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AQRAR SEKTORDA ĠNNOVASĠYALI  ĠDARƏETMƏ VƏ ONUN XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Kənd təsərrüfatında innovasiya siyasətinin artırılmasının baĢlıca istiqamətləri nəticə 

etibarilə müəyyən dövlət tədbirlər sistemindən ibarət olmaqla, elmi nailiyyətlərin, texnikanın 

istehsala tətbiq olunması, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına yardım göstərilməsi üzrə innovasiya 

proseslərinin bütün təĢkilati formalarının fəaliyyətinin aktivləĢdirilməsi məsələləri qarĢıda duran 

əsas məsələlərdəndir.  

Məqalədə elmi nailiyyətlərin çoxkanallı informasiyanın təĢkili üçün aqrar sənaye 

kompleksinin ixtisaslaĢmıĢ informasiya xidmətinin inkiĢaf etdirilməsi, innovativ prosesin bütün 

səviyyələri üzrə kadrların kütləvi Ģəkildə yenidən hazırlığının təĢkili, innovasiya prosesinin 

inkiĢafının təĢkilati formalarının növbəti təkmilləĢdirilməsi və texnoparklar, texnopolislər, elmi-

istehsal sistemləri-innovasiya mərkəzləri, innovativ-konsultasiya mərkəzləri və b. kimi 

inteqrasiya edilmiĢ formalaĢmaların geniĢləndirilməsi və Azərbaycanda kənd təsərrüfatının, onu 

sahələrinin və müəssisələrin optimal inkiĢaf yolu üzrə məsələlərin həlli yalnız proqnoz 

tədqiqatları əsasında həyata keçirilməsinin mümkün həll yollarına toxunulmuĢdur 

Açar sözlər: Aqrar sektor, innovasiya prosesi, idarəetmə, informasiya xidməti, təĢkilati 

formaların təkmilləĢdirməsi. 

 

Aqrar sahədə inkişafın təmin olunmasında müasir tələblərə cavab verən 

idarəetmə prinsiplərinin, idarəetmə mexanizmlərinin olması vacib şərtdir. 

İstehsal prosesinin təşkili zamanı innovasiyaların tətbiqi təkcə istehsal amillərini 

texniki və əsaslanmağı, mütərəqqi idarəetmə üsullarından istifadə etməsi, 

nəzarət, informasiyaların qəbulu, emalı və qərarların verilməsi üzrə daha təkmil 

idarəetmə sisteminin təşkili və s. kimi məsələləri qeyd etmək olar. Makroiqtisadi 

səviyyədə idarəetməyə dövlətin aqrar sahədə elmi-texniki tərəqqinin 

sürətləndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi təhsil, kadr hazırlığı siyasəti, 

elmi-tədqiqatların təşkili və onun nəticələrinin tətbiqi, aqrar sahə üçün innovativ 

inkişaf strategiyasının hazırlanması, sahədə innovasiyalara investisiyaların 

stimullaşdırılması üçün, vergi və kredit güzəştlərinin tətbiqi, yeni texnologiyala-

rın tətbiqinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, innovasiya sahəsində qanunverici-

liyin təkmilləşdirilməsi və s.-ni aid etmək olar.  

Aqrar sektorda innovasiya sistemi maddi-texniki resursların mövcudluğu 

və elmi-texniki potensialla müəyyənləşir. İnnovasiya siyasətinin məqsədi 

məhsulun rentabelli istehsalı, makrosəviyyədə isə innovasiya fəallığının 

artırılması üçün şəraitin yaradılması, elmi mexanizmlərin formalaşdırılmasından 

ibarətdir. Məhz həmin mexanizmlərin köməyi ilə istehsalın təşkilati, iqtisadi, 

texniki və texnoloji yeniləşdirilməsi prosesi həyata keçirilir. İnnovasiya 

siyasətinin formalaşdırılmasında bir sıra mühüm amillərin nəzərə alınması 

vacibdir:  
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-İnnovasiya bazarında, iqtisadiyyatda, məhsulların və texnologiyaların 

çeşidində strateji dəyişikliklərin qabaqcadan proqnozlaşdırılması;  

-innovasiya qərarlarına müvafiq münasibət bildirilməsi və onların 

dəstəklənməsi üçün zəruri tədbirlərin hazırlanması;  

-innovasiya dinamikasının ilkin şəraitinin aşkar edilməsi  

         Aqrar-iqtisadi aqrar sahədə innovasiya sferanın xüsusiyyətlərini özündə 

əks etdirən əlamətlərə görə təsnifatlaşdırılır. Bu əlamətlərə görə innovasiyalar 

aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:  

- seleksiya-genetik;  

- istehsal-texnoloji;  

- təşkilati idarəetmə;  

- sosial-iqtisadi;  

- ekoloji innovasiyalar  

Burada kənd təsərrüfatının innovasiya yönümlü inkişafının əsası birinci 

tipə aiddir. Xəstəliklərə, zərərvericilərə və ətraf mühitin əlverişsiz amillərinə 

davamlı bitkilərin yeni sortları və hibridləri, heyvanların və quşların yeni cinsləri 

aiddir.  

Kənd təsərrüfatında istehsalın xüsusiyyətlərin fərqləndirici xüsusiyyətləri 

innovasiyaların idarə edilməsində də fərqlərin olmasına səbəb olmuşdur. Burada 

qeyd olunmalı məsələlərdən biri bu sahədə əmtəə istehsalı üçün lazım olan əsas 

resurslar insan əməyi ilə yaradılmayan bitki, heyvan, torpaq, iqlim və hava 

şəraitidir. Bu resursların fəaliyyəti iqtisadi qanunlara deyil, təbiət qanunlarına 

əsaslanır. Bitki və heyvanların təkrar istehsalından ibarət təbii proses bilavasitə 

insan həyatının təkrar istehsalında məzmunlu və həlledici vasitə olduğuna görə, 

iqtisadiyyatın bu sahəsində bütün təşkilati proseslər, idarəetmə, sosial-iqtisadi, 

texniki-istehsal, innovasiya və bazar prosesləri onların bazasında inkişaf edən 

bioloji proseslərin qanunauyğunluqlarına tabe edilməlidir. Kənd təsərrüfatında 

innovativ texnologiyaların tətbiqi bu sahədə mövcud olan təbii istehsal 

resurslarının qorunmasını təmin etməlidir.  

Kənd təsərrüfatında nəticələrin əldə edilməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyin 

yüksək olması səbəbindən risk səviyyəsi də yüksəkdir. Belə ki, hava şəraiti, 

iqtisadi risklər, qiymətlər, kreditvermə, idarəetmə, o cümlədən innovasiya 

proseslərinin yüksək risk səviyyəsi aqrar sahəyə xas olan cəhətlərdir. Elmi-

tədqiqatların və onun nəticələrinin maliyyələşdirilməsi, məsrəflərlə nəticələr 

arasındakı vaxt fərqi və bir çox başqa risklər innovasiya məhsullarına tələbatın 

qeyri-müəyyən olmasını şərtləndirdiyindən özəl sərmayədarlar kənd təsərrüfatı-

na kapital qoyuluşlarından çəkinirlər.  

