yağıntı, temperatura, günəĢ radiasiysının, antropogen təsirlərin hətta yamacların səmtliliyinin 

böyük rolu vardır. Yüksək dağlıq zonada 3 iqlim tipi və üç əsas torpaq tipi  geniĢ yayılıbdır. 

Ərazi əsasən soyuq iqlim tipində yerləĢməklə, çimli dağ-çəmən torpaqları, torflu dağ-çəmən 

torpaqları  və ibtidai dağ-çəmən torpaqları  geniĢ yayılıbdır. Ġqlim və torpaq tiplərindən asılı 

olaraq müxtəlif bitki formasiyaları vardır. 

Antropogen təsirlər nəticəsində bu formasiyalarda bir sıra ekoloji problemlər yaranır. 

Açar sözlər: Yüksək dağlıq, bitki formasiyaları, iqlim, torpaq, nival, subnival 

 

Aktuallıq. Ərazinin yüksək dağlıq zonalardan otlanacaq, biçənək, 

arıçılıqda geniş istifadə edilir. Getdikcə yüksək dağlıq zonalara antropogen təsir 

formaları güclənir. Eyni zamanda iqlim kontinenentallaşması, səhralaşmanın 

sürətlənməsi dağ landşaftlarının daha yuxarı zonalara miqrasiya etməsinə və 

yaxud da sıradan çıxmasına səbəb olur. Bunun da nəticəsində yüksək dağlığın 

bitki komplekslərinin yeni formaları və dağılmaları baş verir. Bu səbəbdən bir 

sıra ekoloji problemlər yaranır. Təbiətin yaratdığı problemlərin qarşısının 

alınması mümkün olmadığı halda antropogen təsirlərin nəticəsində yaranan 

ekoloji problemlərin qarşısını almaq mümkündür. Bu səbəbdən mövzu aktuallıq 

təşkil edir. 

Məqsəd. Ərazinin yüksək dağlıq zonasının bitki komplekslərinin 

formalaşmasında təbii şəraitin iqlim, torpaq, relyefin, geoloji quruluşun, 

suxurların litoloji tərkibinin və s. amillərin rolunun müəyyən edilməsi və bitki 

kompleksinin təsnifatının verilməsi 

Təhlil. Tarixi dövr ərzində insanların ətraf mühitə təsirinin 3 formasını- 

neolit inqilabları, sənaye inqilabı və elmi texniki tərəqqinin inkişafı dövrünə 

ayırılar. Hər üç dövr bizə asan görünsədə hərəsinin öz çətinlikləri olmuşdur. 

ETT dövründə baş verən qlobal istiləşmə, səhralaşma, süni intelektlərin 

yaranması, dağıdıcı hərbi silahların yaranması və s ətraf mühitə təsirin daha da 

güclənməsinə səbəb olmuşdur. ETT-nin inkişafı , əhalinin sürətli artımı əhalinin 

istehlak şeylərinə tələbatının artmasına səbəb olmuşdur. Ekstensiv inkişaf 

yolunu tutmuş regionlarda, xüsusən respublikamızın k\t sahələrində təbii mühitə 

antropogen təzyiq güclənmişdir. 

A.İ.İsaçenko (1980) qeyd edir ki, ətrafın tədqiq edilməsi üçün ilk 

növbədə ərazinin landşaft quruluşu müəyyən edilməli və landşaftın maket 

quruluşu hazırlanmalıdır. O, landşaft strukturunda 2 əsas istiqamət,  şaquli və 
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üfüqi zonallıq ayırır (2, s. 32). Həmçinin qeyd edir ki, bu quruluşlarda yüksək 

ranqlardan tutmuş  kiçik fasiyalara qədər  bölgü aparılmalı və fasiyalar ayrı-

ayrılıqda öyrənilməlidir (2, s. 6). 

 Naxçıvan MR ərazisi dağlıq ölkə olduğundan burada şaquli qurşaqlıqlar 

üzrə aparılmış bölgüdən istifadə edilmişdir. Ərazinin hündürlüklər üzrə 

yerləşməsini ilk dəfə olaraq N.İ.Şelepnev aparmışdır. O, ərazinin hündürlüklər 

üzrə hər 500 m hündürlükdən bir sahələri hesablamışdır. Onun hesablamalarına 

görə 1000 m-ə qədər hndürlüklü sahələr ümumi ərazinin 32,9 faizini, orta dağlıq 

50 faizini tutur. Bizim tədqiqata cəlb etdiyimiz ərazi isə 17,1 faizini təşkil edir. 

Ümumi sahəsi 900 km
2
-dır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan MR ərazisində hündürlüyə görə bölgü 

dünya standartında fərqli qəbul edilmişdir (1, s. 25). 

Tədqiqata cəlb etdiyimiz ərazi 2300-2400 m hündürlüklü sahələrdən 

yuxarıda yerləşir. Dərələyəz-Zəngəzur silsilələrini əhatə edir. Ərazi yüksək 

dağlıqda yerləşdiyindən daha çox parçalanmış ayrı-ayrı dağ zirvələrindən 

ibarətdir. Burada Qapıcıq (3904 m), Küküdağ (3120 m), Ağdaban, Qaraquzey, 

Biçənək aşırımı və s. yerləşir. 

Geoloji quruluşuna əsasən yura, təbaşir, çöküntüləri, dağarası çökəklərdə, 

dərələrdə isə IV dövr çöküntüləri toplanılıbdır. Bəzi sahələrdə alt pliosenin  

intruziv və ekstruzivlərinə rast gəlinir. Alt pliosenin effuziv suxurları nisbətən 

geniş yayılıbdır. Orta eosen suxurları, tufokonqlemeratlar yer səthində qalın 

təbəqə əmələ gətirir. Soyuq dağdan Araz vadisinədə olan ərazilərdə Ordubad 

rayonu ərazisində  alt eosenin vulkanik suxurları- qraniotidləri yayılıbdır. 

Ərazinin 2600 m hündürlüklü sahələrində yayı quraq və sərin keçən iqlim 

tipi, Zəngəzur silsiləsində Qapıcıq dağı ətrafında isə dağ tundra iqlim tipi 

yayılıbdır. 

1. Yayı quraq və sərin keçən iqlim tipi dəniz səviyyəsindən 1600-2600 m 

hündürlükləri arasında yerləşir. Orta illik temperatura (6-10
0
), iyul ayının orta 

temperaturu +15 - +20
0
 , soyuq ayın orta  temperaturu isə  (-60)- (-10

0
)-dən çox, 

illik maksimum temperatura +37
0, 
mütləq minimum temperatura  isə (-30

0
)-yə 

çatır. Yağıntıların orta illik miqdarı  m400-800 mm-dir. Bu iqlim tipində  yay 

otlaqları, örüşlər və biçənəklər yerləşir. Relyef və təbii şərait heyvandarlığın 

inkişafına şərait yaradır. 

2. Yayı quraq və çox sərin keçən soyuq iqlim tipi 2600-3200 m 

hündürlüklü zonada yerləşir.Yağıntıların orta illik miqdarı 600-700 mm-dir. Orta 

illik temperatura -1 – (-3
0
) , yanvar ayının orta  temperaturu -10-13

0 
, avqust 

ayının orta temperaturu isə +8 -12
0
 –dir. Ümumi Günəş radiasiyası 150-160 

kkal\sm
2
 –dır. Ümumi ərazinin 6,5 %-ni tutan bu iqlim tipi Ordubad və Culfa 

inzibati rayonlarının dağlıq hissələrini əhatə edir.  

3. Dağ tundra iqlimi  3200-3400 m-dən hündür sahələri xüsusən Qapıcıq 

zirvəsinin ətrafını əhatə edir. Azərbaycan Respublikasında olan daim qarlı 

sahələrdən biridir. İl boyu temperatura mənfidir (6, s. 239-247 ). 

 Ərazinin dağ- çəmənləri zonasında iqlim və relyef şəraitindən asılı olaraq 

torpaq tipləridə müxtəlifdir. 

1. Çimli dağ-çəmən torpaqları 2200-2400 m hündürlüklü  sahələrdə 

yayılıbdır. İllik yağıntıların qismən çox olduğu sahələrdə Batabat ərazisində 

Biçənək aşırımında, Bist, Tivi, Parağa və s. ərazilərdə yayılıbdır. Bu torpaqlar 
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dağların qərb və şimal yamaclarında yaxşı inkişaf etmiş, şərq və cənub 

yamaclarında isə daha çox yuyulmuş və yuxalaşmışdır. Bərk suxurların yer 

səthinə çıxması qayalıq və qayalı dağların geniş ərazi tutması bu torpaqların 

adalar şəklində dağarası çökəkliklərdə yayılmasına səbəb olmuşdur. Mexaniki 

tərkibinə görə gilli olub, torpaq qatının qalınlığı 10-100 sm, hümüsun miqdarı 

isə 2,04 – 4,2 faizdir (7, s. 25). 

2. Torflu dağ-çəmən torpaqları. Bu torpaqlara dağ buzlaqlarının ətrafındakı 

və dağarası çökəkliklərdə rast gəlinir. Bitki qalığı çox olur. Münbit şərait 

olmadığından bitkilər cürümür, minerallaşır və torflu qat əmələ gətirir. 

Çökəkliklərin yamaclarında bitki örtüyü zəngin olur. Yay otlaqları kimi istifadə 

edilir. Nəsirvaz, Parağa, Ərəfsə, Tivi, kələkli Quluyurdu, Durnalı bulaq və s. 

ərazilərdə geniş yayılıbdır. Torflu dağ-çəmən torpaqlarında yüksək rütubətlənmə 

və aşağı temperatura mövcuddur. Ona görə də torpaqlarda mikrobioloji proseslər 

zəif gedir. Yarımçürümə üstünlük təşkil edir. Bunun nəticəsində torpaq qatının 

üzərində keçəyəbənzə qat əmələ gəlir. Torf təbəqəsinin əmələ gəlməsində çimli, 

topal- çimli  çəmən otları , sünbüllü otlar və s. mühüm rol oynayır. Bitki kökləri 

0-10 sm dərinlikdə olur. Bu torpaqlar mexaniki tərkibinə görə gilli, 

çınqıllıdır.Üst qatda humusun miqdarı 8-10 faiz olur (7, s. 25). 

3. İbtidai dağ-çəmən torpaqları. Bu torpaqlar yüksək dağlıq sahələrdə 

yayılıbdır. Humusun miqdarı 2 faiz, torpaq qatı nazik və yuxadır. Bəzi sahələdə 

torpaq əmələgətirən suxurlar üzə çıxır. Belə torpaqlar Zəngəzur silsiləsinin  

hündür sahələrində dağüstü çökəklərdə və meyilli yamaclarda yaranır (7, s. 25) 

Su hövzələri, bulaqlar, sızqovlar, çaylar ətrafında yumuşaq çimli torpaqlar 

yayılıbdır. 

Tədqiq edilən ərazinin təbii şəraiti: iqlimi, su ehtiyatları, torpaq-bitki 

örtüyü, suxurların litiloji tərkibi,  temperatur, günəş radiasiyası, antropogen 

təsirlər nəticəsində müxtəlif bitki formasiyaları yaranmışdır. Ərazidə subalp, alp 

çəmənləri subnival və nival landşaft tipləri yaranmışdır. Subalp çəmənləri 

daxilində 3 bitki formasiyası seçilir. 

1. Topalotulu bozqırlar. Bu formasiya Batabat gölünün ətrafındakı dağ 

yamaclarında, Salvardı, Küküdağ, Qazançı yaylaqlarında, Gömür dağında və s. 

sahələrdə yayılıbdır. Bu zonada bitkilər əsasən 2 yaruslu, yayqabağı isə üç 

yaruslu olurlar. Bitkilərin 55%-ə qədəri ali bitkilərdir. Topalotulu bozqırlarda 

paxlalılar, taxılkimilər, Zınqırovotu, cırhovuc, acıçiçək, göyçiçək, giləmərcan, 

cirəgül  və s. geniş yayılıbdır. Topalotu bozqırlardan yay otlağı kimi istifadə 

olunur. Yay isti olduğundan iyun ayından sonra bitkilər quruyur. Elə bu 

xüsusiyyətinə görə bu zonanı bozqır adlandırırlar. Bəzi sahələrdə şiyavlıqlara da 

rast gəlinir. 

2. Kəklikotulu-gəvənli topalotulu bozqırlar. Bu formasiya birinci formasi-

yadan hündür zonada yerləşibdir. Əsasən çınqıllı yamaclarda yayılıbdır. Bəzi 

sahələrdə gəvən formasiyaları üstünlük təşkil edir. Bitkilərdən taxılkimilər  qırtıc 

yonca, tülküquyruğu, nazik gövdə, ödotu, xaçgülü, qantəpər, keçiqulağı və s. 

geniş yayılıbdır. 

3. Keçid çəmən bozqırlığı. Dağların qərb yamaclarında az meyilliyə malik 

olan yamaclarda yayılıbdır. Burada xaşaya, burunçiçəyə, pişiknanəsinə və s. rast 

gəlinir. Keçid zonasında sürünən ardıc, dovşanalması, yemişan və s. kolluqlara 
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da rast gəlinir. Bitki örtüyü tez quruduğundan otarmanı yayın əvvəlinə- iyun 

ayinın axırı iyulun ortalarınadək aparırlar. 

II. Yüksək dağ çəmənləri. Bu çəmənliklər Muxtar Respublika ərazisində 

2350-3000 m hündürlüklü sahələri əhatə edir. Çəmənlər bitki örtüyü ilə 

zəngindir. Bu çəmənlər daxilində hündür otlu subalp və alp çəmənlikləri, alp 

xalıları aydın seçilir. 

Hündür otlu formasiyalara keçid zonalarında rast gəlinir. Alp xalıları 

isə ucqar qayalıqlarda alp çəmənləri arasında yerləşir. Hündür çəmənlərdə 25-ə 

qədər ali bitki növü vardır. Bəzi bitkilərin hündürlüyü 150-180 sm olur. 

Novruzçiçəyi, zəngçiçəyi, çayırçiçəyi, cilotu, tülküquyruğu, yaddaşçiçəyi, 

xırdaləçək, qırtıc, qaytarma, dəlicincilim, bulaqotu, zirə və.s bitkilər yayılıbdır.  

Alp xalıları adalar şəklində Salvartı, Ağdaban, Qapıcıq, Keçəldağ, 

Küküdağ regionlarında yayılıbdır. Bitki örtüyü çox sığdır, cığ, zəncirotu, 

ürəkotu, yağıotu, dəli cincilim və.s üstünlük təşkil edir. 

Bu sahələrdən əsasən xırda buynuzlu heyvandarlıqda istifadə edilir. 

Həddən artıq otarılma nəticəsində çəmənliklərin əhəmiyyətli yem bitkiləri azalır, 

onların yerində az əhəmiyyətli ikinci çəmən tipi yaranır. 

Muxtar Respublikanın ən böyük yaylaq düşərgələri Batabat zonasında 

yerləşir. Bunlardan Batabat, Quluyurdu, Kələkli, Əhmədbəy yurdu və.s 

düşərgələrdir. Demək olar ki, may ayından başlamış sentyabr ayının axırına 

qədər heyvandarlar bu düşərgələrdə qalırlar. Orta hesabla bu yaylaqlardan ildə 

80-100 köç istifadə edir. Heyvanların sayı isə normadan artıq olur. 

Hesablamalarımıza görə Muxtar Respublikanın yay otlaqlarına normadan 10-15 

dəfədən artıq heyvan sürüləri qaldırılır ki, bu da eroziya prosesinin 

sürətlənməsinə səbəb olur. Əgər əvvəllər dağ yamaclarındakı tapdanma yaranan 

cığırlararası məsafə bir neçə metr idisə bu gün onlar arasındakı məsafə azalmış, 

sayları isə çoxalmışdır. Bu isə deməkdir ki, təbii landşaftlar sürətlə azalır.  

Nəticə. Muxtar Respublika ərazisinin yüksək dağlıq landşaftının təbii 

halının saxlanması üçün ciddi tədbirlərə ehtiyac vardır. Daşlı- qayalı sahələrdən 

gələn daşlar, qaya parçaları, çınqıllar dağarası çökəklərə, dərələrə dolaraq daşlı-

çınqıllı landşaft formalarını əmələ gətirir. Aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi 

olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Muxtar Respublika ərazisində 2000 m –dən 

hündür sahələrdə subalp, alp, subnival və nival hündürlük qurşaqları, onların 

daxilində isə adları yuxarıda qeyd edilən landşaft formaları yaranmışdır. Bu 

formalardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsi onların qorunub mühafizə 

olunması deməkdir. Bunun üçün yay otlaqlarına qaldırılan heyvanların dəqiq 

hesabatı aparılmalı, yaylaqların normadan artıq yüklənməməsi üçün 

balanslaşdırma aparılmalıdır.   
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ  ГАСАНОВ, НАИЛЯ АЛИЕВА, ИСМЕТ ГАСАНОВ 

Растительные формации высокогорья Нахчыванской АР 

В статье рассказывается о растительных формациях высокогорных лугов на 

территории Нахчыванской АР. Отмечается, что в формировании растительных формаций 

большую роль играют природные условия: почва, климат, осадки, температура, солнечная 

радиация, антропогенные воздействия, ровность склонов. В высокогорной зоне широко 

распространены 3 климатических типа и три основных типа почв. Территория находится в 

основном в холодном климате, широко распространены дерновые горно-луговые почвы, 

торфяные горно-луговые почвы и примитивные горно-луговые почвы. В зависимости от 

климата и типа почвы широко распространены различные растительные образования. 

В результате антропогенных воздействий в этих формациях возникает ряд 

экологических проблем. 

Ключевые слова: высокогорье, растительные образования, климат, почва, ниваль, 

субниваль 

 
SUMMARY 

ALI HASANOV, NAILA ALIYEVA, ISMET HASANOV 

Plant formations of the highlands of Nakhchivan Autonomous Republic 

The article describes the plant formations of high-altitude meadows on the territory of 

Nakhchivan Autonomous Republic. It is noted that natural conditions play an important role in 

the formation of plant formations: soil, climate, precipitation, temperature, solar radiation, 

anthropogenic influences, flatness of slopes. In the high-altitude zone, 3 climatic types and three 

main types of soils are widespread. The territory is located mainly in a cold climate, sod 

mountain meadow soils, peat mountain meadow soils and primitive mountain meadow soils are 

widespread. Depending on the climate and soil type, various plant formations are widespread. 

As a result of anthropogenic impacts, a number of environmental problems arise in these 

formations. 

Keywords: highlands, plant formations, climate, soil, nival, subnival 
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ĠNKĠġAF EDƏN ġƏHƏRLƏR VƏ ONLARIN YARATDIĞI PROBLEMLƏR 

 

UrbanizasiyalaĢma ənənəvi kənd iqtisadiyyatından müasir sənaye formasına 

transformasiya indeksidir. Bu urban vahidlərdə əhalinin inkiĢaf təmərküzləĢməsidir. Onun 

nəticəsində isə əksər urban məntəqələri su təchizatında çatıĢmazlıqlar, kanalizasiya xətlərinin 

çatıĢmazlığı, tıxac, çirklənmə, yoxsulluq və sosial narahatlıqlarla xarakterizə olunur, bunun da 

nəticəsində sağlam Ģəhər mühitini qorumaq Ģəhər rəhbərliyi üçün çətin bir vəzifə halına gəlir. 

ġəhər əhalisinin yüksək artım tempi Ģəhər və qəsəbələrin effektiv planlaĢdırılmasında ən mühüm 

problemlərdən biridir. Bu səbəbdən də Ģəhər planlaĢdırılmasında peyk Ģəkilləri və 

aerofotoĢəkillərin analizinə informasiya bazasının toplanılmasına, coğrafi informasiya bazasının 

yaradılmasına, nəticədə optimallaĢdırılma yollarının tətbiqinə mühüm ehtiyac vardır. Bu 

informasiya sistemi sosial-iqtisadi baza ilə yanaĢı fiziki-coğrafi (məkan) informasiyaların da 

toplanılmasını labüd edir, nəticədə ümumi planlaĢdırılma prosesində əlaqəni təmin edir və onu 

daha effektiv və əhəmiyyətli edir. 

Açar sözlər: Ģəhərlərin inkiĢafı, CĠS, Ģəhər idarəetməsi, peyk Ģəkilləri 

 

Tədqiqat metodu. Dünyanın bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrində 

torpaq üzərində təzyiq çox olduqda, kənd təsərrüfatının inkişafı getdikcə 

zəiflədikdə və əhalinin mexaniki artımı yüksək olduqda urbanizasiyalaşma 

prosesi qaçınılmaz hal alır. XXI əsr insan cəmiyyəti üçün şəhərləşməyə keçid 

əsri olmuşdur. İdarə edilməyən şəhərlər bir sıra problemlərə, xüsusilə canlı ətraf 

mühitin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə, su probleminin artmasına, səs-küy və 

havanın çirklənməsinə, tıxacların yaranmasın və s. səbəb olur. 

Tədqiqat. Məsafədən Zondalama texnologiyasının tətbiqi planlaşdırma 

prosesində müxtəlif istiqamətlərdə inkişafa səbəb olur: 

- Planlaşdırma baza xəritələrinin və müxtəlif planların rəqəmləşdirilməsi, 

ərazilərin inkişafı baxımından dəyişikliklər baş verdiyi hər yerdə baza 

xəritələrinin yenilənməsini asanlaşdırmışdır. İki fərqli miqyasda olan hər iki 

rəqəmsal xəritənin üst-üstə yerləşməsi mümkündür. Rəqəmsal xəritələrin bu 

bacarığı, yeni baza anketinin və ya dəyişdirilmiş xəritələrin mövcud baza 

xəritələrinə daxil edilməsini asanlaşdırır. Xəritələrin baza xəritələrində 

maksimum dəqiqliklə üst-üstə qoyulması, əllə görülən işlərlə müqayisədə böyük 

üstünlük təşkil edir. 

- Məlumat və xəritələr rəqəmsal formatda mövcud olduğundan, müxtəlif 

məlumat qatlarını əlaqələndirmək, xəritələrin planlaşdırılması və digər xəritələri 

ERDAS Imagine, ENVI və PCI Geomatica, ILWIS, Map info, Arc View, Auto 

CAD, ArcGIS və s. kimi peyk şəkillərinin emalı proqramlarının köməyi ilə 

mümkündür. Bu proqramlarda tətbiq olunan belə əhəmiyyətli xəritələr şəhər 

ərazilərinin planlaşdırılması, tətbiqi və idarə olunması üçün dəyərli məlumatlar 

verir. 

-Məsafədən Zondlama texnikaları dinamikanın təhlili, xəstəxana, 

restoranlar, qatı tullantıların atılması və sənaye kimi xüsusi obyektlər üçün 

sahələrin seçilməsində son dərəcə faydalıdır (2,3). 

mailto:shahnaz.amanova@khazar.org
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Müasir metodlar əsasında tədqiqat ərazisinin müxtəlif məzmunlu xəritələri 

tərtib edimiş və ArcCİS proqramının imkanlarından istifadə edərək analiz 

edilmişdir. 

Tədqiqat iĢi. Qeyd edilən metodlar və üsullar əsasında tədqiqat ərazisinin 

fiziki-coğrafi şəraitinin geniş təhlilləri aparılmış, onun əhalinin inkişafı ilə 

əlaqələri analiz edilmişdir. Zərdab şəhərinin peyk şəkilləri əsasında 2021-ci ilə 

və iri miqyaslı topoqrafik planlara əsasən 1975-ci ilə aid sərhədləri təhlil 

edilərkən müəyyən edilmişdir ki, 46 il ərzində şəhərin ərazisi 2,6 dəfə (2,79 km
2
) 

artmışdır. 1975-ci ildə şəhər ərazisi 1,75 km
2
 ərazini əhatə edirdisə, 2021-ci ildə 

genişlənərək 4,54 km
2
-ə çatmışdır. Şimal və şərq istiqamətdə daha çox 

genişlənmiş şəhərin əvvəllər əkin sahələri, xüsusilə də boş torpaqları tikinti 

sahələrinə, fərdi yaşayış ərazilərinə çevrilmişdir. Şəhərin növbəti genişlənmə 

imkanları şimal-şərq istiqamətində müşahidə edilir ki, bu ərazilər hazırda əkin 

sahələri ilə örtülmüşdür. Fikrimizcə əkin sahələrinin də gələcəkdə yaşayış 

məntəqələrinə transformasiya edilməsi əhalinin ərzaqla təminatında mühüm 

problemlər yarada bilər. Çünki şəhərlərin ərzaq təminatı bilavasitə ətraf kəndlər, 

kiçik şəhər və qəsəbələr sayəsində mümkün olur (Şəkil 1) .  

 
Şəkil 1. Zərdab şəhərinin sərhədinin 1975-2021-ci ilərdə dinamikası (peyk 

şəkilləri və topoqrafik xəritələr əsasında tərtib edilmişdir) 

 

Şəhərlərin ərazisinin genişlənməsi ətraf məntəqələrin də inkişafına səbəb 

olur. Zərdab şəhəri ətrafında yerləşən Qoşaoba, Salahlı, Gəlmə və Təzəkənd 

yaşayış məntəqələrinin inkişafında Zərdab şəhəri mühüm rol oynayır, lakin 

bununla yanaşı magistral yolun və Baş Şirvan Kollektorunun da rolu 

danılmazdır (Şəkil 2). 

 

                           a)                                                                    b) 

Şəkil 2. a) 2007-ci i yanvar və b) 2020-ci il iyun aylarında kosmik şəkillərə 

əsasən Zərdab şəhərinin ətraf məntəqələrin inkişafına təsiri (qırmızı rənglə yeni 

mənimsənilmiş ərazilər göstərilmişdir) 
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Tədqiqat ərazisi əsasən okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Hipsometrik 

xəritəyə  diqqət etsək, şəhər landşaftı -9 –(+3) m hündürlüklər arasında yerləşir. 

Şəhərin daha sıx mənimsənilmiş ərazisi -4 m-dən yüksək ərazilərdir ki, bu da 

Kür çayı sahili və ona yaxın ərazilərdir (Şəkil 3).  

 
Şəkil 3. Zərdab şəhərinin hipsometrik xəritəsi 

Tədqiqat ərazisinin tərtib etdiyimiz tikintilərin sıxlığını əks etdirən 

xəritələrini müqayisə etdikdə müəyyən edilmişdir ki, şəhərin cənub-qərb və 

şimal-şərq istiqamətlərində tikinti sıxlaşır. Şəhər ətrafı yaşayış məntəqələri ilə 

əhatələndiyi üçün əsasən şəhərin öz daxilində tikintinin sıxlığının artdığını 

müşahidə edirik (Şəkil 4 a və b).  

  
a)                                         b) 

Şəkil 4. Zərdab şəhərində a) 2007-ci və b) 2021-ci ildə peyk şəkillərinin 

emalına əsasən tikintilərin sıxlığı 

Şimal, şimal-qərb və şimal-şərq istiqamətlərində Salahlı, Qoşaoba, 

qərbdən Gəlmə, şərqdən Təzəkənd yaşayış məntəqələrinin mövcudluğu şəhərin 

bu istiqamətlərdə genişlənməsi üçün məhdudiyyətlər yaradır. Cənubda Kür 

çayına doğru genişlənən şəhərin çay sahillərində 2007-ci il ilə müqayisədə 4 ha 

yaşıllıq sahələrinin salındığını müşahidə edirik (Şəkil 5). 

 

 
Şəkil 5. Zərdab şəhərinin Kür sahili boyu salınan yaşıllıq ərazilər 
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Tikililərin sıxlığı nəqliyyat yollarının sıxlığına da təsir göstərir (3). Zərdab 

şəhərinin nəqliyyat sıxlığı xəritəsinə əsasən deyə bilərik ki, şəhərin cənub-qərb 

və şimal-şərq istiqamətində yolların sıxlıq əmsalı maksimumdur (Şəkil 6). 

 
Şəkil 6. Zərdab şəhərində 2021-ci ildə peyk şəkillərinin emalına əsasən 

yolların sıxlığı 

 

Şəhərlərin ən mühüm problemlərindən biri də tullantıların məhv edilməsi 

məsələsidir. Hazırda şəhərdə faktiki sahəsi 1,07 ha, gətirilən tullantıların həcmi 

50 m
3
 /gün olan bərk məişət tullantıları sahəsi Ucar-Zərdab avtomobil yolundan 

220 m məsafədə, Baş Şirvan Kollektoru ilə həmsərhəd ərazidə yerləşir. 

Hasarlanmamış ərazidə darvaza basdırılmayıb, xəbərdaredici lövhələr 

quraşdırılmayıb, giriş-çıxışa nəzarət edilmir, tullantılar sistemsiz yığılır, qismən 

çeşidlənir, qalıq tullantılar basdırılır ki, bu da şəhər üçün bir sıra problemlər 

yaradır. Zərdab rayonunun kəndlərində isə formalaşan bərk məişət tullantıları 

həyətyanı sahələrdə qazılmış quyulara və ya birbaşa relyefə atılır. Tibbi 

tullantıları müvafiq təşkilat toplayıb zərəsizləşdirir. Poliqonda kağız, metal, şüşə 

və plastik tullantılar seçilir və kardon istehsalat kombinatına təhvil verirlir (Şəkil 

7). 

 
Şəkil 7. 2015-2017-ci illər ərzində əmələ gələn tullantıların miqdarı  (4) 

Şəhərdə tullantı sahəsində atqıların 48%-i ərzaq tullantıları, 16%-i digər 

üzvi tullantılar, 15%-i kardon tullantılarıdır (Cədvəl 1). Tullantıların faiz 

tərkibində az hissəni plastik, polietilen tullantılar tutsa da, bunlar təbiət üçün ən 

mühüm problem yaradan amillərdən biridir. Bu tullantılar təbiətin bütün 

komponentlərinə, xüsusilə də canlılara zərər verir. İnkişaf etmiş şəhər mühiti hər 

gün canlı aləmə daha çox zərərlər miras qoyur (Şəkil 8). 
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tullantının  
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Cədvəl 1. Zərdab şəhərində tullantıların tərkibi, %-lə (4) 

Ərzaq tullantıları  48%  

Digər üzvi tullantılar (yaşıllıq, mal-qara və s.)  16%  

Metallar  1,6%  

Plastik/polietilen  2,6%  

Kağız/kardon  15%  

Tikinti-söküntü İnert tullantılar  3%  

Şüşə  0,7%  

Rezin, dəri, tekstil və s.  2,1%  

Elektrik/elektron tullantılar  1,4%  

Digər  9,6%  

 

 
Şəkil 8. Zərdab şəhərində tullantıların atıldığı ərazi  

Zərdab şəhəri də daxil olmaqla Kürboyu yerləşən şəhərlər və digər yaşayış 

məntəqələri Kürə ilboyu davamlı çirkablar axıdırlar. Nəticədə bu ərazilərdə Kür 

sularında sanitar-gigiyena normalarından on min dəfədən yüksək olan koliform 

qrupuna aid bakteriyalar aşkar edilmişdir. Kür-Araz hövzəsində yerləşən yaşayış 

məntəqələrində müasir bioloji təmizləmə qurğusu mövcud deyil. 

Zərdab və digər şəhərləri içməli su ilə təmin etmək üçün Külüllü su 

mənbəyindən məhsuldarlığı saniyədə 450 l olan suqəbuledici qurğu inşa edilib 

isitifadəyə verilib. Buradan Zərdab şəhərinə qədər 73 km uzunluğunda magistral 

su kəməri inşa edilmişdir. 

Şəhərin əsas funksiyası yüngül, sənaye, kənd təsərrüfatı, inzibati mərkəz, 

kurort, rekreasiya xidmətləridir (2). 

Zərdab şəhərində kollektor-drenaj şəbəkəsinin olmaması səbəbindən yağış 

və ya qar yağması nəticəsində şəhərin əksər ərazilərində fərdi yaşayış evlərinin 

həyətlərini, ictimai obyektlərin zirzəmilərini və həyətlərini su basır. 

Zərdab şəhərində nömrələrənin sayı 11 olan ümumilikdə 20 nəfər tutumlu 

mehmanxana tipli müəssisə var ki, burada il ərzində yerləşdirilənlərin sayı 2010-

2019-cu illərdə 50% artaraq 283-ə çatmışdır (4). 
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Şəhərin əhalisi 1959-cu ildə 3574 nəfər təşkil etdiyi halda, 1970-ci ildə 6 

223 nəfərə, 1979-cu ildə 7 532 nəfərə, 1989-cu ildə 8 450 nəfərə, 2019-cu ildə 

11 008, 2020-ci ildə isə 11 976 nəfərə qədər artmışdır (4). 

2009-cu il siyahıyaalma məlumatlarına əsasən Şirvan düzündə yerləşən 

Zərdab şəhər əhalisinin tərkibində azərbaycanlılar 46 009, ləzgilər 3, ruslar 50, 

türklər 7, tatarlar 10, ukraynalılar 10 nəfər təşkil etmişdir (4). 

Zərdab şəhərinin inkişaf və planlaşdırılması istiqamətində aparılan təhlillər 

tərəfimizdən davam etdirilməkdədir.  
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РЕЗЮМЕ 

ШАХНАЗ АМАНОВА 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОРОДА И ИХ ПРОБЛЕМЫ 

Урбанизация - это показатель перехода от традиционной сельской экономики к 

современной форме производства. Это концентрация развития населения в городских 

единицах. В результате для большинства городских районов характерны нехватка воды, 

нехватка сточных вод, перегруженность, загрязнение, бедность и социальные волнения, 

что затрудняет для городских властей поддержание здоровой городской среды. Высокие 

темпы роста городского населения - одна из важнейших проблем эффективного 

планирования городов и поселков. По этой причине в градостроительстве существует 

важная потребность в сборе информационной базы для анализа спутниковых снимков и 

аэрофотоснимков, создании географической базы данных и, как следствие, применении 

методов оптимизации. Эта информационная система требует сбора физической 

(пространственной) информации наряду с социально-экономической базой, в результате 

чего она обеспечивает связь в общем процессе планирования и делает его более 

эффективным и важным. 

Ключевые слова: градостроительство, ГИС, городская администрация, 

спутниковые снимки 

 

SUMMARY 

SHAHNAZ AMANOVA 

DEVELOPING CITIES AND THEIR PROBLEMS 

Urbanization is an index of transformation from a traditional rural economy to a modern 

form of industry. This is the concentration of population development in urban units. As a result, 

most urban areas are characterized by water shortages, sewage shortages, congestion, pollution, 

poverty, and social unrest, making it difficult for city officials to maintain a healthy urban 

environment. The high growth rate of the urban population is one of the most important 

problems in the effective planning of cities and settlements. For this reason, there is an important 

need in urban planning for the collection of information base for the analysis of satellite images 

and aerial photographs, the creation of a geographical database, and, consequently, the 

https://www.stat.gov.az/source/regions/
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application of optimization methods. This information system necessitates the collection of 

physical (spatial) information along with the socio-economic base, as a result of which it 

provides communication in the overall planning process and makes it more effective and 

important. 

Keywords: urban development, GIS, city administration, satellite images 

 
 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġƏHƏRLƏRĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠNĠN NƏZƏRĠ-METODĠKĠ ƏSASLARI 

 

Sosial-iqtisadi coğrafiyanın bir bölməsi olan Ģəhərlərin coğrafiyası fənni XX əsrin 

ortaları və XXI əsrin əvvəllərində inkiĢafa baĢlamıĢdır. ġəhərlərin ətraf mühitə təsiri daim 

dəyiĢilir, Ģəhər həyat tərzi geniĢlənir. Ölkəmizdə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

urbanizasiya prosesinin dərinləĢməsi, Ģəhərlərin böyüyərək yeni aqlomerasiyalar yaratması, 

Ģəhərlərin mədəni və siyasi funksiyalarının formalaĢması öz növbəsində Ģəhərlərin demoqrafik 

inkiĢafının və Ģəhər məskunlaĢmasına təsir göstərən iqtisadi-coğrafi problemlərin öyrənilməsini 

zəruri edir. Məqalədə respublika Ģəhərlərinin öyrənilməsində rolu olan alimlərdən və tədqiqat 

iĢlərindən bəhs olunmuĢdur.        

Açar sözlər: Naxçıvan, Ģəhərlərin nəzəri-metodik əsasları, Ģəhər məskunlaĢması, əhali  

 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin daha düzgün siyahıyaalınması yalnız 

Cənubi Qafqazın Rusiyanın tərkibinə qatılmasından sonra aparılmışdır. Çar 

Rusiyası regionda öz planlarını yerinə yetirmək, milli-etnik qarşıdurma siyasəti 

aparmaq üçün siyahıyaalma aparırdı. XIX-XX əsrlərdə demoqrafik proseslərin 

öyrənilməsi, əhalinin strukturu, sayı, milli tərkibi və onların formalaşmasının 

öyrənilməsində azərbaycanlı alimlərin də rolu olmuşdur. XX əsrin ortalarından 

başlayaraq əhali iqtisadi-coğrafi ədəbiyyatlarda ayrıca öyrənilmiş, bu sahədə 

xeyli tədqiqat işləri aparılmışdır.       

 Azərbaycan Respublikasında ilk siyahıyaalma 1897-ci ildə həmin dövr 

üçün dəqiq məlumatların toplanmasında xüsusı əhəmiyyətli idi (17). Şəhər 

əhalisi arasında siyahıyaalma isə 1913-cü ildə Bakıda aparılmışdır (3). XX əsrdə 

Azərbaycanda urbanizasiya və şəhər problemlərinin iqtisadi-coğrafi aspektdə 

öyrənilməsində azərbaycanlı alimlərdən A.A.Nadirovun, Ə.M.Hacızadənin, 

sonralar isə E.Q.Mehrəliyevin, Z.N.Eminovun, V.Ə.Əfəndiyevin, N.H.Əyyubo-

vun, S.Q.Nağıyevin, Ş.Dəmirqayayevin, Ş.Muradovun və başqalarının xüsusi 

rolu olmuşdur.          

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan şəhərlərin öyrənilməsinə dair A.H.Na-

dirovun xüsusi rolu olmuşdur (19). XX əsrin 60-70-ci illərin ortalarında Azər-

baycanın bir çox şəhərlərinə aid kütləvi broşuralar yaranmışdır. İqtisadiyyat 

sahəsində əhali ayrıca olaraq öyrənilmiş, onun sayı, artımı, miqrasiyası və 

demoqrafik göstəriciləri, yaşayış məntəqələrinin inkişafı əmək ehtiyyatlarıdan 

istifadə sahəsində tədqiqatlar aparılmışdır. Azərbaycanda əhalinin yaşayış 

məntəqələri üzrə məskunlaşması sahəsində professor Ə.M.Hacızadə respublika 

şəhərlərinin tədqiqat işlərini aparmışdır (7). Həmin dövrün digər tədiqatçıla-

rından biri də A.A.Nadirov olmuşdur (20.). A.A.Nadirov əsərlərində həmin 

dövrdə Azərbaycanda şəhərlərin inkişafına təsir edən iqtisadi amillərə, sənayenin 

səmərəli yerləşdirilməsinə dair tədqiqat işləri aparmışdır (11).   

 70-80-ci illərdə isə respublika əhalisinin məskunlaşması, formalaşmasına 

təsir edən təbii-coğrafi amillər və təbii ehtiyyatların qiymələndirilməsi, əmək 

ehtiyatlarından istifadə, yaşayış məntəqələrinin istehsal strukurunun təkmilləş-
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dirilməsi, məskunlaşmanın səmərəli təşkili barədə tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Bu sahədə Ş.Dəmirqayeyev Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna, N.H.Əyyubov 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonuna aid tədqiqat işləri aparmışdır (18). 90-cı illərdə 

isə bu istiqamətdə tədqiqatları Z.N.Eminov Gəncə iqtisadi rayonunda, 

Ə.M.Vəliyev isə Şirvan iqtisadi rayonunda aparmışdır (16). Naxçıvan MSSR-in 

1920-1975-ci illərdə iqtisadi inkişafının, şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi sənayenin və digər sahələrin öyrənilməsində, Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü Ə.Ə.Mahmudovun, iqt.elm.dok.A.A.Nadirovun 

xüsusi rolu vardır.  

1999-cu il Naxçıvan MR-in 75 illiyi ilə bağlı tarixi-statistik məcmuə çap 

olunmuşdur. Bu məcmuədə şəhərlərə aid konkret statistik materiallar nəşr 

olunmuşdur. XX əsrin əvvəllərində şəhərlərin tarixi, sosial-mədəni inkişafı 

barədə tarix.elm.dok.Q.Ə.Mədətovun, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 

müxbir üzvü Ə.V.Salamzadənin əsərləri həmin dövrə aid qiymətli əsərlər hesab 

olunur. XX əsrdə şəhərlər haqqındakı mənbələr əvvəlki ilərdən konkretliyi, 

statistik rəqəmləri daha dolğun əks etdirməsi ilə seçilirdi.   

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında XX əsrlərdə şəhərlərin sosial-iqtisadi 

təhlilin aparılmasında A.A.Nadirovun, Nuriyev.Ə, Ş.Muradovun (13, s.104), 

N.Əhmədovun (6) əhəmiyyətli əsərləri vardır. Naxçıvan MR-də XX əsrdə şəhər 

məskunlaşması haqqında N.H.Əyyubovun, şəhərlərin demoqrafik inkişaf 

xüsusiyyətləri barədə Z.N. Eminovun, əhalinin məşğulluq strukturu və 

təkmilləşdirilməsi yolları haqqında E.S.Bədəlovun, əhalinin tərkibi barədə 

R.N.Kərimovun əsərləri vardır.       

Azərbaycanda əhalinin demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri, əhalinin məs-

kunlaşması, təbii ehtiyyat potensialının təsərrüfat baxımından qiymətləndirilmə-

si, məskunlaşmanın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri, idarə olunması, 

məskunlaşmanın milli-etnik xüsusiyyətləri, infrastruktur sahələrin coğrafiyası, 

təsərrüfat sahələrinin yaratdığı ekoloji problemlər, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı dövlət proqramlarının təhlilinə dair N.Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, 

Z.N.Eminovun birlikdə elmi və praktik əhəmiyyətli əsərləri vardır(14). 

H.M.Tahirova ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik 

proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri‖ adlı monoqrafiyasında 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında demoqrafik proseslərə miqrasiyanın iqtisadi-

coğrafi təsiri tədqiq etmişdir. Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi və iqtisadi 

proseslər nəticəsində əhalinin demoqrafik göstəricilərindəki dəyişikliklər, 

onların səbəb və nəticələri, demoqrafik göstəricilərin dinamikası, şəhər yaşayış 

məntəqələri, şəhər əhalisi, şəhərlərin funksiyaları, əmək ehtiyyatlarından 

istifadə, Azərbaycanda aparılan iqtisadi ilahatlar və onların əhali məskunlaşma-

sına və həyat şəraitinə təsiri, əhalinin məskunlaşması problemləri, vahid məs-

kunlaşma sistemi, məskunlaşmanın səmərəliləşdirilməsinə dair Zakir Eminovun 

monoqrafiyası elmi əsər kimi olduqca əhəmiyyətlidir (3).  

 Azərbaycanda şəhərlərin inkişaf mərhələləri, iqtisadi-coğrafi amilləri, 

şəhərlərin inkişafında iqtisadi-coğrafi, ekoloji amillər, təbii sərvətlər və 

urbanizasiya, şəhərlərin inkişaf problemləri, demoqrafik xüsusiyələri, 

məskunlaşma, şəhər və urbanizasiya məsələləri, yaşayış məntəqələrinin əlaqəli 

mövqeyi və funksional sistemdə şəhərlərin inkişafı, onlarla əlaqəli miqrasiya 

proseslərinin müəyyən ərazi sistemində fəaliyyəti, qarşılıqlı əlaqələri barədə 
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Vüsət Əfəndiyevin elmi və praktik əsərləri vardır (15). Şəhərlərin və 

urbanizasiyanın mahiyyəti, müasir problemləri, Azərbaycan şəhərlərinin inkişaf 

mərhələləri, Kapitalizm dövrü şəhərləri, Sovet və müasir dövr şəhərləri, 

Şəhərlərin funksional zonaları, Şəhər aqlomerasiya və meqapolisləri, demoqrafik 

vəziyyətləri, təsnifat və tiplogiyası, qəsəbələrin, kiçik və orta şəhərlərin inkişaf 

problemləri, ekoloji problemləri və s haqqında geniş məlmat Vüsət Əfəndiyevin 

―Geourbanistika‖ dərsliyində təhlil edilmişdir(4). Şəhərlərin, şəhər tipli 

qəsəbələrinin tarixi-coğrafi və sosial-iqtisadi inkişaf mərhələləri, şəhərlərin 

demoqrafik inkişaf, Vahid sistemin formalaşması, inkişafı və tənzim edilməsi 

kimi aktual problemləri V.Əfəndiyev və Ş.Dəmirqayeyin monoqrafiyasında əks 

olunmuşdur (5).    

Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslərin dinamikasına 

dair Şahbaz Muradov və Çingiz Baxışın etno-statistik əsəri XX əsrdə və müasir 

dövrdə azərbaycanda əhalinin milli tərkibinin öyrənilməsində əhəmiyyətlidir 

(10).    

Azərbaycanda şəhərlərin sosial-iqtisadi bazası, onlarda sənayenin inkişaf 

etdirilməsi, təsərrüfat strukturunn yenidən qurulması istiqamətləri, əmək 

ehtiyyatlarından istifadə üzrə N.N.Allahverdiyev, R.H.Məmmədov(9), 

A.A.Nadirov (12) Ə.M.Hacızadə, Hüseynov.S.K., Z.A.Səmədzadə, С.V.Quli-

yev, Rəşidov Ç.M. və s. alimlərin elmi əsərləri olmuşdur (2, s. 42).  

İ.Osmanovun Quba şəhəri haqqındakı kitabı da həmin dövr üçün zəngin 

informasiya mənbəyidir. Həmin dövrə aid namizədlik dissertasiyaları da dövrün 

şəhərləri haqında zəngin məlumata malikdir. Bunlardan M.Rəmidovun 

respublikanın lokal şəhərlər qrupuna, Vüsət Əfəndiyevin isə Bakı şəhər 

aqlomerasiyasına namizədlik dissertasiyalarının xüsusi əhəmiyyətlidir.        

Azərbaycan əhalisinin və şəhərlərin XIX–XX əsrlərdə Azərbaycanda 

əhalinin sayı, demoqrfik göstəriclərinin dəyişilməsi, milli tərkibi, onun formalaş-

masındakı dəyişikliklər haqqında Q.C.Cavadov, X.Y.Verdiyevanın elmi əsərləri 

vardır .    

Azərbaycanın cənub regionunda əhalinin məskunlaşmasının müasir 

vəziyyəti, onun dinamikasına təsir göstərən təbii-coğrafi şərait amilləri haqqında 

2019-cu ildə ―Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda demoqrafik inkişaf 

problemləri və əhalinin məskunlaşması‖ adlı monoqrafiya dərc olunmuşdur (8). 

XX əsrdə Azərbycanda SSR-də əmək ehtiyyatları, demoqrafik siyasət aparılması 

barədə Şahbaz Muradovun əsərlərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır Son dövrlərdə 

Azərbaycanda şəhər əhlisinin yerləşməsi, demoqrafik göstəricilərin inkişafı 

barədə E.Q.Mehrliyevin əsəri vardır. N.Əyyubovun Azərbaycanda əhali 

məskunlaşmasının təkmiləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi istiqamətləri 

mövzusunda tədqiqat aparmışdır.        

 Naxçıvan iqtisadi rayonunda da son illərdə şəhər məskunlaşmasının 

əhəmiyyəti və formalaşmasına təsir edən təbii-coğrafi və iqtisadi-coğrafi amillər, 

demoqrafik inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə ehtiyyac vardır. Şəhər 

məskunlaşmasının vahid məskunlaşma sistemində yeri və əhəmiyyəti, XX əsrdə 

şəhərlərin öyrənilməsinin nəzəri-metodik əsasları, şəhər məskunlaşmasına 

formalaşması və inkişafına təsir edən tarixi-coğrafi, təbii-coğrafi və iqtisadi 

coğrafi amillər elmi ədəbiyyatlar əsasında təhlil edilməsi zəruridir.  
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РЕЗЮМЕ 

ТУРКАНА АЛИЕВА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И  МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДОВ 

Наука география городов, являясь разделом социально-экономической географии, 

начала свое развитие в середине XX - начале XXI века. Влияние городов на окружающую 

среду постоянно меняется, а городской образ жизни расширяется. Углубление процесса 

урбанизации в нашей стране и в Нахичеванской Автономной Республике, рост городов, 

создание новых агломераций, формирование культурных и политических функций 

городов, в свою очередь, обуславливают необходимость изучения экономических и 

географических проблем, влияющих на демографическое развитие городов и городское 

заселение. В статье рассказывается об ученых и исследовательских работах, сыгравших 

важную роль в изучении городов республики. 

Ключевые слова: Нахичеван, теоретико-методические основы городов, городское 

поселение, население. 

 

SUMMARY 

TURKANA ALIYEVA 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF STUDY OF CITIES 

The subject of urban geography, which is a section of socio-economic geography, has 

began to develop in the middle of the 20th century and the beginning of the 21st century. The 
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impact of cities on the environment is constantly changing, and urban lifestyles are expanding. 

The deepening of the urbanization process in our country and the Nakhchivan Autonomous 

Republic, the growth of cities and the creation of new agglomerations, the formation of cultural 

and political functions of cities, in turn, make it necessary to study the demographic development 

of cities and economic and geographical problems affecting urban settlement. The article has 

been dedicated to the role of scientists in the study of cities and research work.  

Key words: Nakhchivan, theoretical and methodological bases of cities, urban settlement, 

population 

 
 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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QLOBALLAġMA ġƏRAĠTĠNDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ ĠNKĠġAF 

PARAMETRLƏRĠ 

 

Bu məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının bütün sahələri üzrə 

inkiĢaf məsələlərinə toxunulmuĢ, heyvandarlığın, yem bitkilərinin, arıçılığın qismən də olsa 

inkiĢafından danıĢılır. Xüsusən torpaqların məhsuldar hala gətirilməsindən, suvarma 

sistemlərindən əldə olunan məhsulların saxlanılması və satıĢındanda söhbət açılır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, kənd təsərrüfatı, aqrolizinq, inkiĢaf, meliorasiya, gübrə, 

bəhrələnmə, satıĢ bazarları, su mənbələri, dövlət qayğısı, Azərbaycan, XXI əsr və s. 

 

İnkar edilməz həqiqətdir ki, təkcə Azərbaycanda deyil, inkişaf etmiş və 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi iqtisadiy- 

yatın, iqtisadi  yüksəlişin  lerftmotivlərindən  biridir, bəlkə də birincisidir. Çünki 

ərzaq probleminin həlli hər hansı bir ölkənin, bir dövlətin əsas prioritet 

məsələlərindəndir.―Çörək bol olarsa basılmaz vətən‖ zərb və məsələlərinə 

çevrilmiş Xalq şairi Səməd Vurğunun bu kəlamı, mübaliğəsiz desək, iqtisadi in- 

kişafın şüarıdır, iqtisadi inkişafı reallaşdırmağa sövq edən təbliğat vasitəsidir. 

Danılmaz fakdır ki, 1969-cu ilin iyul ayının 14-də Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladı .Elə həmin ilin Sentyabrında Bakı 

Dövlət Universitetinin 50 illiyində Azərbaycan dilində məruzə edərək elmin və 

təhsilin inkişafına dair perspektivləri açıqladı və lazımi tövsiyələr verdi. 

 Bir neçə ay ondan sonra MK-nın II planında böyük nitq söylədi. Bu nitqin 

mahiyyəti Azərbaycanda iqtisadiyyatın yüksəlməsinə, xüsusən kənd 

təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə dair proqram xarakterli istiqamətləri 

müəyyənləşdirdi. Uzaqgörən dahi öz məruzəsində vurğuladı ki, Azərbaycanın 

bütün sahələrində, xüsusən hərbi sahədə xalqın rifah halının yüksəlməsində 

irəliləyiş etmək üçün iqtisadiyyatımızı bütün parametrlərlə, inkişafını diqqət 

mərkəzində saxlamalıyıq, çünki kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın əsas şaxələrindən 

biridir. 

Bu proqram məruzədən sonra Azərbaycanda Kənd təsərrüfatının inkişafına 

böyük diqqət yetirildi. Və xalqın rifah halı yüksəldi. 

Müstəqillik dövründə  Ulu öndərin kənd təsərrüfatına dair tövsiyyələri və 

o, dövrdə əldə edilmiş nailiyyətlər proqramını əldə rəhbər tutan ölkə prezidenti 

İlham Heydər oğlu Azərbaycanın iqtisadiyyatının formalaşdırılmasına kənd 

təsərrüfatının inkişafını prioritet məsələ kimi qarşıya qoydu. Bu məsələnin real 

həllini, yəni iqtisadiyyatın inkişafında kənd təsərrüfatının rolunu və əhəmiyyətini 

prioritet məsələ kimi nəzərdə saxlayan Ali Məclisin sədri Cənab Vasif Talıbov 

öz qətiyyəti və tələbkeşliyi nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd 

təsərrüfatının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxladı.Və bu vacib məsələlərin 

həlli üçün kənd təsərrüfatı işçiləri, fermərlər və fərdi təsərrüfatçılar qarşısında 

təxirə salınmaz məsələlər qoydu və bunların həyata keçirilməsi yollarına nəzarəti 

gücləndirdi. 
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Cənab V.Talıbov kənd təsərrüfatı işçiləri qarşısında çıxış edərək dünya 

ölkələrində təsdiq olunmş bu müddəaları qeyd etdi: 

     1. Kənd təsərrüfatının əhəmiyyəti nədir? 

     2. Aqrar-sənaye komplekslərinin yaradılması və tətbiqi necə olmalıdır? 

     3. Aqrar-sənaye komplekslərinə nələr daxildir? 

Bu siyahını dahada artırmaq olar. Bundan sonra Ali Məclisin sədri bu 

məqamlara toxundu: 

Kənd təsərrüfatı bəşəriyyətin ən qədim məşğuliyyət sahəsidir. Dünyanın 

fəal əhalisinin (təxminən 1,2 mlrd nəfər) bu sahədə çalışır. Lakin ölkələr 

arasında bu göstəricilər fərqlidir. Bizdə-yəni Azərbaycanda bu fərqlilik daha 

qabarıq şəkildə özünü göstərir. 

Qeyd etməliyik ki, cənab Sədrin bu tövsiyyə və göstərişlərindən sonra son 

25 ildə Naxçıvanda kənd təsərrüfatı müqayisə edilməz dərəcədə inkişaf etməyə 

başladı. 

Yeni kənd təsərrüfatı şaxələndirilmiş formada, yəni hər rayonun torpaq 

münbitliyini, su təchizatını, əhalinin məşğulluq vərdişləri və bacarıqlarını nəzərə 

alaraq hansı zonada hansı məhsul daha çox bəhrə verirsə, onu da əkmək, 

becərmək nəzərdə tutulur. Məsələn Şahbuzda bitkiçilik, heyvandarlıq, arıçılıq 

Ordubadda əsasən meyvəçilik, Şərurda tütünçülük, taxılçılıq, Babəkdə taxılçılıq, 

heyvandarlıq və s.daha çox xeyirli olduğu əsas göstərilir. 

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqlim şəraitinə görə 

əsasən, heyvandarlıq, arıçılıq, taxılçılıq, yemlik bitkiçilik, meyvəçilik, quşçuluq, 

baramaçılıq, kartofçuluq və digər sahələr inkişaf etdirilir. 

Bunuda vurğulamaq lazımdır ki, Naxçıvanda kənd təsərrüfatının yüksələn 

xətlə inkişaf etməsi ən əvvəl kənd təsrrüfatı işçilərinə, fermerlərə, iş adamalrına 

dövlət qayğısı dövlət dəstyinin təzahürüdür,yəni ən əvvəl münbit torpaqları 

suvarma suları ilə təmin olunması, yarımünbit torpaqlara lazımi gübrələrin 

verilməsi, şoran torpaqların əsasən əvvəlcə yarımünbitləşməsi sonralar tamamilə 

münbitləşməsi üçün Muxtar Respublikanın rəhbərliyi, aqrolizinqlərin normal 

fəaliyyətindən irəli gəlir. 

Qeyd edək ki, Naxçıvanda şoran torpaqlar faizə görə o qədər də çox deyil, 

amma var. Naxçıvan MR kənd təsərrüfatı nazirliyi şoran torpaqların normal əkin 

sahəsinə çevirilməsi üçün lazımi işlər görür. Ən əvvəl həmin torpaqlar gur su ilə 

yuyulur, sonra lazımi minerallar verilir. Daha sonra həmin sahələrdə ağaclar 

əkilir, həmin ağaclar da torpaqların münbitləşməsinə rəvac verilir. Sonralar 

ağacların arasına yonca, qonur və digər yaşıl bitkilər əkilir. Bu da gələcəkdə bu 

torpaqlarda əkilən bitkilər də bol məhsul verməyə imkan yaradır. Hazırda 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında, taxılçılıqla heyvandarlıqla, tütünçülüklə, 

maldarlıqla, bitkiçiliklə yanaşı, arıçılıqda lazımi səviyyədə səviyyədə inkişaf 

etdirilməkdədir. 

 İnamla deyə bilərik ki, kənd təsərrüfatının bütün şaxələri üzrə əldə edilən 

məhsullar naxçıvan əhalisinin ərzaqla tam təmir edir. Burada bəzi istisnalarda 

uyox deyildir. Məsələn portağal, limon, feyxoa, fındıq və sair bağ bitkiləri 

həqiqətəndə Naxçıvanda yox dərəcəsindədir. Əvvəllər üzümçülük kənd təsər- 

rüfatında öndə gedirdi. Son dövrlərdə bu qiymətli ərzaq məhsulunun istehsalı 

azalı. Lakin güman edilir ki, yaxın illərdə bu məsələ də diqqət mərkəzində 

olacaqdır. Bunuda qeyd etmk yerinə düşər ki, son illər Naxçıvan şəhərində 
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Muxtar respublika kənd təsərrüfatı işçilərinin minbir zəhmətlə əldə etdikləri 

məhsullarınümayiş etdirmək, həm həmin məhsulları satıb gəlir əldə etmək, 

məqsədi ilə dövlət səviyyəsində yarımarkalar təşkil edilməsi təqdirəlayiq 

tədbirlər sırasındadır. Həmin yarımarkalarda saysız-hesabsız çeşiddə kənd 

təsərrüfat məhsullarının bazar qiymətində ucuz satılması respublika alıcılarının 

ürəyincə olur və onlar lazımi ərzaq məhsulları ilə təmin olunduğuna görə Muxtar 

Respublika rəhbərliyinə, bu vacib işin təşkilatçılarına, habelə zəhmətkeş iş 

adamlarına öz minnətdarlığını etmələrinin dəfələrlə şahidi olmuşuq. 

Məlumdur ki, bol məhsul almaq üçün mühüm şərtlərdən biridə torpağın 

aqrotexniki qaydalar düzgün qulluqedilməsinə nail olmaqdır. Kənd 

təsərrüfatında torpaq əsas və ümumi istehsal vasitəsidir. Torpağın bu əhəmiyyəti 

onun əsas xassəsi olan münbitliyi ilə müəyyən olunur.Münbitlik sabit olmayıb, 

inamikdir və torpağda gedən bütün fiziki-kimyəvi, bioloji və biokimyəvi 

proseslərlə əlaqədardır. Torpağın göstərilən proseslərdən sonra kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsulluğu yaradır (b, 7b). 

 Bu da faktdır ki,yuxarıdaki müddəalarla bərabər meliorativ tədbirlər də 

vacib şərtdir.Bu əsas şərt Naxçıvanda demək olar ki,birmənalı olaraq öz həllini 

tapıb,Bu sırada Arpaçay dəryaçası,Vayxır kəndinin yuxarısında yerləşən Heydər 

Əliyev su anbarı,Babək rayonunda yerləşən Uzunoba gölü və 

Ordubadda.Culfada istifadədə olan digər dəryaçaları Araz çayından iri həcimli 

su kəməri ilə çəkilmiş su Şərur rayonunun xeyli torpaqları su ilə təmin edir.Bu 

da bol məhsulun əldə olunmasına zəmin yaradır. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının istər iqtisadi,istər mədəniyyəti,istərsə 

də iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olan kənd təsərrüfatı bir region olaraq Ölkəmizin-

Azərbaycanındır. Bütövlükdə iqtisadi inkişafının tərkib hissəsidir (2, s. 133). 

Yəni bu ərazinin xüsusən kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanın digər 

regionlarının təcrübələrindən istifadə etməsi, yeri gəldikdə digər regionlar 

Naxçıvanın əldə etdiyi təcrübədən bəhrələnməlidir. Hazır ki, şəraitdə, XXI əsrdə 

ölkələr arasında digər əlaqələr olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində də inkişaf 

etmiş ölkələrin qabaqcıllığı təcrübəsindən bəhrələnməlidir. Bu sahədə də MR 

rəhbərliyi və aid təşkilatlar dünya təcrübəsindən,xüsusən qonşu və dost ölkələrin 

Türkiyə, İran, Gürcüstan və başqalarının mütərəqqi üsullarından bəhrələnir və 

kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının alınması və  ya mübadiləsinə nail olunmağı 

təmin edirlər. Belə olduqda kənd tsərrüfatının ekstensiv və intensiv inkişafının 

mahiyyətini praktik cəhətdən daha aydın görmək olar. 

          Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatından, onun inkişaf parametrlərindən, çox 

sahəli inkişaf perspektivlərindən çox yazılıb. Bu kiçik məqalədə biz Naxçıvanda 

kənd təsərrüfatının, xüsusən son illərdəki nailiyyətlərini əks etdirə bilmərik. 

    Nəticə etibarı ilə qeyd edə bilərik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, 

Azərbaycan da və onun ayrılmaz tərkib hissəsində kənd təsərrüfatının yüksək 

inkişafı təmin olunmuş, mərkəzləşdirilmiş təsərrüfatların və aqrobiznes forması 

yaradılmışdır. Bu da mərkəzləşmiş təsərrüfatlarda məhsulların istehsalı ilə 

yanaşı onun emalı, saxlanılması, satış bazarlarının təşkil edilməsinə nail 

olunmuşdur.Və gələcəkdə də bu vacib iş ardıcıl olaraq davam etdiriləcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

НИДЖАТ ХАЛИЛОВ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В данной статье затронуты вопросы развития во всех сферах сельского хозяйства в 

Нахчыванской Автономной Республике, а так же говорится о развитии животноводства, 

кормовых культур, пчеловодства. В частности, речь идет о создании плодородных почв, 

хранении и реализации продукции, полученной из оросительных систем. 

Ключевые слова: Нахчыван, сельское хозяйство, Агролизинг, развитие, 

мелиорация, удобрение, плодоношение, рынки сбыта, водные ресурсы, государственная 

забота, Азербайджан, XXI век и т.д. 

   
SUMMARY 

NIJAT KHALILOV 

PARAMETERS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION 

This article touches upon the issues of development in all spheres of agriculture in the 

Nakhchivan Autonomous Republic, as well as talks about the development of animal husbandry, 

fodder crops, beekeeping.In particular, we are talking about the creation of fertile soils, storage 

and sale of products obtained from irrigation systems. 

 Keywords: Nakhchivan, agriculture, Agroleasing, development, land reclamation, 

fertilizer, fruiting, sales markets, water resources, state care, Azerbaijan, XXI century, etc. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASININ 

LANDġAFTLARININ FORMALAġMASINDA HĠPSOMETRĠK HÜNDÜRLÜYÜN 

ROLU  

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi mövqeyi göstərilməklə landĢaftın 

formalaĢmasına təsir göstərən əsas morfometrik faktorlardan bəhs olunur. LandĢaftın 

formalaĢmasına təsir göstərən əsas amillərdən sayılan ərazinin hipsometrik quruluĢu ön plana 

çəkilir. Ayrı-ayrı hipsometrik pillələrin yerləĢdiyi ərazilər və sahələri haqqında məlumat verilir. 

Bununla yanaĢı hipsometrik pillələr üzrə landĢaft qurĢaqlarının yerləĢmə 

qanunauyğunluqlarından bəhs edilir. Həmçinin CĠS-in tətbiqi ilə landĢaftların transformasiyası 

və deqradasiyasına nəzarət olunması qaydalarından bəhs edilir. 

Açar sözlər: landĢaft, hipsometrik pillə, deqradasiya, transformasiya, coğrafi informasiya 

sistemləri. 

 

Ərazinin coğrafi mövqeyi, oroqrafik quruluşu, relyefin hipsometriyası, 

yamacların meyllik dərəcəsi və baxarlılığı, şaquli və üfüqi parçalanma, iqlim 

xüsusiyyətləri, torpaq və bitki örtüyü də daxil olmaqla bu kimi mühüm faktorlar 

landşaftın formalaşmasında əhəmiyyətli rola malik ünsürlərdir. 

Mürəkkəb təbii şəraitə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Kiçik 

Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında yerləşən dağlıq regiondur. Muxtar 

Respublikanın dağlıq və düzənlik hissədən ibarət relyefi fərqli strukturlu 

landşaftların formalaşmasında əsas amil kimi qiymətləndirilir. 

Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ərazisi Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında Zəngəzur-

Dərələyəz silsiləsi ilə Araz çayı arasında dəniz səviyyəsindən 600 m-lə (Kotam 

kəndi yaxınlığında Araz çayının dərəsi) 3904 m (Qapıcıq zirvəsi) hündürlüklər 

arasında yerləşir. Ərazinin şimalda ucqar nöqtəsi 39
0
47' şimal enliyində  

Kömürlü dağı, cənubda 38
0
51' şimal enliyində yerləşən Zerəni dəmir yolu 

stansiyası, şərqdə 46
0
10' şərq uzunluğunda yerləşən Zəngəzur silsiləsinin cənub 

qoluna daxil olan Zerəni dağı, qərbdə isə 44
0
46' şərq uzunluğunda, Sədərək 

kəndindən 7 km qərbdə yerləşən keçmiş Urmiyə kəndidir (1, s. 6). 

Həmin mənbədə qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət 

sərhədi şimalda Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri boyunca  Ermənistan 

Respublikası ilə 246 km, qərbdə Türkiyə Respublikası ilə 15 km və cənubda 

Araz çayı boyunca İran İslam Respublikası ilə 204 km-ə bərabərdir. Ərazi şimal-

qərbdən cənub-şərqə 158 km, şimaldan-cənuba 75 km-lik bir məsafədə uzanır 

(1, s. 7).  

Tarixi hadisələrdən məlumdur ki, 1920-ci ildə Zəngəzur mahalı 

Ermənistana verilmiş və bunun nəticəsində 44-45 km-ə qədər Araza doğru 

uzanan zolaq Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycan Respublikasının əsas 

ərazisindən ayırmışdır. Muxtar Respublikanın sahəsi 5,5 min km
2
 olub, 7 kənd 

inzibati rayonu (Babək, Ordubad, Şərur, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək 

rayonları) və bir şəhər ərazi vahidi (Naxçıvan şəhəri) olmaqla 9 inzibati ərazi 
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bölgüsünə malikdir. 

Təbii ki, ərazinin coğrafi mövqeyi, iqlimi, məskunlaşma səviyyəsi, torpaq 

və bitki örtüyü burada müxtəlif landşaft tiplərinin yaranmasına bilavasitə təsir 

göstərir. Qeyd etdiyimiz digər faktorlarla birgə relyef də landşaftın 

formalaşmasında əsaslı rola malikdir. Relyefin hipsometriyası, meylliyi, 

baxarlılığı və digər morfometrik göstəriciləri landşaftın formalaşmasında və 

tədqiqində mühüm rol oynayan vahidlərdəndir. Ərazinin hipsometrik 

quruluşunun müəyyənləşdirilməsi landşaft tiplərinin yayılma areallarının 

dəqiqləşdirilməsində və tədqiqində səmərəli üsullardan hesab olunur. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının relyefi şaquli istiqamətdə  hündürlüyə doğru maili 

düzənliklər, alçaq dağlıq, orta dağlıq və yüksək dağlıqdan ibarət dörd böyük 

hipsometrik pilləyə ayrılır. Əvvəlki dövrlərdə landşaftların öyrənilməsi ilə bağlı 

geniş və hərtərəfli tədqiqatlar aparılmışdır. Araşdırmalar zamanı genişmiqyaslı 

çöl təcrübələrindən, müxtəlif təyinatlı xəritə materiallarından, dövrün ölçmə 

cihaz və alətləri ilə məhdudlaşan ―klassik-ənənəvi‖ üsullardan istifadə 

edilmişdir. Müasir zamanda isə informasiyanın əldə olunması, emalı və 

istifadəçiyə çatdırılmasının çox geniş imkanlara malik müxtəlif vasitələri, 

üsulları və metodları mövcuddur. Bu üsul və metodların hansına müraciət 

olunması isə qarşıya qoyulan məsələnin həllinin tələblərindən asılı olaraq 

dəyişir. Dövrümüzdə coğrafi məkanla bağlı məsələlərin tədqiqində Coğrafi 

İnformasiya Sistemlərinin (CİS) tətbiqi özünü təsdiq etmiş və demək olar ki, 

liderlik mövqeyinə yüksəlmişdir. Məhz ərazinin hipsometrik quruluşunun 

müəyyənləşdirilməsində CİS mühitinin imkanlarından istifadə bizə imkan verir 

ki, ayrı-ayrı hipsometrik pillələrə malik ərazilərin dəqiq sərhədlərini təyin edək 

və onların sahəsini müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə LANDSAT-8 peyk 

çəkilişlərindən əldə etdiyimiz DEM (digital elevation model) fayllarından 

yararlanaraq ARCGİS proqramının imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə 

etməklə Muxtar Respublika ərazisinin 500 metr aralıqlarla hündürlüklərin 

verildiyi hipsometrik xəritəsi hazırlanmışdır (şəkil 1).  

Şəkil 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hipsometrik xəritəsi 
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Xəritənin hazırlanmasında düzənlik, alçaq dağlıq, orta və yüksək dağlıq 

ərazilərin sərhədlərini dəqiqləşdirmək və onların sahələrinin hesablanması 

məqsədilə rəqəmsal yüksəklik modelindən (DEM) istifadə edilmişdir. 

Hazırlanmış xəritə əsasında ayrı-ayrı hipsometrik hündürlüyə malik ərazilərin 

sahəsi dəqiqliklə hesablanaraq faizlə (şəkil 2) və kv.km-lə (şəkil 3) 

göstərilmişdir. 

Xəritə və diaqramların təhlilindən aydın olur ki, Muxtar Respublika 

ərazisinin  təqribən 64%-ni düzənlik və alçaq dağlıq ərazilər əhatə etdiyi halda, 

36 %-i orta və yüksək dağlığın payına düşür. 500 m aralıqlarla verdiyimiz 

hipsometrik pillələrin diaqramda görünən izahından məlum olur ki, 1000 m-ə 

qədər hündürlüyə malik ərazilər 1795,4 km
2
 sahəyə malik olmaqla Muxtar 

Respublikanın ümumi ərazisinin 33%-ni təşkil edir. Şimal-qərbdə Sədərək və 

Şərur düzlərindən başlayaraq Naxçıvan düzü də daxil olmaqla geniş sahələri 

əhatə edən bu zona cənub-şərqdə Culfa və Ordubad maili düzənliklərinə doğru 

ensiz zolaq şəklində davam edir. 

 
Şəkil 2. Naxçıvan MR ərazisinin hipsometrik pillələr üzrə sahəsi (%-lə). 

 

Şəkil 3. Naxçıvan MR ərazisinin hipsometrik göstəricisi (sahə kv.km-lə). 

 

Maili düzənliklər əsasən dördüncü dövrün allüvial, allüvial-prollüvial 

çöküntülərindən və qismən də üçüncü dövrün gillərindən, konqlemeratlarından, 

mergellərindən əmələ gəlmişdir. Burada eroziya-akkumlyasiya və arid 

denudasiya mənşəli relyefəmələgətirici proseslər üstünlük təşkil edir. Bu ərazi 

əhali və yaşayış məntəqələrinin daha sıx məskunlaşması ilə əlaqədar olaraq 

landşaftların transformasiyasına məruz qalması ilə seçilir. 
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Hündürlüyü 1000 m-dən 1500 m-ə qədər olan hissə  ümumi ərazinin 31%-

nə və ya 1718,9 km
2
-nə bərabər olmaqla  alçaq dağlıq zonanı tutur. Alçaq dağlıq 

relyef  şimal-qərbdə Vəlidağ, Dəhnə, Sarıdağ və Bozaqıl dağlarından başlayaraq, 

ensiz zolaq şəklində uzanır. Naxçıvançayla Əylisçay arasındakı sahədə xeyli 

genişlənir. Düzənlik və alçaq dağlığın yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və 

quru bozqır iqlimdə yarımsəhra landşaftı göstərilən bu hipsometrik pillələrdə 

formalaşmışdır. 

Orta dağlıq qurşağın 1500-2000 m hündürlüklər arasındakı hissəsi ümumi 

ərazinin 19 %-nə və ya 1044,9 km
2
-nə bərabərdir. Bu qurşaq daxilində orta 

dağlığın yayı quraq keçən soyuq iqlimdə dağüstü kserofit landşaftı və dağ-

kserofit çəmən-kolluq landşaftı yayılmışdır. 2500 m-ə qədər hündürlüyə malik  

ərazilər isə 557,8 km
2
 və ya 10% sahə tutmaqla orta dağlığın yuxarı hissələrini 

təşkil edir. Orta dağlıq qurşaq Naxçıvançayla Əylisçay arasında geniş sahəni 

tutur. Orta dağlıq sahə üçün dərin dərələr, sıldırımlı yamaclar, kiçik dağarası 

çökəkliklər (Şahbuz, Əbrəqunus, Paradaş və s.) və s. səciyyəvidir. Bu ərazidə 

İlanlıdağ, Əlincə, Nəhəcir, Əshabü-Kəhf və s. lakkolitlər relyefdə aydın şəkildə 

özünü göstərir. 

Yüksək dağlığın 2500-3000 m hündürlüyə malik hissəsi ərazinin 4%-ni və 

ya 267,5 km
2
-ni, 3000-3500 m hündürlüyə malik hissəsi 2%-ni və ya 86,4 km

2
-

ni əhatə edir. Orta və qismən də yüksək dağlığın ayrı-ayrı hissələrini meşə və 

meşə-kolluq landşaftı, dağ-çəmən və çəmən-bozqır landşaftı və qismən də alp 

çəmənlikləri ladşaftı tipi tutur. 3500 m-dən yuxarı hipsometrik pillə ərazinin 1%-

ni və ya 32 km
2
-ni əhatə edir ki, burada da talalar şəklində dağ-çəmən, çəmən-

bozqır və alp çəmənlikləri landşaftı ilə yanaşı daimi qar və buzlaqlarla örtülü 

dağ-tundra iqliminə məxsus qayalıq-daşlıq nival landşaftı yayılmışdır. Yüksək 

dağlıq sahə ensiz zolaq şəklində  Zəngəzur və Dərələyəz silsilələrinin suayrıcı 

boyunca uzanır. Buranın relyefi üçün sıldırımlı dağ yamacları, şişuclu zirvələr, 

bəzi yerlərdə düzəlmə səthləri daşlı-qayalı sahələr  səciyyəvidir. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, yer səthinin müxtəlif 

sahələri haqqında məlumatların toplanması, saxlanması və emalına xidmət edən 

CİS-nin tətbiqi Muxtar Respublika ərazisindəki landşaft tiplərinin 

tranformasiyasına və deqradasiyasına səbəb olan proseslərə nəzarət etməklə 

qabaqlayıcı tədbirlərin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

ШАФАК ОРУДЖОВА 

РОЛЬ ГИПСОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ В ЛАНДШАФТНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 В статье рассматриваются основные морфометрические факторы, влияющие на 

формирование ландшафта, путем указания географического положения Нахчыванской 
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Автономной Республики. Предложена гипсометрическая структура территории с учетом 

основных факторов, влияющих на формирование ландшафта. Информация дается о 

площадях и полях в зависимости от расположения гипсометрических склонов отдельно.  

Кроме того, в статье рассматривается расположение по гипсометрическим склонам. 

Рассматриваются правила управления деградацией и преобразованием ландшафтов с 

применением ГИС, к.  

Ключевые слова: ландшафт, гипсометрический уклон, деградация, 

трансформация, ГИС. 

 

SUMMARY 

SHAFAG ORUJOVA 

THE ROLE OF HYPSOMETRIC HEIGHT IN THE LANDSCAPE 

FORMATIONS OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

The article deals with the basic morphometric factors influencing to the landscape 

formation by indicating the geographical position of the Nakhchivan Autonomous Republic. The 

hypsometric structure of the area considerating the main factors influencing to the 

landscape formation is put forward. The information is given about the areas and fields 

according to the location of the hypsometric slopes separately.  

Besides this, the article deals with the location according to the hypsometric slopes. It 

deals with the rules of controlling degradation and transformation of the landscapes with 

applying GIS, too.  

Key words: landscape, hypsometric slope, degradation, transformation, GIS`. 

 
 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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KURĠKULUM TƏTBĠQĠ KONTEKSĠNDƏ PEDAQOJĠ 

TƏHSĠLĠN MODERNLƏġDĠRĠLMƏSĠ  PROSESLƏRĠ 
 
 Məqalədə Azərbaycan təhsil sisteminin modernləĢməsinin zəruriliyindən və bu 

istiqamətdə həyata keçirilmiĢ islahat və tədbirlərdən bəhs edilir. Azərbaycanda dövlət 

müstəqilliyinin bərpasından sonra təhsil sahəsində ən əlamətdar hadisə ardıcıl və məqsədyönlü 

islahatların baĢlaması olmuĢdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkənin tərəqqisində 

təhsilin rolunu yüksək qiymətləndirərək bu sahədə əsaslı islahatların keçirilməsinin təĢəbbüskarı 

olmuĢdur. Həyata keçirilmiĢ çoxsaylı tədbirlər, həmçinin həm ümumi təhsildə, həm ali təhsilin 

digər pillələrində yenilənmiĢ mexanizmlər təhsilin müasirləĢməsi, Avropa təhsil məkanına 

inteqrasiyanın təcəssümüdür. 

 Cəmiyyətin bütün sahələrində olduğu kimi, müasir təhsilin də özünəməxsus keyfiyyət 

göstəricilərindən biri qloballaĢmanın irəli sürdüyü modernləĢmə yəni müasirləĢmədir. 

ModernləĢmə həyatın bütün sahələrində yeni yaranıĢın, yeniləĢmənin əsasını qoyur. 

ModernləĢmə dedikdə, müasir dövrün tələblərinə uyğunlaĢmaq, yeni tələb və normalara, 

texnoloji proseslərə uyğunlaĢmaq baĢa düĢülür. Məqalədə ölkəmizdə təhsili sisteminin 

modernləĢməsi məqsədilə həyata keçirilmiĢ islahatlar, onların mahiyyəti və gələçək 

perspektivləri haqqında təhlillər aparılmıĢdır. 

 Açar söz: təhsil sistemi, təhsil islahatları, dünya təhsil məkanı, təhsilin modernləĢməsi,  

keyfiyyətli təhsil, pedaqoji mühit, insan kapitalı. 

 

Təhsil cəmiyyətin fəaliyyətinə və inkişafına aktiv təsir göstərməyə qadir 

olan müstəqil bir sistemdir. Təhsil sosial sahənin bir qoludur. Təhsil almaq 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmaqla təminat 

qazanmış və dövlət siyasətinin bir hissəsinə çevrilmişdir.  

Azərbaycan  Respublikasının Konstitusiyasının 42-ci maddəsi ―Təhsil 

hüququ‖ adlanır və bu maddənin I bəndinə əsasən ölkəmizdə hər bir vətəndaşa 

təhsil almaq hüququ verilmişdir (8). Sosial-iqtisadi tərəqqi amili olaraq təhsil 

dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. İqtisadiyyatın vəziyyəti, 

əmək resurslarının keyfiyyəti birbaşa təhsil səviyyəsindən asılıdır.  

Təhsil sistemi vətəndaş formalaşdırır və bununla da ictimai həyatın siyasi 

sahəsinə təsir göstərir. Bir pedaqoqun ümumi mədəniyyətinin formalaşması 

onun peşə hazırlığını şərtləndirir, insanın və ya sosial qrupun sosial mobilliyi 

üçün ilkin şərtlər yaradır, cəmiyyətin mədəni irsini qoruyur və nəsildən-nəsilə 

ötürür.  

XXI əsrin başlanğıc illərində siyasi və iqtisadi sahələrdə Azərbaycanın 

potensialının güclənməsi əhalinin rifahının yüksəlməsinin əsas şərtlərindən 

biridir. Qloballaşma yolu ilə gedən müasir dünya qarşısında beynəlxalq rəqabət 

şərtlərinə tezliklə uyğunlaşmaq  bacarığı, onun uğurlu və davamlı inkişafı da 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biridir. Yüksək səviyyədə inkişaf etmiş 

ölkələrin rəqabətüstünlüyü başlıca olaraq təhsillə müəyyənləşən insan 
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potensialının inkişafı ilə bağlıdır. Hal-hazırda ölkəmizin bütün sahələrində, o 

cümlədən təhsil sahəsində də sürətli dəyişikliklər baş verir. 

Dünya təhsil məkanına daxil olmağa yönəlmiş yeni təhsil sisteminin 

təşəkkülü durmadan davam edir. Təhsil qlobal dünyanın ən unikal vasitələrindən 

biri kimi cəmiyyətin inkişafında həlledici rol oynayır. Onun uzaq zamanlardan 

başlayaraq yaxın günədək həyat yolunu əlaqələndirir. Nailiyyətləri ilə vətəndaş 

şəxsiyyətinin perspektivli inkişaf yolunu işıqlandırır. Təhsili daim 

təkmilləşdirmək, yeniləşdirmək, zamanın uğurlarını qabaqlayan bir vasitəyə 

çevirmək zəruridir. Doğrudan da, bəşəriyyət tarixi boyu təhsilə özünün mənəvi 

təkamül gücü kimi baxıb. ―Azərbaycan Respublikasının təhsil İslahatı 

Proqramı‖nda  qeyd edildiyi kimi, cəmiyyətin tərəqqisinin vacib amilləri olan 

elm və mədəniyyətin, xalqın intellektual potensialının formalaşması onun təhsil 

sistemi ilə təmin edilir  (1). 

Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra təhsil sahəsində ən 

əlamətdar hadisə ardıcıl və məqsədyönlü islahatların başlaması olmuşdur. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkənin tərəqqisində təhsilin rolunu yüksək 

qiymətləndirərək bu sahədə əsaslı islahatların keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuş, 

proqram xarakterli nitq və çıxışlarında irəli sürdüyü müddəalarla Azərbaycan 

təhsil sisteminin inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Ulu öndərin 30 mart 

1998 – ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış təhsil sahəsində islahatlar üzrə 

Dövlət Komissiyasının hazırladığı və 15 iyun 1999-cu il tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq olunmuş  ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı‖ 

müstəsna əhəmiyyətə malik tarixi sənəd kimi müasir dövrdə ölkəmizin ümumi 

təhsil sistemində dövlət siyasətinin konseptual prinsiplərini və strategiyasını 

formalaşdırmışdır.  

İslahat Proqramının təsdiqindən az sonra, 1999-cu il iyunun 29-da 

Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankının Beynəlxalq Assosiasiyası arasında 

―İnkişaf üçün kredit haqqında saziş‖ imzalanmış və bu sənəd dövlət başçısının 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Mahiyyət etibari ilə öyrədici və innovativ xarakter daşıyan həmin kredit 

sazişinin tətbiqi müddətində Dünya Bankının nümayəndələri dəfələrlə ölkəmizdə 

layihə üzrə monitorinq və qiymətləndirmələr aparmış, ölkəmizin təhsil 

sistemində islahatyönümlü işləri mövcud qaydalara uyğun həyata keçirən kadr 

potensialının formalaşmasını yeni islahat layihəsinin hazırlanmasında real zəmin 

rolunu oynamışdır. Ona görə də dövlət başçısının 08 noyabr 2001-ci il tarixli, 

826 nömrəli Sərəncamına əsasən, II Təhsil İslahatı layihəsinin hazırlanması üçün 

Azərbaycan hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında razılıq əldə 

olunmuş, bundan sonra Təhsil Nazirliyi tərəfindən 3 mərhələ üzrə 2003-2013-cü 

illəri əhatə edən təhsil islahatlarının 10 illik strategiyası hazırlanaraq prioritet 

istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Dünya Bankı nümayəndələrinin 2002-ci ilin 

oktyabrdan 2003-cü ilin fevralınadək olan müddətdə İslahat Proqramının 

komponent və alt-komponentləri dəqiqləşdirilmiş, Təhsil Sektorunun İnkişafı 

Layihəsinin 2003-2007-ci illəri əhatə edən birinci mərhələsinə dair zəruri 

sənədlər hazırlanmışdır.  