İstehsal-texnoloji innovasiyalar aqrar sahənin müxtəlif istiqamətləri üzrə 

yeni məhsulların hazırlanmasının, istehsal prosesinin reallaşdırılmasının yeni 

üsul və formalarının, yeni prinsiplərinin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu texnologi-

yaların tətbiqi yeni növ məhsulların hazırlanması, yaxud ənənəvi məhsulların 

keyfiyyətinin artırılması, istehsal xərclərinin aşağı salınması, texnoloji 

məhsuldarlığın artırılması, iş qüvvəsinə qənaət etməyə imkan verən texnologi-

yaların tətbiqində özünü göstərir.  



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Bitkiçilik məhsullarının istehsalında, saxlanılmasında və emalında tətbiq 

edilən mütərəqqi texnologiyalar, heyvanların bəslənməsinin yeni metod və 

formaları da innovasiyaların bu tipinə aid edilməlidir.  

Təşkilati-idarəetmə innovasiyaları inteqrasiya tipli strukturların formalaş-

masında, informasiya-məsləhət xidmət sahələrinin və sistemlərinin yaradılma-

sında institusional yenilikləri əhatə edir.  

Aqrar sahədə innovasiyalı sahibkarlığın maliyyə təminatı adekvat maliyyə-

investisiya mexanizminin yaradılmasını tələb edir. Sahədə innovasiyaların 

investisiyalaşması ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı, tarazlı regional inkişaf və 

elmi-texniki siyasətin prioritetlərinə əsaslanmalı, investorlar üçün innovasiya 

yönümlü imtiyazlı fəaliyyət rejimləri yaradılmalıdır. İnnovasiyaların investisiya-

laşdırılmasının perspektivli forması olan innovasiya fondlarının yaradılması - 

mənbələrin müxtəlifliyi və çoxsaylı olmasını, risklərin bölgüsü və yenidən 

bölgüsünün adekvat mexanizminin fəaliyyət göstərməsini, dövlət və özəl 

bölmənin alyansını nəzərdə tutmalıdır. Aqrar sahədə innovasiyalı sahibkarlığın 

əlverişli investisiya mühiti gömrük-vergi stimullaşdırılmasını, haqsız rəqabətlə 

və inhisarçılıqla fəal mübarizəni, intellektual mülkiyyətin səmərəli qorunmasını, 

normativlərin və standartların hazırlanması prosesinin sadələşdirilməsini və s. 

nəzərdə tutur (5). 

Aqrar sahədə innovasiyalı fəaliyyətin inkişafının təmin edilməsində ən 

mühüm faktorlardan biri də mütəxəssis və kadr hazırlığı sisteminin təkmilləşdi-

rilməsi, aqrar sahənin tələblərinə uyğun müasir texnologiyaları hazırlayacaq, 

onları idarə edə biləcək yüksək ixtisaslı kadrların sahədə fəaliyyətini stimullaş-

dıracaq mexanizmlərin formalaşdırılması, kadr hazırlığının strukturunun sahənin 

tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən 

təsərrüfat subyektləri ilə elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrinin əməkdaşlığı-

nı təmin edəcək fəaliyyət mühitinin yaradılması istiqamətində dövlətin strateji 

siyasətinin reallaşdırılmasıdır.  

Aqrar sahədə dövlətin innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsinin əsas 

istiqamətləri bunlardır:  

- fundamental və tətbiqi araşdırmaların fəallaşdırılması;  

- innovasiya fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatı, intellektual mülkiyyətin 

obyektlərinin qorunması və onların təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edilməsi;  

- elmi-texniki nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin istehsalda mənimsənil-

məsinin sürətləndirilməsi;  

- elmi-texniki araşdırmaların sertifikatlaşdırılması və tətbiq eilməsi, kadrların 

hazırlanması sisteminin innovasiya prosesinin infrastrukturunun inkişaf 

etdirilməsi;  

- əmtəə istehsalçılarının innovasiya fəaliyyəti üçün dövlət dəstəyi;  

- innovasiya layihələri və proqramlarının ekspertiza və seçimi üçün müsabiqə 

sisteminin təkmilləşdirilməsi;  

- aqrar sahənin bütün səviyyələrində innovasiya proseslərinin idarə edilməsi və 

stimullaşdırılması üçün iqtisadi mexanizmin yaradılması;  

- mülkiyyət islahatı və innovasiya sahəsində sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi;  
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- aqrar sahədə innovasiya fəaliyyətinin təşkilində beynəlxalq əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi və s. (3) 

Aqrar sahədə innovasiyaların tətbiq dairəsi olduqca genişdir. Bu sahənin 

təşkilati-idarəetmə mexanizm və strukturlarının formalaşmasına da təsir göstər-

mişdir. Təşkilati-idarəetmə mexanizminin fəaliyyəti aqrar sahədə intensivləşmə-

nin aparılmasında, innovasiyaların tətbiqində və inkişafında önəmli rola 

malikdir. İnnovasiyaların inkişafı birinci növbədə elmi-tədqiqatları həyata 

keçirən institut və laborotoriyaların inkişafını tələb edir. Ölkəmizdə bu sahənin 

innovasiyalarla təminatının yaxşılaşdırılmasında 20-dək institut, Aqrar Elm 

Mərkəzi və ona tabe olan 14 elmi-tədqiqat institutu, müxtəlif regionlarda 

yerləşən bölgə Təcrübə Stansiyaları, dayaq məntəqələri, təcrübə təsərrüfatları 

fəaliyyət göstərməkdədir. Onların bu sahədəki tədqiqatları aşağıdakı istiqamətlər 

üzrə innovasiyaların inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirilmiş fəaliyyətləri əhatə 

edir:  

- torpaq və su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması, münbitlik 

səviyyəsinin yüksəldilməsi;  

- ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində yerli məhsul istehsalının və 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi;  

- bitkiçilik və heyvandarlıqda resursqoruyucu texnologiyaların mənimsənilməsi;  

- kənd təsərrüfatı bitkilərinin genefondunun qorunması, seleksiya və 

heyvandarlıqda cins işinin yaxşılaşdırılması;  

- istehsal və xidmət prosesində iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi;  

- yerli məhsullar istehsalının təşkili və təsərrüfat formalarının səmərəli idarə 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi;  

- aqrar sahədə maliyyə-kredit, vergi, sığorta, qiymət sisteminin təkmilləşdiril-

məsi;  

- yeni texnika və texnologiyanın yaradılması və təkmilləşdirilməsi;  

- məhsulun istehsalı və marketinqi sisteminin təkmilləşdirilməsi;  

- aqrar sahənin daxilində müvafiq sahələr üzrə istehsalın və xidmətlərin inteqra-

siyası, stimullaşdırılması;  

- ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təşkili;  

- mövcud istehsal, əmək və maliyyə potensialından səmərəli istifadə edilməsi;  

- yem istehsalının artırılması və ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi;  

- ətraf mühitdən istifadə və ekoloji tarazlığın mühafizəsinin təşkili;  

- gübrələrdən istifadə, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı səmərəli mübarizə aparıl-

ması;  

 -kəndin sosial inkişafı və məşğulluğun yüksəldilməsi və s. (4)  

        Ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında 

innovasiyaların inkişafı istiqamətində aqrar sahədə bir sıra işlər görülmüşdür. 