Bu layihə aşağıdakı komponent və alt-komponentləri əhatə edir: 
I. Ümumi təhsilin keyfiyyəti və real tələbatlara uyğunluğu.   
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•Kurikulum islahatı 

•Müəllim hazırlığı  

•Dərsliklər və oxu materialları 

II. Səmərəlilik və maliyyə islahatları. 

•Maliyyələşdirmə və büdcə islahatları 

•Rasionallaşdırma və məktəblərin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 

III. Məktəb Qrantı Proqramı 

IV. İdarəetmə, planlaşdırma və monitorinq 

•Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

•Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemlərinin (TİMS) yaradılması 

•İdarəetmə və planlaşdırma imkanları 

V.Layihənin əlaqələndirilməsi və monitorinqi. 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin məqsəd və vəzifələrinin 

məzmununu, pedaqoji prosesin və qiymətləndirmə sisteminin ümumi təhsilin 

konsepsiyası (Milli kurikulumu) adlı sənəd hazırlanmış, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 oktyabr 2006-cı il tarixli 233 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq olunmuşdur.  

2008-2009 cu tədris ilində I siniflərdə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi 

ilə əlaqədar hazırlıq işləri aparılmış, kurikulumların öyrənilməsinə həsr olunmuş 

konfrans və seminarlar, müzakirələr keçirilmişdir.  

Konsepsiyada qeyd olunduğu kimi, Milli Kurikulum bilavasitə aşağıda 

qeyd olunan funksiyaların reallaşdırılmasına xidmət edir: 

- ümumi təhsilin pillələri, bu pillələrdə tədris olunan fənlər arasında əlaqələrin 

və ardıcıllığın təmin edilməsi; 

- fənlərin məzmununun cəmiyyətin tələbatına uyğun daim təkmilləşdirilməsi və 

yeniləşdirilməsi; 

- təlim texnologiyalarının çevikliyi və interaktivliyinin təmin olunması; 

- nəticəyönümlü fənn kurikulumlarının hazırlanıb tətbiq edilməsi; 

- təlim mühitinin, təhsil fəaliyyətinin səmərəliliyinin, təlimin inkişafetdirici və 

qabaqlayıcı xarakterinin, bilik, bacarıq və vərdişlərin təhsil pillələri üzrə 

konsentrik prinsip əsasında müəyyənləşdirilməsinin təmin olunması; 

- şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi və stimullaşdırılmasının 

təmin edilməsi; 

 Milli Kurikulum aşağıdakı ümumi prinsiplərə istinad olunmaqla 

hazırlanmışdır: 

- milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə alınması; 

- ümumi inkişafı, meyli və maraqları nəzərə alınmaqla bütün şagirdlərə 

əlverişli təlim şəraitinin yaradılması; 

- tələbyönümlülük; 

- nəticəyönümlülük; 

- inteqrativlik. 

Müasir dünyanın  mütəmadi mürəkkəb dəyişikliyini öyrənməklə, 

kurikulumun inkişafına dair müasir yanaşmalar təhsil haqqında ənənəvi 

təsəvvürləri daha çox üstələyərək, yeni təhsil planı və  ya uyğun göstərişə malik 

məzmun siyahısı formasında təqdim olunur. Kurikulumun strateji məqsədi 

mütəxəssisin layihələndirmə sahəsində, keyfiyyətli kurikulumların hazırlanması 
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prosesini həyata keçirən, idarəetmədə qərarlar qəbul edən təcrübəçinin şagird 

şəxsiyyətinin potensialının inkişafına yönəlmişdir. 

Milli Kurikulum demokratizm, humanizm kimi prinsiplərdən çıxış etməklə, 

şagirdlərin maraq və ehtiyaclarına  cavab verən, ən əsası, dövlətin təhsil 

siyasətini əks etdirən sənəddir.  ―Kurikulum islahatları tədris prosesinin 

təşkilinə, müəllim-şagird münasibətlərinə yeni məzmun gətirir, müəllim-şagird 

münasibətlərinin yeni yanaşma ilə tənzimlənməsi, onlar arasında əməkdaşlığa, 

qarşılıqlı hörmətə, bir-birinin ləyaqətinə, hüquq və azadlıqlarına  hörmət etməyə 

əsaslanan yeni münasibətlərin yaradılmasını tələb edir ‖. Belə olduqda  şagird 

dinləyici deyil, fəal icraçı, bilikləri sərbəst və şüurlu  şəkildə qəbul edən 

subyektə çevrilir. Müəllim dərsə yaradıcı yanaşmalı, məzmun standartlarına 

əsasən dərsin məqsədini müəyyən etməli, bu zaman öyrədici, inkişafetdirici, 

tətbiqedici funksiyalar nəzərə alınmalıdır.  

Qeyd olunduğu kimi,  respublikamızda 1999-cu ildən başlayan təhsil 

islahatlarına başlanmış  və bu iş uğurla həyata keçirilmişdir. Təhsilin bütün 

pillələrində, o cümlədən ümumi təhsil sahəsində quruculuq işləri müəyyən 

edilmiş plan və ardıcıllıq prinsipi rəhbər tutularaq həyata keçirilmişdir. 

―Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası‖ (2009), ―Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və 

proqramları (kurikulumları)‖ (2010), Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi 

Nizamnaməsi (2011), ―Ümumtəhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət 

sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi qaydası‖ (2010), ―Ümumi təhsili 

xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və gümüş medallarla təltif 

olunması qaydası‖ (2010), ―Təhsildə xüsusi nailiyyətlərə görə qızıl və gümüş 

medalların təsviri‖ (2011), ―Təhsil proqramlarının (kurikulumların) yerinə 

yetirilməsi müddəti‖ (2010) və ―Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası 

haqqında əsasnamə‖ (2010), ―Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin 

dövlət standartları‖ndan (2020) ibarət olan bu və ya digər hüquqi normativ 

sənədlər qlobal dünyada təhsil sahəsində modernləşmə yolu ilə irəliləmə 

məqsədilə atılmış addımlardır.  

Müasir dövrdə ölkəmizdə təhsilin bütün pillə və səviyyələrində aparılan 

köklü dəyişikliklər struktur, məzmun və idarə etmənin yeni mexanizmlərinin 

formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu məsələlər başlıca tələblər kimi ―Azərbaycan 

Respublikasında təhsil sahəsində İslahat Proqramı‖nda (1999), ―Təhsil haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu‖nda (2009), ―Azərbaycan 2020: gələcəyə 

baxış İnkişaf Konsepsiyası‖nda (2012), ―Azərbaycan Respublikasının təhsil 

sahəsində Dövlət Strategiyası‖nda (2013) öz əksini tapmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nda təhsil sisteminin dövlət təhsil standartlarına  

cavab verən inkişaf istiqamətləri və müasir tələblərə uyğun hədəfləri 

müəyyənləşdirilmiş, qarşıya yeni məsul vəzifələr qoyulmuşdur. Ölkəmizin təhsil 

sistemi dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin təhsilindən istifadə etməklə öz təhsilini 

təkmilləşdirir, məzmun və struktur dəyişiklikləri aparır, təhsilin bütün pillələri 

üzrə kurikulumların hazırlanması  məsələlərinə baxılır. Strategiyada qeyd 

olunur: ―Ölkə qarşısında duran növbəti strateji vəzifə sosial-iqtisadi həyatın daha 

da modernləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması yolu 
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ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsindən ibarətdir. Müasirləşdirmə, ilk növbədə, qabaqcıl 

texnologiyaların və idarəetmə üsullarının, elmi nailiyyətlər əsasında yaradılan 

innovasiyaların ölkənin sosial-iqtisadi həyatına uğurlu tətbiqi ilə bağlıdır. Bunun 

üçün prioritet istiqamət ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyasının sürətləndirilməsi ilə yanaşı, ölkədə insan kapitalının inkişafı, 

şəxsin müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsidir. İnsan 

kapitalının inkişafı iqtisadiyyatın qlobal sistemə uğurlu inteqrasiyası və ölkənin 

beynəlxalq rəqabətdən daha effektli faydalanması prosesində ən mühüm 

şərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini təşkil edir‖. 

Doğrudan da, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu 

uğurlu siyasət onun siyasi kursunun davamçısı olan Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən şərəflə və uğurla davam etdirilir. Təhsilə 

yönəldilən dövlət vəsaitinin ilbəil artması ölkə başçısının təhsili dövlət 

siyasətinin əsas prioritetlərindən biri hesab etməsi ilə birbaşa bağlıdır. ―Təhsil 

əsri‖ elan edilən XXI əsrdə yüksək intellektə malik insan kapitalının 

formalaşması və güclü iqtisadiyyatın qurulmasında onun rolu heç vaxt indiki 

qədər aktual olmamışdır.  

Təhsil sisteminin bütün sahələrində vəziyyətin təhlili, mühüm amillərin 

nəzərə alınması qloballaşma proseslərinin intensivləşməsi Azərbaycanın təhsil 

sisteminin modernləşməsinə səbəb oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

İlham Əliyev demişdir: ―Qloballaşma təbii prosesdir və yəqin ki, bu proses 

müəyyən düzəlişlərlə davam edəcəkdir. Xüsusilə belə olan halda milli dəyərlərə 

önəm vermək, gənc nəsli milli dəyərlər əsasında tərbiyə etmək xüsusi əhəmiyyət 

daşıyır. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda milli ənənələr güclənir, möhkəmlənir 

və bu prosesləri daha da sürətləndirmək üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. 

Əlbəttə, təhsil bu işlərdə ən prioritet məsələdir‖. 

Cəmiyyətin bütün sahələrində olduğu kimi, müasir təhsilin də 

özünəməxsus keyfiyyət göstəricilərindən biri qloballaşmanın irəli sürdüyü 

modernləşmə yəni müasirləşmədir. Modernləşmə həyatın bütün sahələrində yeni 

yaranışın, yeniləşmənin əsasını qoyur. Modernləşmə dedikdə, müasir dövrün 

tələblərinə uyğunlaşmaq, yeni tələb və normalara, texnoloji proseslərə 

uyğunlaşmaq başa düşülür. 

P.Həsənova yazır ki, qloballaşma nəzəriyyəsi milli mühitlərə yad və süni 

olaraq gətirilmiş bir şey deyildir. Onun başlanğıcı XVII-XIX əsrlərin bir sıra 

tanınmış filosofları və pedaqoqlarının əsərlərindən başlanır. Qloballaşma 

nəzəriyəsinin işlənib hazırlanması və təşkilati tərtibatı keçən əsrin 60-cı illərinin 

əvvəllərinə təsadüf edir. Qlobal təhsil nəzəriyyəsi ABŞ-da və Avropanın bəzi 

ölkələrinə yalnız 1970-ci illərdə tətbiq olunmuşdur. Qlobal təhsilin müəllifləri 

olan Amerikan filosofları R.Xenvi və Botki modeli daha çox məşhurdur. Onların 

fikirlərinə görə, təhsil dünyaya daxil olmaq, müasir həyatın mədəni, sosial, 

iqtisadi və digər səviyyələrində qarşılıqlı əlaqə sisteminə ahəngdar şəkildə 

girmək üçün hər bir insana kömək məqsədi daşıyan mühüm əsaslardan biridir.  

―Modernləşmə qloballaşmanın milli təhsil sistemindən imtina etmədən 

effektiv uyğunlaşmasına kömək edir. Təhsilin modernləşməsində cəmiyyətin bir 

çox təbəqələri iştirak edir, təhsil islahatlarında ifadə olunan fəal dialoqlar baş 

verir. Dünya siyasətində inkişaf dinamikasının dəyişilməsi üçün təhsil sisteminin 
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modernləşməsi tələb olunur. Burada məqsəd odur ki, ümumi müştərək qlobal 

dəyərlərin və əməkdaşlığın inkişafı naminə rəqabət aparmağa malik intellekt 

sahiblərinin yetişməsini təmin etmək mümkün olsun. Bu islahatlar təhsilin 

ümumi keyfiyyətinin yüksəldilməsində yeni təhsil texnologiyalarının 

mənimsənilməsində bütün vətəndaşların iştirakında, rəqabətə qabilliyində özünü 

göstərir. Rəqabət qabilliyəti əslində modernləşmə prosesinin effektivliyinin 

göstəricisidir‖ (9, s.213). 

Modernləşmə dedikdə, ilk növbədə fikrimizə Qərb dövlətləri gəlir. Qərb 

ölkələri modernləşdirmə inkişaf yolunu tutduqdan və bunun nəticəsində sürətlə 

inkişaf yoluna qədəm qoyduqdan sonra digər ölkələr də bu yolu seçdilər və 

nümunə olaraq Qərb ölkələrini götürdülər. Bu zaman diqqət yetirilməsi zəruri 

olan göstərici budur ki, hər bir ölkənin özünəməxsusluqları nəzərə alınmalı, 

mövqeyə müvafiq olaraq inkişaf istiqamətləri müəyyən edilməlidir. 

Aparılmış təhlilərdən də aydın olur ki, Azərbaycan hökuməti maliyyə və 

dəstək üçün Avropa ölkələri ilə və Dünya Bankı, UNİCEF kimi təşkilatlarla 

əməkdaşlığı nəticəsində təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 

səmərəliliyinin artırılmasına dair çoxşaxəli tədbirlər həyata keçirmişdir. 

1999-cu ildən başlayaraq ―Təhsil sahəsində İslahat Proqramı‖nın həyata 

keçirilməyə başlaması nəticəsində ilkin müəllim hazırlığı, təhsilin məzmunun 

təkmilləşdirilməsi, idarəetmənin yeniləşdirilməsi, maliyyələşmənin, 

qiymətləndirmənin yeni modelinin işlənilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər 

görülmüş və həyata keçirilmişdir.  

Müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizdə qeyri-dövlət ali təhsil 

müəssisələri, çoxpilləli ali təhsil, ödənişli əsaslarla təhsil, tədris kompleksləri, 

təhsil müəssisələrinin yüksək dərəcədə sərbəstliyi və s. göstəricilərdə yeniliklər 

həyata keçirilmişdir. Azərbaycan təhsil sisteminin dünya təhsil məkanına 

inteqrasiyasının istiqamətlərindən biri fundamental elmlərin və təhsil 

proqramlarının yüksək keyfiyyətlərinin təmin edilməsidirsə, digəri isə təhsil 

sahəsində aparıcı olan güclü dövlətlərin elmi innovasiyalarının lazımi şəkildə 

istifadəsidir.  

Müasir cəmiyyətə keçid modernləşmə adlanır ki, bütün dəyərlərin və 

əsasların çevrilməsi ilə bağlı olur. Təhsilin modernləşməsi, ―təhsil sistemində 

dəyişikliklər məqsədi ilə, islahata xas olan əsaslı dəyişiklik, səmərəliliyin 

artırılması və müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur‖. 

P.Həsənova ―Azərbaycan və digər ölkələrin təhsil sisteminin 

modernləşdirilməsinin tarixi-müqayisəli  təhlili‖ adlı tədqiqatında yazır:  

―Araşdırmalar göstərir ki, təhsilin müasirləşməsini bir sıra amillərlə bağlı hesab 

edilir və aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır: 

1. Müasir dövrdə cəmiyyətin inkişaf dinamikasının sürətləndirilməsi; 

2. Sənaye və informasiya cəmiyyəti kimi xarakterizə edilən hazırkı şəraitdə 

mədəniyyətlərarası ünsiyyət və tolerantlıq meyllərinə diqqətin artırılması; 

3. Rəqabətin getdikcə gücləndiyi şəraitdə iqtisadiyyatın inkişaf tempinin daha 

da sürətlənməsi; 

4. Kadrların peşə səriştəliliyinin formalaşmasına və inkişafına verilən tələblərin 

müasirliliyi; 

5. Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq və ümumi təhsil inkişafının yaradılması‖ (9, 

s.238). 
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Bu gün ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatında, milli təhlükəsizliyinin qorunmasında 

ən əsası milli maraqların təmin edilməsində təhsilin rolu böyükdür. Bu mənada 

təhsilin müasirləşməsində ən zəruri məqsədlərindən biri təhsil sisteminin 

davamlı inkişaf mexanizminin yaradılmasıdır. ―Davamlı inkişaf mexanizmi 

dövlətin hər kəsə təhsil almaq üçün bərabər imkanlar yaratması, təminat 

verilməsi, təhsilin keyfiyyətinin ardıcıl olaraq yüksəldilməsi, onun dövlət-ictimai 

xarakterinin gücləndirilməsi, büdcədənkənar əlavə mənbələrdən təhsilin inkişafı 

məqsədi ilə istifadə edilməsi, müəllimlərin, təhsil işçilərinin sosial statusunun 

gücləndirilməsi və digər məsələlərlə səciyyələnir‖ (4, s.142). 

Qeyd edilməlidir ki, 2000-ci ildən başlayaraq peşəkar pedoqoji mühitdə və 

cəmiyyətdə məqsədyönlü şəraitdə formalaşmış və indiyə qədər təşkil yolu 

keçmiş təhsilin müasirləşməsinin məqsədi hamı tərəfindən qəbul edilmiş vahid 

təsəvvür onun keyfiyyətinin təmin edilməsidir. Bu gün təhsilin keyfiyyəti 

dedikdə onun bütün maraqlı subyektlərinin bilavasitə və dolayı sifarişçilərin, ilk 

növbədə şagirdlər və onların valideynlərinin,  yerli ictimaiyyətin, işə 

götürənlərin, dövlətin müasir tələbinə dinamik uyğunluğu; habelə təhsilin 

məzmununun daima inkişaf edən və dəyişən bazarın sosial şərtlərinə uyğunluğu 

başa düşülür.  

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

insan və intellektual potensialının keyfiyyətcə artmasını tələb edir və bununla da 

təhsil sahəsini ictimai inkişafın ön planına çıxarır. Hazırda inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri, dünyada qlobal problemə 

çevrilmiş geriləmə probleminin aradan qaldırılması, bu ölkələrdə daim kəskin 

şəkildə üzə çıxan və informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə əlaqədar 

son onilliklərdə daha da dərinləşən təhsil problemlərinin həllindən asılıdır.  

Psixoloq L.Əmrahlı təhsilin modernləşdirilməsinin psixoloji əsaslarına 

həsr etdiyi tətqiqatında belə bir nəticəyə gəlmişdir: 

1) şagird-müəllim şəxsiyyətinin yeniləşməsi mürəkkəb sosial-mədəni amillərdən 

asılıdır; 

2) modernləşdirmə-yeni təfəkkür tərzinin formalaşmasını tələb edir; 

3) təhsilin modernləşməsinə məktəbəqədər dövrdən başlanmalıdır; 

4) yeni konsepsiyalar, yeni modellər, texnologiyalar işlənməlidir; 

5) etnopsixoloji amillər nəzərə alınmalıdır. (10,  s.6). 

P.Həsənova isə ―Təhsildə modernləşdirmənin mahiyyəti və məzmunu‖ adlı 

tədqiqat işində yazır ki, Azərbaycanda müasir dövrün modernləşmə proseslərinin 

izahına postmodern (postmodernizm – XX əsrin sonlarının geniş yayılmış ideya, 

cərəyanlarından biri, Qərb sivilizasiyasının, elmi ənənələrin ictimai 

paradiqmasının böhranı ilə bağlı olmuşdur. ―Post‖ sözünün başa çatmaqda olan 

modern dövrün varisi və onu əvəzləyən mərhələ olduğunu göstərir) yanaşma bir 

sıra məqamlara aydınlıq gətirir. Belə ki, müstəqil Azərbaycanda siyasi inkişaf 

prosesləri və modernləşmə tarixi-siyasi xüsusiyyətlər və milli-mədəni təməllər 

üzərində yaranır. Əslində modernləşmə əbədi bir prosesdir. Müəyyən tarixi 

dövrlərdə Maarifçilik, İntibah, Dirçəliş kimi paradiqmalar da yenilik kimi qəbul 

edilə bilər. Modernləşmə və demoktratiya bir-birindən ayrı təsəvvür edilməyən 

anlayışlardır. Çünki tarix modernləşmənin başqa formalarını inkar etmişdirə‖ (9, 

s.235). 
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Təhlillərdən aydın olur ki, dünyada baş verən hadisə və problemlərin gedişi belə 

düşünməyə əsas verir ki, bu günün təhsil alanları təkcə keçmişə dair biliklər 

almalı deyil, həm də gələcəklə bağlı məsələlərin, yeni gözləntilərin 

öyrənilməsinə diqqəti artırmalı, şəxsən təşəbbüskarlıq göstərməlidir. 

Qabaqlayıcı təhsilvermənin həyata keçirilməsində informasiya kommunikasiya 

texnologiyaları mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə təhsil müəssisələrində 

informasiya kommunikasiya texnologiyalarından məqsədəuyğun istifadə etməli, 

Azərbaycan Respublikasında ―Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və 

proqramları (kurikulumları)nda‖ əks olunmuş məzmun standartlarının 

məmimsənilməsində onun imkanları nəzərə alınmalıdır. Hazırkı dövrdə 

şəxsiyyətin formalaşmasının başlıca şərtləri sırasında qabaqlayıcı təhsilvermə 

əsas amil kimi dəyərləndirilir. 

XXI əsrin əvvələrində cəmiyyətdə müşahidə olunan inkişaf dinamikası 

artmış, mürəkkəb qlobal problemlərin həllinə yönəlmiş yeni yanaşmaların 

tətbiqinə ehtiyac yaranmışdır. Müasir təhsil hərtərəfli, yəni universal biliklərə 

yiyələnməyi tələb edir. İnformasiya axınının getdikcə artması hadisə və 

proseslərin mürəkkəb mahiyyət daşıması, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin 

dərinləşməsi və həll yollarının tapılmasındakı gərginlik müasir insanın universal 

biliklərə yiyələnməsini mütləq hala çevirir.  

Təhsilin inkişafının əsas istiqamətlərindən biri ömrüboyu təhsil almadır. 

YUNESKO və Avropa Birliyi təhsil islahatları konsepsiyasına uyğun olaraq 

qida, geyim və mənzillə yanaşı təhsil insanın əsas tələbləri qrupuna aid edilir. 

İnsanın təlabatlarından yaranan belə bir irəliləyiş bir sıra tələblərlə bağlıdır. 

Bunların içərisində müasir istehsalın intellektuallığı, yeni texnologiyanın 

həyatımıza sürətlə daxil olması və bunların fonunda təhsil sistemində yaranan 

modernləşmədir.  İstehsalatda və ictimai həyatda baş verən sürətli dəyişiklik 

təhsil sistemində yeniləşmə və təkmilləşmə tələb edir. Sürətlə dəyişən həyat 

insanın ömür boyu təhsillənməsini zəruri şərtə çevirib.  
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РЕЗЮМЕ 

ЛАЛА АЛЛАХВЕРДИЕВА 

ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

В статье обсуждается необходимость модернизации системы образования в 

Азербайджане, а также реформы и меры, предпринятые в этом направлении. Самым 

значительным событием в сфере образования после восстановления государственной 

независимости в Азербайджане стало начало последовательных и целенаправленных 

реформ. Высоко оценивая роль образования в прогрессе страны, наш общенациональный 

лидер Гейдар Алиев инициировал коренные реформы в этой сфере. Принятые 

многочисленные меры, а также обновленные механизмы как в общем образовании, так и 

на других уровнях высшего образования воплощают модернизацию образования и 

интеграцию в европейское образовательное пространство. 

Как и во всех сферах жизни общества, одним из уникальных показателей качества 

современного образования является модернизация, вызванная глобализацией. 

Модернизация закладывает основу для нового созидания и обновления во всех сферах 

жизни. Модернизация - это приспособление к требованиям современности, 

приспособление к новым требованиям и нормам, технологическим процессам. В статье 

анализируются реформы, проводимые для модернизации системы образования в нашей 

стране, их сущность и перспективы на будущее. 

Ключевые слова: система образования, образовательные реформы, мировое 

образовательное пространство, модернизация образования, качественное образование, 

педагогическая среда, человеческий капитал. 

 

SUMMARY 

LALA ALLAHVERDIYEVA 

THE PROCESSES OF MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE 

CONTEXT OF THE APPLICATION OF THE CURRICULUM 

       The article discusses the need for modernization of the education system in Azerbaijan, as 

well as reforms and measures taken in this direction. The most significant event in the field of 

education after the restoration of state independence in Azerbaijan was the beginning of the 

subsequent and targeted reforms. Our national leader Heydar Aliyev highly appreciated the role 

of education in the progress of the country and initiated radical reforms in this area. Accepted 

many measures, as well as updated mechanisms as in general education, as well as at other levels 

of higher education, reflect the modernization of education and integration into the European 

educational space. 

As in all spheres of life of society, one of the unique indicators of the quality of modern 

education is modernization, caused by globalization. Modernization lays the foundation for new 

creation and renewal in all spheres of life. Modernization is the adaptation to the requirements of 

modernity, the adaptation to new requirements and norms, technological processes. The article 

analyzes the reforms carried out for the modernization of education systems in our country, their 

essence and prospects for the future. 

Keywords: system of education, educational reforms, world educational space, 

modernization of education, qualitative education, pedagogical environment, human capital. 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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QƏHRƏMANLIQ DASTANLARINDAKI AZƏRBAYCAN QADINI OBRAZININ  

TƏLĠM-TƏRBĠYƏ PROSESĠNDƏKI ROLU 

 

Qəhrəmanlıq dastanları xalqın qəhrəmanlıq tarixidir. Ən dərin və parlaq,  həm də ən 

mükəmməl qəhrəman obrazlarının xalq tərəfindən yaradılmasını da buraya əlavə etdikdə 

məsələnin mahiyyəti etnik Ģüurun əhatələdiyi sistem səviyyəsində konseptual yanaĢmaları 

zəruriləĢdirir. Xalqın milli-mənəvi mədəniyyətinə, möhtəĢəm abidələrinə və gənc nəslin bu ruhda 

tərbiyəsində qəhrəmanlıq dastanlarının və bu dastandakı müqəddəslik, saflıq rəmzi olan 

Azərbaycan qadını obrazının böyük rolu vardır. Xüsusilə gənc nəslin təlim-tərbiyəsində 

dastanlardakı ana, qadın obrazı böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: dastan, qəhrəmanlıq, qadın, ana, tərbiyə, təlim, təhsil.  

 

Qəhrəmanlıq dastanları xalqın qəhrəmanlıq tarixidir. Ən dərin və parlaq,  

həm də ən mükəmməl qəhrəman obrazlarının xalq tərəfindən yaradılmasını da 

buraya əlavə etdikdə məsələnin mahiyyəti etnik şüurun əhatələdiyi sistem 

səviyyəsində konseptual yanaşmaları zəruriləşdirir. Xalqın milli-mənəvi 

mədəniyyətinə, möhtəşəm abidələrinə və gənc nəslin bu ruhda tərbiyəsinə diqqət 

yönəldən Azərbaycan prezidenti İ.Əliyev xüsusi həssaslıqla vurğulayır: “Gənc 

nəsil vətənpərvərlik və milli ruhda tərbiyə almalıdır. HəmiĢə gənclərlə görüĢlər 

zamanı  bunu qeyd edirəm ki, gənclər bilikli, Vətənə bağlı olmalıdır, vətənpərvər 

və milli ruhda böyüməlidir” (1, s. 342).  Bütün bunların isə qaynağı bir 

istiqamətdə xalqın şifahi yaradıcılığı, qəhrəmanlıq dastanlarıdır. Azərbaycan 

qəhrəmanlıq dastanları təkcə bədiilik kontekstində deyil, həm də əxlaq və 

mənəviyyat toplusu olaraq əvəzsiz zənginliklə səciyyələnir. 

Ulu öndər H.Əliyev deyirdi: “Zəngin tariximizi əks etdirən çox əsərlər var, 

kitablar var,  maddi əĢyalar var. Ancaq bunların hamısının içərisində  bizim 

milli mədəniyyətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən əsərlər hamısından 

qiymətlidir və bu gün üçün,  gələcək üçün hamısından da gərəklidir” (1, 464). 

Doğrudan da, zəngin xalq mərasimləri, inam və etiqadları, əfsanə, rəvayət, nağıl, 

atalar sözü, nəğmə, bayatı, musiqi və s. örnəkləri geniş fakturada təlim-

tərbiyənin ümumi axarını, ―xalq pedaqogikası‖ adı ilə formalaşan təsəvvürün 

invariantlarını müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. 

Qəhrəmanlıq dastanları da öz mahiyyəti, ehtiva etdiyi məzmunla bura 

daxildir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Qara Məlik‖, ―Şah İsmayıl‖, 

―Qaçaq Nəbi‖, ―Qara Tanrıverdi‖, ―Qandal Nağı‖ və s. kimi çeşidli mənəviyyat 

abidələrinin mahiyyətindəki şəxsiyyət formulu, kutsal dəyərlərin toplum 

səviyyəsində formalaşdırdığı təsəvvür, etnosun törə münasibətləri, tərbiyənin 

bütün parametrlərdə müəyyənləşdirdiyi məzmun daha geniş müstəvidə 

yanaşmaları gərəkli edir 

Ailə tərbiyəsi, ailə münasibətləri, ailə tərbiyəsində qadının rolu, əcdadlara 

ehtiram baxımından dastanlar mükəmməl örnəkdir. 
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―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Qaçaq Nəbi‖, ―Qaçaq Kərəm‖, 

―Qandal Nağı‖, ―Qara Tanrıverdi‖, ―Səməd bəy‖, ―‖Dəli Alı‖ və s. dastanların 

məzmununda özünə yer alan əxlaqi-tərbiyəvi dəyərlər, eləcə də onların 

nəşrlərinə yazılmış ön söz və şərhlər hamısı bu və ya digər dərəcədə məzmun və 

mahiyyət baxımından tərbiyə və onun əsas istiqamətlərini qabartmağa üstünlük 

vermişlər. 

“Bu bir həqiqətdir ki, böyüklər həmiĢə, hər bir dövrdə öz övladlarının 

tərbiyəsi ilə məĢğul olmuĢlar. Bu tərbiyə yalnız onları əməyə alıĢdırmaq, vətəni 

müdafiəyə hazırlamaqdan ibarət olmamıĢdır. UĢaqların daxili aləmi, 

mənəviyyatı, əxlaqı, davranıĢı da onları düĢündürmüĢ, narahat etmiĢdir. Estetik 

tərbiyə də ümumi tərbiyə kompleksinin içərisində özünəməxsus bir yer 

tutmuĢdur. Xalqın Ģifahi Ģəkildə yaradıb yaĢatdığı bu nümunələr uĢaqların 

tərbiyəsində mühüm rol oynamıĢdır” (2, s. 219). Geyim, yemək mədəniyyətin-

dən davranış, ailə, sosial çevrə mədəniyyətinə qədər çeşidli zənginliyi sərgiləyən 

qəhrəmanlıq dastanları əxlaq və tərbiyə kompleksi olmaqla bütünlükdə etnosun 

mədəni gücünü ehtiva edir.  

Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında geniş müstəvidə təhlilə gətirilib 

aydınlaşmalı problemlərdən birisi şəxsiyyət və onun formalaşması 

məsələsidir.Və bu məsələnin həllində qadının çox böyük rolu var. Qadın-ana öz 

evladlarına həmişə nümunə olub. 

Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarının sərgilədiyi fundamental təsəvvürdə 

ən mühüm istiqamətlərdən biri ailə tərbiyəsi və uşaqların tərbiyəsində ailə 

münasibətlərinin funksional rolu məsələsidir.  Bu müstəvidə aparılan təhlillər 

xalqın ailə (tayfa) təsəvvüründə prosesin gedişini, münasibətlərin üfiqi və şaquli 

müstəvidə sərgilədiyi məzmunu aydınlaşdırmaq  məqsədi daşımış və həmişə də 

maraqlı örnəklərin ortaya çıxması ilə səciyyələnmişdir. 

Ümumiyyətlə, “araĢdırmalar göstərir ki, qədim türk dövlət strukturu  türk 

tayfa (ailə) strukturundan doğmuĢdur” (3, s. 9). Türk mədəniyyət tarixinin 

görkəmli araşdırıcıları F.Sümər, L.Qumilyov, B.Ögel, İ.Qəfəsoğlu, A.İnan və 

başqaları bu müstəvidə lazımı qədər gərəkli mülahizələr yürütmüşlər.  

Dastan fakturası ilə etnosu ehtiva etmək kimi müqəddəs bir missiyaya 

köklənmişdir. Azərbaycan xalqının zəngin dastan nümunələri (istər qəhrəmanlıq, 

istər məhəbbət) ailə münasibətləri, övlad tərbiyəsi, ailədə qadının rolu, ailədə 

məhəbbət və əcdadlara ehtiram və s. yüksək mənəvi dəyərlərə əsaslanan düşüncə 

ilə kutsallığı bir nəsnə olaraq gələcəyə daşımışdır. “Deməli, bu və ya digər 

keyfiyyətin formalaĢmasını, sadəcə olaraq, bilik, bacarıq və vərdiĢlərin 

mənimsədilməsi kimi baĢa düĢmək düzgün olmazdı. Bununla yanaĢı, həm də 

motivlərin inkiĢafı, gerçəkliyə münasibətin dəyiĢməsi, zəruri psixoloji 

situasiyaların yaradılması, fərdi xüsusiyyətləri və inkiĢaf prosesindəki 

ziddiyyətlərin nəzərə alınması vacibdir” (4, s. 510). 

Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanları bütün parametrlərdə paradiqmatik 

səviyyəsi, funksional səciyyəsi ilə məhz bu dəyərlər üzərində köklənməklə gənc 

nəslin formalaşmasında müstəsna imkanlılıqla səciyyələnmişdir. Məsələn, ana 

məhəbbəti timsalında Qazan xanın bütünlükdə evini çapıb talayan, ―tovla-tovla 

şahbaz atlarını, qatar-qatar dəvələrini‖ aparan Şöklü Məliyə “qarıcıq anamı 

gətirmisən vergil mənə savaĢmadan, uruĢmadan geri dönəlim, gedəlim‖ (5, s. 

41) deyir. Və yaxud ―Dirsə xan oğlu Buğacın boyu‖nda oğlunun ovdan 
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qayıtmadığını görən Xan qızı “yalınz oğlum xəbərini, Dirsə xan, degil mana‖ (5, 

s. 26). Qədim türklərdə ailə və cəmiyyət münasibətlərində qadına olan həssaslıq, 

qadın//ana təsəvvürü həmişə bir meyar, ölçü olaraq digər məsələlər üçün əsas 

olmuşdur. Bu bir növ cəngavər səciyyəli təsəvvürə bağlanırdı. Burada eyni 

zamanda qəhrəman törəyici, yetişdirici funksiyası da həmişə diqqət önündə 

saxlanırdı. Ona görə də “qadına münasibət nəzərə çarpacaq dərəcədə ehtiramlı, 

cəngavər səciyyəli idi. Yurda daxil olan oğul əvvəlcə anasına, yalnız bundan 

sonra atasına təzim edirdi” 

Məlum olduğu kimi, “uĢaqlar, cəmiyyətin gələcək vətəndaĢları ailədə 

dünyaya göz açır, ilk əxlaqi təsəvvür və anlayıĢlara ailədə yiyələnir, əqli, 

mənəvi-etik, estetik keyfiyyətin toxumlarını ailədən götürürlər. Bütün ailə həyatı, 

onun məhəbbət ideyasına uyğun qurulması, birgə həyata olan maraqların 

geniĢliyi, zənginliyi, ailənin möhkəmliyi üçün eyni dərəcədə məsuliyyət daĢımaq 

cəyi, qarĢılıqlı anlaĢma, hörmət, böyüklərin kiçiklərə münasibəti, böyümüĢ 

övladların ata və analara qayğı nümunələri və s. Ģəxsiyyətin formalaĢmasına 

ciddi təsir göstərir”  (6, s. 254). Ailə nizamı, onun çevrələdiyi təsəvvür etnosun 

mənəviyyat, əxlaq, mövcudluq haqqındakı düşüncələrinə bağlanır və mənəvi, 

psixoloji, hüquqi, iqtisadi və s. amillərlə faktlaşır. ―Qabusnamə‖də vurğulanır ki, 

“sağlam düĢüncəyə görə, övlad öz səbəbinə hörmət etməli və öz əsl-zatına 

ehtiram qoymalıdır, onun əsl-zatı isə ata-anadır” (7, s. 32). Ailə tərbiyəsi və 

uşaqların ailə münasibətləri ayrı-ayrı dastan nümunələrində müxtəlif 

səviyyələrdə özünə yer alır, ancaq əsas məsələ odur ki, bütün kontekstlərdə 

bunlar eyni təsəvvürü, mükəmməl nizamı sərgiləyir. 

Qəhrəmanlıq dastanlarında ailə tərbiyəsi və ailə münasibətlərini bir neçə 

istiqamətdə nəzərdən keçirməyin gərəyi yaranır: 

a) qəhrəmanlıq dastanlarında ailə monolitliyi məsələsi və onun geneoloji 

mahiyyəti; 

b) arxaik yaddaşda və orta əsr dastan təsəvvüründə qadının tərbiyəçi 

funksiyası; 

c) ailə və cəmiyyət nizamı və onun mükəmməlliyinin ümimi prinsipləri; 

ç) qadın əxlaq, dəyər, davranış, gözəllik, mənəviyyat, nümunə simvolu 

kimi; 

d) ailə münasibətlərində ata // ana // övlad sıralanması və onun nizam 

prinsipi; 

e) dastan düşüncəsində ailə münasibətləri,  məhəbbət və əcdadlara ehtiram 

etnosun törə kodu kimi və s. 

Qadın qəhrəmanlardan biri də ―Qaçaq Süleyman‖ dastanını Gülsümüdür. 

Qaçaq Süleyman adı ilə 200-dən çox qaçağa rəhbərlik edən Gülsüm 1861-ci ildə 

Şəmkir rayonunun Sarxan kəndində adan olub. Gülsüm kəndin ağsaqqallarından 

sayılan Əmirqulu kişinin böyük qızıydı. Əmirqulu kişinin ondan başqa 6 oğlu, 1 

qızı da vardı. Ailə kasıb olduğu üçün Gülsüm imkanlı adamların evində xidmətçi 

kimi çalışırdı. 18 yaşlı qızı qardaşları işləməyə qoymasalar da, o, ailəsinə dəstək 

olmaq üçün çalışmağa üstünlük verirdi. Qapıya bir neçə dəfə elçi gəlsə də, cehiz 

toplamaq imkanları olmadığı üçün imtina etmişdi. Bu həyat belə davam 

edəcəkdi. Lakin Gülsümün həyatını dəyişən o müdhüş gün olmasaydı. İki ildən 

çox vergi vermədiklərinə görə pristavın və kəndxudanın onun evinə gələrək 

ailəsinin qarşısında atasını təhqir etməsi bir yana, qaynar samovarı Əmirqulu 
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kişinin kürəyinə sarıyıb zülm etmələrinə dözə bilməyən Gülsüm evin içində 

pəncərədən güllə ilə pristavı vurur. Həmçinin bunu görüb qaçmaq istəyən 

kəndxudanı da güllələyir. Hər ikisi ölür, bu hadisə onun həyatını dəyişir. Səhəri 

gün hökumət adamları kəndi mühasirəyə alıb qatili tələb edirlər, qardaşlarının 

qabağa düşüb asılmasına razı olmayan Gülsüm onlardan birinin paltarını geyinib 

evdən qaçır və meşədə gizlənir. Xəbər göndərir ki, pristiav və kəndxudanı o 

vurub, heç kimdə günah axtarmasınlar. 

Sonra o qaçaqçılara qoşulur və uzun müdət təkcə çar məmurlarına, 

bəylərə, pristavlara qarşı deyil, eyni zamanda, yerlərdə əhalini çapıb-talayan 

yerli məmurlara, həmçinin azğın quldur dəstələrinə qarşı da amansız mübarizə 

apardı.  1901-ci ildə qaçaq Kərəm Gülsümə qaçaqlıq etməyi qadağan edir. Ailə-

uşaq sahibi olmasını istəyir. Öz kəndinə qayıdan Gülsüm burada İsmayıl adlı bir 

kişiyə ərə gedir. Hansı ki, İsmayıl dul idi və dörd uşağı vardı. Bundan sonra da 

onların altı oğlu, iki qızları olur.Və bir ana kimi də Gülsüm yene de qehremanlıq 

edib, hamilə gəlinini işləməyə aparmaq istəyən bir neçə ermənini öldürür. Onu 

həbs edirlər, lakin bir vaxtlar Stalini gizlədib, ona kömək etdiyinə görə, Stalinin 

əmri ilə azadlığa buraxılır. Gülsümün timsalında azərbaycan qadınının nələrə 

qadirolduğunun şahidi oluruq. Onun tərbiyə etdiyi evladlar da anaları kimi igid 

və vətənpərvər olacaqlarına heç bir şübhə doğurmur. 

Qəhrəmanlıq dastanları xalqın mənəvi dəyərlərini, tərbiyə təsəvvürlərini  

özünəməxsus təqdim üsulları, zəngin bir düşüncə formulları ilə səciyyələndirir. 

El sənətkarlarının repertuarında mükəmməlləşən bu nümunələr xalqın əxlaq, 

mənəviyyat, dəyər dərsliyi kimi gərəkli təsəvvürə bağlanır. Oradakı hər bir 

epizod, hadisə özlüyündə ailə dəyərlərinin, tərbiyənin kutsal prinsiplərinin 

ucalığına, daha doğrusu uca tutlmasına hesablanmışdır. Məsələn, ―Qaçaq 

Süleyman‖ dastanında Gülsümün baş verənlər qarşılığında qətiyyətli addımları 

buna nümunədir. “Ucdan tutma kənd bura tökülmüĢdü. Amma heç kəs Gülsümü 

qınamırdı. Əksinə onun mərdliyinə heyran qalmıĢdılar. Deyirdilər: 

-Halal olsun anasının südü, atasının çörəyi! Qız deyil, nər oğlu nərdi. 

Dədəsinin intiqamını alıb, halal olsun”! (8, s. 72). Gülsümün qəhrəmanlığı 

özlüyündə Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixində baş verən qadın 

igidliklərinin uğurlu örnəyidir. Tarixin çox-çox dərinliklərindən gələn  ruhun 

dastanlarda özünəməxsusluqla ifadəsi və yaşarlığıdı. ―Tomris‖ əfsanəsində 

Tomrisin, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da Xan qızının, Burla xatunun, Banuçiçəyin, 

Selcan xatunun, ―Koroğlu‖da Nigar xanımın, ―Şah İsmayıl‖da Taclı bəyimin, 

―Fətəli xan və Tuti Bikə‖də Tuti Bikənin, ―Qaçaq Nəbi‖də Həcərin və s. 

qəhrəman qadınların  mərdlik və qəhrəmanlığının davamıdı. Bütün bunlar 

Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarının mahiyyət məsələsi olaraq xalqın 

qəhrəmanlıq təsəvvürlərini bir bütöv olaraq ailə tərbiyəsi müstəvisində 

mükəmməlliklə sərgilədiyini aydınlaşdırır.  