Dövlətin dəstəyi ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqrar sahədə 

heyvandarlıq, bitkiçilik və digər istiqamətlər üzrə istehsal və emal prosesinin 

daha mütərəqqi texnika və texnologiyalarla inkişafına əsasən təkan verilmiş, bu 

sahədə məhsuldarlığın artırılmasına nail olunmuşdur. Dövlətin bu sahədə verdiyi 

dəstəyin nəticəsi olaraq xarici ölkələrdən müasir avadanlıqların, texnika və 

texnologiyaların, daha məhsuldar bitki və heyvan sortlarının, dərman vasitələri-
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nin, gübrələrin ölkəmizə gətirilməsi sahənin rəqabət imkanlarını da artırmışdır. 

Emal sənayesinin müasir tələblərə uyğun qurulması ilə daxili və xarici bazara 

yeni məhsullar çıxarılmış, əvvəlki illərdən fərqli olaraq aqrar təsərrüfatlarda 

ərzaq emal sənayesində daha keyfiyyətli məhsulların istehsalına üstünlük 

verilmiş, məhsulun çeşidlənməsi, qablaşdırılması və saxlanmasına diqqət artırıl-

mışdır. Aqrar sahədə innovasiyaların inkişafı üçün dövlət aşağıdakı tədbirləri 

həyata keçirir:  

- Bazar infrastrukturunda eyni məhsulun bolluğu şəraitində inhisardan azad 

rəqabət mühiti yaradılır.  

- Təklif olunan məhsulların keyfiyyəti dövlət nəzarəti ilə keyfiyyətin idarə 

olunması təmin olunur.  

- İstehsal mühitinin ekoloji şəraitinin sağlam olması üçün investisiya qoyuluşunu 

artırır.  

- İnnovasiya texnologiyaları əsasında mineral və energetika resursları artırılır. 

(6)  

İstehsal prosesinin texniki-texnoloji inkişafı və fəaliyyəti trendləri və 

perspektivlərinin analizi, həmçinin post-industrial iqtisadiyyat bazarının 

strukturunda kənd təsərrüfatı məhsulunun vəziyyəti innovativ menecmentin əsası 

hesab edilir.  

Aqrar senaye kompleksində struktur alt sistemlərdə innovasiyaların geniş 

istehsalı üçün şəraitin yaradılması, həmçinin innovasiya texnologiyasının kon-

sepsiyanın formalaşdırılmasından texnoloji paketin kənd təsərrüfatı müəssisəsi-

nin istehsal platformasına inteqrasiyasına qədər istehsal prosesi mexanizmininin 

təmin edilməsi üçün yönəldilən innovativ kompleksin yaradılması məqsədəuy-

ğundur. 

Verilmiş məsələnin reallaşdırılması bir sıra funksional addımların atıl-

masını tələb edir:  

– Elmi axtarışların bütün sahələrində tətbiqi araşdırmalar sferasında və aqrar elm 

sahəsində tədqiqat fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinin genişləndirilməsi, xüsusilə 

verilmiş tədbirlərin başlıca məqsədi elmin maliyyələşdirilməsinin geri 

qalmasının aradan qaldırılması və elmi layihələrin kommersiya istifadəsi üçün 

yararlı hala gətirilməsi hesab edilir;  

– İnnovativ maşınqayırma, bitkiçilik və heyvandarlıq istiqamətləri üzrə gen 

mühəndisliyi sahəsində, kompleks biotexniki sistemlərdə və kənd təsərrüfatının 

innovativ inkişafının digər sahələrində məşğul olan şirkətlərin səmərəli fəaliy-

yəti üçün xüsusi iqtisadi zonalar qismində maliyyə-hüquqi üstünlüklərin yerli 

mühitini obyektiv surətdə yaratmaq lazımdır;  

– Kənd təsərrüfatı təşkilatları tərəfindən innovasiya texnologiyalarının tətbiqi 

vasitəsilə istehsal prosesinin səmərəliliyinin artırılması və inkişafının başlıca 

anlayışları haqqında informasiyanın məqsədli şəkildə əldə edilməsinin sürətlən-

dirilməsi üçün aqrar informasiya şəbəkəsinin yaradılması;  

– İnsan kapitalından səmərəli şəkildə istifadəsi və kənd təsərrüfatının innovativ 

inkişaf siyasətinin reallaşdırılması üçün kompleks infrastruktur mühitinin 

yaradılması əsasında yerli ərazinin inkişaf etdirilməsi. Həm post-industrial, həm 

də informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasının bütün mərhələlərində investisi-
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ya fəaliyyətinin ən səmərəli və perspektivli istiqamətlərindən biri insan kapi-

talının inkişafı üçün mövcud resursların əlavə edilməsi hesab edilir. İnsan 

kapitalı iqtisadi sistemin inkişafının müasir mərhələsində onun ən mühüm tərkib 

hissələrindən biri kimi çıxış edir.  

Başlıca determinantı innovasiya olan həm yerli mühitin, həm də kənd 

təsərrüfatı sahibkarlığının rəqabətqabiliyyətli intensiv inkişafı insan kapitalının 

reallaşdırılması olmadan mümkün deyil. Yüksək ixtisaslaşdırılmış kadrlar kənd 

təsərrüfatının innovativ layihələrinin reallaşdırılması və ASK-nin uzunmüddətli 

inkişafı üçün lazımdır. Konkret iş yerləri və şəraiti üçün yüksək ixtisaslaşdırıl-

mış kadrların insan kapitalı formasında hazırlığı və tətbiqi innovasiya 

layihələrinin daha tam şəkildə və vaxtında reallaşdırılmasına şərait yaradacaq, 

həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının texnoloji prosesinin məhsul-

darlığı və səmərəliliyi durumunu izləməyə imkan verən əks əlaqə mexanizmini 

formalaşdırmağa imkan verəcək. Mövcud insan kapitalı və onların potensial 

perpektivli təsərrüfatçılıq kompleksləri üzrə inkişaf istiqamətləri olmadan 

innovativ layihələrin və innovativ iqtisadi sistemlərin yaradılması istiqamətləri 

innovasiyaların tətbiqinin proqnozlaşdırılan səmərəliliyini aşağı salır. İnnovasiya 

prosesini xarakterizə edən  kateqoriyalar həm hər hansı yanaşmanın üstünlüyü 

ilə, həm də onların müxtəlif dərəcədə payı ilə özünü büruzə verə bilər və ASK-

nin müxtəlif seqmentlərində iştirak edə bilər. İdarəetmənin dövlət tərəfindən 

istifadə olunan struktur komponentləri Azərbaycanın regional strukturunun kənd 

təsərrüfatı xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, ASK-nin innovativ infrastrukturunun 

səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edən kompleks innovativ tədbirlərin 

formalaşmasına yönəldilmiş iqtisadi tədbirlər və sosial yenidənqurmalar 

hesabına özünü büruzə verir.  

Əmtəənin tərkibində innovativ texnologiyadan istifadə nəticələrində diqqə-

tini cəmləşdirən marketinq vasitələrindən istifadə etmək yolu ilə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının reallaşdırılması innovativ fəaliyyətin başlıca tərkib hissəsi hesab 

edilir. Marketinq mexanizmi vasitəsilə məhsulun son istehlakçılarına informasi-

yanın təqdim edilməsi yolu ilə innovativ texnologiyanın dəyəri reallaşdırılır. 

Bunun nəticəsində həm ölkə çərçivəsində, həm də xaricdə öz məhsulunu geniş 

bazarlarda reallaşdıran kənd təsərrüfatı müəssisələri verilmiş bazarlarda kəskin 

rəqabət şəraitində öz istehsal strukturunda marketinq bölmələrindən ibarət 

olmalıdır.  

Marketinq bölmələri həmçinin kiçik ASK müəssisələrinə, həm də iqtisadi 

və təşkilati səbəblərdən dolayı belə bölmələrə sahib ola bilməyən fermer 

təsərrüfatlarına da gərəkdir, ona görə də verilmiş kateqoriyanın müəssisələri 

marketinq funksiyalarını autsorsinq şirkətlərinə ötürməsi məqsədəuyğun hesab 

edilir. ASK müəssisələri tərəfindən marketinq alətlərindən istifadə istehsal 

imkanlarının səmərəli bazar reallaşdırılması üçün şərait yaradır, həmçinin 

innovativ xarakterli idarəetmə qərarların nəticəliliyini yüksəldir (7).  

Kənd təsərrüfatlarının inkişaf strategiyalarının verilmiş iqtisadi və 

innovativ elementləri ASK müəssisələrinin istehsal prosesinin səmərəliliyini 

yüksəltməyə imkan verir, iqtisadi inkişafı və milli iqtisadiyyatın artımını 

sürətləndirir. Beləliklə, kənd təsərrüfatının inkişafında innovativ texnologiyalar 
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rəqabət üstünlüklərinin yaradılmasında başlıca müəyyənləşdirici tendensiya, 

mövcud resurslardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması və bununla ÜTT-nin 

rəqabət mühiti çərçivəsində səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi üçün əlverişli 

şəraitin yaradılması üzrə əsas amillərdən biri hesab edilir. 

Kənd təsərrüfatı inkişafının innovasiya prosesi öz strukturunda aşağıdakı 

mühit əmələgətirən funksiyalardan ibarət olmalıdır:  

– İnnovativ-institusional funksiyası milli ASK-ya yönəlmiş innovasiya şirkətləri-

nin yaradılması və inkişafı üçün əlverişli mühit, həmçinin vençur kapital qoyulu-

şunun əlavəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün institusional mühitin 

yaradılması və inkişafı üçün şərait yaradır.  

– İnnovativ-istehsal funksiyası kənd təsərrüfatının istehsal mühitinin genişləndi-

rilmiş innovasiya artımını əmələ gətirən iqtisadi-struktur proses və obyektlərini 

formalaşdırır.  

– İnnovativ-proses funksiyası kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin artırıl-

masına yönəldilmiş innovasiya fəaliyyətinin dövlət stimullaşdırılması və rəqabət 

üstünlükləri vasitəsilə istehsalın innovativ inkişafının ekosistemini formalaşdırır.  
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ 

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АГРАРНОМ 

СЕКТОРЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Основными направлениями усиления инновационной политики в сельском 

хозяйстве являются, как следствие, система государственных мер, применение научных 

достижений, технологий в производстве, активизация всех организационных форм 

инновационных процессов для оказания помощи сельхозпроизводителям. 

В статье рассматриваются вопросы развития специализированных 

информационных служб агропромышленного комплекса по организации многоканального 

информирования о научных достижениях, организации массовой переподготовки кадров 

на всех уровнях инновационного процесса, дальнейшего совершенствования 

организационных форм инновационного процесса,расширения технопарков, 

технополисов, научно-производственных систем, инновационно-консультационных 

центров и подобных интегрированных образований,были затронуты  вопросы по 

оптимальному развитию сельского хозяйства, его отраслей и предприятий в 

http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2010/fevral/107115.htm
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Азербайджане, а также возможные решения, которые могут быть реализованы только на 

основе прогнозных исследований. 

Ключевые слова: Аграрный сектор, инновационные процессы, управление, 

информационная служба, совершенствование организационных форм. 

 

SUMMARY 

DILSUZ KASSUMOV 

INNOVATIVE MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL 

SECTOR AND ITS FEATURES 

As a system of state regulation, the application of scientific achievements, technical 

application in production, the activation of all organizational forms of innovation processes  the 

main directions of increasing innovation policy in agriculture are main question for agricultural 

producers.  

The article discusses the development of specialized information services of the agro-

industrial complex for the organization of multichannel information of scientific achievements, 

the organization of mass retraining of personnel at all levels of the innovation process, further 

improvement of organizational forms of innovation process and techno parks, techno polises, 

scientific-production systems-innovation centers  consultation centers,  the expansion of 

integrated formations such as the solution of the issues on the optimal development of 

agriculture, its branches and enterprises in Azerbaijan which  is possible only on the basis of 

forecast research. 

         Keywords: Agrarian sector, innovation process, management, information service, 

improvement of organizational forms. 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ĠNVESTĠSĠYA ANLAYIġI, ONUN TƏSNĠFLƏġDĠRĠLMƏSĠ  

VƏ SƏNAYE SAHƏSĠ ÜZRƏ TƏTBĠQĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
 

Məqalədə ölkənin iqtisadi sistemi və investisiya fəaliyyəti haqqında məlumat verilmiĢdir. 

Ġnvestisiya dedikdə hər hansı zəruri istehsal, xidmət və ya sosial istiqamətə maliyyə vəsaitinin 

məqsədli yönəldilməsi nəzərdə tutuluq ki, burada da məqsəd fəaliyyətin kəmiyyət-keyfiyyət 

göstəricilərinin yüksəldilməsidir.  