Bütün bunlar Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında tərbiyəvi ideyaların 

funksional xarakterini, janr səviyyəsində sərgilədiyi məzmunu, etnokulturoloji 

sistemin təfəkkür intelleksiyasını, tarixi-mədəni prosesin ümumi axarını hansı 

səviyyədə əhatələyə bilmək gücü ilə müəyyənləşir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, 

―Koroğlu‖, ―Qara Məlik‖, ―Şah İsmayıl‖, ―Fətəli xan və Tuti Bikə‖, ―Qandal 

Nağı‖, ―Qaçaq Nəbi‖, ―Qaçaq Kərəm‖, Şahzadə Əbülfəz‖, ―Qaçaq İsaxan‖, 

―Qaçaq İsmayıl‖, ―Molla Nur‖, ―Dəli Alı‖, ―Səttarxan‖ və s. kimi dastan 
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nümunələri təkcə bədiilik baxımından deyil, həm də xalq pedaqogikasının əsaslı 

qaynağı olaraq möhtəşəm təsəvvür formalaşdırır. Dastanın ana qaynağını 

müəyyənləşdirən tərbiyəvi epizod, əhvalat və hadisələr ilkin təsəvvürlərdən 

günümüzə qədərki etnik təsəvvürlərin mahiyyətini aydınlaşdırmaq üçün əsaslı 

mənbə funksiyasını yerinə yetirir. 

Qəhrəmanlıq dastanları özlüyündə bütün aspektləri ilə xalqın tərbiyə, 

əxlaq, mənəviyyat dərsliyidir. Azərbaycan xalq dastanları bu baxımdan 

müstəsna imkanlılıqla səciyyələnir və demək olar bütün aspektləri ilə bu 

düşüncənin yaşarlığı ruha köklənir. Dastan mühitində tarixi-mədəni proses və 

onun mahiyyətində daşınan əxlaq kodeksi mifdən eposa, oradan da dastana son 

dərəcədə möhtəşəm və dinamik bir yolla səciyyələnir. İbtidai təsəvvürdəki 

toplum münasibətləri, ən qədim çağların ailə (tayfa) münasibətləri mif 

örnəklərində (dünyanı dərk hadisəsi olaraq) əksini tapırsa, onun daşınışının 

sonrakı örnəyi eposlardır. Azərbaycan xalqı təfəkkür etibarı ilə şifahi ənənəyə, 

bədii yaradıcılığa meyilli olan xalqlardandır. Ona görə də bədii düşüncə tarixin 

bütün keşməkeşlərində onunla yol yoldaşı olmuşdur. Bütün həyat bilgiləri, 

qavram və dərk üsulları, zəngin məişətləri, həyat tərzi, dünyagörüşü, fəlsəfi 

düşüncələri, ailə və toplum münasibətləri, şülən mərasimləri, müxtəlif səpkili 

ritualları, qəhrəmanlıq təsəvvürləri, uşaq tərbiyəsi, ailədə ağsaqqal institutu və s. 

hamısı bir çeşni olaraq epos və dastan örnəklərində daşınmışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

КАМАЛЯ ЮСИФОВА 

РОЛЬ ОБРАЗА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ГЕРОИЧЕСКИХ 

ЭПОСАХ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Героические былины-это героическая история народа. Суть вопроса заключается в 

необходимости концептуальных подходов на системном уровне, охватывающих 

этническое сознание, когда они добавляют сюда создание народом самых глубоких и 

ярких, а также наиболее совершенных образов героев. В национально-духовной культуре 

народа, его величественных памятниках и воспитании молодого поколения в этом духе 

большую роль играют героические эпосы и образ азербайджанской женщины, 

являющейся символом святости, чистоты. Особенно большое значение в обучении и 

воспитании подрастающего поколения имеет образ матери, женщины в былинах. 

Ключевые слова: Былина, богатырь, женщина, мать, воспитание, обучение, 

воспитание. 

SUMMARY 

KAMALA  YUSIFOVA 

THE ROLE OF THE IMAGE OF THE AZERBAIJANI WOMAN IN HEROIC 

EPICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Heroic epics are the heroic history of the people. The essence of the issue lies in the 

need for conceptual approaches at the systemic level, covering ethnic consciousness, when they 
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add here the creation by the people of the deepest and brightest, as well as the most perfect 

images of heroes. Heroic epics and the image of an Azerbaijani woman, which is a symbol of 

holiness and purity, play an important role in the national and spiritual culture of the people, its 

majestic monuments and the upbringing of the younger generation in this spirit. Especially 

important in the education and upbringing of the younger generation is the image of a mother, a 

woman in epics. 

Keywords: Epic, hero, woman, mother, upbringing, education, upbringing. 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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M. FÜZULĠ ƏSƏRLƏRĠNDƏ HÜQUQĠ TƏRBĠYƏ MƏSƏLƏLƏRĠ 
 

Məqalədə M.Füzulinin Ģəxsiyyətin formalaĢdırılması zamanı hüquqi tərbiyənin 

əhəmiyyəti haqqında söylədiyi fikirlər Ģərh olunmuĢdur. ġairin yaradıcılığında ictimai 

münasibətləri tənzimləyən əxlaqi və hüquqi normaların qarĢılıqlı əlaqəsi haqqında ideya və 

fikirlər nəzərə çatdırılmıĢdır.  

Məqalədə həmçinin Füzuli əsərlərində insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət 

haqqında söylənilən fikirlərin gənc nəslin tərbiyəsi iĢində əhəmiyyətindən bəhs olunmuĢdur.  

Açar sözlər: ġəxsiyyət, hüquqi tərbiyə, əxlaqi normalar, hüquqi normalar, ədalət, insan 

azadlığı.  

 

Hər hansı bir dövləti hüquqsuz təsəvvür etmək olmaz. Çünki hüquq 

vətəndaşlarla dövlət arasında, eləcə də vətəndaşlar arasında münasibətləri 

tənzimləyən məcburi normalardır. Bu halda, ayrı-ayrı vətəndaşların hüquqi 

biliklərə, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi, hüquqi tərbiyə alması işi hər bir 

dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir. Və nəzərə alsaq ki, təhsilin əsas 

məqsədi Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın milli 

ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına 

hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil 

və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir (1), demək şagirdlərdə 

hüquqi tərbiyənin formalaşdırılması da məhz təlim – tərbiyə müəssisələrinin 

üzərinə düşən vəzifədir.  

Pedaqoq N.Kazımov elmi pedaogikanın tərkib hissəsi olan hüquqi 

tərbiyənin izahını bu cür verir: ―adamlarda hüquq normalarına dair hissiyatın, 

biliklərin və inamın, bu normalara əməl etmək bacarığının, habelə onların 

pozulmasına qarşı barışmazlığın məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 

formalaşdırılması prosesi hüquq tərbiyəsidir‖ (2, s. 408). 

Füzuli əsərlərinin araşdırılması zamanı şairin hüquq tərbiyəsi, insanları 

ədalətlə mübarizəyə çağırışı, insan haqqlarına hörmət edilməsi ilə bağlı fikirləri 

müasir hüquqi tərbiyə sisteminin təmin edilməsi baxımından qiymətli xəzinədir. 

Onun demək olar ki, bütün əsərlərində bu mövzuya toxunulmuş, hökmdarları, 

hakim sinifləri, dövlət məmurlarını haqqa - ədalətə, qanunlara əməl etməyə, xalq 

edilən zülmə son qoymağa çağıran fikirlər qələmə alınmışdır.  

Məlum olduğu kimi Füzulinin yaşadığı dövrdə bərabərlik tanınmırdı. 

Hakim mövqe tutan feodallar hüquqi bərabərliyi şəxsiyyət üçün yasaq edir, 

yalnız var-dövləti olan ―əsilzadələri‖, feodalları bərabərhüquqlu hesab edirdilər. 

Bu cür feodal – patriarxal bir cəmiyyətdə yaşayan şair haqlı olaraq məzlumların 

halına acıyır, xalqın müti vəziyyətə salınması ilə barışa bilmirdi. O, şahları, 

sultanları, feodalları haqqa-ədalətə, xalqa zülmə son qoymağa çağırır, onları 

ədalətli bir insan kimi tərbiyələndirməyə çalışırdı. 

Müasir dövr pedaqogikasında ictimai münasibətləri tənzimləyən qayda 

və normalar iki qrupa ayrılır: əxlaqi normalar və hüquqi normalar. Və bu 

mailto:aytan.n.m@mail.ru


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

normaların bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi haqqında İ.Əliyev ―Pedaqogika‖ adlı 

dərsliyində belə qeyd edir: ―əxlaqi və hüquqi norma və qaydalar bir-birilə 

qarşılıqlı əlaqədə olurlar: əslində hüquqi normalar əxlaqi normalar əsasında 

yaranır və onlara əməl edilməsini rəsmiləşdirir; hüquqi normalara əməl edilməsi 

– əxlaqi qayda olduğu kimi, əxlaqi qaydaların yerinə yetirilməsinin təmin 

edilməsi də hüquqi normadır... Əxlaqın formalaşması, keyfiyyətləri isə 

mənəviyyatın inkişaf səviyyəsindən, zənginliyindən asılıdır‖ (3, s. 195). Hələ 

pedaqogikanın bir elm kimi formalaşmasında əvvəl – XVI əsrdə Füzuli bu 

məsələyə toxunmuş, hüquq və əxlaqın qarşılıqlı əlaqəsindən danışmışdır. Şairin 

fikrincə, o dövr hakim sinfindən ədalət gözləmək olmaz. Çünki ədalət yüksək 

mənəviyyata malik insanlara xas keyfiyyətdir. O dövrün idarəçilərində isə bu cür 

keyfiyyətlər yox idi. 

O, mülki və dini hüquqlara malik olan feodalların, qazıların öz 

imtiyazlarından sui – istifadə edən əxlaqsız şəxslər olduğunu qeyd edir. Bir 

tərəfdə xalqın malına göz dikən feodalların kəndliləri asılı vəziyyətdə saxladığı, 

digər tərəfdə isə rüşvət alaraq hökm çıxaran qazılar şəriət qanunlarını pozduğu 

bir dövrdə yaşayan şair heç zaman zülmkar sultanlara və şahlara tabe olmamış, 

onların bu xislətin pisləmiş və ədalətin bərpa olnması üçün yorulmadan 

mübarizə aparmışdır. Şair bu cür tamahkarları, rüşvətxorları, zülmkarları çirkin 

işlərdən əl çəkib yüksək əxlaqlı olmağa səsləyir. O, kəskin satirik ifadələrlə 

feodal əxlaqını və hüquqlarını tənqid edir.  

Orta əsrlərin idari sistemi üçün insan haqlarının pozulması, sadə xalq 

nümayəndələrinin, kəndlilərin şərəf və ləyaqətlərinin təhqir olunması, 

ədalətsizliyin, rüşvətxorluğun yayılması və s. səciyyəvi olmuşdur. Həmişə xalqın 

yanında olan Füzuli, haqlı olaraq, bunun səbəbini hakimiyyətdə nadan və cahil 

insanların olması ilə bağlayırdı. O, "Rindü- Zahid" əsərində yazır: 

―...Məmləkətin işləri cahilin əlindədir, alimin tədbirlə öz güzəranını əldə etməsi 

ondan daha asandır. Əgər dünya işlərinin əsasları ağıllıların əlində olsa, onda 

cahil adamlar istedadın olmaması üzündən  onu çətinliklə qəbul edər‖ (5, s. 26). 

Bu cür qüsurlu siyasətlə, insan hüquq və azadlıqlarını tapdalayan 

hakimiyyətlə barışmayan şair bütün əsərlərində zülmkar şah və sultanları, dini 

məhkəmə işçilərini tənqid atəşinə tutmuş, hakim dairələrə olan mənfi 

münasibətini, nifrətini açıq biruzə vermişdir. Bu barışmazlıq onun 

―Şikayətnamə‖ əsərində daha aydın şəkildə ifadə olunur. Füzuli ―Şikayətnamə‖si 

onun mütərəqqi ictimai-siyasi görüşlərinin zirvəsidir. 

Bu əsərdə şikayətdən daha çox şahlara və sultanlara, dövlət 

məmurlarına, onların törətdiyi əməllərə qarşı kəskin etiraz vardır. O, haqqı və 

ədaləti yaddan çıxarıb çirkin, riyakar əməllərlə məşğul olan vəzifəpərəstlərə çox 

sadə xalq dili ilə müraciət etmiş, onları nadanlıq və nankorluqlarına görə 

təqsirləndirmişdir: 

"Salam verdim - rüşvət deyildir deyə almadılar. Hökm göstərdim - 

faidəsizdir deyə mültəfit olmadılar... Dedim: "Mənə bərati-təqaüd vermişlər..." 

Dedilər: "Ey miskin! Sənin məzamilinə girmişlər və sərmaeyi-tərəddüd 

vermişlər ki, müdam faidəsiz cidal edəsən və namübarək üzlər görüb, 

namülayim sözlər eşidəsən" (5, s. 298). 

Füzulinin fikrincə, sosial təbəqələşmə, sosial bərabərsizlik bütün 

bəlaların başlanğıcıdır və ədalətsizliklərə, zülmə, cinayətkarlığa zəmin yaradır. 
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O, ədalətin hər zaman üstün olduğunu, adil insanların Allah tərəfindən 

sevildiyini qəzəllərinin birində belə ifadə edir: 

Ədl bir məqbul taətdir ki, qalmaz əcrsiz,  

Adilin əlbəttə qədrin artırır Pərvərdigar.  

Zəmanə hər diyarə istəsə asari-əmniyyət,  

Оna sahibliva, bir sərvəri-rif’ət şüar eylər.  

Zəmanə inqilabından fərağət istəyən arif,  

Оnun mə’mureyi-iqbalına hisni-həsar eylər (5, s. 117). 

Şair ―Leyli və Məcnun‖ əsərində də hüquqi tərbiyə motivlərindən bəhs 

etmiş, insan azadlığını hər şeydən üstün tutmuş, Məcnunu və Leylini azadlığını 

düşünən və bunu mənəvi aləmdə təbliğ edən şəxsiyyət kimi təqdim etmişdir. 

XVI əsr ictimai-siyasi münasibətlərinə boyun əyməyən, adət-ənənələrə tabe 

olmayan, azad hərəkət etmək haqqında düşünən şəxsiyyət... 

Füzuli Leylinin timsalında o dövr qadın hüquqlarının pozulmasından, 

qadının azad seçim hüququndan məhrum edilməsindən bəhs edir. Əsəri təhlil 

edərkən aydın olur ki, o dövrdə qadın azadlığı həya, abır, namus, ismət adı 

altında pərdələnmiş, qadınların öz fikrini bildirməsi, sərbəst ailə qurmaq arzusu 

ilə yaşaması belə ədəb-ərkandan kənar sayılmışdır. Məcnuna göndərdiyi bir 

məktubda Leyli öz hüquqsuzluğunu, qul, əşya kimi alınıb satıldığını bildirərək 

yazır:  

Мən gövhərəm, özgələr xiridar, 

Məndə degil ixtiyari-bazar, 

Dövran ki, məni məzada saldı, 

Bilməm kim idi satan, kim aldı, 

Olsaydı mənim öz ixtiyarım, 

Olmaz idi səndən özgə yarım (4, s. 209). 

 Bu sətirlərdə hüquq istəyən, öz əsirliyi qəbul edə bilməyən, iztirab çəkən 

bir qızın etirazları eşidilir. Dahi sənətkar isə qadınlarla belə haqsız rəftara dözə 

bilmir, onların seçim hüququnun tanınmasına çağırırdı.  

 Füzuli yaradıcılığında hüquqi tərbiyə məsələlərinin araşdırılması zamanı 

məlum olur ki, şairin fikrincə, ədalətli və hüquqi dövlət quruculuğunu ilk 

növbədə ölkə başçısından, ―adil hökmdardan‖ asılıdır, qanunlara hörmət və əməl 

hamı üçündür, ədalət uğrunda mübarizə, həm də əxlaqi fəzilət uğrunda 

mübarizədir, hər bir cəmiyyətdə insanların hüquq və azadlıqları təmin 

olunmalıdır. 

 Beləliklə, dahi şair – pedaqoqun hüquq tərbiyəsi ilə bağlı aydın, məntiqli 

fikir və ideyaları müasir dövrdə də tərbiyəvi əhəmiyyətini qoruyub saxlayır və 

gənc nəslin tərbiyəsi, şəxsiyyətin formalaşdırılması işində əvəzolunmaz 

mənbədir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАМЕДОВА 

ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ФУЗУЛИ 

В статье разъясняются представления М. Фузули о важности юридического 

воспитания в становлении личности. Были представлены идеи и мнения о взаимодействии 

моральных и правовых норм, регулирующих общественные отношения в творчестве 

поэта. 

В статье также говорится о важности высказанных в творчестве Физули идей о 

соблюдении прав и свобод человека в процессе воспитания молодого поколения. 

Ключевые слова: Личность, юридическое воспитание, моральная норма, 

правовая норма, справедливость, человеческая свобода. 

 

 SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

ISSUES OF JURIDICAL UBRINGING IN THE FUZULI’S WORKS  

M.Fuzuli’s ideas about the importance of juridical upbringing in the formation of 

personality are explained in the article. Ideas and opinions about interaction of moral and legal 

norms regulating public relation were presented in the poet’s creativity. 

The article also deals with the importance of ideas expressed in the Fuzuli’s works 

about respect for human rights and freedoms in the process of young generation’s upbringing. 

Key words: Personality, juridical upbringing, morally norm, legal norm, justice, human 

freedom. 
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ĠNSAN, CƏMĠYYƏT, ZAMAN VƏ MƏKAN SOSĠAL FƏLSƏFƏNĠN ƏSAS 

PREDMETĠ KĠMĠ 

 

Ġnsan yer üzünün ən güclü, ali varlığıdır. Kainatda gördüyümüz hər cür maddi və 

mənəvi istehsalat sahələrinin qurucusu insandır. Ġnsanın yaĢadığı, var olduğu mühit cəmiyyətdir. 

Cəmiyyətsiz insan təsəvvür edilə bilməz. Əgər bir yerdə birdən çox insan varsa, artıq orada 

cəmiyyət formalaĢmıĢ olur.  

Cəmiyyyətin siyasi, sosial, tarixi, maddi, mənəvi və.s strukturu vardır. Ġnsalar tarixi 

boyu həyatlarını davam etdirmək üçün müxtəlif sahələrlə məĢğul olmuĢ və nəticədə yeni peĢələr 

meydana gəlmiĢdir. Beləliklə insan cəmiyyəti təĢəkkül tapmıĢdır. 

Açar sözlər: Ġnsan, Cəmiyyət, Zaman, Məkan, Fəlsəfə, Sosial 

 

GiriĢ 

Bütün mövcud sivilizasiyalarda fəlsəfə bilik sahəsi kimi tarixən eyni 

vaxtda - bizim eradan əvvəl (b.e.ə.) VII əsrdən V əsrə qədər olan dövrdə 

meydana gəlmişdir. XX əsrin görkəmli alman filosofu Kari Yaspersin fikrinə 

görə isə fəlsəfənin konkret elmlər kimi xüsusi predmet sahəsi olmadığı üçün, o, 

şüurlu insanla eyni vaxtda yaranıb: ―Fəlsəfə elə üsuldur ki, insan onun vasitəsilə 

dünyanın və özünün varlığını dərk edir, bu şüurdan çıxış edərək yaşayır. Ona 

görə də fəlsəfə insanın özü qədər qədimdir‖ (8, s. 13).  

"Fəlsəfə" sözü yunan mənşəli olub, "hikmətə" (sophia) "məhəbbət" (filo) 

deməkdir. Bəzi tarixi sənədlərə görə bu sözün yaranması Herodot, Heraklit və 

Pifaqorun adı ilə bağlıdır. Bu sözü ilk dəfə Pifaqor (e.ə. təqribən 580-500-cü 

illər) müdrikliyə və düzgün həyat tərzinə can atan insanlar barəsində işlətmişdir. 

Platon (e.ə. 428-348-ci illər) və Aristotel (e.ə. 384-322-ci illər) bu sözün 

mənasını ilk dəfə dərindən təhlil etmişdir. Platon həmçinin fəlsəfəni xüsusi bir 

elm kimi fərqləndirmişdir. 

 "Fəlsəfə" sözü müxtəlif dövrlərdə müxtəlif mənalarda başa düşülürdü. 

Bununla belə, bütün hallarda bu söz biliyin xüsusi bir növü olan həqiqətə, 

müdrikliyə məhəbbət, dərin təfəkkür, həyat fəaliyyətinin düzgün oriyentirlərinin 

axtarışı və tapılması, insan həyatının düşünülmüş şəkildə qurulması yollarını 

nəzərdə tuturdu. Beləliklə, deyə bilərik ki, fəlsəfə varlığın əsas suallarına insan 

tərəfindən cavabların axtarılması və tapılması deməkdir. 

Fəlsəfənin bölmələrindən biri sosial fəlsəfədir. Sosial fəlsəfənin əsas 

predmeti insan, cəmiyyət, zaman və məkandır. Burada cəmiyyət nədir, nədən 

ibarətdir, insanın cəmiyyətə və cəmiyyətin insana, eyni zamanda insan 

cəmiyyətinin zaman və məkana hansı təsir sahələri vardır, bu təsirlərdən hansı 

problemlər törəyir və.s kimi məsələlər əks olunur.  

Sosial fəlsəfə  

Sosial fəlsəfə cəmiyyət inkişafının ümumi qanunlarını öyrənir. Əgər 

siyasi iqtisad, politologiya, tarix, sosiologiya, etika, etnoqrafiya və.s cəmiyyət 

inkişafının bir cəhətini, müəyyən bir sahəsini öyrənirsə, onlardan fərqli olaraq 
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sosial fəlsəfə cəmiyyətin inkişafını bütöv halda öyrənir, onun ən ümumi inkişaf 

qanunlarından bəhs edir (4, s. 243).  

İnsanın yaşadığı, var olduğu mühit cəmiyyətdir. Cəmiyyətsiz insan 

təsəvvür edilə bilməz. Əgər bir yerdə birdən çox insan varsa, artıq orada 

cəmiyyət formalaşmış olur. Beləliklə insan cəmiyyəti təşəkkül tapır. Sosial 

varlıq olan insan adətən özü ilə təbiət arasında əlaqə yaradır, təbiəti, təbiətdə baş 

verən hadisələri dərk etməyə, təbiətin insana bəxş etdiyi bütün imkanlardan 

yararlanmağa və ondan maddi və mənəvi istehsalat sahələri formalaşdırmağa 

çalışır.  

Sosial fələsəfə cəmiyyətdə baş verən ictimai proseslərlə bərabər orada 

var olan institutların, sosial birliklərin əsl mahiyyətini və mənasını öyrənir. Tarix 

fəlsəfəsi, din fəlsəfəsi və.s fəlsəfələr kimi sosial fəlsəfə də konkret bilik 

sahələrinə malikdir. 

Bir çox mütəffəkkirlərə görə sosial fəlsəfənin əsas problemi cəmiyyət 

həyatının varlığını aşkar edən mövcud imkanlardır. İstər indiki zamanda, istərsə 

də keçmiş və gələcək zamanlarda sosial fəlsəfə digər sosial birliklərin, 

qurumların, formalaşmasına və bunların inteqrasiyasına istiqamət verir. 

Yer kürəsində müxtəlif insanlar, millətlər, xalqlar vardır. Bunların hər 

biri müxtəlif prinsiplərə əsaslanan qəbilə, icma və ya daha böyük birlik olan 

dövlət qurmuşlar. Bütün bu birliklərdə müxtəlif mədəniyyətlərdən, müxtəlif 

dünyagörüşlərdən olan insanlar vardır. Vurğulamaq lazımdır ki, millətlər, insan 

birlikləri sadəcə mədəniyyət və dünyagörüşlərinə görə deyil, həmçinin din, dil, 

irq məsələlərinə görə də bir-birlərindən fərqlənirlər. Bununlada görürük ki, yer 

kürəsi müxtəlif zənginliklərlə doludur. Sosial fələsəfə digər elm sahələri ilə 

birlikdə məzh bu məsələlər üzərində dayanır, bunların inteqrasiyası məsələlərini 

özündə ehtiva edir. 

Sosial mühiti formalaşdıran əsasən şüur, maarifçilik, dil, əxlaq, ədəbiyyat 

və.s sahələrdir. İnsan cəmiyyətində ümumi şüurun formalaşmsı ilə elm, dil, 

əxlaq, ədəbiyyat formalaşmağa başlamışdır. Bunlardan düzgün və məqsədyönlü 

istifadə sosial fəlsəfənin əsas predmeti olan insan cəmiyyətinin formalaşmasına 

səbəb olmuşdur. 

Sosial fəlsəfənin əhatə dairəsinə daxil olan digər bir məsələ isə insanların 

dünya görüşünü öyrənməkdir, lakin, sosial fəlsəfənin hüdudları bununla 

məhdudlaşmır. O, insanların dünyagörüşünü öyrənməklə yanaşı, onun 

istiqamətlənməsində, fomalaşmasında əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. 

Digər fəlsəfə bölmələrində olduğu kimi sosial fəlsəfənin də subyekt və 

obyekti vardır. Burada insan və cəmiyyət (ətraf mühit) subyektliyi, zaman və 

məkan obyektliyi təşkil edir. Demək olar sosial mühiti formalaşdıran səbəb 

sosial fəlsəfənin obyekt və subyektinin qarşılıqlı təsiridir və bunun bütün zaman 

kəsiklərində baş verməsi və yenilənməsidir. 

Cəmiyyət 

Cəmiyyətin mahiyyəti və onun inkişaf amilləri haqqında fəlsəfə tarixində 

müxtəlif mövqelər olmuşdur. Cəmiyyət geniş mənada insanların tarixən təşəkkül 

tapmış birgə fəaliyyət formalarının məcmusudur. Cəmiyyət canlı sistemlərin 

xüsusi yüksək mərhələsi kimi meydana gəlmişdir; bu sosial təşkilatların, 

institutların, qrupların fəaliyyəti və inkişafında, sinfi və.s sosial ziddiyyətlərdə 

təzahür edir. Dar mənada isə bəşər tarixinin müəyyən mərhələsi, ictimai-iqtisadi 
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formasiya, formasiyalararası və formasiyadaxili tarixi pillə, (məsələn, erkən 

feodal cəmiyyəti), ayrıca fərdi cəmiyyət (məsələn, sovet cəmiyyəti) və ya sosial 

münasibətlərin müəyyən forması kimi başa düşülür (2, s. 413).  

Cəmiyyətin var olmasının və inkişaf etməsinin səbəbi insan və insan 

resurslarıdır. Əslində cəmiyyət insanların birgə fəaliyyətlərinin bəhrəsidir və o 

öz varlığını buna borcludur. Burada insanın şəxsiyyət kimi formlaşması, maddi 

və mənəvi vasitələr istehsal etməsi, onlardan qarşılıqlı istifadə etməsi əsas rol 

oynayır. Məhz bu istehsal sahələrinə görə insan özünü ətraf mühitdən 

fərqləndirir, ətraf mühiti özünə uyğunlaşdırır. 

İnsanın nail olduğu hər şeyin səbəbi cəmiyyətdir. Cəmiyyət olmadan 

insanı təsəvvür edə bilərik mi? Əgər hər hansı bir uşaq insanlar arsında deyil, 

heyvanlar arsında göz açsa, biz həmin uşaqda danışma qabiliyyətinin 

olmamasının və şüurun inkişaf etməməsinin və ya az inkişaf etməsinin şahidi 

olarıq. Ancaq normal sosial mühitdə göz açan uşaqda nitqin və şüurun daha 

kəskin inkişafını müşahidə edərik. Həmçinin insanda normal mədəni 

xarakteriskalar formalaşar, bilik əldə edər, ətraf-aləm haqqında həqiqətə uyğun 

təsəvvür yaranar. Buda öz növbəsində sosial mühiti formalaşdırar. 

Fəlsəfə tarixində cəmiyyət anlayışına müxtəlif mövqelərdən izahlar 

verilmişdir. Aristotelə görə cəmiyyət fərdlərin məcmusudur, ―sosial 

münasibətlər‖i tənzimləmək üçün insanların birliyidir. Hobbs, Russo və digərləri 

cəmiyyəti ―insanların öz hərəkətləri üzərində nəzarət vasitəsi‖ hesab etmişlər. 

XVII-XIX əsrlərdə cəmiyyətin ―ictimai müqaviləsi‖, razılaşma əsasında 

yaranması ideyası mühüm yer tutmuşdur. Lakin, XIX əsrin ortalarında bu 

baxışlar tənqid olundu. Kant belə iddia edirdi ki, cəmiyyətin əsasında, onun 

mürəkkəb və ahəngdar sistem halını almasına səbəb olan bir sıra xüsusi 

mücərrəd qanunlar durur. Hegel ―müqavilə nəzəriyyəsi‖nə qarşı çıxaraq 

―vətəndaş cəmiyyəti‖ ideyasını irəli sürür. Hegələ görə cəmiyyətin əsasında 

iqtisadi münasibətlər dayanır. Həmin iqtisadi münasibətlər hamını və hər kəsi 

bir-birindən asılı hala salır, birləşdirir (5, s. 250).  

Cəmiyyyətin özünün siyasi, sosial, tarixi, maddi, mənəvi və.s strukturu 

vardır. İnsalar tarix boyu həyatlarını davam etdirmək üçün müxtəlif sahələrlə 

məşğul olmuş və nəticədə yeni peşələr meydana gəlmişdir. Məsələn, ovçuluq, 

əkinçilik, əmək alətlərinin hazırlanması və.s. Bu eyni zamanda maddi və mənəvi 

istehsal sahələrini də formalaşdırmışdır. Bununla yanaşı insaalar öz yaşadıqları 

ərazilərini və varlıqlarını, sosial statuslarını qorumaq üçün müəyyən siyasi 

mənaverlər etmiş, müharibələr aparmışdır. Məhz cəmiyyəti formalaşdıran da 

yuxarıda sadə şəkildə izah etdiyimiz amillər olmuşdur. Çünki, bu fəaliyyətlər 

olmasa insan, insan olmsa isə cəmiyyət mövcud olmazdı. 

Bu gün ən ümdə məsələ cəmiyyətin inkişaf etdirilməsidir. Cəmiyyətin 

inkişafını insan faktoru olmadan təsəvvür etmək mümkünsüzdür. İnsan var 

olduğu müddətcə cəmiyyət də inkişaf edəcəkdir. Maddi və mədəni istehsalat 

sahəsində, insanlar arası sosial davranışlar fonunda qazanılan ümumi təcrübənin 

qorunması, nəsilbənəsil ötürülməsi cəmiyyətin inkişafı üçün zəruri və əsas 

şərtdir. 

Ġnsan 

İnsan yer üznünün ən güclü, ali varlığıdır. Kainatda gördüyümüz hər cür 

maddi və mənəvi istehsalat sahələrinin qurucusudur. İnsanı digər canlı və cansız 
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varlıqlardan fərqləndirən şüur və əməkdir. İnsan ibtidai əmək alətlərindən 

tutmuş, kosmik gəminin, təyyarənin, internetin yaradılmasına qədər, həmçinin 

ibtidai icma quruluşundan tutmuş, quldarlıq, feodalizm, kaptalizm, sosializm 

quruluşuna dək müxtəlif növ mürəkkəb tarixi proseslərdən, mərhələlərdən və 

formasiyalardan keçmişdir.  

İnsanın fərd və şəxsiyyət kimi formalaşmasında psixoloji, bioloji və 

sosial ünsürlərin qarşılıqlı təsiri vardır. Bunlardan isə daha çox təsir qüvvəsinə 

malik olan sosial ünsürdür. 

İnsanlar özlərini heyvanlardan hər şey üzrə fərqləndirə bilərlər: şüura 

görə, dinə görə, dilə görə və.s. Lakin, bu fərqlənmə insanın özünə yaşayış 

vasitələri istehsal etməsindən başlanır. Deməli, insanın mahiyyətcə sosial olan 

istehsalat sahələri olmadan varlığını davam etdirməsi mümkün deyildir. İstehsal 

prosesi isə alət hazırlamaqdan başlanır, əmək prosesidir. Alət hazırlamaq, peşə 

məşğuliyyəti, sənətkarlıq, maşınlı sənaye, texnika və.s ―insanın ikinci təbiəti‖ 

olmaqla getdikcə inkişaf edir, onun maddi və mənəvi yaşayış vasitələrini istehsal 

edir (6, s. 31). Bu isə sosial siniflərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Həmçinin 

əmək məhsuldarlığının artması və əmək bölgüsünün bərabər şəkildə 

bölünməməsi bu siniflərin meydana gəlməsini sürətləndirir. Beləki, insanların 

köçəri həyat yaşaması, daha sonra oturaq həyata keşməsi, mövcud şəraitə uyğun 

olaraq ilk dövrlərdə maldarlıq təsərüffatına, sonrakı dövrlərdə  əkinçiliyə 

üstünlük verilməsi, bütün bunların inkişafı nəticəsində əmək alətlərinin 

hazırlanması, əmək alətlərinin hazırlanmasının sənətkarlığın yaranmasına səbəb 

olması, sənətkarlığın daha da inkişaf edərək əkinçilikdən ayrılması 

məhsuldarlığın artmasına səbəb olmuşdur. Belə olan halda iqtisadi tarazlıq 

pozuldu cəmiyyətdə mülkiyyəti himayəsində saxlayan, yoxsul təbəqəni az 

miqdar qarşılığında işlədən hakim təbəqə peyda oldu. Bunların nəticəsində 

kəndlilər müflisləşdilər və yoxsul-zəngin təbəqəsi formalaşmış oldu. 

Tarixi dövrlərə nəzər salsaq quldarlıq cəmiyyətində quldarlar və 

qullardan ibarət, feodalizmdə feodallardan və təhkimli kəndlilərdən ibarət, 

kapitalizmdə kapitalistlər və ucuz işçi qüvvəsindən ibarət təbəqləşəmənin şahidi 

ola bilərik.  

Azərbyacan Sovet Ensiklopediyasında insanın mahiyyəti barəsində  qeyd 

olunub: ―İnsan fiziki və mənəvi, təbii və sosial, irsi və həyatda əldə edilənlərin 

vəhdətindən ibarət canlı sistemdir. İnsan həm hadisələrin təbii əlaqəsinə qoşulur, 

həm də bioloji (biofiziki, biokimyəvi, fizioloji) qanunauyğunluqlara tabedir; 

İnsan şüurlu psixi və şəxsiyyət səviyyəsində spesifik qanunauyğunluqları olan 

sosial varlığa çevrilmişdir; İnsan fiziki, morfoloji orqanizm olmaqla kainatda 

materiyanın ən yüksək mütəşəkkil formasıdır‖ (1, s. 463). 

İnsan yeganə varlıqdır ki, özünün fani olduğuna inanır. O, bilir ki, bir 

gün öləcək. Bu bilgi insanı öz amalları, məqsədləri uğrunda daha da irəliləməyə 

təsir edir. Tarix boyu insanın əsas məqsədi həqiqət və yalan, şər və xeyir, 

yaxşılıq və pislik və.s arasında doğru seçim edib, o üzrə irəliləmək olmuşdur. 

İnsanlar bir çox halda bu məqsədlərinə dini aspektən cavab verməyə çalışırlar. 

Onlar gah ruhun əbədiliyini, gah axirət həyatını, gah da axirət mükafatını əsas 

götürərək bu amal uğrunda mübarizə aparırlar. İnsanı digər canlılardan 

fəqrləndirən səbəblərdən biri də məhz bu inam və fəaliyyətdir. 
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Məkan və zaman  

İnsan və cəmiyyət varlığının obyektiv inikası məkan və zamandır. Məkan 

və zaman haqqında düşüncələrin formalaşması və onların kateqoriya şəklində 

sinifləndirilməsi uzun tarixi proseslərin nəticəsidir. Filosoflar məkan və zamanı 

substansional və relyasion kateqoriyalara ayırmışlar. İnsanlarda şüurun inkişafı 

və əmək fəaliyyəti bu kateqoriyaların ərsəyə gəlməsi üçün zəruri şərtdir. Xarici 

aləmdə obyektlər, proseslər qarşılıqlı əlaqədə və bir-birilərinə yaxın 

məsafədədirlər. Yəni onlar arasında məsafə mövcuddur. Bu da onu göstərir ki, 

hər hansı bir məkana malikdirlər. Bütün obyektlər və proseslər demək olar daim 

digər obyekt və proseslərə nisbətdə dəyişikliyə uğrayır. Bu dəyişiklik bəzən bir 

templə, bəzən başqa temp və ritmlə baş verir. Fəlsəfədə bu proses zaman 

məfhumu ilə xarakterizə edilir. 

Substansional kateqoRiyaya ayıranlara görə zaman və məkan 

materiyadan və şüurdan bağlılığı olmayan məfhum kimi ifadə edilmişdir. 

Aristotel belə hesab edirdi ki, məkan hərəkətsiz olan ulduzlar hüdudundadır, 

bundan sonra hərəkətsiz, əbədi, zamandan və məkandan kənarda olan, nə varsa 

hamısını hərəkətə gətirən ilahi göy gəlir. Demokrit və Epikür məkanı atomların 

yerləşdiyi boşluq hesab edirdilər (7, s. 139).  

 Zamanı relyasion kateqoriyaya aid edən filosoflar isə onu substansionalın 

əksinə olaraq müstəqil kimi yox cismlər və hadisələr arasında əlaqə kimi qəbul 

edirlər. Onlara görə bu əlaqədən kənar zaman və məkanın var olması 

mümkünsüzür. Bu fikrin ən gözə tərafdarı alman filosofu Leybinis idi. 

 Materialistlərə görə sonsuz boş bir ölçüdən ibarət heç bir mütləq məkan 

mövcud deyildir. Hər yerdə hər hansı bir formada matereya mövcuddur, məkan 

isə matereyanın  ümumi xassəsi kimi çıxış edir. Eyni ilə mütləq zaman da 

yoxdur, zaman daima materiyanın hərəkəti və inkişafı ilə qırılmaz surətdə 

bağlıdır. Məkan və zaman şüurdun asılı olmayaraq obyektiv şəkildə mövcuddur 

(3, s. 60). 

 İdealistlər məkan və zamanın  şüur məhsulu olduğu tərəfindən çıxış 

edirlər. Subyektiv idealistlər zaman və məkana fərdi şüur kimi baxırlar. Bunların 

əksinə Kant belə düşünür ki, zaman və məkan obyektiv deyil subyektivdir, lakin 

apriordur. 

Orta əsr teosentrizm fələsəfəsi məkan və zamanı obyektiv idealizm 

baxımından təhlil etmişdir. Bu fəlsəyə görə ancaq, Allah məkan və zamandan 

münəzzəhdir. Məkan və zaman Allah tərəfindən yatadılmışdır, materiyanın 

xassəsidir. Bu səbəbədən əvvəli və sonu vardır (7, s. 140). 

Ümumi olaraq məkan və zaman adətən belə başa düşülür: 

Məkan: mütləq (absolyut) ölçü (boy, uzunluq, en, həcm); bütün cisimləri 

özündə ehtiva edən və onlardan heç bir halda asılı olmayan boşluq (Demokrit, 

Epikur, Nyüton və b.); materiyanın və efirin faktiki ölçüsü (Aristotel, İbn Sina, 

Dekart, Spinoza) və yaxud materiyanın varlıq forması (Holbax, Engels); 

obyektlərin mövcud olması və qarşılıqlı düzülüş qaydası (Leybnis); hislərin və 

təcrübənin verdiyi informasiyaların kompleksi (Berkli, Max) və yaxud hissi 

müşahidənin aprior forması (Kant). 

Zaman: materiyanın mövcud olmaq müddəti və dəyişmə ölçüsü 

(Aristotel, İbn Rüşd, Dekart, Holbax) və yaxud materiyanın varlıq forması, onun 

dəyişmə müddətini və ardıcıllığını əks edən anlayış (Engels, Lenin); müvəqqəti 
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vaxt kimi mütləq əbədiliyin təzahür forması (Platon, əl-Qəzali, Hegel); Kainatı 

əhatə edən her şey üçün eyni olan mütləq vaxt (Nyüton); şeylərin nisbi 

xüsusiyyəti, hadisələrin ardıcıllıq qaydası (Leybnis); hissi kompleksləri qaydaya 

salmaq forması (Berkli, Yum, Max) və yaxud hissi təcrübələrin aprior forması 

(Kant); zamanın geriyə dönməzliyi (8, s. 43-44). 

Nəticə 

Nəticə olaraq bu qənaətə gəlirik ki, tarixi boyu insanın əmək fəaliyyəti, 

maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olması, əmək alətləri hazırlaması, elmdən 

bəhrələnməsi, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olması müəyyən bir zaman və 

məkan çərçivəsində baş vermişdir. Bu fəaliyyətlər zaman və məkan çərçivəsində 

sosial qurupların, insan institutlarının, birliklərin, quruluşların meydana 

gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə insan və cəmiyyətin formalaşması deməkdir. 

Belə olan halda sosial fəlsəfənin obyektini zaman və məkansız təsəvvür edə 

bilmərik. Məhz bu səbəblərə əsəslanan bir çox mütəffəkirlər sosial fəlsəfənin 

subyektinin insan və cəmiyyət olması tərəfindən çıxış etdiyi halda, obyektinin 

isə zaman və məkan olması tərəfindən çıxış etmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

БАХРУЗ ГЮЛЬМАЛИЕВ 

ЧЕЛОВЕЧЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО КАК ГЛАВНЫЙ 

ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Человек - самое могущественное и высшее существо на земле. Он создатель всех 

материальных и духовных сфер производства, которые мы видим во Вселенной. Среда, в 

которой живет и существует человек, - это общество. Человека невозможно представить 

без общества. Если в одном месте находится более одного человека, то там уже 

сформировано общество.  

Общество имеет политическую, социальную, историческую, материальную, 

духовную и иную структуру. На протяжении всей истории люди работали в различных 

сферах, чтобы выжить, и,  в итоге появились новые профессии. Так сформировалось 

человеческое общество. 

Ключевые слова: Человек, Общество, Время, Пространство, Философия. 

Социальное 
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SUMMARY 

BAHRUZ GULMALIYEV 

HUMANITY, SOCIETY, TIME AND SPACE AS THE MAIN SUBJECT OF SOCIAL 

PHILOSOPHY 

 Human is the most powerful, supreme being on earth. Human is the creator of all the 

material and spiritual spheres of production that we see in the universe. The environment in 

which a person lives and exists is a society. Without society, man would not have been imagined. 