Qeyd olunmalıdır ki, əsas tədqiqat obyektinin sənaye sahəsi kimi seçilməsi, iqtisadi alət 

kimi isə investisiyalardan istifadə olunması özündə müxtəlif kombinasiyaların formalaĢmasına 

Ģərait yaradır. Ġnvestisiyaların iqtisadi sistemin aparıcı istiqaməti olan sənaye subyektləri  ilə 

tandem Ģəklində araĢdırılması məqsədli maliyyə vəsaitlərinin nə dərəcədə səmərəli yönəldil-

məsinə dəlalət etməkdədir. 

Açar sözlər: investisiya, investisiya mühiti, sənaye subyektləri, sənaye-istehsal fəaliyyəti, 

regional istehsal      
 

Sənaye – ölkənin maddi istehsal bazasının əsası, onun istehlak məmulatları 

ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayan iqtisadi sahədir. Cəmiyyətin ictimai, 

elmi-tədqiqat və digər istiqamələrinə əsaslı təsir göstərən bu sahə öz növbəsində 

digər aparıcı iqtisadi sahələrin ehtiyaclarının ödənilməsinə, fəaliyyətinin 

tənzimlənməsinə, istehsal və digər mühüm sahələrin restrukturizasiyasına və 

transformasiyasında, mürəkkəb diversifikasiya əməliyyatlarının təşəkkülünə və 

təkmilləşdirilməsinə yol açmış olur. 

Mövzunun araşdırılmasında ilk mərhələni tədqiqatın hansı ardıcıllıqla icra 

olunması təşkil etdməkdədir. “Sənaye – investisiya” tandemi üzrə içra olunacaq 

tədqiqat müvafiq sahə üzrə icra olunacaq maliyyə qoyuluşlarına diqqəti 

çəkməkdədir. Bu sırada atılan mühüm addımlar sırasında konkret məqsədlərin, 

obyekt və vahidlərin müəyyən edilməsidir.Haqqında bəhs olunan işlər eyni 

zamanda işlərin ardıcıl icrası, alınan nəticələr və məqsədəmüvafiqlik fəaliyyəti.    

Qeyd edilən araşdırmanın “şaquli” və “üfuqi” yönlərdə icra olunması 

məqsədəuyğundur. Üfuqi tədqiqatlar investisiyaların “sahə-fəaliyyət istiqaməti” 

prinsipi üzrə həyata keçirildiyi halda, şaquli istiqamətdə aparılan tədqiqatlar 

“sahə-investisiya səviyyəsi” prinsipi üzrə qurulmuşdur. Həmçinin təsir 

amillərinin müəyyənləşdirilməsi və səviyyələrin “hərəkətlənmə” səbəbləri üzrə 

işlər də həyata keçirilmək zərurətindədir.  

Məsələdə regionun sənyesi və ona edilən investisiyalar nəticəsində real 

hədlərin müəyyənləşdirilməsi də zəruridir. Bu məsələnin təcrübi müstəviyə 

daşınmasının əhatəli izahı üçün cədvəl 1-in məlumatlarına müraciət etmək 

məqsədəuyğun olardı. Müzakirəyə təqdim olunan cədvəlin əsas göstəricisi 

mütləq dəyər ifadəsində cəm şəkildə təqdim olunsa da, “hər nəfərə düşən sənaye 

məhsulu” və “öncəki ilə nisbətən  kənarlaşma (müqayisəli qiymətlər əsasında)” 

sütunlarına da yer verilmişdir.  
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Bu sırada qeyd etmək yerinə düşər ki istehsal olunmuş sənaye məhsulu 

həcmi  2000-ci  illə  müqayisədə  2020-ci  ildə  75,6  dəfə  artdığı  (1040475,9:   

Cədvəl 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye məhsulu 

Ġllər 

Ġstehsal olunmuĢ 

sənaye məhsulu, min 

manat 

Hər bir nəfərə düĢən 

sənaye məhsulu, manat 

Əvvəlki ilə nisbətən, (x-1 

ilinə) %-lə (müqayisəli 

qiymətlərlə)  

2000 13765,4 38,3 107,2 

2005 41207,3 108,8 156,2 

2010 318564,8 776,8 144,4 

2015 916817,9 2073,8 102,0 

2016 942944,7 2110,4 101,7 

2017 967060,0 2144,3 101,4 

2018 990067,0 2178,5 101,3 

2019 1014971,5 2216,8 101,4 

2020 1040475,9 2259,1 101,4 

Mənbə:( 4 )  
 

13765,4) halda, hər nəfər hesabı ilə sənaye məhsulunun nisbi səviyyəsində 59,0 

dəfəlik kənarlaşma (2259,1:38,3) mövcud olmuşdur. Bu isə sənaye məhsulu 

istehsalının ümumi göstəricisinin hər nəfər hesabı ilə artım tempinə nisbətən 

16,6% daha sürətli artdığına (75,6% - 59,0%) şahidlik edir.  

Ümumi şəkildə göstərilmiş sənaye məhsulu ilə yanaşı müvafiq göstəricinin 

mülkiyyət növünə aidiyyatını, sənayenin müxtəlif sahələrinə aidiyyatını bildirən 

2020-ci ilin yekunlarını xarakterizə edən  növbəti cədvəlin nəzərdən keçiriləməsi 

də məqsədəuyğun olardı.     
 

Cədvəl 2. Beynəlxalq iqtisadi fəaliyyət növlərinin 

təsnifatına (ĠFNT) görə sənayenin iĢi (min manat) 
Fəaliyyət və mülkiyyət növləri Ġl: 2020 

Cəmi 1040475,9 

      dövlət sektoru  69676,6 

      qeyri-dövlət sektoru  970799,3 

Fəaliyyət növləri üzrə:    

 Mədənçıxarma sənayesi  1018,2 

 Emal sənayesi      972477,4 

      o cümlədən:     

 İçki və tütün də daxil olmaqla qida  məhsullarının istehsalı   580982,8 

 Toxuculuq sənayesi və geyim istehsalı 48847,9 

 Dəri və dəri məmulatların, ayaqqabıların istehsalı 1291,4 

 Ağac emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 46362,6 

 Kağız və karton istehsalı, poliqrafiya fəaliyyəti 10329,3 

 Kimya sənayesi və əczaçılıq məhsullarının istehsalı 540,9 

 Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 82431,1 

Tikinti materiallarının istehsalı 113242,1 

 Metallurgiya sənayesi, maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal 

məmulatlarının istehsalı 46272,4 

Avtomobil və qoşquların istehsalı 2206,8 

 Mebellərin, zərgərlik məmulatları, musiqi alətləri, idman mallarının 

və tibb avadanlıqlarının istehsalı, maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 39970,1 