If there are more than one person in one place, a society is already formed here.  

 Society has a political, social, historical, material, spiritual and other structure. 

Throughout history, people have worked in many fields in order to survive, and new professions 

have emerged. Thus human society was formed. 

Keywords: Man, Society, Time, Space, Philosophy, Social  
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ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNDƏ MƏKTƏBƏ HAZIRLIQ QRUPLARINDA 

PEDAQOJĠ, PSIXOLOJI VƏ  METODĠK ĠġLƏRĠN TƏġKĠLĠ 

                        

Dövrümüz bilik  elm, texnika əsridir. Belə bir  dövrdə bu günkü  məktəbli  dünənkindən, 

sabah isə bu günkündən  daha bilikli,  daha ağıllı  və  daha hazırlıqlı olmalıdır. Ulu öndərimiz 

Heydər Əliyev  deyirdi: “UĢaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, 

böyüdəcəyiksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan asılıdır.Gələcək nəslimizin 

daha sistemli, daha planlı tərbiyəsi məkətəbəqədər təhsil müəssisələrindən baĢlayır”.  

Açar sözlər: Məktəbəqədər təhsil, məktəbə hazırlıq, məĢğələlər, pedaqoji, psixoloji, 

sosioloji hazırlıq.                                                  

                     

       Uşaqların  intellektual, fiziki, psixoloji və sosial  inkişafında böyük  rolu 

olan və onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında, məktəbə hazırlanmasında 

xüsusi  əhəmiyyəti olan məktəbəqədər təhsil  təhsil sisteminin ilk pilləsidir. 

Məktəbəqədər təhsil sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikasının dövlət 

təhsil siyasətinin strateji istiqamətlərindən biridir və bu sahəyə xüsusi diqqət 

yetirilir. Məktəbəqədər təhsil dedikdə uşağın 1-ci sinfə gedənədək aldığı təhsil, 

məktəbəhazırlıq dedikdə isə sadəcə 1 il, 5 yaşdan 6 yaşadək alınan təhsil nəzərdə 

tutulur. Hələ 2015-ci ildə 5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlıq proqramı təşkil 

edilmiş və  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 11.07.2016-cı il 

tarixli 271 nömrəli qərarına əsasən 2016/2017-ci tədris ilindən başlayaraq, 

ümumtəhsil məktəblərində 2020-ci ilədək uşaqların məktəbə hazırlıqla əhatə 

olunma səviyyəsinin mərhələlərlə 90%-ə çatdırılmasının təmini üçün zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur (4).  

    Ümumtəhsil məktəblərində məktəbə hazırlıq qruplarının  təşkili həm uşaqlar 

üçün, həm valideyn, həm də məktəb üçün daha əlverişli hesab  edilir. Belə ki,  

burada təhsil ödənişsiz əsaslar üzərində qurulur, uşaqlar məktəb həyatına  alışır, 

burada dərs verən müəllimlər  də artıq I sinfə gələcək uşaqları  yaxşı tanıyır, 

onların istedad və  qabiliyyətlərini artıq öyrənmiş olur.  

      Qeyd  edək ki, birinci sinif ibtidai  təhsilin əsası və ən mürəkkəb, ən çətin 

sahəsidir. Gələcək təhsilin  uğurları və ya  uğursuzluqların mənbəyi də elə 

buradan  başlayır. Düzgün  davranış, həyatda fəal mövqe qazanmaq, əxlaq, 

mənəvi mədəniyyət, vətənsevərlik, əməksevərlik  və digər keyfiyyətlər məhz  

buradan təşəkkül  tapır, formalaşır və inkişaf  edir. 

       Burada  dərs deyən ibtidai sinif müəllimləri uşaqlar üçün müqəddəs bir 

insandır. Müəllimin hər  bir  sözü, hərəkəti, baxışı, davranışı,  geyimi uşaqlar 

üçün bir nümunə, bir davranış və əxlaq etalonudur.  İbtidai  sinif müəllimi əqli, 

ürəyi, qəlbi saf, təmiz  uşaqları  həyata hazırlayır, onlara həyat, cəmiyyət, 

insanlar,  ətraf aləm haqqında, yaxşılıq  və pislik, gözəllik və çirkinlik, düzlük və 

saxtakarlıq  haqqında  dəyərli biliklər verirlər.  



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

246 

          Birinci sinifə qəbul edilmiş  uşaqlar çox müxtəlif səvviyyəli, müxtəlif 

dünyagörüşlü, müxtəlif sağlamlığa, istedad  və qabiliyyətə, sosial təcrübəyə, 

psixoloji və intellektual hazırlığa malik uşaqlardır. 

    İbtiadi  sinif  müəllimi ilk növbədə bu müxtəlifliyi  dərindən öyrənməli, ona 

uyğun işini qurmalı, hər bir  uşaq  üçün  düzgün diaqnostika aparmalı və nəhayət  

bu məlumatları şagird portfoliosunda ardıcıl olaraq  qeyd etməlidir. Bütün bunlar  

ibtidai sinif müəlliminin  uğur əldə etməsinin ilkin başlıca təminatçısı olacaqdır.  

     ―Azərbyacan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət  Strategiyası‖ -24 

oktyabr  2013-cü  il Prezident sərəncamı təhsilimizin inkişafında, o cümlədən 

məktəbəqədər  təhsilin inkişafı  üçün geniş perspektivlər  açmış, təhsilin bu ilk 

pilləsinin yeniləşdirilməsi və modernləşdirilməsi və məktəbə hazırlıq 

qruplarında əlverişli  imkan və şəraitin yaradılması xüsusi olaraq göstərilmişdir. 

Bu mühüm dövlət sənədində deyilir: ―Təməl bacarıqlar uşaqlıq dövrünün ilk 

illərindən əldə edildiyinə görə uşaqların zehninin erkən yaş dövründən inkişaf 

etdirilməsi vacibdir. Bu səbəbdən məktəbəqədər təhsilin inkişafı dövlət 

siyasətində əhəmiyyətli yer tutur‖ (1). 

      Təsadüfi deyildir ki, ―Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu‖nda məktəbəqədər təhsilin qarşısında ciddi vəzifələr qoyulmuş və orada 

deyilir: ―Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi olmaqla ailənin və cəmiyyətin 

maraqlarına uyğun olaraq, uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və 

psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin 

üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və 

insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir... Beş yaşlı uşaqlar 

üçün məktəbə hazırlıq zəruridir‖(2)  

       Göründüyü kimi  məktəbəqədər təhsilə diqqət ardcıl olaraq artırılır və 

burada tərbiyə və təlim işinin düşünülmüş sistеmi yаrаdılmаlı və nöqsanlara yol 

verilməməlidir. Bu sahədə Məktəbəqədər təhsil üzrə Kurikulum rəhbər sənəd 

kimi, əsas istiqamətverici mənbədir (3). 

     Məktəbə hazlırlıq qruplarına  qəbulda bəzi problemləır də  mövcuddur. Bu 

problemə  I sinfə qəbul  zamanı özünü göstərir. Belə ki, uşaqların birinci sinfə 

qəbulu müxtəlif hazırlıqlarla həyata keçirilir.  Belə ki uşaqların bir qismi xüsusi 

pedaqoji, psixoloji hazırlıq görmədən ailədən gəlir, bir  qismi məktəbəqədər 

təhsildən gəlir, bir qismi də ümumtəhsil məktəbində təşkil edilmiş məktəbə  

hazırlıq qruplarından gəlirlər.   

      Ölkəmizdə ailələrin sosial, intellektual  hazırlıqları da  müxtəlif olduğundan 

və heç də ailələrin hamısı uşaqlarını məktəbə  hazırlığını  lazımi səviyyədə qura 

bilmədiklərindən  burada  artıq çətinliklər yaranmış olacaqdır. Bu sahədə 

valideynlər arasında maarifləndirmə, pedaqoji təbliğat işləri aparılmalıdır  ki, 

valideynlər  uşaqlarını məktəb təliminə pedaqoji, psixoloji cəhətdən düzgün 

hazırlaya bilsinlər.   

        Tədqiqatlar göstərir ki, məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan uşaqlar cəlb 

olunmayanlardan daha yüksək akademik nailiyyətlər əldə edirlər, çünki 

məktəbəqədər təhsil uşaqlarda dinləmə, başadüşmə, sadə riyazi təsəvvür, kiçik 

və böyük motorika xüsusiyyətlərini inkişaf etdririr.Bu tədqiqat 

məktəbəhazırlığın şagird nailiyyətlərinə olan müsbət təsirini bir daha təsdiq edir. 

Belə ki, məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmuş uşaqların nəticələri, cəlb olunmamış 

uşaqlardan kifayət qədər yuxarı olmuşdur. Bu fərq 95% etibarlılıq intervalına 
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malikdir. Məktəbəqədər təhsilin bir hissəsi olan məktəbəhazırlıq proqramının 

faydası və onun əhatəliliyinin artırılması istiqamətində görülən işlərin 

əhəmiyyətini daha yaxşı anlamaq üçün bəzi beynəlxalq tədqiqat işləri də 

araşdırılmışdır. 

         Məktəbə hazırlıq qruplarının  əsas məqsədi beşyaşlı uşaqların tələbləri və 

imkanları nəzərə alınmaqla onların məktəbəhazırlıq mərhələsində inkişafı, 

tərbiyəsi və təhsili prosesini pedaqoji, psixoloji əsaslar üzərində təşkil etməkdir. 

       Məktəbəhazırlığın əsas vəzifələri uşaqlarda oxumaq həvəsinin, onların 

məktəbə müsbət emosional münasibətinin inkişaf etdirilməsi və 

möhkəmləndirilməsi, uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiya olunması 

üçün onlarda şəxsi- sosial xüsusiyyətlərin formalaşdırılmasıdır. 

       Məktəbə hazırlığın təşkili üçün qoyulan tələblər uşağın məktəb təliminə 

hazırlığı zamanı hər şeydən əvvəl onun fiziki, şəxsiyyətyönümlü, intellektual və 

sosial hazırlığını nəzərdə tutmasıdır. 

     Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən ―Uşaqların məktəbə 

hazırlığının təşkili məsələləri haqqında‖ 2016-cı il 11 iyul tarixli 271 nömrəli 

sərəncamına əsasən 2016-2017-ci tədris ilindən ümumtəhsil məktəblərində 5 

yaşlı uşaqların dövlət hesabına məktəbə hazırlıq təhsilinə başlanmışdır (4). Bu 

qruplarda məşğələ aparmaq, təlim tərbiyə işlərinin təşkili üçün təcrübəli ibtidai 

sinif müəllimləri cəlb edilmişdir. Hazırda məktəbə hazırlıq qruplarında aşağıdakı 

məşğələlər  keçirilir və hər məşğələ üçün dolğun, məzmunlu və  nəfis şəkildə  

tərtib edilmiş məşğələ vəsaitləri, proqramlar vardır: 

     1) Təsviri fəaliyyət; 2) Bədii təfəkkürün inkişafı; 3) Ətraf aləmlə tanışlıq;  

   4) Məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı; 5) Savad təliminə hazırlıq  və nitq  

inkişafı; 6) Fiziki mədəniyyət; 7) Musiqi. 

          Məşğələlər həftədə 4  dəfə keçirilir və həftəlik saatlarının miqdarı 12  saat 

müəyyənləşdirilmişdr ki, hər məşğələ 30 dəqiqə aparılır  və məşğələr  arası 10 

dəqiqəlik tənəffüslər  verilir. Gərginlik tələb edən məşğələlərdə uşaqlar 3 -4 

dəqiqəlik idman hərəkətləri edirlər. Uşaqların təlim fəaliyyəti şifahi formada 

həyata keçirilir, davamiyyət  isə  xüsusi sinif jurnalında qeyd edilir. Dövlət 

ümumtəhsil məktəblərində yaradılan məktəbəhazırlıq qruplarındə dərs ili iki 

yarımilə bölünür. Məktəbəhazırlıq qruplarında məşğələlər oktyabrın 1-də 

başlayıb, mayın 31-də başa çatır. 

           Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələ  aparan müəllimlər yüksək  sınaq  

imtahanları vermiş, diaqnostik imtahanlaradan yüksək bal toplamış IV sinif  

müəllimllərinə həvalə  olunur ki, onlar  sonradan həmin uşaqlarla  I  sinifdə 

məşğul olacaqlar. Bu qruplarda məşğələ  aparan müəllimlər müxtəlif  hazırlıq 

seminar və kurslarına cəlb olunurlar.          

       Bu qruplara  cəlb olunan uşaqların sayı kənd və qəsəbələrdə 10 -20 uşaq  

şəhər məktəblərində isə 15- 30 uşaq  olması pedaqoji cəhətdən məqbul hesab 

edilir.   

     Məktəbə  hazırlıq  qruplarında  uşaqların bu istiqamətlərdə  təlim fəaliyyəti 

onların hərtərəfli intellektual hazırlığına yönəldilmişdir. 

    Müəllim uşaqların məktəbə hazıırlıq  qruplarına qəbulunu onların hazırlıq 

səviyyəsini diaqnostik yoxlayıb,  qiymətləndirməli və uşaqlar  üçün yaratdığı 

xüsusi Portfolioda məlumatları qeyd  etməlidir. Diaqnostik qiymətləndirmədə 

uşaqların fiziki inkişafı, intellketual səviyyəsi, mədəni davranışı, psixoloji, 
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pedaqoji hazırlığı, estetik mədəniyyəti və digər keyfiyyətləri öyrənilib 

dəyərləndirilməlidir.  

NƏTĠCƏ 

Uşaqların məktəbə hazırlıq dövründə əqli inkişaf və  intellektual hazırlıq 

əsas şərtlərdən biridir. Fiziki sağlamlıq olsa  da, psixoloji hazırlıq olsa da əqli 

inkişaf olmasa, intellektual səviyyə olmasa uşağı məktəb təliminə hazır  hesab 

etmək olmaz. Uşaqlar ən  azından 10 dairəsində saymağı bilməli, düzgün, 

məntiqli cümlə qurmağı, sözləri aydın tələffüz  etməyi bacarmalı,  az - çox, 

böyük - kiçik  anlayışlarına sahib olmalı, qələm tutmağı, rəngləməyi, kəsməyi, 

yapışdırmağı, masada düzgün oturmağı bacarmalıdır. Uşaqların məktəb təliminə 

hazırlığı dövründə  əxlaqi, mənəvi mədəni  inkişafı və  sosial hazırlığı olmalıdır. 

Uşaq ilk növbədə ailədən başlayaraq sosiallaşmalı, insanlarla  ünsiyyət qurmağı, 

böyüklərə, yoldaşlarına hörmətlə yanaşmağı bacarmalı, mədəni  davranış 

normalarına, ictimai münasibətlərə yiyələnməli, kollektivçilik,  dostluq, 

yoldaşlıq, qayğıkeşlik kimi müsbət sosial-əxlaqi keyfiyyətləri mənimsəməlidir. 

Mənəvi-mədəni və sosial hazırlığın təməli məhz bu dövrdə qoyulur.  

 Beləliklə, deyə bilərik ki, ibtidai  sinifdə təhsilin keyfiyyəti, kiçik yaşlı 

məktəblilərin təlim fəaliyyətinin uğurlu nəticələri uşaqların məktəbə hazırlıq  

dövründən, onların ümüumi pedaqoji, psixoloji, fizioloji, sosial, intellektual  

səviyyəsindən başlayır və onların məktəb təliminə hərtərəfli hazırlığını tələb 

edir.      
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬНАРА  АРЫХОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ  В ДОШКОЛЬНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУППАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

          Начало учебы в школе — важное событие и для ребенка и для всех членов его 

семьи. Чтобы  новоиспеченный школьник чувствовал себя в среднем учебном заведении 

комфортно, нужно чтобы он пришел туда подготовленным. С этой целью в Азербайджане 

с 2016 года  для 5-6 летних  в школах создаются  подготовительные группы дошкольного 

обучения.  В подготовительные группах нужны, чтобы подготовить пятилетних детей к 

школе психологически, чтобы они не плакали, не чувствовали себя брошенными, 

оставшись на несколько часов без родителей.  Так же нужно подготовить детей 

педагогический. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие, технические, интеллектуальные  и другие способности 

Ключевые слова: дошкольное образование, подготовка к школе, занятия, 

педагогический, психологический, социологический тренинг. 
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SUMMARY  

GYULNARA ARIKHOVA 

ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND 

METHODOLOGICAL WORKS IN PRESCHOOL PREPARATORY GROUPS OF 

SECONDARY SCHOOLS 

             Doctoral student of BSU The beginning of school is an important event for both the 

child and all members of his family. In order for a newly made student to feel comfortable in a 

secondary educational institution, he needs to come there prepared. To this end, preparatory 

groups of preschool education have been created in schools in Azerbaijan since 2016 for 5-6 year 

olds. Preparatory groups are needed to prepare five-year-old children for school psychologically, 

so that they do not cry, do not feel abandoned, left without their parents for several hours. You 

also need to prepare pedagogical children. With the right pedagogical approach, children develop 

artistic, creative, technical, intellectual and other abilities. 

Keywords: Preschool education, school preparation, classes, pedagogical, 

psychological, sociological training. 

 

                        

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN 

ĠNKĠġAFI TARĠXĠ 
 
 

Məqalədə Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin yaranması və inkiĢafı 

tarixindən bəhs edilmiĢ, müxtəlif dövrlərdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini 

tənzimləyən proqramlar haqqında məlumat verilmiĢdir.  

Məqalədə həmçinin məktəbəqədər tərbiyənin ayrı-ayrı problemlərini araĢdıran tədqiqat 

iĢlərindən də bəhs edilmiĢdir. 

Açar sözlər: körpələr еvi, uĢaq bağçası, məktəbəqədər təhsil, təlim və tərbiyə, inkiĢaf 

tarixi. 
 

Bütün dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da təhsil 

sisteminin özülünü məktəbəqədər təhsil təşkil edir. Məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələrində uşağın təlim və tərbiyə məsələlərinə hər zaman böyük diqqət 

yetirilir. Çünki cəmiyyətin gələcək həyatını təşkil edən uşaqlar məhz bu təhsil 

müəssisələrində ilkin biliklərə, vətəni, xalqı sevmək, qorumaq kimi zərif hisslərə 

yiyələnirlər. Müasir qloballaşan dünyada milli mənlik şüurunun 

formalaşdırılması üçün həyata keçirilən tədbirlər təhsilin bütün pillələrində 

olduğu kimi, məktəbəqədər təhsilin təşkilində də nəzərə alınmışdır. Hələ XIX 

əsrin əvvəllərində xalq müdrikləri, pedaqoq – müəllimlər bunun əhəmiyyətini 

dərk edərək məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri üçün milli ənənələr, uşaqların 

yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla proqramlar hazırlamış, metodik 

vəsait, kitablar yazılmış, onların hərtərəfli imkanını təmin edən didaktik oyunlar 

sistemi işləmiş, təcrübədə tətbiq etmişlər. 

Bu gün təhsil müəssisələrinin qarşısında duran ən başlıca məqsədlərdən 

biri özünüdərketmə imkanlarından məhrum edilmiş, ictimai şüuru yalnış 

təsəvvürlərlə dolu olan, əsl-nəcabətindən xəbərsiz beynəlmiləlçilər nəsli yox, 

milli istiqlal ideyasının, azərbaycançılıq ideologiyasının, müstəqil dövlət 

amallarının daşıyıcısı olan, keçmişimizi dərindən bilən, yaşadan yeni nəsil 

yetişdirməkdən ibarətdir. 

Bu işlərin həyata keçirilməsində Ulu öndər H.Ə.Əliyevin xidmətləri 

əvəzsizdir. Müasir mərhələdə gənc nəslin mənəvi tərbiyəsini əsas vəzifə kimi 

qarşıya qoyan Ümummilli Lider Azərbaycan Respublikası Gənclərinin birinci 

forumundakı tarixi nitqində demişdir: ―Ümumbəşəri dəyərlər, Azərbaycan 

xalqının milli – mənəvi dəyərləri hər bir gənc tərəfindən mənimsənilməlidir... 

Mənəviyyat olmayan yerdə heç bir şey ola bilməz. Keçmiş tariximizdən bizə 

qalan simaları bu gün bizim üçün nümunə edən onların yüksək mənəviyyatıdır, 

yüksək amallarıdır. Ona görə də bu gün mənəvi tərbiyə bəlkə də keçmiş illərdən 

daha çox lazımdır...‖ (3). 

Müdriklər yахşı dеmişlər ki, kеçmişi unutmаq оlmаz, çünki, о gələcəyin 

müəllimidir. Azərbaycanda məktəbəqədər təhsilin kеçmişini bilmək, оnun 

hаzırkı vəziyyətini də müqаyisə еdib öyrənməyə kömək еdir. Kеçmiş irsimizə 

nəzər sаldıqdа görürük ki, bu günün nаiliyyətləri kеçmiş irsdən qidаlаnır, qüvvət 
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аlır. Pedaqoji ədəbiyyatların təhlili zamanı müasir pedaqoji fikrin klassiklərimiz 

tərəfindən bu və yа digər fоrmаdа dеyildiyinin də  şahidi oluruq. 

Kеçmişlə müаsirliyi düzgün uzlаşdırmаdаn, оnu düzgün 

dəyərləndirmədən, müqаyisə еtmədən bu günkü məktəbimizin və pеdаqоji 

fikrimizin səviyyəsini müəyyənləşdirmək çətin olar.  

Böyük dеmоkrаt yаzıçı Cəlil Məmmədquluzаdə dеyirdi ki, ―biz tаriхimizi 

оnа görə öyrənirik ki, gələcəkdə səhvlər еtməyək‖. 

Еlmimizin bir çох sаhələrində gələcək üçün zəmin təşkil еdən bu günün 

аğıllı, qаbаqcıl fikirləri kеçmişin mütərəqqi irsi ilə sıх bаğlıdır. Hətta, 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin yarandığı dövrdən hazırkı dövrədək 

toplanmış materiallardan uşaq bağçası, körpələr evi tərbiyəçiləri gündəlik 

işlərində istifadə edib  faydalana bilərlər.   

Pedaqoq alimlərimiz məktəb və pedaqoji fikir tariximizin müəyyən 

dövrlərini tədqiq etmiş, dəyərli əsərlər ortaya qoymuşlar. Lakin Azərbaycanda 

məktəbəqədər təhsilin yaranması və inkişafı dövrləri ümumiləşdirilərək sistemli 

şəkildə öyrənilməmişdir. 

Azərbaycanda uşaq bağçası anlayışının tarixi 1890-cı illərin ortalarından 

başlanır. Belə ki, hələ 1898-ci ildə pedaqoji aləmdə bacarıqlı müəllim, 

tərcüməçi, şair və nasir kimi tanınan Rəşid bəy Əfəndiyev Tükiyənin baş 

şəhərində - Konstantinopol (İstanbul) şəhərində ―Uşaq bağçası‖ adlı dərsliyini 

çap etdirmişdir. Bu  dərslikdən türk dili başa düşülən əksər yerlərdə, ibtidai 

məktəblərdə uzun illər boyu dərslik kimi istifadə olunmuşdur. Sonralar  ibtidai 

sinif dərsliklərinin hazırlanması prosesində R.Əfəndiyevin bu dərsliyinin bəzi 

materiallarına uşaq dünyasını əks etdirən didaktik materiallar 

kimi  dəfələrlə  müraciət olunmuşdur. 

Dünya dərslik mədəniyyətinin ənənələri əsasında yazılmış ―Uşaq 

bağçası‖ dərsliyi müəllimlərin stolüstü kitabı kimi tanınmışdır. Alman dilindəki 

―kinderqarten‖ sözünün qarşılığı kimi ―uşaq bağçası‖ maarifçilik termini 

kimi türk dünyasında geniş şəkildə işlənməyə başlanmışdır.  

Azərbaycanda tərbiyə və təhsil ocağı olan ilk uşaq bağçalarının yaranması 

XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir.  

1907-ci ildə Azərbaycanda Bakının Bayıl qəsəbəsində Alisa İvanovna 

Radçenko tərəfindən ilk uşaq tərbiyə müəssisəsi təşkil edilmişdir. Bu uşaq 

bağçası ―Dəcəllər məktəbi‖ adlanırdı. (7, s. 121). 1910-cu ildə Bayıl qəsəbəsində 

Sumarikova Zinaida Alekseyevna tərəfindən ikinci uşaq bağçası, 1914-cü ildə 

isə Bakının fəhlə rayonunda Baranova tərəfindən üçüncü uşaq bağçası 

yaradılmışdır. 

Növbəti uşaq bağçası 1916-cı ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təsis etdiyi 

―Qız məktəbi‖nin nəzdində açılmışdır. Bu uşaq bağçası 4 yaşından 7 yaşına kimi 

20 uşağı əhatə еdirdi. Burada uşaqlara maraqlı hərəkətli оyunlar və idman 

məşğələləri kеçirilir, əl işləri vərdişləri öyrədilir, hеkayələr, nağıllar охunur, 

kitablar üzrə müsahibələr kеçirilirdi. Bu uşaq bağçasına yalnız varlı ailələrin 

uşaqları qəbul еdilirdi. 

1916-cı ildə Bakı Real Məktəbinin müəllimi, ibtidai siniflərdə 15 illik 

pedaqoji iş təcrübəsi olan,  İranın Məşhəd şəhərində yaxşı müəllimlərdən təhsil 

alıb Bakıya üz tutan Abdulla Talıbzadə (sonralar Abdulla Şaiq) çətin həyat 

şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə gecə-gündüz yazı-pozu ilə məşğul olur, 
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dərslik yazır, bədii yaradıcılığını təkmilləşdirirdi. O, 1916-cı ildə daha bir 

fəaliyyət sahəsində  çalışmaq qərarına gəlir, Bakı Real Məktəbində işləməklə 

yanaşı, Bakıda uşaq bağçası yaratmaq  fikrinə düşür. Hökumətin ―Uşaq 

bağçaları haqqında 1 iyul 1914-cü il tarixli Qanunu‖ndan istifadə edərək, 28 

sentyabr 1916-cı ildə Bakıda uşaq bağçası açmaq üçün Bakı 

Quberniyası və Dağıstan Vilayəti Xalq Məktəblər İdarəsinin direktoruna ərizə 

ilə müraciət edir. A.Talıbzadə ərizəsində uşaq bağçasında ödənişin ildə 140 rubl 

olacağını, bütün işləri öz nəzarətində saxlayacağını direktorun diqqətinə 

çatdırırdı. Qafqaz Təhsil Dairəsinin 2256 nömrəli 11 oktyabr 1916-cı il tarixli 

icazə məktubu cəmi iki gündən sonra Abdulla Şaiqə çatdırılır. Abdulla Şaiq 

Talıbzadə 15 oktyabr 1916-cı ildən başqa titullarla yanaşı, ―Uşaq bağçasının 

müdiri‖ titulunu da daşıyır (4, s. 246). 

Bakıda yaranan və geniş fəaliyyət göstərən daha bir uşaq bağçası elə 

həmin ildə Kələntərova tərəfindən açılmışdır ki, bu da bizim ilk milli qadın 

bağça müdiri olmuşdur. (6, s. 134).   

Azərbaycanın 1920-ci ildə qəbul еdilmiş ilk kоnstitusiyasında qadınlara 

bütün təsərrüfat, dövlət, mədəni və ictimai-siyasi işlərdə kişilərlə bərabər оlmaq 

hüquq vеrildi. Öz hüquqlarını rеallaşdırmaları üçün оnlara imkan yaratmaq 

məqsədilə körpələr еvləri və uşaq bağçalarının gеniş şəbəkəsinin yaradılması 

nəzərdə tutuldu. Bu məqsədlə 1920-ci il may ayının 27-də Nəriman Nərimanоv 

Хalq Maarif Kоmissarlığına məktub ünvanladı. Məktubda bir həftə müddətində 

Bakı şəhərinin müsəlman məhəllələrində uşaq bağçalarının təşkil еdilməsi və bu 

məqsədlə də şəhərin bütün müəllimlərinin səfərbərliyə alınması tələb еdilirdi. Bu 

tələb Bakı şəhərində uşaq bağçalarının təşkili işini sürətləndirdi. 1920-ci il iyun 

ayından bütün məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri dövlətin nəzarətinə kеçirildi. 

N.Nərimanov uşaq bağçalarının təchizinə, genişlənməsinə böyük köməklik 

göstərirdi. O zaman Xalq Maarif Komissarlığında işləyən Nadejda Kolesnikova 

yazırdı ki, tərbiyəçilər hazırlayan kursların təşkilində, onların avadanlıqlarla 

təchiz olunmasında N.Nərimanov bizə çox köməklik edirdi (5, s. 231). 

1920-ci il iyun ayının 28-nə kimi Bakıda ―Yuva‖, ―Svetlyaçok‖, 

―Xutarok‖, ―Sünbül‖, Suraxanı rayonunda ―Krasnaya Solnuşka‖, ―Aydınlıq‖, 

―Krasnıy uqolok‖, ―Kolokolçik‖ kimi uşaq bağçaları təşkil edilmişdir.  

Bu dövrdə Bakıda və onun sənaye rayonlarında 35 uşaq bağçası açılmışdır 

ki, bunun 29-u Bakı şəhərində yerləşirdi. Gəncə qəzasında 8, Nuxa qəzasında 6, 

Şuşada 5, Qubada 1, Qazaxda 3, Göyçayda 3, Lənkəranda 2 və Şamaxıda 1 uşaq 

bağçası açılmışdır. 

1920-1921-ci illərdə ―Məktəbəqədər uşaqlar üçün nağıllar məcmuəsi‖, 

―Tərbiyə prinsipləri‖, ―Uşaq bağçalarını necə təşkil etməli və onun işini aparmaq 

qaydaları‖ adlı kitablar da nəşr olundu. Əlbəttə, bunlar ilk dövr üçün müsbət ha-

disələr idi. Bu dövrdə Məktəbəqədər Ali Pedaqoji İnstitut tələbələrinin təşəbbüsü 

ilə buraxılan ―Rəhbər‖ məcmuəsində ―Məqsəd və yolumuz‖, ―Tərbiyə haqqında 

atalar sözü‖, ―Şəkillər üzrə cavab nağılları‖ və s. məqalələr dərc olunurdu (8, s. 

121). 

1920-1922-ci illərdə Azərbaycanda olan məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələrinin sayı 76-ya çatırdı. Digər millətlərdən olan uşaqlar üçün ayrıca 

qruplar da yaradılmışdı (6, s. 243).  
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1920-ci ildə Azərbaycanda ―Məktəbəqədər tərbiyə şöbəsinin ümumi 

təlimatnaməsi‖ qəbul оlunur. Bu təlimatın о dövr üçün böyük tariхi və siyasi 

əhəmiyyəti var idi. 

Təlimatda məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin ümumi prinsip əsasında 

təşkil оlunması nəzərdə tutulurdu. Bu prinsipə görə uşaq bağçaları хalqın bütün 

təbəqələrinə хidmət еtməli idi. Həmin təlimatın əsas prinsiplərindən biri də 

təlim-tərbiyə işlərinin hər хalqın öz dilində aparılması idi. Burada məktəbəqədər 

tərbiyə müəssisələrinin tipləri aşağıdakı qaydada müəyyən еdilirdi: körpələr еvi, 

uşaq bağçaları, mеydança, kоlоniya və uşaq еvləri. Təlimatda məktəbəqədər 

tərbiyə müəssisələrinin təşkili prinsipləri, işin məzmunu, uşaqları nеçə yaşdan 

qəbul еtmək müəyyən еdilir, uşaqların qidalanmasına хüsusi yеr ayrılır, rеjim və 

оnun tərtibinin əsasları göstərilirdi. Bu sənəddə təvazökarlıq, bir-birinə qarşılıqlı 

qayğı və kömək, əməyə hörmət və s. kimi kеyfiyyətlərin bir yеrdə tərbiyəsi 

qanuniləşdirilir, оyunlara, ailə ilə əlaqəyə, validеynlər arasında pеdaqоji 

təbliğata ciddi diqqət yеtirilirdi. 

 Məktəbəqədər müəssisələrin pеşəkar tərbiyəçi kadrları ilə təmin еdilməsi 

məqsədi ilə 1920-ci il iyun ayının 15-dən qısamüddətli kurslar da fəaliyyətə 

başladı ki, bu kurslarda da məşğələlər Azərbaycan və rus dillərində aparılırdı.  

1921-ci il yanvar ayının 11-də Nəriman Nərimanоvun imzası ilə 

Azərbaycanda Məktəbəqədər Tərbiyə Pеdaqоji İnstitutunun açılması haqqında 

dеkrеt vеrildi. Dеkrеtdə yazılırdı: ―Məktəbəqədər tərbiyə sahəsində təcrübəli 

kadrlar və rəhbər işçiləri hazırlamaq və həmçinin qadınlar arasında tərbiyə 

məsələlərini yaymaqdan ötrü Azərbaycan İnqilab Kоmitəsi qərara alır ki, 1921-

ci ilin mart ayının 1- dən еtibarən Bakı şəhərində birinci Azərbaycan Tərbiyə 

İnstitutu açılsın‖ (7, s. 156). 

Bu sahədə uğurlarla yanaşı çatışmazlıqlar da ortaya çıxırdı. Məktəbəqədər 

tərbiyə müəssisələrində təhsil tərbiyə işinin yüksək səviyyədə qurulmasını təmin 

еdə biləcək iхtisaslı işçilər yох idi. Qısamüddətli kurs qurtaran işçilər 

məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin əsas fəaliyyətini yalnız uşaqları 

saхlamaqda və qidalandırmaqda görürdülər. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

tərbiyəsi üçün ictimaiyyətin köməyindən istifadə еdən Хalq Maarif Kоmissarlığı 

bir sıra tədbirlər həyata kеçirdi. Bunun da nəticəsində 1927-ci ildə məktəbəqədər 

tərbiyə müəssisələrindəki uşaqların sayı 2646 nəfərə çatdırıldı.  

1926-cı ildə Dövlət Elmi Şurası ―Uşaq bağçaları üçün Nizamnamə‖ təsdiq 

etdi. Nizamnamənin birinci bölməsində məqsəd və vəzifələrdən, məktəbəqədər 

yaşlı uşaqlarla aparılan işin məzmunundan, ictimai tərbiyənin məqsədindən, 

uşaq bağçalarında işlərin ana dilində aparılmasından və qəbul qaydalarından 

bəhs edilirdi. Daha sonra bu bölmədə uşaq bağçalarına yetimlərin, anası işdə 

olan uşaqların, qızıl əsgər və yoxsul kəndli uşaqlarının birinci növbədə qəbul 

komissiyaları vasitəsilə qəbul edilməsi xüsusi qeyd edilirdi. ―Uşaq bağçasının 

şurası‖ adlanan bölmədə şura üzvlərinin miqdarı, tərkibi, onun çağırılması 

müddəti və həll edəcəyi məsələlər çox yığcam şəkildə göstərilirdi. Qeyd edək ki, 

Azərbaycanda 1920-1931-ci illərdə uşaq bağçalarının fəaliyyətini tənzimləyən 

prоqram оlmamışdır. Bağçalar RSFSR Maarif Kоmissarlığı tərəfindən 1926-cı 

ildə göndərilmiş mеtоdik göstərişlər əsasında işləmişdir. Azərbaycanda 1932-ci 

ildə uşaq bağçaları üçün ilk prоqram, 1939-cu ilə qədər isə müxtəlif proqramlar 

hazırlanaraq məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri işçilərinin iхtiyarına vеrilmişdir.  
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Böyük Vətən Müharibəsi illərində - 1941-1945-ci illərdə məktəbəqədər 

təhsilin fəaliyyəti xeyli çətinləşdi. Lakin müharibə şəraitinə baxmayaraq 

Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri öz işini dayandırmadı, əksinə 

bu illərdə məktəbəqədər tərbiyə ocaqlarının işini yaxşılaşdırmaq sahəsində bəzi 

təsirli hökumət tədbirləri görüldü.  

1940-cı illərdə Azərbaycanda hökumətin müvafiq qərarlarına uyğun оlaraq 

хalq maarif оrqanları tərəfindən təşkil еdilən uşaq bağçaları ilə yanaşı ayrı-ayrı 

idarələrin: fabriklərin, zavоdların, sоvхоzların, kоlхоzların və yaхın təşkilatların 

yanında uşaq bağçalarının gеniş şəbəkəsi yaradıldı.  

Rеspublikada uşaq bağçaları şəbəkəsinin gеnişləndirilməsi ilə bərabər 

məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri üçün kadrlar hazırlamaq məqsədilə хеyli işlər 

görüldü.  

Beləliklə, 1960-cı illərdən başlayaraq məktəbəqədər tərbiyənin ayrı-ayrı 

problemləri tədqiqat obyektinə çevrildi.  

Aparılmış tədqiqatlarda məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik və 

beynəlmiləlçilik tərbiyəsi (Z.Vəliyeva, N.Rüstəmova, E.Cəfərova, L.Məmmə-

dova), uşaq əməyi, onun təşkili prinsipləri, əməksevərlik, intizamlılıq və 

kollektivçilik tərbiyəsi (N.Rüstəmova, D.Salamova, E.Cəfərova), məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların əqli tərbiyəsində otaq və bağ bitkilərinin rolu (R. Mursaqulova), 

uşaq bağçasının böyük qruplarında rabitəli nitqin inkişafı (B.Paşayeva), oyun 

prosesində məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişafı (H.Cəfərli), uşaqların 

nitqinin inkişafında Azərbaycan nağıllarının rolu (S.Axundova), məktəbəqədər 

yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsi (Ə.Həşimov, D.Salamova, S.Axundova, 

H.Cəfərli), tərkibi çoxmillətli uşaq bağçalarında xalqlar dostluğu tərbiyəsi 

(L.Məmmədova), məktəbəqədər yaşlı uşaqların bədii zövqünün inkişafına 

Azərbaycan musiqisinin təsiri (İ.Əliyeva), ətraf aləmlə tanışlıq prosesində 

uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi (Z.Zeynalova), oyun prosesində 

uşaqların lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsi (S.Salamova), uşaqların 

nitqinin inkişafında folklor nümunələrindən istifadə (Ə.Qədimova), təbiətlə 

tanışlıq prosesində məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsi (Ş.Əliyeva) və 

s. problemlər araşdırılmış, qabaqcıl təcrübə ümumləşdirilmiş, mövcud 

tədqiqatlara münasibət bildirilmiş və məktəbəqədər tərbiyə nəzəriyyəsi 

zənginləşdirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin inkişaf etdirilməsi, 

yeniləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin ―Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin 

yeniləşdirilməsi‖ proqramı (2007-2010-cu illər) haqqında sərəncamı xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir (1). Belə ki, Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil sisteminin 

müasir tələblər səviyyəsində qurulması, məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

intellektual, fiziki, mənəvi və psixoloji inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması, 

onların şəxsiyyətinin formalaşması və məktəbə hazırlanması işinin qabaqcıl 

beynəlxalq standartlara uyğun təmin edilməsi məqsədilə Respublika 

Prezidentinin 12 aprel 2007-ci il tarixli sərəncamında irəli sürülən çox vacib və 

aktual məsələlər bütün respublika məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin 

fəaliyyəti üçün əsaslı dövlət proqramıdır (2).  

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyə və təlim işlərinin tamamilə 

yenidən qurulması, orada ciddi struktur dəyişikliklərin aparılması ilə əlaqədar 
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dövlət səviyyəsində təhsilin bu sahəsinə göstərilən diqqət və tələbkarlıq, nəzarət 

və qayğı məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin pedaqoji kollektivlərinin öz gün-

dəlik əməli işlərinə daha məsuliyyət və tələbkarlıqla yanaşmalarına sövq edir.  

İnkişafımızın müasir mərhələsində Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin inkişaf tarixini öyrənmək, ayrı-ayrı sahələrdə mövcud olan 

problemləri aşkara çıxarmaq, müxtəlif mərhələlərdə onun fəaliyyətinin müsbət 

və mənfi tərəflərini aşkar etmək, məktəbəqədər təhsilin spesifik xüsusiyyətlərini 

araşdırmaq, pozitiv cəhətlərin inkişafını təmin etmək məqsədilə bu istiqamətli 

tədqiqatların aparılması zəruri və vacib olduğu kimi həm də, aktualdır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki və əqli inkişafını, sosiallaşmasını 

təmin edən, yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzə çıxaran, onlarda həyati bilik və 

bacarıqları, davranış qaydalarını aşılayan təhsil standartlarının və yeni 

kurikulumların hazırlanması məsələləri hər zaman diqqət mərkəzində durur. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ АЛИЕВА 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье рассматривается история становления и развития дошкольного 

образования в Азербайджане, приводятся сведения о программах, регулирующих 

деятельность дошкольного образования в разные периоды. 

В статье также рассматриваются исследования по различным вопросам 

дошкольного образования. 

 Ключевые слова: детский дом, детский сад, дошкольное образование, обучение и 

воспитание, история развития. 
 

SUMMARY 

GUNEL ALIYEVA 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

IN AZERBAIJAN 

The article discusses the history of the establishment and development of preschool 

education in Azerbaijan, provides information about the programs that regulate the activities of 

preschool education in different periods. 

The article also discusses research on various issues of preschool education. 

Key words: orphanage, kindergarten, preschool education, training and education, history 

of development. 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ġƏXSĠYYƏTĠN ĠNKĠġAFI VƏ ZAMANIN TƏLƏBLƏRĠ 

 

Təbii sərvətlər tükənən dəyərlərdir, ancaq təhsil, bilik, elm əbədi, hər bir ölkənin 

gücləndirilməsinə töhfə verən amildir. 

Ġlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Məqalədə müasir dövrdə Ģəxsiyyətin inkiĢafı, Ģəxsiyyətin inkiĢafında valideynlərin, orta 

məktəbin, müəllimin rolu necə olmalıdır? MəĢhur pedaqoqlarının Ģəxsiyyət haqqında fikirləri və 

Ģəxsiyyətin inkiĢafında hansı amillərin əsas rol oynamasından bəhs olunmuĢdur. Həmçinin 

məqalədə müəllimlərin, tərbiyəçilərin vətənpərvər olmalarının gənc nəsildə vətənpərvərlik 

tərbiyəsini inkiĢaf etdirməyin əhəmiyyəti qeyd olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Ģəxsiyyətin inkiĢafı, mühit, təhsil, vətənpərvərlik tərbiyəsi, müəllim. 