 Elektirik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüĢdürülməsi və 

təchizatı 62715,5 

 Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 4264,8 

Mənbə:( 5 )  
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Cədvəl 2-nin nəticələrinə çoxsaylı və müxtəlif mənşəli təsnifləşdirmələr 

çoxsaylı rəqəm aidiyyatı haqqında təsəvvür yaratmaqdadır ki, onlardan mühüm 

olanlarına diqqət yetirək:  

 Cəmi həcmi region üzrə 1040475,9 min manat olan sənaye məhsulunun 
ümumi həcminin 6,7%-i (və ya 69676,6 min manatı) dövlət 

mülkiyyətinin payına düşdüyü halda, qeyri-dövlət mülkiyyətinin payı 

93,3%-ə (və ya 970799,3 min manata) bərabər olmuşdur; 

 2020-ci ildə mədənçıxarma sənayesi üzrə sənaye məhsulu 1018,2 min 

manat səviyyəsində qərarlaşmışdır ki, bu da 2019-cu ilə nisbətdə 2,0%-

dən çoxdur; 

 Ümumi sənaye məhsulunun tərkibində 972477,4 min manatlıq hissə 
emal sənayesinin payına düşür ki, bu da pay nisbətində 93,5% -ə 

bərabərdir; 

 Öz növbəsində emal sənayesinin tərkibində mühüm pay nisbətləri kimi 
“qida məhsulları istehsalı” (59,7% və ya 580982,8 min manat) və 

“Tikinti materialları istehsalı” (11,6%-i və ya 113242,1 min manat) 

qrupları təşkil etməkdədir; 

 Xidmətlər qruplarına aidiyyatı ilə seçilən “Elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı” (6,4% və ya 62715,5 min 

manat) və “Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı” (0,4% və 

ya 4264,8 min manat) regionun emal sənayesində xüsusi yeri olan 

qruplardır.    

Qeyd olunanlarla yanaşı, mövzunun öyrənilməsində mühüm bölgülərdən 

birini də investisiyaların mənbə etibarı ilə bölüşdürülməsi təşkil edir ki, bu 

sırada daxili və xarici qrupları ayırmaq lazımdır. Bu sırada region üzrə 

göstəricilərin dinamikası il-ildən daxili investisiyaların həcminin artması, xarici 

investisiyaların isə - azalması müşahidə olunmaqdadır. 

Bəhs olunan göstəricilər üzrə ölkə miqyaslı göstəricilərin nəzərdən 

keçirilməsi aşağıdakı cədvələ diqqətin yetirilməsini şərtləndirir.  
 

Cədvəl 3. Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyalar (faktiki qiymətlərlə), milyon manat 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Bütün sənaye 4176,0 4 276 8499,9 9949,8 10610,1 8497,2 9258,0 9065,3 

öncəki ilə nisbətən 

silsiləvi qaydada,% - +2,4 +98,8 +17,1 +6,6 -19,9 +9,0 -2,1 

2.Xarici 

investisiyalar  3350,0 1917 5741,9 7350,9 6989,5 3993,1 4411,3 3845,6 

öncəki ilə nisbətən 

silsiləvi qaydada,% - -42,8 +3dəfə +28,0 -4,9 -42,9 +10,5 -12,8 

3.Daxili 

investisiyalar 826,0 2359 2758,0 2598,9 3620,6 4504,1 4846,7 5219,7 

öncəki ilə nisbətən 

silsiləvi qaydada,% - +3dəfə +16,9 -5,8 +39,3 +24,4 +7,6 +7,7 

Mənbə:( 6 )  

 

Cədvəl 3-də tərəfimizdən nisbi kəmiyyətlərin müəyyən olunması əsasında 

tədqiqatın aralıq həlqəsi kimi çıxış etməkdədir. Növbəti mərhələdə dinamika 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

sırasının ilk və son kəmiyyət ifadələrinin müqayisəsi və mövcud “hərəkətlənmə-

nin” hansı yöndə mövcud olduğu ilə bağlı fikirlər dəqiqləşdirilməlidir. İnvestisi-

yaların ölkə miqyasında 2005-ci ilə nisbətən 2020-ci ildə artım templəri aşağı-

dakı səviyyələrdə olmuşdur: 

 Bütün sənaye üzrə investisiyalar üzrə - 2,2 dəfəlik artım; 
 Xarici investisiyalar üzrə - 11,5%-lik artım; 

 Daxili investisiyalar üzrə - 6,3 dəfəlik artım. 
Yuxarıdakı təsnifatın göstəriciləri ilə yanaşı alternativ göstəricilər də 

mövcuddur ki, həqiqi investiyaların onların səviyyəsinə çatdırılması regionun 

sənaye potensialına  

təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Deyilən fikirləri, cədvəl 3-ün maksimal ifadələri ilə 

təsdiqləyək. Belə ki, 2020-ci ilin nəticələri (xmax) həmin cədvəlin intervalı 

9065,3 min manatla deyil, ən azı 10610,1 min manatla yekunlaşa bilər. Bu isə 

əlavə olaraq 1544,8 min manat məqsədli investisiya və dolayısı ilə müvafiq 

nisbətdə sənaye məhsulunun artımı deməkdir. Hər nə qədər arzuolunan deyilsə 

də, cədvəlin son 3 ilinin nəticələrində iki ilin geriləmə şəklində yekunlaşdırılma-

sı region sənayesində (və deməli regionun ümumilikdə iqtisadiyyatında) özünün 

mənfi təsiri ilə təmsil olunacaqdır. 

İkinci sətirdə də ehtiyat yollardan və imkanlardan daha səmərəli istifadə 

olunması mümkündür. Belə ki, daxili investisiyalar üzrə dinamika sırasının ilk 

və son həddinin 3350,0 min manat və 3845,6 min manat (fərq +495,6 min 

manat)  təşkil etmişdir. Bununla belə son hədd ifadəsinin (xmax) 7350,9 min kimi 

ifadə edilməsi artım fərqinin 3505,3 min manat təşkil etməsi investisiyanın 

proqnozlaşdırılan yeni həcminin 3009,7 min manat (3505,3-495,6) kənarlaşdığı-

na şahidlik edir. 

Üçüncü sətirdə 2016-cı ilin nəticəsi istisna olmaqla dinamika sırasının 

bütün digər zaman kəsiklərinin nəticələri müsbət yekuna yol açmaqdadır. Belə 

ki, 826 min manatla sıraya start verilməsi 5219, 7 min manatla nəzərdən 

keçirilən dövrü yekunlaşdırılmışdır.  

Beləliklə, investisiya adı ilə ümumilikdə iqtisadi sistemdə tanınan maliyyə 

resursları sənaye sahəsində səmərəli istifadə halında daha yüksək nəticələrin əldə 

olunmasına şərait yaratmaqdadır.            
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РЕЗЮМЕ 

МЕХТИ БАГИРОВ, ГЮЛАЙ КУРБАНОВА 

ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИИ, ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕН- 

НОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 

В статье дается информация об экономической системе и инвестиционной 

деятельности. Под понятием инвестиция подразумевается целевое направление 
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финансовых ресурсов в каком-то производственном, услуговом или же социальном 

направлении. Здесь основной целью деятельности является повышение количественно-

качественных показателей деятельности.        

Должно быть отмечено, что выбор основным объектом исследования промышлен-

ной отрасли, а экономическим инструментарием – использование инвестиций создает в 

себе условия для формирования различных комбинаций в этом направлении. Исследо-

вание инвестиций в тандемной форме с таким ведушим компонентом экономической 

системы как промышленные субъекты свидетельствует об уровне эффективного 

направления целвых финансовых средств. 

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная среда, субъекты промыш- 

ленности, промышленности- производственная деятельность, региональное производство      

 

SUMMARY 

MEHDI BAGIROV, GULAY KURBANOVA 

INVESTIMENT CONCEPT, ITS CLASSIFICATION AND APPICATION FEATURES 

IN THE FIELD OF INDUSTRY 

The article concern information about the countriy’s economic system and investiment 

activities. The investiment is intended to target financial in any necessary production, servie or 

social direction and the aim here is that to increase the quantitiy and quality of activities.  

Should be note that, the choice of the main object of research as an industry field, and the 

use of investiment as an economic tool create conditions for the formation of different 

combinations. The study of investiments in tandem with industrial entities, which are the leading 

direction of the economic system, is referance to the effectiveness of targeted financial 

resources.. 

Key words : investiment , the environment of investiment, the objects of industry, 

institution – production  activities, region’s production.      

 
 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ XARĠCĠ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠ  

VƏ PRĠORĠTET ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

         Tədqiq edilən məqalədə ölkənin mövcud iqtisadi potensialı, dünya ölkələri ilə olan iqtisadi  

əlaqələri və ölkənin apardığı idxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı məlumatlar verilmiĢdir. 

Həmçinin, burada ölkənin müstəqilliyinin ilk illərində olan vəziyyət qiymətləndirilmiĢ və xüsusilə 

son illərdə ölkədə bu sahədə aparılan iqtisadi islahatlar ətraflı təhlil olunmuĢ və bu sahədə 

vəziyyət qiymətləndirilmiĢdir. 

         Açar sözlər: iqtisadi potensial, dünya iqtisadiyyatı, iqtisadi islahatlar, xarici ticarət, 

iqtisadi inteqrasiya. 

 

        Bildiyimiz kimi ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyən edən mühüm 

göstəricilərdən biri də xarici ticarət əlaqələrinin səviyyəsidir. İstehsal olunan 

məhsulların dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, onların 

bu bazarlara sərbəst çıxışının təmin edilməsi, daxili istehlak bazarı üçün zəruri 

malların idxalı nəticə etibarilə ölkələrin iqtisadi qüdrətinin artmasına təsir edir. 

        Müasir dövrdə iqtisadi inkişafı şərtləndirən və əhəmiyyətli dərəcədə sürət-

ləndirən əsas amillərdən biri də dövlətlərarası ticarət əlaqələrinin genişlən-

dirilməsi, uğurlu idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, onlar arasında 

nisbətin milli maraqlara uyğun olaraq düzgün qurulmasıdır. Ümumiyyətlə müasir 

dünya təsərrüfatının qloballaşması prosesinə paralel olaraq beynəlxalq ticarətin 

sürətlə inkişaf etməsi də mühüm şərtlərdən biridir. Bu məqam həm də istənilən 

dövlətin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında vacib rol oynayan faktorlardan 

biridir. Digər tərəfdən dünyaya iqtisadi inteqrasiya müxtəlif ölkələr arasında bu 

sahə üzrə münasibətlərin yaxşılaşmasına və qarşılıqlı əlaqələrin güclənməsinə 

səbəb olmaqla yanaşı, qarşılıqlı ticarətin inkişafına yönəldilmiş əmək bölgüsü 

sisteminin  dərinləşməsinə gətirib çıxarır. 

       Müstəqillik əldə etməmişdən öncə Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının üzvü  

olduğundan onun xarici ticarət siyasəti üzərində güclü dövlət nəzarəti mövcud idi 

və ticarət əməliyyatları daha çox keçmiş SSRİ-yə üzv ölkələrlə aparılırdı. Güclü 

dövlət nəzarəti digər dünya ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin qurulması ucun 

məhdudiyyətlər yaradırdı. Bu  məhdudiyyətlər səbəbindən Azərbaycan özünün 

sərbəst xarici siyasətini həyata keçirə bilmirdi və ticarət əlaqələri tam olaraq öz 

iqtisadi maraq və tələblərinə deyil, ittifaqın mənafeyinə xidmət edirdi. Bu 

baxımdan müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan iqtisadi azadlıq əldə etdi 

və milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ucun yeni imkanlar yarandı. 

        Azərbaycanın müstəqillik qazanması onun həm qonşu ölkələrlə, həm də 

dünya ölkələri  ilə iqtisadi, həmçinin xarici ticarət əlaqələrinin artmasına təkan 

vermişdir. İqtisadi potensialın artırılması digər dövlətlərlə əlaqələrin genişlənmə-

sinə, tərəfdaşların sayının artmasına və Azərbaycanın regionda mövqeyinin güc-
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lənməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu illər ərzində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 

özünəməxsus xarakterə malik olmuş və ilk mərhələdə müşahidə edilən durğun-

luqdan sonra surətli inkişaf fazasına keçərək yüksək nəticələrin əldə edilməsinə 

səbəb olmuşdur. Xarici ticarət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər xarici ticarət 

sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə və 

xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Ölkədə azad iqtisa-

diyyat, özəl bölmənin inkişafı, respublikanın həm siyasi, həm də iqtisadi nüfuzu 

və yerləşdiyi əlverişli coğrafi şərait də xarici ticarət əlaqələrinin həcminin və 

miqyasının artmasına böyük imkan yaratmışdır. 