 

Müasir dünyada şəxsiyyət anlayışı ilə bağlı problemlərin tədqiqi aktuallıq 

kəsb etmişdir. Respublikamızda bu problem diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin neft kapitalını insan kapitalı ilə 

əvəzləndirmək ideyası, fikrimizcə, gənclərin şəxsiyyətcə düzgün formalaşmasına 

hədəflənib. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev məhz bu məsələlər barəsində dəfələrlə 

çox dəyərli fikirlər söyləmiş və təhsil işçiləri qarşısında böyük vəzifələr 

qoymuşdur. ―Biz keçmişlərdən fərqli olaraq indi müstəqil Azərbaycanın 

gələcəyini, müstəqil Azərbaycan vətəndaşlarını formalaşdırırıq və məktəbdə, 

universitetdə formalaşan gənc, Azərbaycanın gələcək fəal vətəndaşı gərək 

mənəviyyatca saf olsun, mənəvi saflıq ali məktəblərdə, orta məktəblərdə hökm 

sürsün. Gərək gənc nəsil vətənpərvərlik hissi ilə yaşasın, vətənpərvərlik hissi ilə 

tərbiyə olunsun. Bunun üçün Azərbaycan müəllimləri, tərbiyəçiləri özləri 

vətənpərvər olsunlar, vətənpərvərliyi gənclərə aşılaya bilsinlər‖ (1). 

Göründüyü kimi dahi rəhbərimiz təhsil müəssisələrində gənclərin təliminə, 

tərbiyəsinə, mənəvi saflığına, eləcə də vətənpərvər olmalarına böyük önəm 

vermiş, bu sahədə görüləcək işlərin məzmun və istiqamətini 

müəyyənləşdirmişdir. Bu gün ən müasir metod və texnologiyalardan istifadə 

etməklə uşaqları, yeniyetmələri və gəncləri fiziki cəhətdən sağlam, sosial və 

mənəvi cəhətdən yetkin şəxsiyyət kimi həyata hazırlamaq mühüm bir vəzifə 

kimi qarşımızda durur. Düşünürük ki, gələcəyimiz olan uşaqları, yeniyetmələri 

və gəncləri dəyərli şəxsiyyət kimi yetişdirmək üçün biz əvvəlcə onlarla əlaqədar 

nəzəriyyələrə dair bilikləri, müasir dövrün tələblərini dərindən öyrənməli, təlim-

tərbiyə işlərimizi o tələblərə uyğun sağlam təməllər üzərində qurmalıyıq. 

―Şəxsiyyət‖ termininin nələri ehtiva etdiyinə bir daha nəzər salaq. 

Şəxsiyyət anlayışına verilən təriflərdən biri belədir: ―Şəxsiyyət idrakın, hisslərin 

və davranışın insanları fərqləndirən xarakterik xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir‖ 

(4). 

İnsan barəsində təsəvvürlər daim dəyişməkdədir. Bir vaxtlar insanı ifadə 

edən ―homo sapiens‖ (ağıllı adam) anlayışı geniş yer tuturdu. İllər keçdi, ―homo 

habilis‖ (bacarıqlı adam) anlayışı yarandı. İndi də insanın yaradıcılıq 
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imkanlarının genişliyinə diqqət yetirilir. ―homo libens‖ və ―homo piktor‖ 

(sənətkar, yaradıcı adam) yüksək qiymətləndirilir. Araşdırdığımız ədəbiyyatlarda 

da şəxsiyyət anlayışına yanaşma zaman keçdikcə fərqlənir. Zaman keçdikcə 

insan şəxsiyyətinin formalaşmasına aid bir sıra fərqli nəzəriyyələr meydana 

gəlmişdir. Şəxsiyyəti hər şeydən əvvəl cəmiyyətin bir üzvü kimi, sosial 

keyfiyyətlər sistemini mənimsəmiş fərd kimi nəzərdə tutan K.Marksa görə, 

şəxsiyyətin mahiyyətini nə onun qanı, nə mücərrəd fiziki təbiəti deyil, sosial 

keyfiyyətləri təşkil edir. Bu fikrin tərəfdarlarına görə, hər bir insan bir fərd kimi 

dünyaya gələn bioloji varlıqdır, yəni o, heç kəsə oxşamayan, özünəməxsus 

psixoloji xüsusiyyətləri olan təbii varlıqdır. Fərdin öz  ―mən‖ini dərk etməsi 

şəxsiyyətin formalaşması prosesində ilkin mərhələ hesab olunur. Mütəxəssislərin 

fikrincə, fərdin ―mən‖inin dərk edilməsi ilkin uşaqlıq dövründə baş verir. 

Beləliklə, insan öz inkişafında müxtəlif yaş dövrlərindən keçdikcə onun 

şəxsiyyətinin inkişafında müəyyən dəyişikliklər baş verir. 

Z. Freydə görə, şəxsiyyət 3 əsas sistemdən ibarətdir: id, eqo və super-eqo. 

İd-şəxsiyyətin başlanğıc sistemi hesab olunur. İd instinktlər də daxil olmaqla, 

özündə bütün anadangəlmə psixi onlanları birləşdirir. Eqo – (latınca ―eqo‖ mən 

deməkdir) bu tapşırığın həllinə cavab verən psixi aparatdır. Eqo orqanizmin 

təhlükəsizliyini və özünümüdafiəsini təmin edir. Super eqo-(latınca ―super‖ 

ideal, ―eqo‖ mən deməkdir) inkişaf edən şəxsiyyətin sonuncu komponentidir. 

Freydə görə, insan orqanizmi super eqo ilə doğulmur. Hər şeydən əvvəl uşaqlar 

valideynlərin, müəllim və formalaşdıran fiqurların köməyi ilə eqoya malik 

olmalıdırlar. Şəxsiyyətin mənəvi-etik gücü olan super eqo uşağın öz 

valideynlərindən normal asılılığı kimi başa düşülür. Buradan belə bir qənaətə 

gəlmək olur ki, insan bir fərd kimi doğulur, cəmiyyət içərisində yaşadıqca, yaş 

dövrlərinə uyğun olaraq müəyyən sosial keyfiyyətlər kəsb edərək şəxsiyyətə 

çevrilir. Araşdırılan ədəbiyyatlara istinadən demək olar ki, insan şəxsiyyətinin 

formalaşmasında Hippokratın, İbn Sinanın, K.Marksın, Z.Freydin və digər 

mütəxəssislərin fikirlərinə müsbət yanaşılır. Tədqiqatçılara görə, şəxsiyyətin 

formalaşması bir sıra digər amillərə də əsaslanır. Bu amilləri xarakterizə etmək 

üçün görkəmli Azərbaycan pedaqoqlarına istinad edəcəyik. Professor Nurəddin 

Kazımov qeyd edirdi ki, adamlarda xarakterik xüsusiyyətlər müxtəlif olur: 

birində əməksevərlik, digərində tənbəllik, birində səliqəlilik, başqasında 

səliqəsizlik, birində yaşlılara qayğı, o birində yaşlılara biganəlik və s. İnsan 

xarakterini səciyyələndirən bu cür əlamətlərin formalaşmasına təsir göstərən 

nədir? Bu sual çoxlarını düşündürmüş və indi də düşündürür. Nurəddin Kazımov 

şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin, mühitin, pedaqoji prosesin və şəxsi 

əməyin rolunu geniş izah edir və belə nəticəyə gəlir ki, adamın irsi imkanları, 

onu əhatə edən mühit, aparılan tərbiyə və şəxsi fəaliyyət əsasında yaranmış 

qarşılıqlı əlaqələr bir-birinə təsir göstərir, bir-birini şərtləndirir. Məsələ 

şəxsiyyətin formalaşmasında hansı amil və ya amillərin həlledici əhəmiyyət kəsb 

etdiyini müəyyənləşdirməkdədir. Müasir filosofların çoxu belə hesab edirlər ki, 

şəxsiyyət onu təşkil edən üç cəhətin məcmusudur: biogenetik qabiliyyət 

(imkan),sosial amillərin təsiri (mühit, şərait, normalar, tənzim edicilər) və onun 

psixo-sosial nüvəsi-―mən‖i. Maarifçi filosoflar şəxsiyyətin əsasında mənəvi 

mahiyyət olaraq zəkanı qoymuşlar. XIX əsr filosofları da mənəvi başlanğıcı 

şəxsiyyətin formalaşmasının əsası saymışlar.(2, s. 277-278). 
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Dünya sürətlə dəyişir və qloballaşır. Qloballlaşan dünyada ölkə əhalisinin 

həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi onun rəqabətqabiliyyətliyinin göstəricisi ilə 

bağlıdır. Bu zaman ölkə əhalisinin təhsil səviyyəsi, intellektual potensialı, siyasi 

iradəsi və milli birliyi mühüm rol oynayır. Biliklər, innovasiyalar və onların 

tətbiqi dəyər mənbəyi hesab olunur. Belə olan təqdirdə, biz təhsilimizin 

keyfiyyətini yüksəltməklə yalnız bilik, bacarıq, vərdişləri və dünyagörüşünü 

inkişaf etdirmirik, həm də öyrətdiyimiz şagird və tələbələrin həyat səviyyəsini 

yüksəltmiş oluruq. Bu baxımdan görkəmli Amerika pedaqoqu Fillip Şlextinin 

fikirləri çox maraqlıdır. Fillip Şlexti özünün  ―XXI əsrin məktəbi. Təhsil 

islahatının prioritetləri‖ əsərində yazır ki, o, sahibkarlarla,iş adamları və məktəb 

funksionerləri ilə çoxsaylı sorğular aparmış və belə bir suala cavab istəmişdir. 

―Siz məktəbdən nə istəyirsiniz?‖ Cavab isə belə olmuşdur: ―Bizə elə insanlar 

lazımdır ki, onlar müstəqil, sərbəst öyrənməyi bacarsınlar‖. Müəllif bununla 

demək istəyir ki, əgər şagird müstəqil öyrənməyi, məqsədinə çatmaq üçün yollar 

tapmağı, bu və ya digər problemləri həll etməyi və problemin həlli üçün müxtəlif 

informasiya mənbələrindən istifadə etməyi bacararsa, peşəkarlıq səviyyəsini 

yüksəltmək onun üçün çox asan olacaqdır. 

Görkəmli pedaqoq Makarenko öz pedaqoji ideyalarının əsasında insan 

amilini saxlayırdı və deyirdi: ―İnsan davranışlarının əsas səbəbini anlayıb, onun 

içindəki yaxşını üzə çıxarmaq üçün ona zaman vermək lazımdır. ―Bəli, orta 

məktəb təhsili  fərdə şəxsiyyət kimi formalaşmaq üçün verilmiş ən münasib 

zamandır. Bu zaman nə qədər uzun olarsa və nə qədər faydalı şəkildə istifadə 

olunarsa bir o qədər müsbət nəticələr verər. Mürəkkəb sosial mühit olan 

məktəbdə bu prosesi istiqamətləndirəcək şəxs müəllimdir. Deməli məktəbdə 

fərdi  şəxsiyyət kimi yetişdirən, məhz müəllimdir. 

Müəllim qarşısındakı şagirdi özü istədiyi istiqamətdə deyil, şagirdin 

özünün  istədiyi istiqamətdə dəyişməyə çalışmalıdır. Müəllim şagirdin  inamını, 

sevgisini  qazanmalıdır. Ona inandığını və bunun üçün real səbəbləri olduğunu  

ona başa salmalıdır. Unutmaq lazım deyil ki, pis şagird yoxdur, sadəcə pis 

yanaşma var. Şagird müəllim üçün öz prinsiplərini və eqosunu sinaqdan 

çıxarmaq üçün obyekt deyil. Müəllim şagird üçün ona özünü tapmağa kömək 

edəcək və əlindən yapışıb işıqlı gələcəyə aparacaq şəxsdir. 

Aparılmış təcrübələrin nəticəsi kimi belə bir fikir formalaşmışdır ki, təhsil 

sisteminin inkişaf istiqamətlərinin baş strategiyası şagird şəxsiyyətinin 

pedaqoqun, psixoloqun diqqət mərkəzində durmasından, tədris prosesində 

müəllimin şagirdə münasibətinin dəyişməsindən, şagirdi şəxsiyyət kimi 

görməsindən ibarətdir.  

Müəllim şəxsiyyətinin əsasında sosial-mənəvi, peşəkar-pedaqoji və elmi 

idrak səviyyəsi olmalıdır. Müəllim vətəndaş olmaqla öz xalqını və dövlətini 

təmsil edir. Onun vəzifəsi xalqın milli-mənəvi dəyərləri əsasında vətəninə 

sədaqətli, möhkəm əqidəli, yüksək ideyali və mükəmməl bilikli vətəndaş tərbiyə 

etməkdir. Müəllim işinin mahiyyəti yalnız biliyə yiyələndirmə deyil, eyni 

zamanda şəxsiyyət yetişdirmək kimi ali məqsədi yerinə yetirməkdir (3, s. 293). 

Müəlllim nəzəri, elmi və praktiki biliklərə sahib olmaqla yanaşı, yüksək etikaya, 

estetikaya, nümunəvi davranış qaydalarına, geniş dünyagörüşünə, səlist 

mühakimə yürütmək qabiliyyətinə, aydın və əlaqəli nitqə, analitiklik 

xüsusiyyətinə, şəfqət, mərhəmət duyğusuna, ədalətli mövqeyə, obyektiv 
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yanaşmaya malik olmalıdır. Pedaqoqluqla yanaşı gözəl psixoloq olmalıdır. Hər 

bir şagirdinə fərdi yanaşmağı, onu kəşf etməyi, onun etimadını qazanmağı, 

içindəki yaxşını üzə çıxarmağı bacarmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭМЕЛЯ СУЛЕЙМАНОВА 

ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 

В статье рассказывается о развитии личности в современный период, о том, какой 

должна быть роль родителей, средней школы, учителя в развитии личности, о 

представлениях известных педагогов о личности и о том, какие факторы играют 

ключевую роль в развитии личности. Также в статье подчеркивается значение 

патриотизма учителей, воспитателей для развития патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: развитие личности, окружающая среда, воспитание, 

патриотическое воспитание, учитель. 

 

SUMMARY 

EMELYA SULEYMANOVA 

PERSONAL DEVELOPMENT AND TIME REQUIREMENTS 

The article tells about the development of personality in the modern period, about what 

should be the role of parents, secondary schools, teachers in the development of personality, 

about the ideas of famous teachers about personality and what factors play a key role in the 

development of personality. The article also emphasizes the importance of patriotism of teachers, 

educators for the development of patriotic education of the younger generation. 

Keywords: personality development, environment, upbringing, patriotic education, 

teacher. 
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BĠOLOGĠYA VƏ FĠZĠKA FƏNLƏRĠNĠN ƏLAQƏLĠ TƏDRĠSĠ 

 

    Məqalədə biologiya və fizika fənləri arasında mövcud olan fənləarası əlaqəyə 

toxunulmuĢ, bu istiqamətdə fənləarası əlaqənin düzgün təĢkil olunması üçün istiqamətlər 

verilmiĢdir. Biologiya təbiət fənni kimi digər təbiət fənləri ilə eyni zamanda fizika ilə sıx 

qarĢılıqlı əlaqədədir. Bu tip əlaqələrin həyata keçirilməsi biliklərin sintezinə Ģərait yaratmaqla 

yanaĢı həm də verilən biliklərin dərinləĢdirilməsinə kömək olur. Öyrənilən anlayıĢlar 

konkretləĢdirilir, ümumiləĢdirilir, anlayıĢların qarĢılıqlı əlaqələri daha geniĢ nəzərdən keçirilir. 

Bununla da Ģagirdlərin nəzəri baxıĢ səviyyəsi artırılır. Yeni fenomenlər, qanun və konsepsiyalar 

öyrənilir. Məqalədə mövcud inteqrasiya imkanlarını yerinə yetirmək üçün nümunələr və 

tapĢırıqlar verilmiĢdir ki, bu da müəllimlərə fənlərarası əlaqənin yaradılması üçün istiqamət 

verəcəkdir. 

Açar sözlər: fizika , inteqrasiya, biologiya,  fənlərarası əlaqə, təlim və tədris prosesi. 

 

    Fizika təbiət hadisələrinin ən ümumi qanunlarını, maddənin struktur 

formalarının quruluşunu və xüsusiyyətlərini, hərəkət qanunlarını öyrənən bir elm 

sahəsidir. Fizikaya aid olan bütün anlayışlar təbiət elmlərinin əsasını təşkil edir. 

Fizikanın insan həyatında rolundan danışarkən aşağıdakı üç əsas kompanent 

nəzərə çarpır: 

1. İnsan üçün ətraf aləm haqqında ən vacib məlumat mənbəyi fizikadır. 

2. Fizika insanın qabiliyyətlərini davamlı genişləndirir və artırır, onun tərəqqi 

yolu ilə inkişafını təmin edir. 

3. İnsanda dünyagörüşünün formalaşdırır. 

     Fizika digər təbiət elmlərinin qanunlarını araşdırır. Bunun nəticəsində bir 

sıra mürəkkəb elm sahələri yaranmışdır ki, biologiya və fizikanın qovşağında 

yaranan biofizika elmi bu elmlərə aiddir. Biofizika biologiya və fizikanın ümumi 

məsələlərini öyrənir. Biofizikanın yaranması Qalvanin və Voltanın adı ilə 

bağlıdır. Biofizika elmi ümumilikdə fiziki amillərin canlılara təsirini öyrənir. 

Hazırki dövürdə biofizika elmindən–bioenerji, fotobiologiya, radiobiologiya 

kimi digər müstqil istiqamətlər meydana çıxmışdır. 

  Yer üzərində mövcud olan bütün təbiət, cisimlər orqanizmlər mexaniki, 

istilik, elektrik, optik, radioaktiv xüsusiyyətlərə malikdir.  Bu o deməkdir ki, 

fizika kursunun materiallarından biologiya dərslərində istifadə etmək 

mümkündür. Məsələn canlılarda hərəkətlə bağlı məlumat verilərkən ―Mexanika‖ 

haqqinda məlumatlar vermək, canlıların bədənində baş verən bioelektrik 

hadisələrin öyrənilməsi zamanı isə ―Elektrodinamikanın əsasları‖ bölməsindəki 

məlumatlarla şagirdləri tanış etmək mümkündür.  

 Biologiya və fizika fənlərinin əlaqəli tədrisi aşağıdakı elmi və pedaqoji 

vəzifələri yerinə yetirir: 

 Şagirdlərin biologiya və fizika ilə bağlı bilikləri dərinləşdirilir. 

 Biliklərin sintezi üçün şərait yaranır. 

 Şagirdlərin biologiya və fizikanın qovşağında yaranan elm sahələrinə-

biofizika və bionikaya qarşı maraqları artır. 
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 Şagirdlərdə müəyyən ixtisaslar üzrə meyl və maraqların artması onları 

müəyyən peşələrə təşvik edir. 

 Şagirdlərdə müstəqillik, ümumiləşdirmə, öz təşəbbüslərini irəli sürmə, 

ortaq nöqtələrin tapılması , müqayisə bacarıqları formalaşdırılır. 

    İnteqrasiya edilmiş dərslərdə  şagirdlərdə fizika və biologiya biliklərinin 

dərinləşdirilməsi dünyaya baxış ideyalarını, təbiətin inkişaf qanunlarını daha 

dərindən öyrənməyə imkan verir. Öyrənilən anlayışlar konkretləşdirilir, 

ümumiləşdirilir, anlayışların qarşılıqlı əlaqələri daha geniş nəzərdən keçirilir. 

Bununla da şagirdlərin nəzəri baxış səviyyəsi artırılır. Yeni fenomenlər , qanun 

və konsepsiyalar öyrənilir. 

Canlılardan bəhs edən elm olan biologiya öz problemlərinin həllində 

təbiət hadisələrinin baş verməsinin ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənən 

fizikadan kömək alır. Fizika texnologiyanın əsasını təşkil etdiyi üçün biologiya 

və həmçinin digər təbiət fənləri öz tədqiqatlarında ondan istifadə edir. 

  Fənn müəllimləri nəzərə almalıdır ki, bəzi fenomen və anlayışlar müxtəlif 

fənlərin məzmununda mövcuddur və təkrarlanır.Hər bir elm həmin fenomeni öz 

məqsədlərinə uyğun olaraq işləyir və təriflər verir. Biologiyada indiyə qədər olan 

bir çox kəşf və irəliləyiş fizika və texnologiyanın əldə etdiyi yüksək səviyəli 

biliklərdən istifadəyə əsaslanır. Bütün bu deyilənlər şagirdlərin nəzərini canlı 

təbiətin öyrənilməsində  fiziki metodlardan istifadəyə  çevirmə zərurəti yaradır. 

Məsələn :Mikroskopiya, rentgenoqrafiya, biopotensialların qeydiyyatı və s. Bu 

tədqiqat metodlarının təməlində dayanan fiziki hadisələr isə məhz fizika 

kursunda öyrədilir (1, s. 74). 

Müasir dövrdə canlı orqanizmlərin quruluşunun və həyat fəaliyyətinin 

təhlili əsasında yeni qurğuların yaradılması, həmin qurğuların yaradılması 

zamanı isə fiziki hadisələrə əsaslanması nəticəsində Bionika adlı elm 

yaranmışdır. Bionika biologia və texnologiyanın sərhəddində yaranan bir elm 

sahəsidir. Müxtəlif canlıların izlənilməsi, onların morfoloji və ya fizioloji  

xüsusiyyətlərinə əsasən  yeni qurğuların yaradılması bionika elminin əsasını 

təşkil edir.  Bionika haqqında dərs prosesində verilən məlumatlar şagirdlərin bu 

yöndə marağına səbəb olacaqdır. 

Bionika elminin nailiyyətləri ilə bağlı aşağıdakı nümunələr vardır: 

 Məsələn : 

 Quşların morfoloji  əlamətlərini nəzərə alaraq təyyarələrin hazırlanması,  

 İnsan gözünün quruluşuna əsasən fotoaparatların hazırlanması,  

 Yarasalarda mövcud olan exolokasiya qabiliyyətinə əsasən radarların 

yaradılması, Zəcirotunun uçağanlarına əsasən paraşütlərin yaradılması, 

 Bud sümüyünün quruluşuna əsasə ―Eyfel qülləsinin‖  yaradılması ,  

 Delfin dərsinin suyun tormozlayıcı hərəkətlərini  aradan qaldıran 

elastikliyinə əsasən dalğıc geyimlərinin hazırlanması  və s. 

Fizika və biologiya dərslərində fənlərarası əlaqənin uğurla tətbiqi üçün 

müvafiq fənlərin müəllimləri tərəfindən əlaqənin yaradılmasının istiqamətləri 

haqqında tam təsəvvürlər formalaşmalı və əlaqənin yaradılması üçün müəllimlər 

metodlar sisteminə sahib olmalıdır. 

Fizika və biologiya arasında fənlərarası əlaqənin yaradılması üç istiqamətdə 

həyata keçirilə bilər bunlar aşağıdakılardır: 

 Canlı orqanizmlərdə baş verən fiziki proseslər. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

262 

 Fiziki qanunların canlılara təsiri. 

 Orqanizmlərin öyrəniləmsində  istifadə olunan cihazlar. 

    Biologiyadan öyrənilən proseslərin, canlıların bədənində baş verən 

hadisələrin öyrənilməsində  fiziki hadisələrin rolu böyükdür. Fizika kursunda 

öyrənilən diffuziya, elektrik keçiriciliyi, gərilmə, osmatik təzyiq,  elektrik 

tutumu və s fiziki anlayışlar canlılarda baş verən proseslərin təbiətinin 

öyrənilməsində və aydınlaşdırılmasında xüsusi yerə malikdir. Canlıların 

bədənində müşahidə edilən bəzi fiziki hadisələrə nəzər salaq: 

Fizikanın əsas anlayışlarından biri diffuziyadır. Calıların quruluşunu  təşkil 

edən hüceyrələrdə qida maddələrəinin eyni zamanda mübadilə məhsullarınln 

yerdəyişməsində diffuziya hadisəsinin əhəmiyyəti böyükdür. Orqanizimin daxili 

maye mühitinin əsasını təşkil edən su  diffuziyanın sürətinə təsir edir. Diffuziya 

su mühitində daha sürətlə baş verir. Cünki  suyun daxili sürtünmə əmsalı başqa 

mayelərə nisbətən çox kiçikdir. Canlıların bədənində baş verən fiziki –kimyəvi 

porseslərin sürəti diffuziyadan asılıdır. Canlı orqanizmlərdə  diffuziya 

toxumaların funksional halı və fiziki –kimyəvi quruluşundan asılı olaraq 

nizamlanır. 

  Canlıların bədənində müşahidə edilən və öyrənilməsi vacib hesab edilən 

fiziki proseslərdən biri də osmotik təziqdir. Osmos –malekulların qatılığı aşağı 

olan məhluldan daha cox olan məhlula keçməsinə deyilir. Təbitdə mövcud olan 

məhlullar həlledicilərdən membran vaistəsi ilə  ayrılır. Həlledici maddə 

malekulları həmin membrandan diffuziya yolu ilə sorularaq məhlula keçir və 

əksi proses baş verir.Həlledici istiqamətində membrana toxunan hissəciklərin 

çox olaması hesabına baş verən bu prosesdən sonra  osmotik tarazılq yaranır. 

Həllediciyə və əksinə keçən  hissəciklərin miqdarı eyniləşir.  Bu halda yaranan 

hidrostatik təziq osmotik təziq adlanır. Canlıların bədən toxumalarının su ilə 

təmin olunmasında osmotik təziqi əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Su əsas həyat 

mənbəyi olaraq həm də bir çox fiziki –kimyəvi prosesin getməsi üçün mühit 

rolunu oynayır. Məsələn hidrotasiya,dissosiasiya, hidroliz, oksidləşmə və s. 

Bioloji xüsusiyyətləri mövcud olan fiziki kəmiyyətlərdən biri də elektrik 

keçiriciliyidir. Bədən toxumalarında mövcud olan elektrik keçirmə hadisələrinin 

bpyük fizioloji əhəmiyyəti olmaqla fizoterapityada bü fiziki prosesdən geniş 

istifadə olunmaqdadır.  Fizikadan məlumadur ki, elektrik keçiriciliyi maye və 

ayrı-ayrı toxumalarda eyni deyildir. Canlı orqanizmlərdə və insanda ən çox 

elektrik keçiriciliyinə malik olan hissələr beyin mayesi,   öd, orqanizimin daxili 

maye mühiti-qan və limfadır. Eyni zamanda  dərialtı hüceyrələr , beyinin boz 

maddəsi, əzələlər də yaxşı elektrik keçiriciliyinə malikdir. Ciyər, ürək , böyrək 

isə az elektrik keçiriciliynə malik orqanlardır. Piy, sümük, sinir toxumaları isə 

elektrik keçiriciliyi az olan toxumalardır. Elelktrik keçiriciliyin bədən 

sağlamlığına öz xüsusi təsiri vardır. Bədəndə ionların yenidən paylanmasını 

təmin edən, maddələr mübadiləsini artıran  bu fiziki proses  eyni zamanda 

soyuqdəym ilə əlaqəli olaraq baş verən bioloji prosesləri də xəstənin sağalması 

istiqamətində dəyişir. Elektriklə əlaqəli qanunlardan sinir toxumlarının 

bərpasında dərmanların dəri vasitəsi ilə bədənə yeridilməsi prosesində geniş 

istifadə olunur (2, s. 38-45). 

Müasir dövürdə aparılan araşdırmalar və nəticələrə əsasən məlum olur ki, 

insan orqanizimində baş verən bütün fiziki kimyəvi proseslər  elektrik hadisələri 
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ilə müşahidə olunur. Orqanizmdə olan bir çox proseslər elektrik cərəyanı yaradır 

ki, bunlar biocəryan adlanır. Bu elekrik cərəyanları isə öz növbəsində   ətrafında 

kiçik tezlikli maqnit sahəsi yaradır.    İnsan beynində mövcud olan bu maqnit 

sahəsi məlumatlar mənbəyidir.  Bunlarla yanaşı olaraq  insan bədənində qamma 

və rentgen şüaları da ayrılır. Canlıların bədəni öz ətrafında elektrik, maqnit 

qravitasiya sahələri yaradır. İnsan bədəni bu sahələri yaradır və başqa insanlara 

bu sahələrlə təsir edir. Bu təsir  doğmalarda daha güclü hiss olunur. 

Elektrik hadisələri insanda və canlıların bədənində baş verən 

biocəryanlar, elektrik keçiriciliyin öyrənilməsi həm fizikadan həm də 

biologiyadan məlumatların inteqrasiyası nəticəsində mümkün olacaqdır. Bu 

qeyd olunanlardan əlavə müəllimin  bəzi heyvanlarda elektrik yaratma 

bacarqlarının oldğu haqqında, bu heyvanların quruluşu haqqında məlumat 

verməsi də şagirdlərin marağına səbəb olacaqdır. 

Müəllim ―Qanın damarlarda hərəkti‖ mövzusunu tədris edərkən arteriya 

damarında təziqinin yüksək, vena damarında  aşağı, kapilyarlarda isə daha aşağı 

olmasını qeyd edir. Bunun əsas səbəbi fiziki bir hadisədir. Şagirdlərə məlumat 

verilməlidir ki, müqavimət damarların uzunluğundan və qanın özüllüyündə 

asılıdır. Belə ki, vena və kapilyar damarlarda radius kiçik, müqavimət çox 

olduğundan təziq aşağı düşür. Arteriya damarlarının radiusu böyük və 

müqavimət az olduğundan burada isə təziq böyükdür. (3, s. 156). 

Müəllim qanın damarlarda hərəkəti mövzularını tədris edərkən aşağıdakı 

məlumatdan istifadə edə bilər belə ki,  şagirdlərdən damar iynələri barədə 

soruşur. Və qeyd edir ki, heç fikir vermisiniz həmin damar iynələrinin vurulması 

zamanı vuran şəxs çalışır ki hava qabarcığı iynə içərisində qalmasın .Sizcə 

bunun səbəbi nədir? Şagirdlərdən müəyyən cavablar alandan sonra prosesi izah 

etməyə başlayır. Əgər şpris içərisində hava qalarsa damara vurulan həmin o hava 

qabarcığı deformasiya edir. Əyilərək radiusu kiçilən qabarcıq mayenin axına 

maneçilik törədən təziq yaradır. Bu isə mayenin damarda hərəkətinə mane olur. 

Bəzi hallarda isə hərəkəti tamamilə dayandırır. Bu da müəyyən orqanların qan 

təhcizatını pozur insanın zədə almasına səbəb olur. 

Sinir sistemi insanın yaşaması ,fəaliyəti üçün ən vacib sistemlərdən biridir. 

Sinir  sisteminin idarəedici mərkəzi isə baş beyin və onurğa beyinidir.   Sinir 

sistemi sinir hüceyrələri və sinir toxumasından təşkil olunmuşdur. Sinir 

hüceyrələri  neyron adlanır və neyron mərkəzi hissə uzun və qisa çıxıntılardan 

ibarətdir. Uzun çıxıntı bir ədəd olub aksom, qısa çıxıntı isə bir neçə ədəd olub 

dendrit adlanır. Sinir hüceyrələrinin bir-biri ilə əlaqədə olduğu yerə sinaps 

deyilir. Sinapslarda bir sinir hüceyrəsinin aksonu ilə o birinin dendriti əlaqələnir 

və nəticədə oyanma əmələ gəlir. Oyanma bir istiqamətdə ötürülür. Bəzi alimlərin 

fikirlərinə görə sinapslar fəaliyyəti zamanı özünü dəyişən cərəyan düzləndiricisi 

kimi aparır. Siqnalları ancaq bir istiqamətdə ötürür. 

Sinir sistemində oyanmanın ötürülməsi qədimdən bəri alimlərin diqqətini 

bu məsələyə çəkmişdir. Dekarta görə sinir sistemində siqnalların yayılması 

boruda mayenin axması kimi idi. Fizikçi alim Nyutona görə isə  mexaniki 

təsirlərin nəticəsində sinir impulusları bir yerdən digər istiqamətə ötürürlürdü. 

Daha sonralar elektromaqnit nəzəriyyəsi formalaşdırıldı və bu prosesin naqildə 

cərəyanın keçməsinə bəzər bir proses olduğu göstərildi. Sinir siqnallarının 

yayılma sürətinin  də elektomaqnit rəqslərin yayılma sürətinə bərabər olduğu 
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məlum oldu. Bəzi alimlərə görə isə sinir impuluslarının yayılması biokimyəvi bir 

proses kimi implusun sinir lifi boyunca yayılmasına bənzədildi. Bu haqda bir 

çox fərziyyələr, gümanlar eldə öz yerini tapa bilmədi .Prosesin əsas məğzi isə 

bədən hüceyrə zarında ionların keçməsi təşkil edirdi.  

Müəllim quşların inkişafı və bala çıxarma prosesi haqqında məlumat 

verərkən quş yumurtalarında rüşeymin canlanması üçün istiliyə ehtiyacın 

olduğunu qeyd edir. Müasir dövürdə artan qida tələbatını ödəmək üçün kütləvi 

sürətdə toyuq yetişdirilir. Bu prosesi isə həm qısa zamanda həm də asan şəraitdə 

yerinə yetirmək üçün inqubatorlardan istifadə olunur.Qida sənayesi üçün isə 

əsasən dişi toyuqlara üstünlük verilir.  Müəllim bu məlumatları qeyd etdikdən 

sonra cücə bala dövründə dişi və erkək toyuqların bir birindən xarici görünüşünə 

görə fərqlənmədiyini qeyd edir.Və şagirdlərə belə bir sualla müraciət edə bilər.  

-Bəs dişi cücəbalalar erkəklərdən necə ayrışdırılır?  

Şagirdlərdən müəyyən cavablar aldıqdan sonra müəllim bunun üçün səs 

dalğaları ,səsin tezliyini ölçən cihazlardan istifadə edilir. Demək ki, bu məsələdə 

akustika insanların köməyinə çatır. Belə ki erkək və dişi cücələrdə səs tezikləri 

fərqlənir. Dişilərdə bu tezlik 5200Hz olur  və qısa səslə eşidilir. Erkək cücələrdə 

isə 4800 Hz tezlikli uzun səslər eşidilir. 

Fizika və biologiya arasında əlaqənin yaradılması istiqamətlərindən biri də 

fiziki qanunların canlılara təsiridir. 

Fizika qanunlarının canlılara təsiri ilə bağlı bir çox yenilik vardır. 

Məsələn:  enerjinin çevrilməsi və saxlanma qanunu həm fizika həm də biologiya 

üçün ortaq olan qanunlardan hesab  edilməlidir. (4, s. 34-45). 

Canlı orqanizimlərin bədənində müşahidə olunan bəzi hadisə və 

hərəkətlərin fizika qanunları ilə izah olunması həm dərsin mənimsənilməsini 

artırır, həm də dərsi daha yadda qalan edir. Orqanizmlərin bədənlərində dəyişən 

mühit şəraitində yaşama üçün bir sıra uyğunlaşmalar əmələ gəlmişdir. 

Buxarlanma bunlardan biridir. Buxarlanma fiziki bir hadisə kimi maddənin bərk 

haldan maye halına keçməsidir. Bitkilərdə bu proses transpirasiya adlanır. 

Heyvanlar aləmində isə buxarlanma tənəffüs və tərləmə vasitəsi ilə həyata 

keçirilir. Buxarlanma prosesi getdikdən sonra soyuma əmlə gəlir .Məhz buna 

görə də bəzi məməlilər buxarlanma sahəsini  genişləndirmək üçün dillərini çölə 

çıxarır. Məsələn itlərdə olduğu kimi. 

   Biologiya və fizika arasında fənlərarası əlaqə yaradılma imkanlarından 

üçüncüsü isə canlıların öyrənilməsi zaman istifadə olunan cihazlardır. 

Aşağıda verilmiş cədvəldə bəzi cihazlar və onların iş prinsipləri haqqında 

məlumat verimişdir. 

Cədvəl 1. Cihazlar və onların iĢ prinsipləri 
Cihazın adı ĠĢ prinsipi  Əsaslandığı fiziki hadisə 

Rentgenoqrafiya Rentgen Şüaları vasitəsilə 

qeyri-şəffaf cisimlərin daxili 

quruluşunun müşahidə 

edilmişi. 

Elektromaqnit dalğaları 

Elektrokardioqrafiya Ürəyin fəaliyyəti zamanı 

yaranan elektrik sahələrinin 

qeydiyyatını və tədqiqini 

aparan metodika. 

Elektrik hadisələri, 

elektrostatika 

Mikraskop Gözlə görünməyən kiçik Optika 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cr%C9%99k
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orqanizlərin müşahidəsi 

üçün istifadə olunur. 

Manometr Qan təziqini ölçən cihaz. Paskal qanunu 

Termonmetr Temperaturu ölçən cihaz Mayenin sıxlığının  

temperaturdan asılı olaraq 

dəyişməsi. 

 

Yuxarıda verilmiş nümünələrdən aydın olur ki: 

 Biologiya və fizika fənnləri arasında mövcud istiqamətlər üzrə fənləarası 

əlaqənin yaradılma imkanları genişdir.  

 Bu iki təbiət fənni arasında fənləarası əlaqə 3 istiqamətdə yaradıla bilir. 

 Fənləarası əlaqəni yaratmaq üçün müəllim müxtəlif metod və sxemlərdən 

istər motivasiya ,istər tədqiqatın aparılması istərsə də yaradıcı tədbiqetmə 

mərhələsində istifadə edə bilər.  

Fizika qanunlarının tətbiq sahəsinin bu qədər geniş olması, canlı və 

cansız aləmə təsirini izah etməklə və nümunələr gətirilməklə müəllim iki təbiət 

fənnin də bir-birlərini necə tamamladığını şagirdə nümayiş etdirir. Bunun 

nəticəsində biologiya ilə maraqlanan şagirdin fizikaya da marağının artmasına 

səbəb olur. Nəticədə təbiət elmlərinin öyrəndiyi hadisələr arasında əlaqəni daha 

yaxşı qavramış olurlar. 

 
ƏDƏBĠYYAT 

 

1. P. Paşayev. Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi. Bakı: 1977.107 s.  

 2.Ağayeva N.,Yusifov A. Şagirdlərin fizika fənninə marağının yaranmasında həyat bilgisi 

fənnin rolu Kurikulum №1 2009 s.38-45 

3. Ə.M.Hüseynov, Ə.M.Məhərrəmov. Biologiya tədrisinin elmi və metodik əsasları. Bakı: 

2015.166 s. 

4. Abbasov V.M, Tağıyeva A.M , Xudiyeva R. Orqanizmdə enerji ayrılması və toplanması. 

Kimya məktəbi 4(4) 2003 s.34-45. 

5. https://pedsovet.su/ 

 

РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИЕВА ВУСАЛА 

СВЯЗАННЫЙ ПРОЦЕСС БИОЛОГИИ И ФИЗИКИ 

Статья основана на междисциплинарной взаимосвязи между биологией и физикой 

и дает указания по правильной организации междисциплинарного общения в этом 

направлении. 

   Биология, как и естественные науки, тесно переплетается с физикой одновременно 

с другими естественными науками. Реализация этого вида общения не только создает 

условия для синтеза знаний, но и помогает углубить полученные знания. Изученные 

понятия конкретизируются, обобщаются, более подробно рассматривается взаимосвязь 

понятий. Это повышает уровень теоретического видения студентов. Изучаются новые 

явления, законы и концепции. 

В статье представлены примеры и задачи по реализации существующих 

возможностей интеграции, которые помогут учителям устанавливать междисциплинарные 

связи. 

Ключевые слова: физика, интеграция, биология, междисциплинарные связи, 

обучение и учебный процесс. 
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SUMMARY 

HAJIYEVA VUSALA 

ASSOCĠATED PROCESS OF BIOLOGY AND PHYSICS 

The article is based on the interdisciplinary relationship between biology and physics, and 

gives directions for the proper organization of interdisciplinary communication in this direction. 

  Biology, like the natural sciences, is closely intertwined with physics at the same time as 

other natural sciences. The implementation of this type of communication not only creates 

conditions for the synthesis of knowledge, but also helps to deepen the given knowledge. The 

studied concepts are concretized, generalized, and the interrelationships of the concepts are 

considered in more detail. This increases the level of students' theoretical vision. New 

phenomena, laws and concepts are studied. 

The article provides examples and tasks to implement the existing integration 

opportunities, which will guide teachers to establish interdisciplinary links. 

Keywords: physics, integration, biology, interdisciplinary communication, teaching and 

learning process. 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TƏHSĠLĠN ĠNFORMASĠYALAġDIRILMASI ġƏRAĠTĠNDƏ TƏLƏBƏLƏRĠN 

ÖZÜNÜTƏHSĠL FƏALĠYYƏTĠNĠN MAHĠYYƏTĠ 

 
Məqalədə təhsilin informasiyalaĢdırılması kontekstində, "fəaliyyət" və "özünütəhsil" 

anlayıĢları, tələbələrin həyatında özünütəhsil rolunun mahiyyəti açıqlanır. Bundan baĢqa, təhsil 

prosesində ĠKT-nin tətbiqinin çatıĢmazlıqları qeyd olunub və bu məsələnin həllində bəzi 

məqamlara toxunulub. Əldə olunan nəticələrə əsasən, vizual görmə tələbələrin özünü təhsil 

fəaliyyətinin inkiĢafında mühüm rol oynayır. Yəni, insan optik kanalının (göz beyninin) 

ötürücülük qabiliyyəti eĢitmə kanalının ötürücülük qabiliyyətindən (qulaq-beyin) 100 dəfə 

çoxdur. 

Bu məqsədlə ali məktəbin təhsil prosesində avtomatlaĢdırılmıĢ təhsil komplekslərinin 

tətbiqi təhsilin informasiyalaĢdırılması Ģəraitində tələbələrin öz təhsilinin uğurlu inkiĢafına 

Ģərait yaradacaq. 

Açar sözlər: universitet, tələbə, özünü təhsil, təhsilin informasiyalaĢdırılma, fəaliyyətlər, 

kompüter təhsili 
 

       Azərbaycan Respublikasının milli təhsil doktrinasına görə, təhsil sisteminin 

prioritetlərindən biri "uşaq və gənclərin çox yönlü və vaxtında inkişafı, onların 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, özünütəhsil bacarıqlarının formalaşması, fərdin 

özünü dərk etməsi" hesab olunur.  Müasir bir mütəxəssisin rəqabət qabiliyyəti 

yalnız peşəkar keyfiyyətləri və peşə fəaliyyət sahəsinə uyğunlaşma qabiliyyəti 

ilə deyil, həm də digər peşələrə yiyələnmə, yenidən hazırlaşma, özünü inkişaf 

etdirməyə və özünütəsdiqə hazır olmaları ilə müəyyən edilir.   

       Tədqiqatlar göstərir ki, məlumatlar orta hesabla 5 il ərzində yenilənir və bu 

da peşəkar mütəxəssisdə tələb olunan səriştəliyin müvafiq şəkildə yenilənməsini 

tələb edir.  Bu cəhətdən özünütəhsil fəaliyyətinə həyat boyu öyrənmə, davamlı 

özünütərbiyə, özünüinkişaf və özünütəhsil fəaliyyətinə motivasiyanı ehtiva edən 

ayrılmaz sistem nöqteyi-nəzərindən baxılmalıdır.  

       Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatın təhlili, eləcə də son illərdə aparılan 

tədqiqatların nəticələri göstərdi ki, təhsil prosesi çərçivəsində tələbələrin 

özünütəhsil fəaliyyətinin mahiyyəti onun tərkibini təşkil edən anlayışların 

birləşdirilməsi yolu ilə müəyyən edilə bilər.  

         Bunu nəzərə alaraq bir-biri ilə əlaqəli iki anlayışı - ―fəaliyyət‖ və ―özünü-

təhsil‖i müəyyənləşdirməliyik. Bu anlayışların inteqrasiyası bizə özünütəhsil 

fəaliyyətinin mahiyyətini müəyyənləşdirmək, inkişafının didaktik xüsusiyyətləri-

ni aydınlaşdırmaq imkanı verəcəkdir.  Müasir pedaqoji elmdə "fəaliyyət" kateqo-

riyasına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur.  ―Fəaliyyət‖ sözü latın dilindən tərcü-

mədə (activis) ―aktiv‖ deməkdir. Bu baxımdan insanların hər hansı bir fəaliyyə-

tinin bu və ya digər şəkildə ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə etdiyini xatır-

latmaq yerinə düşər.  Bunlara iqtisadi, sosial, mənəvi, əxlaqi və siyasi sahələr 

daxildir.  

        Özünütəhsil isə xarakterin strukturunda yer alan iradi keyfiyyətlərdən 

(qətiyyətlilik, müstəqil qərar almaq, təkidlilik və s.) asılıdır. İradə insan 

mailto:Aynure.m@gmail.com
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fəallığının xüsusi formasıdır. K.Marks qeyd edirdi ki, ―insan nəinki təbiətin 

verdiyi şeyin formasını dəyişdirir, eyni zamanda təbiətin verdiyi şeydə o öz 

şüurlu məqsədini də həyata keçirir, bu məqsəd bir qanun olaraq insan 

fəaliyyətinin üsulunu və xarakterini müəyyən edir və insan öz iradəsini bu 

məqsədə tabe etməli olur‖, ―əməyi icra edən əzaların gərginləşməsindən əlavə, 

əməyin sərf edildiyi bütün müddət ərzində müəyyən məqsəd güdən iradə də 

zəruridir ki, bu da işə diqqət verməkdə ifadə olunur...‖ 

        Ümumiyyətlə, fəaliyyət prosesində insanlar müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır-

lar. Onların hamısı bu çətinlikləri eyni dərəcədə aradan qaldıra bilmir. Bunu bu 

şəkildə izah etmək olar. Eyni kursda oxuyan iki tələbədən biri seminar 

məşğələsinə hazırlaşmağa özünü məcbur edə bilir, o birisi isə özünü uşaq kimi 

aparır, dərsə hazırlaşmaq əvəzinə maraqlı kinofilmə baxır. Çünki insanı 

fəaliyyətə hər hansı bir motiv təhrik edir. Bir çox hallarda fəaliyyətə başlamaq 

üçün ya bu təhriklər kifayət qədər qüvvətli olmur, ya da iş prosesində onlar 

tədricən zəifləyirlər. İnsan bu zaman öz fəaliyyətini iradə vasitəsilə tənzim 

etməyə başlayır. K.Marks qeyd edirdi ki, ―əməyin məzmunu və onun icra üsulu 

bir şəxsi nə qədər az maraqlandırırsa, o, öz fiziki və əqli qüvvələrinin 

hərəkətindən ibarət olan əməkdən az zövq alır, ... iradə də hər fəaliyyətdə o 

qədər zəruridir‖ (1, s. 478-482). 

       L.N.  Koqan baxımından isə fəaliyyət "... maddənin hərəkətinin sosial 

forması, obyektiv dünyanın əks olunması, bir insanın gerçəkliyi aktiv şəkildə 

dəyişdirməsi ehtimalıdır" (2, s. 10-14).  V.S.  Şivirova görə isə, "fəaliyyət 

mümkün vasitələrin, qabiliyyətlərin təcəssümüdür; həmişə varlığın biliyinin 

genişlənməsi, zənginləşməsi və inkişafıdır" (4, s. 31). 

       Şəxs və onun fəaliyyətləri arasındakı ən təfərrüatlı əlaqə S.L.  Rubinşteynin 

fikirlərində təsvir edilmişdir.  Araşdırmasında şəxsiyyət və onun fəaliyyətləri 

arasında ortaya çıxan əlaqələrin mürəkkəbliyini və çox yönlü olduğunu sübut 

etdi.  ―İnsan fəaliyyəti xarici stimula qarşı reaksiya deyil, hətta bir subyektin bir 

obyekt üzərində xarici əməliyyatı kimi hərəkət deyil - bu, subyektin obyektə 

keçididir‖ (3, s. 52-53).  

       Təhsil prosesində fəaliyyət özü ikili xarakter daşıyır, bir tərəfdən müəllimin 

tələbə ilə məqsədyönlü fəaliyyəti, digər tərəfdən tələbənin bilik əldə etməsindəki 

fəaliyyəti.  Əslində, təhsil prosesindəki fəaliyyət daha mürəkkəbdir. Aydındır ki, 

müəyyən hallarda tələbə müəllimin fəaliyyətinin obyekti kimi çıxış edə bilər, la-

kin tədrisdə o, öz fəaliyyətinin subyektidir.  Bu o deməkdir ki, tələbənin tədris 

prosesindəki fəaliyyəti özünütəhsil və şəxsiyyətin formalaşmasına zəmin yara-

dır.  

       Tədqiqatlar göstərir ki, pedaqoji prosesdə subyekt-obyekt münasibətləri 

daim dəyişir.  Bu dəyişikliklər tamamilə təhsil prosesinin bütün iştirakçılarının - 

müəllimin və tələbənin fəaliyyətindən asılıdır.  Tələbənin passiv rolu, onun 

öyrənməyə mənfi münasibəti, motivasiya və bilik əldə etmək marağının 

olmaması ilə mümkündür ki, bütün birgə fəaliyyət ərzində müəllim fəaliyyətinin 

obyekti olaraq qalır, fəaliyyətinin icraçısıdır. Bunun əksinə olaraq isə müəllim 

tələbənin işinə yalnız nəzarət edir, ona müəyyən dərəcədə fəaliyyət seçmə 

azadlığı verir və tələbə öz fəaliyyətinin subyektinə çevrilir.  Müəllim və tələbə 

qarşılıqlı fəaliyyətinin üçüncü bir variantı da mümkündür ki, burada müəllim və 

tələbə bir-birinin fəaliyyətini zənginləşdirir və tamamlayan təhsil fəaliyyətinin 
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subyekti kimi çıxış edirlər.  Bu vəziyyətdə müəllim və tələbə bərabərlik 

hüquqları üzərində hərəkət edir.  

       Cəmiyyətin səriştəli mütəxəssislərə artan tələbatına uyğun olaraq 

özünütəhsil fəaliyyəti ön plana keçməkdədir. Şüurlu özünütəhsil fəaliyyəti 

şəxsiyyətin inkişafına töhfə verdiyindən, tədqiqatımızın prioritet istiqaməti 

özünütəhsil fəaliyyətidir. Özünütəhsil fəaliyyəti, digər fəaliyyət növlərindən 

fərqli olaraq, təkcə hər bir fərdin ehtiyaclarını və imkanlarını nəzərə almağa 

imkan vermir, həm də yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına təkan verir. 

       Özünütəhsil insanın müxtəlif sahələrdə təhsil almasına kömək edir.  Tarixdə 

bunun bir çox nümunəsi var.  Hamı bilir ki, L.N.  Tolstoy müstəqil olaraq 

müxtəlif elmləri - tibb, tarix, ədəbiyyat, iqtisadiyyatı öyrənmiş və hər birində 

xeyli yüksəkliklərə çatmış və mövcud təhsil sistemini inkar etdiyi üçün 

universiteti üçüncü kursdan tərk etməsinə baxmayaraq, dövrünün ən savadlı 

nümayəndələrindən biri sayılmışdır.  

       V. Pikul "Şərəfim var" romanında da əsas qəhrəman Baş Qərargahın 

zabitinin ağzından özünütəhsilin həyatda əhəmiyyətini müəyyənləşdirir: ―Kim 

ki, düşüncə həyatına dəyər verir o həqiqi təhsilin yalnız özünütəhsil olduğunu 

yaxşı bilir və bu da bir adamın bütün məktəblərlə vidalaşaraq "zamanının və 

məşğuliyyətlərinin" sahibi olduğu vaxt başlayır (3, s. 65). Zamanla sınanmış bu 

sözlər bu gün də aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır.  

       Müasir dünyada məlumatların çox tez köhnəldiyini və müasir bir 

mütəxəssisin daima müstəqil şəkildə biliklərini yeniləməsi lazım olduğunu 

nəzərə almaq lazımdır.  Bu baxımdan hər bir universitet məzununa müstəqil 

olaraq məlumat əldə etmə bacarığını, düşünməyi, başqa sözlə, müstəqil 

təhsilalma fəaliyyət növünə - özünütəhsilə münasibət formalaşdırmaq bacarığını 

öyrətməlidir.  Yuxarıda göstərilən amilləri nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, 

universitetin tədris prosesi tələbəyə lazımi biliklərin ötürülməsinə deyil, onun 

müstəqilliyinin inkişafı üçün şərait yaratmağa, özünü inkişaf etdirmə və 

özünütəhsil istəklərinə və bacarıqlarına, başqa sözlə, özünü inkişaf etdirmək 

üçün fasiləsiz peşəkar özünütəhsilə hazır olmağa yönəltməlidir.   

       Təhsil və özünütəhsil kimi anlayışlar arasındakı əlaqə qədim dövrlərdən bəri 

filosof-mütəfəkkirlərin də diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu məsələyə Platonun 

əsərlərində də (e.ə. s. 427-347) rast gəlmək olar.  Onun fikrincə, bir insan yalnız 

məktəbi bitirdikdən sonra təbii potensialını müstəqil şəkildə ortaya çıxarmaq 

imkanı əldə edə bilir. Ona görə özünütəhsilin məqsədi bir insanın əxlaqının və 

peşə potensialının yüksəlməsidir. 

       Şərqin görkəmli filosof-mütəfəkkirlərindən biri Nosiri Xirasova yazılarında 

―Maarifçilik haqqında‖ kitabının ―Özünüzü tanıyın‖ bölməsində özünütəhsil 

proqramını təqdim etməyə çalışmışdı.  Orta əsrlərdə yaşayan bir çox Avropa 

filosofları da hər bir insanın həyatında özünütəhsilin rolunu xüsusilə vurğulamış-

lar.  Belə ki, Thomas More (1478-1535), özünü inkişaf etdirməkdə kitabxana və 

muzeylərin rolunu qeyd etdi.  Özünütəhsilin metodoloji əsaslarını aşkarlamaq 

cəhdi Pestalossinin (1746-1827) əsərlərində də öz əksini tapmışdır.  O, müəlli-

min əsas vəzifəsinin ―tələbənin beynini qab kimi hazır biliklərlə doldurmamaq‖ 

olduğuna inanırdı.   

       Araşdırmamız üçün bir başqa vacib fakt da odur ki, özünütəhsil insanın öz 

―mən‖ ini dəyişdirərək ətrafdakı dünyanı dəyişdirməyi və ünsiyyət yolu ilə 
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başqalarına təsir göstərməyi nəzərdə tutur.  Beləliklə, İ.S.Yakimanskaya görə isə 

özünütəhsil, bir insanın refleksiv fəaliyyəti əsasında bir şəxsin fəal, ardıcıl və 

dönməz keyfiyyət dəyişikliyidir. 

       Yuxarıdakı fikirləri qruplaşdıraraq özünütəhsil fəaliyyətinin quruluşunu 

aşağıdakı kimi təsvir edə bilərik.   

          

 

 

                         

                                                                                          ġəkil 1. 
                                                                                         

       Beləliklə, özünütəhsil şəxsiyyət və fəaliyyətin struktur komponentlərinin 

qarşılıqlı asılılığının vəhdətini nəzərdə tutur.  Bu mövqe özünütəhsil 

fəaliyyətinin aşağıdakı kimi xarakterizə olunan daha geniş bir kateqoriya kimi 

qəbul edilir: - müəllim heyətinin aparıcı təsiri olmadığı təqdirdə məqsədyönlü və 

sistematik bir təhsil və idrak fəaliyyətidir;  - təhsil müəssisələrindən kənarda baş 

verir; - yeni biliklərin əldə edilməsinə yönəlmiş ünsiyyətin təşkilini nəzərdə 

tutur; - fərdi seçim və qərar qəbuletmə müstəqilliyi ilə xarakterizə olunur;  - öz 

fəaliyyətində yeni tapşırıqları formalaşdırmağa və həll etməyə imkan verən fərdi 

təhsildir;  - həyatda mövqeyini müəyyən edən şəxsiyyətin keyfiyyətli 

fəaliyyətidir; - bir insanın xarici dünya ilə ünsiyyətinin sosial baxımdan 

əhəmiyyətli bir yoludur.  

       Başqa sözlə, özünütəhsil fəaliyyəti bizim tərəfimizdən təşəbbüsün təzahürü, 

bilik əldə etmək üçün yeni hərəkətlərin həyata keçirilməsinin zəruriliyi, habelə 

bilik əldə etmə yolları, yaradıcılıq işində təcrübə toplanması ilə ifadə olunan 

məqsədyönlü bir fəaliyyət kimi başa düşülür.   

       Özünütəhsil prosesini xarakterizə edərək aşağıdakı mərhələləri qeyd etmək 

mütləqdir: özünütəhsilə ehtiyacın yaranması, özünüinkişaf və özünüqiymətlən-

dirmə, şüurlu bilik qazanmaq zərurəti, müstəqil şəkildə məqsəd və vəzifələrin 

təyin edilməsi, tapşırıqlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ġəkil 2 
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şəkildə məqsəd və vəzifələrin müəyyən edilməsi, tapşırıqlar. 
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       Araşdırmalar göstərir ki, universitetlərin tədris prosesində istifadə olunan 

təlim proqramlarının əksəriyyəti təsirsiz hesab olunur.  E.İ. Maşbiç əsərlərində 

proqramların 80% -nin tələbələrin təhsil məqsədlərinə çatmasını təmin 

etmədiyini vurğulayır. Üstəlik, inkişaf etdirilən təlim proqramlarının 90% -ə 

qədərinin psixoloji və pedaqoji tələblərə cavab vermədiyi üçün tətbiq 

edilməsinin məsləhət görülmədiyi qeyd olunur.  Bənzər bir vəziyyət Avropa 

ölkələrində də öz əksini tapır. Beləliklə, Almaniyada təqdim olunan 4000 təhsil 

proqramından yalnız 80-i təhsil prosesinin təşkili üçün əlverişlidir.  Yəni 

proqramların 98% -i ən minimal meyarlara belə cavab vermir.  Bu vəziyyət, 

kompüter tədris proqramlarının hazırlanmasında hal-hazırda mövcud olan 

pedaqoji təlim nəzəriyyələrinin heç birinin tətbiq oluna bilməməsi ilə 

əlaqədardır, çünki kompüter tədrisini pedaqoji texnologiyalara uyğun 

modelləşdirmək cəhdləri o qədər də sərfəli deyil  (3, s. 66-72, 203). 

       Təlim proqramlarının vahid kompüter modelləşdirmə nəzəriyyəsi yoxdur. 

Hazırlanan proqramların hər biri öz öyrənmə nəzəriyyəsinə əsaslanır və nəticədə 

fərqli problemlərin həllinə yönəldilmişdir.  "Tələbə-EHM" sistemi üçün tələbləri 

hərtərəfli və çox yönlü bir şəkildə nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, son dövrün 

aktual problemi olan pandemiya ilə əlaqədar olaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən 

verilən qərara əsasən bir çox təhsil müəssisəsi ―distant təhsil‖ vasitəsilə tədris 

prosesini həyata keçirməyə başladı. Amma gəl ki, burada da tam həllini 

tapmayan məsələlər var. Bunlara ən başlıca olaraq ölkəmizdə bir çox tələbələrin 

evində kompüter, internet xəttinin olmaması, ölkəmizdə internet sürətinin zəif 

olması, tələbələrin bu vəziyyətə psixoloji hazır olmaması və s. daxildir.  

       Universitetdə kompüterlərin tətbiqinin zəruriliyini başa düşərək, kompüter 

təliminin əsas çatışmazlıqlarını əsaslandıraq.  Hazırda universitetin tədris 

prosesinə informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsinin iki əsas istiqaməti 

mövcuddur: Birincisi, hazırkı tədris prosesi tələbələrdə bilik, bacarığın 

formalaşmasına əsaslanır. Başqa sözlə desək, şəxsiyyətin özfəaliyyətinin inkişafı 

və daxili dəyişiklikləri nəzərə alınmır.  Eyni zamanda, tələbə pedaqoji təsirin 

passiv obyekti kimi çıxış edir.  Bu yanaşma ilə özünütəhsil fəaliyyətinin fərdi 

keyfiyyət kimi inkişafı məsələsi arxa planda qalır. İkinci istiqamət çərçivəsində 

tələbə təhsil prosesinin fəal iştirakçısı kimi qəbul edilir, lakin seçimdə müstəqil 

öyrənmənin təhsil məqsədlərinə çatmayacağına gətirib çıxara bilməsi faktı 

nəzərə alınmır.  Bu iki istiqamət çərçivəsində tədris metodlarının təhlili bizi hər 

birinin ən yaxşı tərəflərini nəzərə alaraq birləşdirməyin zəruriliyinə inandırır. 

       Tələbələrin özünütəhsilinin inkişafında aşağıdakı əsas tələblərin nəzərə 

alınması vacibdir:  hər bir fərd üçün psixoloji rahatlıq yaradan sfera;  - hər bir 

tələbə üçün onun idrak fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını təmin edən davamlı bir 

dialoqun qurulması;  - təhsil trayektoriyasının fərdi planlaşdırılması üçün fərdi 

təlim proseslərinin avtomatlaşdırılması.  

       İnformasiya texnologiyaları, digər tədris vasitələrindən fərqli olaraq, 

tələbələrə bir neçə qavrayış yolu ilə təsir etmək potensialına malikdir.  Aydındır 

ki, materialın ənənəvi təqdimatında müəllim əsasən qavrayışın eşitmə 

kanalından istifadə edir.  Lakin əldə edilən məlumatlara əsasən vizual 

görüntülərdən istifadə edərkən materialı mənimsəmə qabiliyyəti orta hesabla 

35% artır. Bundan əlavə, əyani vizual görüntülərdən istifadə tələbələrdə diqqətin 

konsentrasiyasının artmasına kömək edir, bu da məlumatların daha yaxşı 
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mənimsənilməsinə və fiziki proseslərin mahiyyətinin başa düşülməsinə gətirib 

çıxarır.  İnformasiyanı başa düşməyin keyfiyyəti onun təqdimatının 

aydınlığından da asılıdır.  Bir çox psixoloqlara görə insanların əksəriyyəti 

(təxminən 80%) eşitmə yaddaşından daha çox görmə qabiliyyətinə 

malikdirlər.  Buna görə vizual şəkillərdə təqdim olunan məlumatlar 

əzbərlənmənin artmasına kömək edir (psixoloqlara görə təxminən 

55%).  D.V.  Çernilevskiyə görə isə insanın görmə kanalının (göz-beyin) ötürmə 

qabiliyyəti, eşitmə kanalının (qulaq-beyin) imkanlarından 100 dəfə çoxdur. Bu 

həqiqət atalar sözündə də öz əksini tapmışdır: ―Yüz dəfə eşitməkdənsə bir dəfə 

görmək daha yaxşıdır‖ (3, s. 208). 

       Özünü inkişaf etdirmək və yüksək motivasiya üçün stimullar lazımdır, lakin 

özünütəhsil fəaliyyətinin uğurlu inkişafı üçün həmişə bu kifayət deyil.  Bir 

insanın özinkişafında texnologiyanın müstəsna əhəmiyyəti vardır. Məhz bu 

vəziyyətdə yalnız əldə edilmiş bilik və bacarıqların deyil, eyni zamanda öz 

üzərində işləyə bilmə yollarını müəyyən etmək vacibdir.  Bu proseslər ilk 

mərhələdə müəllim tərəfindən idarə olunmalı və gələcəkdə özünə nəzarət altında 

olmalıdır.  Tələbələrin özünütəhsil fəaliyyətinin inkişafında ən təsirli olan bu 

metodlardır.  Bu cür metodların əsasını özünütəhsil fəaliyyəti zamanı şəxsiyyətin 

uğurlu inkişafı üçün zəruri şəraitin yaradılması təşkil edir.  

       İnformasiya texnologiyalarının tədris mühitində tətbiqi özünütəhsil 

fəaliyyətinin inkişafı prosesinin həmişə uğurlu olmasına kömək etmir. Çünki 

təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində hər bir şəxsiyyətin inkişafının fərdi 

psixoloji qanunauyğunluqları nəzərə alınmaqla bir sıra çətinliklər nmüşayiət 

olunur.  Özünütəhsil fəaliyyətinin inkişafı üçün davamlı motivasiyanın 

formalaşması bizim üçün ən vacibdir.  Motivasiya, fərdi hərəkətverici qüvvə 

olub, informasiya texnologiyaları ilə ortaya çıxan fəaliyyətlərə, müəyyən 

hərəkətlərə sövq edir.  Bunun səbəbi tələbələrin özünütəhsilinin məqsəd və 

vəzifələrini müəyyənləşdirməyə çalışması, bu prosesi müstəqil şəkildə 

tənzimləməsi, nəticələrini və müvəffəqiyyətini qiymətləndirməsidir.  Üç 

motivasiya səviyyəsi var. Xarici (aĢağı) motivasiya, peşəkar inkişaf ehtiyacları, 

rəsmi vəzifələri, rəsmi karyeranı və s. yerinə yetirməyin zəruriliyinin 

stimullaşdırılması ilə müəyyən edilir. Əsas daxili motivasiya, bilik, bacarıq və 

vərdişlərin formalaşdırılmasına, özünütəhsil fəaliyyətinin inkişafı üçün vasitə və 

yolların axtarışına və istifadə olunmasına kömək edir. Daxili ali motivasiya,  

fərdin özünü inkişaf etdirməsini və yaradıcılıq potensialının reallaşdırılmasını, 

daha çox özünütəhsil ehtiyaclarını əks etdirir.  Əsas prioritet kimi fərdin özünü 

dərk etmək üçün yüksək istəklərinə əsaslanır.  Yaradıcı potensialın reallaşması, 

özünü dərk etmə və özünü inkişaf etdirmə ehtiyaclarının ödənilməsinə, hər hansı 

bir hərəkəti keyfiyyətcə yerinə yetirmək, bacarıqlarını və fərdi imkanlarını 

göstərmək istəklərinə kömək edir.   

         Müəllimin vəzifəsi də motivlərin inkişafı üçün fərdi bir metodologiya 

seçməkdir.  Bu vəziyyətdə, informasiya texnologiyaları proqram təminatında hər 

bir tələbənin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq təhsil və özünütəhsil fəaliyyəti-

ni stimullaşdırmaq, müsbət motivləri qorumaq və əlverişli şərait yaratmaq üçün 

xüsusi tədbirlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  Eyni zamanda, tələbələrin özünü-

təhsil fəaliyyətinə cəlb edilməsi üçün xüsusi şərait yaratmaq lazımdır.  Bunlara 

aşağıdakılar daxildir: proqram təminatı, virtual laboratoriyalar, elektron kitabxa-
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nalar və düşündürücü kitablar, verilənlər bazası, qrafik və mətn izahatı və s. 

yaradılmalıdır. 

        Təhsil müəssisələrində İKT tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərinə və 

ehtiyaclarına, intellektual inkişaf səviyyəsinə, mövcud bilik səviyyəsinə uyğun 

olaraq tərtib edilməlidir.  Əldə edilən məlumatlara görə, artıq universitetdə təhsil 

almanın ilk mərhələsində olan tələbələrin əksəriyyəti gələcək peşə 

fəaliyyətlərində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin zəruriliyini 

dərk edirlər.   

       Özünütəhsil fəaliyyətinin uğurlu həyata keçirilməsi üçün stimulların 

məqsədyönlü yaradılması lazımdır.  Bunun üçün fərqli intellektual qabiliyyətləri 

olan tələbələrin fərdi imkanlarını və xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tədris 

materialının dərəcələndirilməsini təmin etmək lazımdır. Eyni təlim materialını 

təmin etmək üçün bir neçə variant təqdim edərək ilkin səviyyədə müxtəlif 

mürəkkəblik dərəcəli tapşırıqları olan bir məlumat bazası yaratmaq lazımdır.  Bir 

dərsdə oxumaq üçün verilən məlumat miqdarına da xüsusi diqqət 

yetirilməlidir.  Bunu unudan bir çox müəllim sinifdəki məlumat miqdarını artırır 

ki, bu da qavrayışının zəifləməsinə, diqqətin və gələcəkdə dərsə olan marağın 

azalmasına səbəb olur.   

       Araşdırmaya görə, tələbələr informasiya texnologiyaları ilə işləyərkən 

onların intellektual fəaliyyəti məlumatın həcmi ilə tərs mütənasib olaraq azalır. 

Bunun üçün ilk növbədə fənn materialını öyrənmə ardıcıllığı üçün fərdi 

qaydaları formalaşdırmaq lazımdır.  "Test Sistemi" təlim modulundan istifadə 

etməklə 3 növ nəzarət həyata keçirilə bilər: giriş, orta və yekun.  Giriş 

nəzarətinin (giriş testinin) əsas vəzifəsi tələbənin fəaliyyətini (müstəqil təhsil, 

özünütəhsil fəaliyyətini), bilik, bacarıq və mənimsəməyə hazırlığını müəyyən 

etməkdir. Hazırlıq psixoloji testlərdən istifadə edilərək müəyyənləşdirilir: diqqət 

inkişaf səviyyəsi (Burdona testi, Şulte cədvəli, Qorbova testi və s.);  öyrənmə 

motivasiyası səviyyəsi (V.E. Milman, O.F. Potemkin və s. testləri): peşə 

yönümlü və şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri (Burdona testi, Kettella testi və 

s.).  Eyni zamanda nəzəri və praktiki hazırlıq var. Nəzəri hazırlığın 

müəyyənləşdirilməsi fərdi metodoloji tövsiyələrin formalaşmasında çox vacib 

rol oynayır, çünki əslində son nəticəyə təsir edən motivasiya, fərdi inkişaf 

səviyyəsini müəyyənləşdirir.  Praktik hazırlıq isə özünütəhsil fəaliyyəti zamanı 

informasiya texnologiyaları ilə işləmə bacarıqları, məlumat axtarışı metodları, 

müəyyən biliklərin əldə edilməsi və yaranan marağı təmin etmək kimi başa 

düşülür.  Praktik hazırlıq səviyyəsini bilmək, tələbənin özünəinamı artırır, qorxu 

səviyyəsini azaldır.  

       Aralıq və yekun nəzarətin əsas vəzifəsi öyrənilən materialın mənimsənilmə 

dərəcəsini müəyyənləşdirmək, həmçinin fərdi tövsiyələr hazırlamaq və tələbənin 

fərdi təhsil trayektoriyasını tənzimləmək üçün nəzarət bölmələrini aparmaqdır. 

       E.İ.Maşbiç tədqiqatında informasiya texnologiyalarından istifadə edərək 

təlimin fərdiləşdirilməsinin aşağıdakı yolları müəyyənləşdirmişdir: 1. Birbaşa 

nəzarət: avtomatlaşdırılmış təlim kursu tələbələrə təhsil vəzifəsini təqdim 

edir.  Eyni zamanda, tələbələr yalnız tapşırığın mövzusu ilə əlaqəli əlavə suallar 

verə bilərlər, yardımın mahiyyəti və həcmi proqram tərəfindən müəyyən 

edilir.  2. Vasitəli nəzarət: avtomatlaşdırılmış təlim kursu tələbəyə təhsil tapşırığı 

təqdim etmir, ancaq tələbə üçün bir problemli situasiya yaradır ki, bunu özü də 
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tapşırıq şəklində formalaşdırmalıdır.  Buna problemli modelləşdirmə deyilir.  3. 

Dinamik nəzarət: təklif olunan problem tələbələr tərəfindən birgə və 

avtomatlaşdırılmış təlim kursu alətlərinin köməyi ilə həll olunur.  Yardımın 

mahiyyəti və ölçüsü həm tələbələrin özləri, həm də avtomatlaşdırılmış təlim 

kursu tərəfindən müəyyən edilir.  4. Özünüidarəetmə: avtomatlaşdırılmış təlim 

kursu tələbələrin özünütəhsil fəaliyyəti vasitəsi rolunu oynayır. Tələbə təhsil 

vəzifəsini təyin edir, yardımın xarakterini, həcmini və növünü 

müəyyənləşdirir.  Tələbə öz fəaliyyətinin idarəedilməsini testlər və suallar 

sistemi vasitəsilə müəyyənləşdirir (3,  s.  213, 215, 217, 222-223). 

       Tələbələrin motivasiya sferasının formalaşmasına və saxlanmasına xüsusi 

diqqət yetirilməlidir.  Proqnozlaşdırılan yenilikçi özünütəhsil mühitinin və ona 

inteqrasiya olunmuş avtomatlaşdırılmış təhsil komplekslərinin ən vacib 

fərqləndirici xüsusiyyəti, tələbənin ilkin motivasiya səviyyəsini və özünütəhsil 

hazırlığını diaqnoz etmək bacarığıdır, sonra tədris materialının öyrənilməsi və 

fərdi təhsil trayektoriyası qurulması üçün fərdi qaydaların hazırlanmasıdır.  

       Tələbələrin özünütəhsil fəaliyyətinin inkişafı texnologiyası dedikdə, 

universitetin tədris prosesində tələbələrin özünütəhsil fəaliyyətinin inkişafının 

məzmunu, metodları, formaları və vasitələrini təbliğ etməyə yönəlmiş 

informasiya texnologiyaları da daxil olmaqla müəllimlər və tələbələr arasında 

qarşılıqlı əlaqəli təşkilati, psixoloji, didaktik formaların məcmusu nəzərdə 

tutulur.  

      İKT-ni tədrisdə tətbiq edərkən yalnız bir təhsil prosesinin təşkilinin əsaslarını 

deyil, həm fərdi inkişafa yönəlmiş hər bir təhsil komponentini, həm də hər bir 

tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini və imkanlarını nəzərə almaq lazımdır.  

       Tədqiqat nəticəsində təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində tələbələrin 

özünütəhsil fəaliyyətinin inkişafı üçün əsas müddəaları aşağıdakı kimi müəyyən 

etdik: Birincisi, texnologiya didaktikanın postulatlarından birinə əsaslanır, yəni 

bir tələbənin ali təhsil müəssisəsində təhsilinin müvəffəqiyyəti onun 

qabiliyyətinə, uyğunlaşma imkanlarına və öyrənmə strategiyasına 

bağlıdır.  İkincisi, tədris prosesi ilk mərhələdə müəllim tərəfindən məqsədyönlü 

şəkildə tənzimlənən prinsipin həyata keçirilməsinə, sonra seçilmiş peşə 

baxımından əhəmiyyətli keyfiyyətlərinin müstəqil formalaşması və biliklərə 

yiyələnmək üçün adekvat metod və strategiyaların müəyyənləşdirilməsi 

maraqları naminə informasiya texnologiyalarının köməyi ilə özünütəhsil 

fəaliyyətinin inkişafı üçün subyektiv məqbul modellərin müstəqil qurulmasına 

əsaslanır.   

        Universitetin tədris prosesində avtomatlaşdırılmış tədris komplekslərinin 

tətbiqi təhsilin informasiyalaşdırılması şəraitində tələbələrin özünütəhsil 

fəaliyyətinin uğurlu inkişafı üçün şərait yaradacaqdır.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУРА МИРЗОЕВА 

СУЩНОСТЬ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

      В статье раскрывается сущность самообразовательной деятельности студентов в 

контексте информатизации образования, понятия «деятельность» и «самообразование», 

роль самообразования в жизни студентов.  Кроме того, были отмечены недостатки 

применения  ИКТ в образовательном процессе и затронуты некоторые моменты в 

решении данного вопроса.  Согласно полученным результатам, визуальное зрение играет 

важную роль в развитии самообразовательной деятельности студентов.  То есть 

пропускная способность зрительного канала человека (глаз-мозг) в 100 раз больше, чем 

пропускная способность слухового канала (ухо-мозг).   

       С этой целью применение автоматизированных образовательных комплексов в 

образовательном процессе вуза создаст условия для успешного развития 

самообразовательной деятельности студентов в условиях информатизации образования.  

       Kлючевые слова: университет, студент, самообразовательной, информатизация 

образования, деятельности, компьютерное обучение 

 

SUMMARY 

AYNURA MIRZAYEVA 

THE ESSENCE OF STUDENTS' SELF-EDUCATĠON ACTĠVĠTĠES ĠN THE CONTEXT 

OF ĠNFORMATĠZATĠON EDUCATĠON 

       İn this article wrote about the essence of students' self-education activities in the context of 

informatization education, the concepts of "activity" and "self-education", the role of self-

education in students' lives.  In addition, the shortcomings of the application of ICT in the 

educational process were noted and some points were touched upon in addressing this 

issue.  According to the results obtained, visual vision plays an important role in the 

development of students' self-education activities.  That is, the transmittance of the human visual 

canal (eye-brain) is 100 times greater than the capacity of the auditory canal (ear-brain).   

       For this purpose, the application of automated educational complexes in the educational 

process of the university will create conditions for the successful development of students' self-

education activities in the context of informatization of education  

       Key words: university, student, self-education, informatization of education, activity, 

computer teaching 

 
 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id230717850


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

276 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 3 

 

RĠYAZĠYYAT 
 

 

УДК 517.956                                                                                AЛЛАХШЮКЮР  КУЛИЕВ  

 Лянкяранский государственный университет 

quliyev_allahsukur@mail.ru 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННОГО ЛИНЕЙНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ ПОРЯДОК МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ, НЕОТРИЦАТЕЛЬНО    

 

         Излагаемая работа посвящена к построению фундаментального решения для 

обыкновенного линейного дифференциального уравнения с постоянными 

коэффициентами порядок, которого больше нуля, но
 
меньше единицы.

 
Для этого с 

помощью метода факторизации от фундаментального решения, для обыкновенного 

линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами первого 

порядка получается фундаментальная решения для обыкновенного линейного 

дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами, порядок которого 

больше нуля и меньше единицы.  

         Ключевые слова: уравнение дробной производной, порядок уравнения правильная 

дробь, фундаментальное решение. 

1. Введение: 
         Как известно, хорошо исследовано построение фундаментального 

решения, как для обыкновенного линейного дифференциального 

уравнения, так и для уравнения с частными производными целого 

положительного порядка. 

         В книге Владимирова (1) целая глава посвящена построению 

фундаментальных решений для различных уравнений. Решение граничной 

задачи, как для обыкновенного дифференциального уравнения, так и для 

уравнения с частными производными сводится к построению функции 

Грина (2)- (5). Отметим, что построение функции Грина не легкая задача. 

Поэтому во многих работах пользуется фундаментальное решение 

рассматриваемого уравнения (1). 

         Функция Грина связана с рассматриваемой граничной задачей, а 

фундаментальное решение связано только лишь уравнением 

рассматриваемой задачи. Нами получена фредгольмовость граничной 

задачи для уравнения эллиптического типа первого порядка с одним 

нелокальным граничным условием, когда граница рассматриваемой 

области разбивается на две части (6)- (8). Нами получены также 

фундаментальные решения для обыкновенного одночленного 

дифференциального уравнения, когда производным порядком является 

правильная дробь (9)- (10).   

2. Постановка задачи: 
          Как известно линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка с постоянными коэффициентами имеют вид: 

                                    ),()()( xfxyxyD                                      (1) 

где 
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                                    ,
dx

d
D   

        Тогда однородные уравнения соответствующие (1) примут вид: 

                                     .y
dx

dy
                                                           (2) 

         Разделяя переменные, имеем: 

                                     ,dx
y

dy
  

интегрируя которого, находим: 

                                               
,lnln Cxy         

                                         или  

                                                 .)( xCexy                                          (3)  

          Далее, применяя метод вариации постоянных общих решений 

неоднородного уравнения (1), будем искать в виде: 

                                               ,)()( xexCxy                                                                               

(4)  

дифференцируя, которого имеем: 

                                                ,)()()( xx exCexCxy   

 подставляя их в (1) получаем: 

                                                 ),()()()( xfexCexCexC xxx   

                                          или  

                                                  ),()( xfexC x  

интегрируя, находим: 

                                                   ,)()(
0




x

dfeCxC   

                                              и 

                                                   

,)()(
0




x

xx dfeCexy                  (5) 

       Как видно из (5), фундаментального решения (1) примут вид: 

                                                  ),()( xexY x                                      (6) 

где )(t единичная функция Хевисайда, т.е. 

                                          





















.0,0

,0,
2

1

,0,1

)(

t

t

t

t                                    (7) 

        Оператор уравнения (1) 1D  факторизуем следующим образом: 

                                                   ).1)(1(1 2

1

2

1

 DDD                     (8) 

        Тогда 
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                                                   ),()()1)(1( 2

1

2

1

xxYDD                (9) 

         где )(x  дельта функция Дирака. 

         Если примем обозначение 

                              ),()()()1()( 2

1

2

1

xYxYDxYDxZ                  (10) 

то (9) примут вид: 

                                          ).()()(2

1

xxZxZD                              (11) 

          Теперь учитывая (6) в (10), вычислим ).(xZ  Пусть ,0x   тогда 

  )())()(()())(()())(()( 2

1

2

1

2

1

xexexeIxexeDIxexeDxZ xxxxxxx   

);(

)!
2

1
()!

2

1
(

)(
)()(

)!
2

1
(

)(
)(

)!
2

1
(

)( 2

1

0

2

1

2

1

2

1

xe
x

dte
tx

xete
tx

dtte
tx xt

x

xt

x

t

x

 






























  

                           

).(

)!
2

1
()!

2

1
(

)(
)(

2

1

0

2

1

xe
x

dte
tx

xZ xt

x














                     (12) 

         Подставляя (12) в (11), имеем: 
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Учитывая, что 

         ),1)((),(),(   txttxxtxx  
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      Известно, что 
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       Тогда учитывая (15) из (14) имеем: 
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       Подставляя (16) в (13) находим: 
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             (17) 

       С этим фундаментальное решение уравнения (11) получено в виде (12). 

       Теорема 1: Как известно, фундаментальное решение уравнения (1) 

имеет вид (6),  где )(t  единичная функция Хевисайда имеет вид (7). 

        Теорема 2: Фундаментальное решение линейного дифференциального 

уравнения половинного порядка с постоянными коэффициентами 

 )()()(2

1

xgxZxZD  дается с помощью соотношения (12). 
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XÜLASƏ 

ALLAHġÜKÜR QULĠYEV 

TƏRTĠBĠ VAHĠDDƏN KĠÇĠK OLUB, MƏNFĠ OLMAYAN, ADĠ, SABĠT ƏMSALLI, 

XƏTTĠ DĠFERENSĠAL TƏNLĠYĠN FUNDAMENTAL HƏLLĠNĠN QURULMASI  

         Təqdim olunan iş adi, sabit əmsallı, xətti diferensial tənliyin fundamental həllinin 

qurulmasına həsr edilmişdir. Belə ki, tənliyin tərtibi birdən kiçik, mənfi olmayan həqiqi ədəddir. 

Bunun üçün faktorizasiya üsulundan istifadə etməklə adi, sabit əmsallı, xətti birinci tərtib 

diferensial tənliyin fundamental həllindən adi, sabit əmsallı, xətti kəsr tərtib törəməli diferensial 

tənliyin fundamental həlli alınır. Belə ki, kəsr tərtibli tənliyin tərtibi vahiddən kiçik mənfi 

olmayan həqiqi ədəddir. 

         Açar sözlər: Kəsr tərtib törəməli tənlik, tənliyin tərtibi düzgün kəsrdir, fundamental həll. 

 

SUMMARY 

ALLAHSHUKUR GULĠYEV 

FUNDAMENTAL SOLUTION OF AN ORDINARY LINEAR DIFFERENTIAL 

EQUATION WITH CONSTANT COEFFICIENTS OF ORDER LESS THAN ONE IS 

NON-NEGATIVE 

        The presented work is devoted to the construction of a fundamental solution for an ordinary 

linear differential equation with constant coefficients, the order of which is greater than zero, but 

less than one. For this, using the factorization method from the fundamental solution, for an 

ordinary linear differential equation with constant first-order coefficients, a fundamental solution 

is obtained for an ordinary linear differential equation with constant coefficients, the order of 

which is greater than zero and less than one. 

        Keywords: fractional derivative equation, order of the equation, proper fraction, 

fundamental solution. 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən 

təqdim edilmiĢdir) 
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ĠDRAK FUNKSĠYASININ BĠR TƏTBĠQĠ 

     

            Riyazi analiz kursunda kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması məsələsini klassik 

funksiyanın törəməsi anlayıĢı çərçivəsində həll etmək mümkün olmur.Ancaq ümumiləĢmiĢ törəmə 

anlayıĢından istifadə etməklə bu məsələni həll etmək olur.Bu nöqteyi nəzərdən məqalədə Dirak 

funksiyasının tətbiqi ilə birinci növ izolə edilmiĢ kəsilmə nöqtəsinə malik olan funksiyaların 

törəmələrinin tapılması məsələsi tədqiq edilmiĢdir. Baxılan məsələnin həllində hissə-hissə 

kəsilməz funksiyaların birinci tərtib törəmələri üçün riyazi fizikadan məlum olan düsturdan 

köməkçi riyazi aparat kimi istifadə edilmiĢdir.  

 Açar sözlər : diferensial tənliklər, elliptik, qeyri xətti, klassik həll 

 

1. Əsas anlayıĢlar və təriflər.                           

Ali təhsilin bakalavr pilləsinin Riyaziyyat, Riyaziyyat-İnformatika və Fizika 

ixtisaslarında tədris olunan ―Riyazi analiz‖ kursunda klassik funksiya anlayışı daxilində  birinci 

növ kəsilmə nöqtəsi  olan funksiyaların törəmələrinin tapılması məsələsi mümkün olmadığından 

ümumiləşmiş funksiyalar nəzəriyyəsindən köməkçi riyazi aparat kimi istifadə etmək  

məqsədəuyğun hesab edilir. 

Ümumiyyətlə, δ (x)  - Dirak  funksiyasının  tətbiqi  ilə  kəsilən  funksiyaların  

törəmələrinin tapılması  məsələsi  xüsusi  elmi  maraq  doğurur.                                                                                                                                                              

İndi isə   kəsilən  funksiyaların törəmələrinin  tapılmasi  məsələlərinə baxaq. 

Tutaq ki, f (x) elə hissə-hissə kəsilməz funksiyadır ki, 

                                        fc
'
 (x <  x

0 
)  c

'  
( x ˃ x 

0
) 

munasibəti ödənir. 

       Onda D
' 
(R

'
) ümumiləşmiş funksiyalar fəzasında 

                                  f
'ı
 =  )(/ xf    + fx

0
 (x - x

0
)                       (1) 

bərabərliyi doğrudur. Burada fx
0
=f(x

0
+0)-f(x

0
-0) f funkisaysının x

0 
nöqtəsindəki sıçrayışdır, x

0 

isə bu funksiyanın 1-ci növ izolə edilmiş kəsilmə nöqtəsidir.  )(/ xf  simvolu isə  (x0  nöqtəsi  

istisna  olmaqla) klassik mənada törəməni göstərir. 

   Doğrudan da, əgər D(R
'
) olarsa, (D(R

'
) əsas funksiyalar fəzasıdır), onda 

ümumiləşmiş funksiyanın törəməsinin tərifinə əsasən alarıq: 

 (f
/
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/
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        dxxxfxxf
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i1  və  i2  ifadələrinin  yuxarıdakı  qiymətlərini  nəzərə  alsaq  alırıq: 

                   

                    

               xxxxfxfdxxxf

xxfdxxxfdxxxfxfxf

dxxxfxxfdxxxfxfiif
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Deməli,             f
'ı
 =  )(/ xf    + fx

0
 (x - x

0
)  bərabərliyi doğrudur.            

Xüsusi  halda,     0,1

0,0
)(






x

x
xxf      Hevisayda  funksiyası  olursa, 

onda  alarıq: 

               xxxxxQxQx   01000  

olar. 

Burada (x-x
0
)-tərpənmiş Delta(və ya dirak) funksiyası olub, aşağıdakı qaydada təyin 

olunur: 

                         ((x-x
0
), (x))=( (x), (x+x

0
))= (x

0
),   D (R

/
) 

Başqa  sözlə,                           

                                            
'
 (x) = (x)                                        (2) 

  Burada   δ (x) – Dirak  funksiyasıdır.Bu  funksiya     0,0

0,



 x

xx   bərabərliyi  ilə  

təyin  olunur  və hər  bir  sonlu  a  ədədi  üçün  

                                      1011  


dxxdxx

a

a

a

a


 

olur.    

 δ (x)  funksiyası  aşağıdakı  xassələrə  malikdir: 

1)  δ ( - x)   = δ (x)     

2)    xx 



1

  

3)      00 xxxx  




 

4)    xx 



1

  

5)      x
x

n
x

dx

d
n

n

n

n


!

1   

 

Elektrik dövriyyəsi nəzəriyyəsində Hevisayda funksiyası birpilləli funksiya, (x) isə vahid 

impuls adlanır. 


'
(x) =(x) düsturu təsdiq edir ki, vahid impuls bir pilləli funksiyanın törəməsinə bərabərdir. 

    2. Kəsilən funksiyaların törəmələrinin hesablanması                         

Misal 1 :   (sgn x)
(m)

 ,  m ≥ 1  törəməni  tapaq. 

Bunun  üçün  (1)  düsturunu  tətbiq  edək: 

                             xxxxxx
x

 






2))1(1(0sgnsgnsgn
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 = 2 δ
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 (x) 

                  

                 (sgn x)
///

 = 2 δ
//
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                 ---------------------- 

                      (sgn x)
m
 = 2 δ

(m-1)
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Misal 2:  |x|
(m)

 , m ≥ 2  törəməni  tapaq. 

Bunun  üçün  |x|
/
 = sgn x  (x ≠ 0) doğru  bərabərliyindən  istifadə  edib   (1)  düsturunu  

tətbiq  edək.Onda alarıq: 

                                  xxxxxx x  








 2sgnsgnsgn 0
  

                                xx   2
///  

                               xx
IV

  2
)(  

                             ------------------- 
                          xx mm )2()(

2      

 

Misal 3.   










12

1,

xx

xx
y   funksiyasının  törəməsini  hesablayaq: 

Həlli: 

Göründüyü  kimi  bu  funksiya   x = 1  nöqtəsində  kəsilir  və  bu kəsilmə nöqtəsində   kəsilir  

və  bu  kəsilmə  nöqtəsində sıçrayışı  

                                         ( f )x=1  = y ( 1 + 0 ) -  y (1 -0)  = 1 – 2 – 1 = - 2 

                                                                                       

 olur. (1)  dusturunu  tətbiq  etsək  alarıq:  

 121  x
dx

dy
     

Misal 4.  












1

1,

2

2

xx

xx
y

        funksiyasinin  törəməsini  hesablayaq: 

Həlli:   

Bu  funksiyanin  klassik mənada törəməsi 

                                      










12

1,2

xx

xx
y

            olar. 

     Baxılan  funksiya   x = 1  nöqtəsində  kəsilir  və  bu  kəsilmə  nöqtəsində  funksiyanın  

sıcrayışı 

(  f )  = y ( 1 + 0 ) -  y (1 -0)  = 1 – (– 1) = 2 

İndi  isə  biz  x = 1 nöqtəsini  oblastın  sol  hissəsinə  birləşdirə  bilərik. 

                                       

 

                                                  y 

Onda alarıq: 
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Digər  variantla  x = 1 nöqtəsini  oblastın  sdağ  hissəsinə  birləşdirsək  alarıq. 
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Beləliklə, baxılan funksiyanin  birinci  tərtib  törəməsini  y
/
 = φ (x) + 2 δ (x - 1) şəklində 

yazmaq olar.                                                                                                                                    

 

              Burada,                        
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬШАД  АГАЕВ, САФА АЛИЕВ, САХИБ АЛИЕВ 

О ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ДИРАКА 

 В  работе были изучены импульсная функция и дельта- функция Дирака. В ходе 

рассмотрения применений этих функций было установлено их значение в области 

математического анализа, физики(особенно в разделе механики). 

 В  работе поставленные цел достигнуты, то есть были достаточно подробно 

рассмотрены математический и физический подходы к определению функции Дирака, 

причем физический подход к определению осуществлен через решение физических задач 

об импульсе и  плотности материальной точки. Применение функции Дирака для 

нахождения производных разрывных функций было проиллюстрировано с помощью 

математических  и физических примеров, выявлена целесообразность применения дельта-

функции для нахождения производных разрывных функций. Теоретический материал 

подтверждается решением различных примеров. 

Таким образом, функция Дирака – одно из наиболее необходимых и широко 

применяемых понятий, как в физике, так и в математическом анализе. 

 Ключевые слова: дифференциальные, уравнение, эллииптический, нелинейный, 

классические решения 

 

SUMMARY 

ELSHAD AGAYEV, SAFA ALIYEV, SAHIB ALIYEV 

ON ONE APPLICATION OF DIRAC FUNCTIONS 

This article deals with the study of impulse function and delta Dirac function. During the 

process of consideration of application of these functions, their meaning in the field of 

Mathematical analysis, Physics (and especially in Mechanics) was determined. The aims of the 

work have been achieved, i.e. mathematical and physical approaches to definition of Dirac 

function have been properly considered. The physical approach to definition has been realized 

through solution of problems in Physics about impulse and density of material point.  
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The application of Dirac function for finding the derivatives of discontinuous  functions 

has been demonstrated with problems in Mathematics and Physics, the expediency of application 

of delta function for finding derivatives of discontinuous functions. Theoretical material is 

supported by solution of different examples. 

In this way delta Dirac function is one of the most important and widely used definitions 

both in Physics and in Mathematical analysis. 

Key words: differential equations, elliptical, nonlinear, classical solutions 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən 

təqdim edilmiĢdir) 
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HƏLLĠNĠN KƏSĠLMƏSĠ OLAN MEMBRANIN RƏQSLƏRĠ TƏNLĠYĠNDƏ 

BĠRĠNCĠ TƏRTĠB TÖRƏMƏLƏRĠN ƏMSALLARI ĠLƏ OPTĠMAL ĠDARƏETMƏ 

MƏSƏLƏSĠ 

 

ĠĢdə həllinin kəsilməsi olan membranın rəqslərinin bir qeyri-xətti tənliyi üçün əmsallarla 

optimal idarəetmə məsələsinə baxılıb. Optimal idarəedici-vəziyyət cütünün varlığı isbat edilib, 

optimallığın sinqulyar sistemi, yəni idarəedici-vəziyyət cütünün optimallığı üçün sinqulyar zəruri 

Ģərtlər çıxarılıb. 

Açar sözlər: həllinin kəsilməsi olan tənlik, idarəedici əmsallar, optimal idarəetmə, zəruri 

Ģərtlər 

 

GiriĢ. Məlumdur ki, rəqs və dalğa prosesləri ilə optimal idarəetmə 

məsələlərinin çox sayda tətbiqləri var. Belə proseslər üçün optimal idarəetmə 

məsələləri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) kitablarında və çoxlu jurnal məqalələrində 

öyrənilib. Əgər prosesin vəziyyətini təsvir edən tənliyin məxsusiyyəti varsa 

(onun həlli dayanıqsızsa, həllin kəsilməsi varsa və s.), belə tənliklər üçün 

optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşir (9). (9) 

işində belə məsələləri öyrənmək üçün üsul təklif edilib və bu üsulun köməyilə 

parabolik, hiperbolik, elliptik tip tənliklər üçün optimal idarəetmə məsələlərində 

optimallığın sinqulyar sistemi alınıb. 

Digər tərəfdən, əgər tənlikdə mühitin xarakteristikası olan əmsalların 

tapılması və ya əmsallarla optimal idarəetmə məsələlərinə baxılırsa, bu da öz 

növbəsində tədqiq olunan məsələlərin öyrənilməsini daha da çətinləşdirir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, belə məsələlər xüsusi törəməli tənliklər üçün tərs məsələlərlə 

sıx bağlıdır (10). Təqdim olunan işdə həllinin kəsilməsi olan membranın 

rəqslərinin bir qeyri-xətti tənliyində əmsallarla optimal idarəetmə məsələsinə 

baxılıb. Əvvəlcə optimal idarəedici-vəziyyət cütünün varlığı isbat edilib, sonra 

optimallığın sinqulyar sistemi alınıb. 

1. Məsələnin qoyuluĢu. Tutaq ki, proses           
silindrində  

   

   
            

  

   
      

  

   
                           (1) 

tənliyinin  

 |     |             
  

  
|
   

                   (2) 

sərhəd və başlanğıc şərtlərini ödəyən həlli ilə təsvir olunur, burada      

məhdud ,    sərhədi hamar olan oblastdır,               silindrinin yan 

səthi,      verilmiş ədəddir, 

                                    
 

 

    ,                  (3) 

verilmiş funksiyalardır,    
   

   
  

   

   
   Laplas operatorudur, 

     (           )   idarəedici funksiyadır. 

mailto:seferovazumrud@ymail.com
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Fərz edək ki, 

       {     (           )          
 ( ) |     |  

       |
   

   
|      

       }                  
 ( )                                  (4) 

burada                verilmiş müsbət ədədlərdir. 

Qeyd edək ki, (1), (2) məsələsinin verilmiş     ,       ,      ,      
funksiyaları üçün, ümumiyyətlə,   yə görə qlobal həlli yoxdur (9). Ona görə də 

apriori (1)-(4) və 

                   (5) 

münasibətlərini ödəyən {   }  cütlər çoxluğuna baxmaq lazımdır. {   }  cütü 

idarə-vəziyyət cütü adlandırılır (9). Əgər (1), (2), (4), (5) münasibətləri ödənərsə, 

{   } cütünü mümkün cüt adlandıracağıq. 
Fərz edək ki, mümkün {   } cütlər çoxluğu boş deyil.                                    

(6) 

Qeyd edək ki, əgər (5) şərti ödənərsə, (1), (2) sərhəd məsələsinin  

  {         (      
 

 

   )  
  

  
   (          )}  

fəzasından olan ümumiləşmiş həlli var (11,12), yəni    -da               
şərti və ixtiyari           ,          funksiyası üçün  

∫[ 
  

  

  

  
 

  

   

  

   
 

  

   

  

   
          

  

   
       

  

   
 ]      

 

 

 

 ∫      

 

 

        ∫      

 

 

 

inteqral eyniliyi ödənir. 

Aşağıdakı kimi məsələyə baxaq: elə {   } mümkün cütü tapmalı ki, o, 
mümkün cütlər çoxluğunda 

       
 

 
‖    ‖     

  
 

 
‖           ‖     

          

(7) 

funksionalına minimum qiymət versin, burada          ,             

verilmiş funksiyalardır. 

2. Optimal cütün varlığı. 

Teorem 1. Tutaq ki, (1), (2), (7) məsələsinin verilənləri yuxarıdakı (3)-(6) 

şərtlərini və 

         ,            şərtlərini ödəyərlər. Onda (1), (2), (7) məsələsində 

optimal cüt var, yəni  

                  , burada {   } mümkün cütlərdir. 

İsbatı. Tutaq ki, {         }   minimallaşdırıcı mümkün cütlər ardıcıllığıır, yəni  

       (         )                  

 (8) 

Onda   çoxluğunun tərifindən və (7) funksionalının ifadəsindən alınır ki, 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

288 

|  
      |    , |

   
   

   
|                               (9) 

‖    ‖
     

           , ‖       ‖       ,                       

(10) 

burada və sonralar c ilə qiymətləndirilən kəmiyyətlərdən və mümkün cütlərdən 

asılı olmayan müxtəlif sabitlər işarə olunur. 

(9) münasibətlərindən çıxır ki, {           
         

       } funksiyalar 

ailəsi     -da eyni dərəcədən kəsilməz və müntəzəm məhduddur.Onda Arsela-

Askoli teoreminə görə (13) hesab etmək olar ki,     olduqda 

  
         

                     ( )                  
(11)

 

               
       

        

Aydındır ki,  

      

   
         

     
   

   
   

     
   

   
           

tənliyinin sağ tərəfi       də məhduddur. Onda (11,12)-dəki məlum nəticələrə 

görə bu tənliyin (2) şərtləri daxilində həlli üçün  

‖    ‖
         

 
 

    
 ‖

     

  
‖
             

                  

qiymətləndirməsi doğrudur. n=2 olduğundan, burada ixtiyari sonlu   

ədədi üçün   
           daxilolma teoreminə görə (12) 

‖    ‖
             

   

və {    }          olduğu alınır, burada   nisbi kompakt 

çoxluqdur.Digər tərəfdən  

  
           daxilolmasının kompaktlığını da (12) nəzərə alsaq, {         } 

ardıcıllığından əvvəlki kimi işarə olunan elə alt ardıcıllıq seçmək olar ki,     

olduqda  

                    (      
 

 

   )                   (12) 

     

  
 

   

  
         (         )                       (13) 

                                                                 (14) 

                                            (15) 

İndi {         } mümkün cütünə uyğun (1), (2) məsələsinin ümumiləşmiş 

həllinin tərifini yazaq. Aydındır ki,                 və ixtiyari     
         funksiyası üçün 

∫ [ 
     

  

  

  
 
     

   

  

   
 
     

   

  

   
 (    )

 
    

     
   

   
  

 

 

 

   
     

   

   
 ]      ∫              ∫                
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inteqral eyniliyi doğrudur. Bu eynilikdə (11)-(15) münasibətlərini nəzərə 

almaqla limitə keçsək, alarıq ki,               və 

∫ [ 
   

  

  

  
 
   

   

  

   
 
   

   

  

   
          

 
   

   
 

 

 

   
 
   

   
 ]       

 ∫              ∫                

 

 

 

 

 

inteqral eyniliyi doğrudur. 

Beləliklə, (11), (16) münasibətlərini nəzərə alsaq, {     }  cütünün 

mümkün cüt olduğunu görərik. 

 İfadəsindən göründüyü kimi        funksionalı             də 

kəsilməz olduğundan, (14) və (15) münasibətlərindən alınır ki,  

          
                                    (17) 

Beləliklə, (8), (17) münasibətlərindən alınır ki, {     }  cütü optimal 

cütdür. Teorem 1 isbat olundu. 

3. Adaptasiya olunmuĢ cərimə funksionalı. 

İndi (9)-da olduğu kimi baxılan məsələdə hər hansı {     }  optimal 

cütünə adaptasiya olunmuş cərimə funksionalı daxil edək: 

  
              

 

  
‖
   

   
         

  

   
   

  

   
  ‖

     

 

  

 
 

 
‖    ‖     

  
 

 
[‖     

 ‖     
  ‖     

 ‖     
 ]         

(18) 

burada      funksiyaları 

            
   

   
           

 |                    
       

  
                              

(19)

 

şərtlərini ödəyirlər,     cərimə parametridir. 

İndi (18) funksionalının (19) şərtləri daxilində minimumunun tapılması 

məsələsinə baxaq. 

Teorem 2. Tutaq ki, (18), (19) məsələsinin verilənləri üzərinə qoyulmuş 

(3), (6) şərtləri ödənir.Onda (18), (19) məsələsində hər bir     üçün optimal 

cüt var, yəni 

  
    

    
      

{   } 
  
       

İsbatı. Tutaq ki, {  
   

   
   

}  minimallaşdırıcı ardıcıllıqdır, yəni  

        
    

      
    =   {   }   

          .     (20) 

  çoxluğunun və (18) funksionalının təyin qaydasından çıxır ki, 

|   
      |    , |

    
   

   

   
|             ,  

‖  
   

‖
     

          , 

 ‖  
   

     ‖
     

               . 
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Onda 

    
   

   
    

       
      

   

   
    

      
   

   
        |  

   
|
 

 

tənliyinin sağ tərəfi       də məhduddur. Bu tənlikdən və (2) şərtlərindən 

(11,12) işlərinin nəticələrini tətbiq etməklə alınır ki, 

‖  
   

‖
         

 
 

    
 ‖

   
   

  
‖
             

                  . 

Deməli, {  
   

   
   

}  ardıcıllığından elə alt ardıcıllığı ayırmaq olar ki 

(ümumiliyi pozmadan onu da əvvəlki kimi işarə edək),     olduqda 

aşağıdakı münasibətlər doğru olar: 

   
          

                     ( )                       

  
   

   
                (      

 
 

   )                 , 

   
   

  
 

   
 

  
         (         )                    

  
   

   
                                                     

                   , 

  
           

                                                      
Onda teorem 1-də olduğu kimi     olduqda limitə keçmək olar və limit 

{  
    

 } mümkün cütdür. 
  
       funksionalı             də kəsilməz olduğundan alarıq ki, 

         
    

      
       

    
    

     .                  (21) 

Beləliklə, (20) və (21) münasibətlərindən çıxır ki, teorem 2-nin hökmü 

doğrudur. Teorem 2 isbat olundu. 

Teorem 3. Tutaq ki, teorem 2-nin şərtləri ödənir və {      } (18), (19) 

məsələsinin hər hansı həllidir. Onda     olduqda  

   
    

                       ( )                

  
    

                                 , 

  
         

                                      , 

burada {     } seçilmiş optimal cütdür. 
İsbatı. (18), (19) məsələsindən alırıq ki,  

  
            {   }   

         
                     .   (22) 

  çoxluğunun və funksionalın tərifindən alınır ki, 

|   
    |    , |

    
    

   
|             , ‖  

 ‖                           

(23) 

Həmçinin alarıq ki, 
    

 

   
    

    
     

    
 

   
    

    
 

   
        √             (24) 

‖  ‖                      (25) 

  
 |      

                
   

      

  
               (26) 
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Buradan əvvəlki teoremlərdəkinə analoji olaraq alınır ki, {  
 } ardıcıllığı   

fəzasında məhdud çoxluğa daxildir. Onda {     }  ardıcıllığından elə alt 

ardıcıllığı ayırmaq olar ki (onu da əvvəlki kimi işarə edirik),     olduqda  

   
   ̂                      ( )                

  
   ̂                 (      

 
 

   )                 

   
 

  
 

  ̂

  
             (          )                 

  
   ̂                                , 

  
        ̂                                      

Onda alarıq ki,  ̂       funksiyası  ̂    ə uyğun (1), (2) məsələsinin 

ümumiləşmiş həllidir və  ̂    ̂   ̂     . Beləliklə, 

  
                  

 

 
‖    ̂‖     

 

 
 

 
[‖  

   ̂ ‖     
  ‖  

   ̂ ‖     
 ] 

bərabərsizliyindən 

   
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

  
            ̂  ̂  

 

 
‖    ̂‖     

 

 
 

 
[‖  

   ̂ ‖     
  ‖  

   ̂ ‖     
 ] 

bərabərsizliyi alınır. (22) münasibətindən çıxır ki, 

   
    
̅̅ ̅̅ ̅  

                  . Onda buradan alınır ki,    ̂  ̂          . 

Deməli, yalnız , 

    ̂  ̂           halı mümkündür, onda 
 

 
‖    ̂‖     

  
 

 
[‖  

   ̂ ‖     
  ‖  

   ̂ ‖     
 ]    

olur, yəni  ̂    
              ̂    . 

  
                  və        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                   olduğundan, 

buradan və (22)-dən alınır ki,  

                 , 
yəni  

                                    , 

  
                                        . 

Teorem 3 isbat olundu. 

4. Optimallıq üçün zəruri Ģərt. 

Teorem 4. Tutaq ki, (1), (2), (4), (7) məsələsində (3), (5), (6) şərtləri 

ödənilir və {     } bu məsələdə optimal cütdür. Onda elə {       } üçlüyü var 
ki, aşağıdakı münasibətlər ödənir: 

    

   
             

    

   
   

    

   
                           (27) 

    

   
           

 

   
   

     
 

   
   

           
              

     (28) 

  |                     
        

  
                           (29) 
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 |                
       

  
  [           ]                       

(30) 

     (      
 

 

   )  
   

  
   (         )     (31) 

    (      

 

 

 

   )    
  

  
   (      

 
 

 

 

   )        (32) 

(  

 

 

 

      

 
 

 

 

   - kəsr tərtibli Sobolev fəzalarıdır (9)), 

∫ [ 
   

   
      

    
   

   
      

  ]                   
 

 
      (33) 

Qeyd edək ki, (28), (29) məsələsi (1), (2), (7) məsələsinə qoşma məsələ 

adlanır. 

İsbatı. Teoremi isbat etmək üçün (18), (19) məsələsinin həlli olan {     } 
mümkün cütü üçün optimallığın zəruri şərtləri olan 

 

  
  
           |             ̅              

       

  
      

 |           (34) 

və 
 

  
  
                |                    (35) 

münasibətlərini açıq şəkildə yazaq. 

  
           

 
 

 
‖        ‖     

  
 

 
‖                    ‖     

 

  

 
 

  
‖
         

   
                      

        

   
    

        

   

       ‖
     

 

  

 
 

 
‖        ‖     

  
 

 
[‖      

 ‖     
  ‖      

 ‖     
 ] 

olduğundan, buradan   ya görə törəmə alıb, onu (34)-ə görə sıfra bərabər 

etsək, yaza bilərik:  
 

  
  
           |   

 ∫       
          ∫   

 

 

 

 

                     

 
 

 
∫ [

    
 

   
    

    
     

 
   

 

   
    

 
   

 

   
       ]  

 

 

 

 [
   

   
       

      
 

  

   
    

 
  

   
]      ∫   
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       ̅     |                
       

  
                 

Burada  

         
 

 
[
    

 

   
    

    
     

 
   

 

   
    

 
   

 

   
       ] 

götürsək, alarıq: 

 ∫       [
   

   
       

      
 

  

   
    

 
  

   
]      

 

 

 

 ∫        
       ∫    

           ∫    
 

 
      

 

 

 

 

                 .      (36) 

(36) münasibəti onu göstərir ki,         funksiyası  
    

 

   
    

     
    

 

   
    

     
 

   
    

     
   

        
     

                             

(37) 

    |                 
        

  
  [  

           ]                    

(38) 

məsələsinin zəif həllidir.  

Eyni ilə (9, səh. 163-167) işindəki kimi isbat etmək olar ki, (37), (38) 

məsələsinin həlli üçün 

‖  ‖
         

 
 

    
 ‖

   

  
‖
             

                  

qiymətləndirməsi dogrugur ve onun  (37).(38) meselesinin 

  {       (      

 

 

 

   )  
  

  
   (      

 
 

 

 

   ) } 

fəzasında yeganə zəif         həlli var. Onda     olduqda limitə keçsək və 

teorem 3-ü nəzərə alsaq,         funksiyasının limiti olan        funksiyası 

(28), (30) qoşma məsələsinin   fəzasından olan həlli olar. 

  
                 

 

 
‖     ‖     

   

 
 

  
‖
    

   
       

                 
   

   
                

   

   

       ‖
     

 

  

 
 

 
‖     ‖     

 

 
 

 
[‖                

 ‖     
 

 ‖                
 ‖     

 ] 

olduğundan, buradan   ya görə törəmə alıb, onu (35)-də nəzərə alsaq, 
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∫ [

    
 

   
    

    
     

 
   

 

   
    

 
   

 

   
  ] [        

   

   

 

 

         
   

   
]       

 ∫[       
                  

          ]               

 

 

 

olar. Əgər burada 

         
 

 
[
    

      

   
    

         
          

 
   

      

   

    
 
   

      

   
       ] 

işarələməsini nəzərə alsaq, yaza bilərik: 

 ∫       [              
        

   
         

        

   
]      

 

 

 

 ∫ [          
                     

          ]               
 

 

       (39) 

Kompaktlıq haqında (11), (14) teoremlərindən istifadə etsək, alarıq ki, 

    olduqda                      də güclü. Digər tərəfdən {  
 } 

ardıcıllığı   fəzasında məhdud çoxluğa daxil olduğundan,     olduqda 
   

   
 

   

   
                     də zəif və       

  C(  ̅ )-da müntəzəm 

olduğundan, (39) bərabərsizliyində teorem 3-ü nəzərə almaqla limitə keçsək, 

(33) bərabərsizliyinin doğruluğunu alarıq. Teorem 4 isbat olundu. 

Qeyd 1. Əgər (1) tənliyinə     əvəzinə     toplananı daxil olarsa, 

yuxarıda alınan nəticələrə analoji nəticələr bu halda da doğrudur. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗУМРУД САФАРОВА 

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА В УРАВНЕНИИ КОЛЕБАНИЙ 

МЕМБРАНЫ С РАЗРЫВНЫМ РЕШЕНИЕМ 

 В работе рассмотрена задача оптимального управления с коэффициентами для 

одного нелинейного уравнения колебаний мембраны с разрывным решением. Доказано 

существование оптимальной управление- пары управляющий-состояние, выведена 

сингулярная система оптимальности, то есть сингулярные необходимые условия 

оптимальности пары управляющий-состояние. 

Ключевые слова: уравнение с разрываным решеним, управляющие 

коэффициенты, оптимальное управление, необходимые условия 

 

SUMMARY 

ZUMRUD SAFAROVA 

OPTIMAL CONTROL PROBLEM WITH COEFFICIENTS OF THE FIRST ORDER 

DERIVATIVES FOR EQUATION OF OSCILLATIONS OF MEMBRANE WITH 

DISCONTINUOUS OF SOLUTION 

In this study, the problem of optimal control with coefficients for a nonlinear equation of 

membrane with   discontinuous solution is considered. The existence of an optimal control-

situation pair has been proved, the singular system of optimality, so the singular necessary 

conditions of optimality of control-situation pair has been derived. 

Keywords: equation with discontinuous solution, controlling coefficients, optimal 

control, necessary conditions 

 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən 

təqdim edilmiĢdir) 
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EKSPONENTLƏR SĠSTEMĠNĠN RĠSS BAZĠSLĠYĠ 
 

CırlaĢan      əmsallı eksponent sistemə baxaq. 

{                                }
   

       

Burada        |     |   
     [    ] seqmentində kompleks qiymətli funksiyadır:     -isə 

aĢağıdakı kimi ifadə olunmuĢdur.  

     ∏   |
    
 

|
  

         

 

   

 

{  }[    ] {  }    hər hansı ədədlər çoxluğudur. 

{                   }         (3) 

(3) sistemi L2 fəzasında Riss bazisi təĢkil edir. {  
       

    }        -ilə (3) sisteminə 

biortoqonal sistemi iĢarə edək, yəni 

         ∫             
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      

 

  
  

∫            
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    

 

  

 

∫             
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      

 

  

 

∫             
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 

  

 

 

     -kroneker simvoludur. 

Nəticə olaraq alırıq ki, (1) sistemi Bessel bazisi deyil, L2 fəzasında Riss bazisi deyil. 

           ̅̅ ̅̅  Ģərti ödənildikdə (1) sistemi L2 fəzasında Hilbert bazisi təĢkil edir. 

Açar sözlər: Riss bazisi, biortoqonal əmsal, qoĢma məsələsi, Hilbert bazisi 

 

 Cirlaşan ω(t) əmsallı aşağıdakı eksponentlər sisteminə baxaq: 

{                                }
   

      (1) 

Burada       |     |        [    ] - seqmentində kompleks 

qiymətli funksiyadır; ω(t)-isə aşağıdakı kimi ifadə olunmuşdur: 

     ∏ {   |
    

 
|}

   
          (2) 

{  }         {  }   - hər hansı həqiqi ədədlər çoxluğudur. (1) sisteminin L2 

Hilbert fəzasında Riss bazisliyinə baxılmışdır. Bu məsələ {
 

√  
        }

  

  

 

şəklində eksponentlər sisteminə nəzərən B.F.Qaboşkinin (1) və K.J.Babenkonun 

(2) işlərində tədqiq olunmuşdur. 

 Tutaq ki, A
±
(t) və ω(t) funksiyaları aşağıdakı şərtləri ödəyirlər: 

1)       [    ] – parçasında hissə-hissə  Hölder funksiyalardır, {  } 
  –

isə                  funksiyasının (-π;π) intervalında kəsilmə nöqtələri 

çoxluğudur. 
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2) |     |         intervalında ölçülən funksiyalardır, həmçinin aşağıdakı 

şərti ödəyirlər: 

       {|     |   |     |  }       
(-π:π) 

 

3) {  } 
     {  } 

   çoxluqları kəsişmir, yəni 

{  } 
  {  } 

    

{  } 
           funksiyasının         ̅̅ ̅̅   nöqtələrində sıçrayışlarını işarə edək, 

yəni 

                                 ̅̅ ̅̅  
Aşağıdakı teorem doğrudur. 

Teorem. Fərz edək ki, A
±
 və ω(t) funksiyaları 1)- 3) şərtlərini ödəyirlər. Onda 

 
 

 
    

 

 
         ̅̅ ̅̅  

                      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
şərtləri ödənildikdə (1) sistemi h2  fəzasında onda və yalnız onda Riss bazisi 

təşkil edər ki,     

           ̅̅ ̅̅   olsun. Burada hr+1=θ(-π+0)-θ(π-0). 

İsbatı. Əvvəlcə aşağıdakı eksponentlər sisteminə baxaq: 

{                   }
       

    (3) 

Teoremin şərtlərindən və B.T.Bilalovun (3) işindən alırıq ki, (3) sistemi L2 

fəzasında Riss bazisi təşkil edir. {  
       

    }        –ilə (3) sisteminə 

biortoqonal sistemi işarə edək, yəni 

         ∫             
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      

 

  
  

∫            
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    

 

  

 

∫             
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      

 

  

 

∫             
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 

  

 

Burada,     -Kroneker simvoludur. 

(3)-işindən alınır ki,   
     funksiyaları          ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Nöqtələrinin  kafi kiçik ətrafında hər yerdə |  
    |      şərtini 

ödəyiblər. Buna görədə (1) sistemi L2 fəzasında minimaldır və ona biortoqonal 

sistem aşağıdakı şəkildədir: 

  
     

  
    

    
       

     
  
    

    
      

İndi əvvəlcə fərz edək ki,    {     }  nömrəsi var ki,       olur. 

Onda L2 fəzasında f(t) funksiyası var ki, onun üçün 
    

    
 nisbəti L2  fəzasına daxil 

deyildir. 

 (3) sisteminə görə      
    

    
 funksiyasının biortoqonal əmsallarını 

{  
    

 }        –ilə işarə edək. 
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Onda (3) sisteminin L2 fəzasında Riss bazisliyindən alarıq ki,  

∑|  
 |  |  

 |    

 

 

sırası dağılandır. Digər tərəfdən {  
 } ədədləri f(t) funksiyasının (1) sisteminə 

görə biortoqonal əmsallarıdır, yəni 

  
  ∫        

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ∫        
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 

  

 

  
. 

 Beləliklə nəticədə alırıq ki, bu halda (1) sistemi Bessel bazisi deyil. 

Deməli L2 fəzasında Riss bazisi deyildir. 

 İndi fərz edək ki, 

∑|  
 |  

 

|  
 |     

Sırası hər hansı {  
      

 }    ədədlər ardıcıllığı üçün yığılır. (3) sistemi 

L2 fəzasında Riss bazisi təşkil etdiyindən, L2 fəzasından elə F(t) funksiyası var 

ki, onun üçün {  
 } ədədlər ardıcıllığı bu funksiyanın (3) sisteminə görə 

biortoqonal əmsallıdır. Yəni  

  
  ∫       

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
 

  

 

          hasilini f(t) ilə işarə etsək alarıq: 

  
  ∫       

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
 

  

 

 Tamamilə aşkardır ki, əgər       ̅̅ ̅̅  üçün      olarsa, onda f(t) 

funksiyası L2 fəzasına daxil olar.   
  

  
    

    
 ifadəsindən çıxır ki, 

{  
         

    }    sistemi L2 fəzasına daxildir.  

 Göstərək ki, bu cür funksiya yeganədir. Teoremin şərtindən çıxır ki, 

[    ]   funksiyası L2  fəzasına daxildir. Fərz edək ki, L2 fəzasına daxil olan 

başqa fo(t)funksiyası var ki, 

  
  ∫         

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    ∫        
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

 

  

 

  

 

 Burada       
     

    
  Aşkardır ki, bu funksiya L1(-π; π) fəzasına daxildir. 

(3) sisteminin L2 fəzasında Riss bazisliyindən alırıq ki, ona biortoqonal 

{  
         

    }    sistemi L2 fəzasında tamdır. Nəticədə alırıq ki, bu sistem 

L1  L1(-π; π)  fəzasında tamdır. Beləliklə alırıq ki, 

  ∫ [          ]  
    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     

 

  

 

 Bu münasibətdən alırıq ki, F(t)=Fo(t) və f(t)=fo(t) . 

 Nəticədə alırıq ki,            ̅̅ ̅̅  şərti ödənildikdə (1) sistemi L2 

fəzasında Hilbert bazisi təşkil edir. Hər hansı    {     }  nömrəsi üçün 

      halına baxaq. Onda L2 fəzasında elə F(t) funksiyası var ki,           

hasili L2 fəzasına daxil deyildir. Fərz edək ki, {  
  } ədədləri F(t) funksiyasının 

(3) sisteminə görə biortoqonal əmsallarıdır. 

  
  ∫       

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
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(3) sisteminin L2 fəzasında Riss bazisliyindən alarıq ki, 

∑|  
 |  

 

|  
 |     

Sırası yığılır.           hasili f(t) ilə işarə etsək, alarıq ki, {  
  } 

ədədləri bu funksiyasının (1) sisteminə görə biortoqonal əmsallarıdır. 

  
  ∫       

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
 

  

 

Eynilə {  
         

    }    sisteminin L1 fəzasında tamlığından və f(t) 

funksiyası yeganədir. Nəticədə baxdığımız halda (1) sistemi Hilbert sistemi 

deyildir və beləliklə L2 fəzasında Riss bazisi təşkil etmir. 

 Fərz edək ki,            ̅̅ ̅̅   L2 fəzasında istənilən f(t) funksiyasını 

götürək. Aşkardır ki,      
     

    
 funksiyası L2 fəzasına daxildir. (3) sisteminin 

L2 fəzasında Riss bazisliyindən alırıq ki,  

∑|  
 |  

 

|  
 |     

 Burada, {  
  } ədədləri F(t) funksiyasının (3) sisteminə görə biortoqonal 

əmsallarıdır: 

  
  ∫        

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
 

  

 

 Digər tərəfdən , {  
  }  ədədləri f(t) funksiyasının (1) sisteminə görə 

biortoqonal əmsallarıdır. Bu halda (1) sistemi L2 fəzasında Bessel bazisi təşkil 

edir. 

Teorem isbat olundu. 

 Bu teoremdən aşağıdakı nəticələr alınır: 

Nəticə 1. Fərz edək ki,   
          funksiyaları 1)-3) şərtlərini ödəyirlər. 

Və aşağıdakı bərabərsizliklər ödənilir: 

                ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           |  |  
 

 
      ̅̅ ̅̅  

 Burada                            sistemi L2 fəzasında onda və 

ancaq onda Hilbert bazisi təşkil edər ki,            ̅̅ ̅̅  olsun. 

Nəticə2. Fərz edək ki, teoremin bütün şərtləri ödənilir. (1) sistemi L2 

fəzasında onda və ancaq onda Bessel bazisi təşkil edər ki,         olsun. 

Qeyd: İşdə istifadə olunan bəzi terminləri aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik. 

Fərz edək ki, H Hilbert fəzasında {  } ‖  ‖              bazisi 

verilmişdir. Qoşma bazisi {  } ilə işarə edək. N.K.Bari (4) aşağıdakı terminləri 

daxil etmişdir: 

1) Əgər istənilən     üçün ∑ |      |
  

    sırası yığılırsa onda {  } 
bazisi Bessel bazisi adlanır. 

2) Əgər istənilən  ∑   
    

     {  }  ədədlər ardıcıllığı üçün, elə 

    tapılarsa ki, (x,yk)=ck  olsun, onda {  } bazisi Hilbert bazisi 

adlanır. 

3) Əgər {  }  bazisi eyni zamanda Bessel və Hilbert bazisləri olarsa, 

onda ona Riss bazisi deyilir. 
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РЕЗЮМЕ 

АРЗУ САФАРОВА  

БАЗА РИСС ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Рассмотрим экспоненциальную систему с коэффициентом C (t). {A ^ + (t) ω (t) e ^ int: 

A ^ - (t) ω (t) e ^ (- i (n + 1) t)} _ (n≥0) (1) Здесь A ^ ± (t) ≡ | A ^ ± (t) | e ^ (iz ^ ± (t)) - 

комплексная функция на отрезке (- π: π): ω (t) выражается следующим образом. ω (t) ≡∏_ 

(i = 1) ^ e  [s  [в | (t-τ_i) / 2 |  ] ^ (β_i) (2)  ]{τ_i} (- π: π): {β_i}  R - это множество любых 

чисел. {A ^ + (t) e ^ int: A ^ - (t) e ^ ikt} _ (n≥0, k≥1) (3) 

Система образует базу Рисса в пространстве L2. { [E_n  ] ^ + (t)  [, e  ] _k ^ - (t)} _ 

(n≥0, k≥1) Обозначим биортогональную систему через (3), т.е. ∫ _ (- π) ^ π  [A ^ + (t) e ^ int ∙ 

(e_m ^ + (t) dt)   = δ_ (нм,)  ] 

∫ _ (- π) ^ π [A ^ + (t) e ^ int ∙ (e_m ^ - (t) dt)   = 0,  ] 

∫ _ (- π) ^ π  [A ^ - (t) e ^ (- int) ∙ (e_m ^ - (t) dt)   = δ_ (нм,) 

∫ _ (- π) ^ π  [A ^ - (t) e ^ (- int) ∙ (e_m ^ + (t) dt)   = 0  ] 

δ_ (нм,) - символ короны. В результате получаем, что (1) является не базой Бесселя, 

а базой Рисса в пространстве L2. При выполнении условия β_i≥0,  i = (1, e)   система (1) 

образует гильбертову базу в пространстве L2. 

Ключевые слова: база Рисса, биортогональный коэффициент, задача о вложении, 

базис Гильберта    

 

SUMMARY 

ARZU SAFAROVA  

THE RIESS BASE OF THE EXPONENTIAL SYSTEM 

Consider an exponential system with a coefficient C(t). {A ^+(t) ω(t) e^ int: A ^ - (t) ω(t) e^ (- 

i(n + 1) t)} _ (n≥0) (1) Here A^ ± (t) ≡ | A^ ± (t) |e ^ (iz^±(t)) - the complex function on the 

segment (- π: π): ω (t) is expressed as follows. ω (t) ≡∏_ (i = 1) ^ e  [s  [V | (t-τ_i) / 2 |  ] ^ 

(β_i) (2)  ]{τ_i} (- π: π): {β_i} ⊂R is the set of all numbers. {A ^ + (t) e ^ int: A ^ - (t) e ^ 

ikt} _ (n≥0, k≥1) (3) 

The system forms a Riesz base in the space L2. {Ee_n  ] ^ +(t)  [, e  ] _k^ -(t)}_ (n≥0, k≥1) Let 

biorthogonal system through (3), i.e. ∫ _ (- π) ^ π  [A ^ + (t) e ^ int ∙ (e_m ^ + (t) dt) = δ_ 

(nm)  ]  

∫ _ (- π) ^ π [A ^ + (t) e ^ int ∙ (e_m ^ - (t) dt) = 0,  ] 

∫ _ (- π) ^ π  [A ^ - (t) e ^ (- int) ∙ (e_m ^ - (t) dt) = δ_ (nm) 

∫ _ (- π) ^ π  [A ^ - (t) e ^ (- int) ∙ (e_m ^ + (t) dt) = 0  ] 

δ_ (nm,) is the crown symbol. As a result, we get that (1) is not a Bessel base, but a Riesz base 

in the L2 space. When the condition β_i≥0, ∀i = (1, e) is met, the system (1) forms a Hilbert 

base in the L2 space. 

Keywords: Riesz base, biorthogonal coefficient, embedding problem, Hilbert basis 

 

 
(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. 
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TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, pedagogy 

and psychology, mathematics, still not published and having research results at a scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the name 

with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters by font 

size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should be 

indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold and 

in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, and 

at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in other 

languages on the right corner  should be indicated  the author’s (co-authors) name and surname 

of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the summary  

should be given in lower case letters in the font size of ―12‖ pt. Keywords should not exceed 10 

words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of ―12‖ pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  ―list of literature‖ should be  written in the middle of the page, in 

the font size of ―12‖ pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 
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