        Yeni müstəqil iqtisadi mühitin formalaşması ilə Azərbaycanın ticarət 

əlaqələri üçün öz  mahiyyəti və səmərəliliyi baxımından əvvəlki dövrdən əsaslı 

şəkildə fərqlənən yeni bir səhifə açıldı. Lakin müstəqilliyin ilk illərində siyasi 

qeyri-sabitlik, iqtisadi çətinliklər, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfin-

dən işğal edilməsi ilə müharibə şəraitinin mövcudluğu xarici ticarət əlaqələrinin 

inkişaf etdirilməsinə böyük əngəllər yaradırdı. Eyni zamanda Sovet İttifaqının 

apardığı qapalı iqtisadi siyasət Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələrdə gedən 

prosesdən  geri salmışdı ki, bu da istehsal olunan məhsulların çeşidinin və rəqabət 

qabiliyyətinin azlığına səbəb olmuşdu. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi-

nin ilk illərində dönərli valyutaya sahib olmaması da ticarət əlaqələrinin inkişaf 

etdirilməsinə mane olurdu. Ancaq bütün bu maneələrə baxmayaraq, 1992-ci ildən 

etibarən məhsulların xarici valyuta ilə satışı üzrə sövdələşmələr əldə edildi və 

Azərbaycanın istər keçmiş ittifaq ölkələri, istərsə də digər xarici ölkələrlə ticarət 

əlaqələri genişlənməyə başladı. O dövrdə ticarət əlaqələrinin inkişafını təmin 

etmək üçün islahatlar həyata keçirilməyə  başlandı. Belə ki, respublika Prezidenti 

tərəfindən 1994-cu il yanvarın 10-da “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarə-

tin səmərəliliyinin artırılması haqqında” fərman verildi. Daha sonra elə həmin il 

aprelin 5-də imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləş-

dirilməsi haqqında” Fərmanla əhəmiyyətli malların bütün hüquqi şəxslər 

tərəfindən ixracına icazə verildi. Fərmana uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti 

“Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında” 15 

noyabr 1995-ci il tarixli qərar verdi. Qərara görə, ixrac əməliyyatlarının 

lisenziyalaşdırılması və kvotalaşdırılması ləğv olunaraq, xarici ticarətin təşkili 

haqqında yeni əsasnamə təsdiq olundu. Bu qərar bazar iqtisadiyyatının 

tələblərinə uyğun olaraq ticarətdə dövlət nəzarətini azaltmaq və onun 

liberallaşdırılmasını həyata keçirmək məqsədi daşıyırdı. Bu səbəbdən bu qərarla 

Xarici iqtisadi əlaqələrə nəzarət üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətləri 

azaldıldı, idxal və ixracın sənədləşdirilməsi daha da sadələşdirildi. Daha sonra, 

1996-cı il dekabrın 17-də “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzim-

lənməsi qaydaları haqqında”, 1997-ci il iyunun 24-də “Azərbaycan Respubli-

kasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında” fərmanlar verildi. 

1999-cu il iyulun 23- də isə “Azərbaycan Respublikasında 1999-2000-ci illər 

ucun ticarətin inkişafı üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi barədə” Fərman 

imzalandı. Bu proqramda ticarətin tənzimlənməsi, istehsalçı və istehlakçı 

hüquqlarının qorunması, əlverişli idxal və ixrac şəraitinin yaradılması üzrə 

tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. Həyata keçirilən bu islahatlarla yanaşı, Azərbaycan 
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Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi, Avropa İttifaqı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələr 

yaradaraq, bir sıra beynəlxalq saziş və müqavilələrə qoşularaq ticarət əlaqələrini 

daha da genişləndirdi. 

       Dövrün tələblərinə uyğun olaraq azad bazar modelinin həyata kecirilməsinə 

başlanılması Azərbaycanı öz iqtisadi potensialı hesabına tezliklə regionun ən 

güclü dövlətinə çevirdi. Səmərəli ticarət əlaqələrinin qurulması nəticəsində xarici 

dövlətlərlə əməkdaşlığın artması və yeni müttəfiqlərin qazanılması ilə Azərbay-

canın regiondakı siyasi mövqeyi daha da gücləndi. 

        Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyasının əsas prioritet istiqamətlərindən 

biri müasir dünya təsərrüfat proseslərinə aktiv səkildə qoşulmaq, qlobal geoiqti-

sadi məkanda bas verən yeni meyllərə adekvat şəkildə reaksiya verməkdən 

ibarətdir. 

         1994-cu ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanın ümumi 

iqtisadi inkişafında çox mühüm rol oynadığı kimi, ticarət əlaqələrinə də 

bilavasitə təsir etdi. Neft müqavilələri Azərbaycanı dünya ölkələrinə tanıdaraq 

ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə mühüm töhfələr verməklə xarici ticarət 

dövriyyəsini dəfələrlə artırdı. İqtisadi sahədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi 

uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq bu gün ölkəmiz dünya dövlətləri ilə 

qurulmuş xarici ticarət əlaqələrində böyük müvəffəqiyyətlər əldə etməyi bacarıb 

və qazanılan nailiyyətlərin miqyası günü-gündən genişlənməkdədir. Xüsusən 

də, özəl biznesin inkişafı üçün yaradılan əlverişli şərait, istehsal münasibətlərində 

müsbət keyfiyyət dəyişiklikləri və bu qəbildən olan digər amillər xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcminin böyük sürətlə artmasına səbəb olmaqdadır. 1995-ci ildən 

başlayaraq xarici ticarət əlaqələrinin dinamikası əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf 

etmişdir, coğrafiyası getdikcə genişlənməkdədir. Bu gün Azərbaycan dövləti 

tərəfindən həyata keçirilən müasir xarici ticarət siyasəti əslində bütövlükdə 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlər kompleksində baş verən proseslərin daxili 

məntiqinə uyğun şəkildə milli iqtisadi və siyasi amillərin qarşılıqlı təsirindən 

formalaşan mürəkkəb bir sistemdir. Xarici ticarət əməliyyatları ölkəmizin milli 

maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Xarici ticarət dövriyyəsinin inkişaf 

dinamikasında aşkara çıxarılmış meyl və təmayüllərin qərarlaşması prosesi de-

mək olar ki, bütünlükdə idxal və ixracatın əmtəə strukturunda baş verən müsbət 

dəyişikliklərə söykənir. 

       Ümumiyyətlə ixrac və idxal potensialından tam şəkildə və səmərəli istifadə 

edildiyi, habelə iqtisadiyyatın birbaşa dünya bazarının tələbinin ödənilməsinə 

yönəldiyi üçün respublikamızda milli təsərrüfat çox dinamik inkişaf edir. 

Həmçinin, dünya bazarında kəskin rəqabətin təsiri ilə milli müəssisələrin istehlak 

texnologiyalarının keyfiyyəti yüksəlir, əmtəə və xidmətlərin qiyməti aşağı düşür, 

beləliklə də əhalinin rifah halı yüksəlir. Buna görə də respublikamızda ümumən 

xarici ticarətin, o cümlədən sahə iqtisadiyyatının genişləndirilməsinə milli 

iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin mühüm amillərdən biri kimi baxılır. 

Azərbaycan təkcə özünü təmin edəcək səviyyədə deyil, həm də Avropa və dünya 

təchizat sistemində səmərəli şəkildə iştirak edə biləcək miqdarda istehsal və 
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resurs ehtiyatlarına malikdir. 

         Azərbaycanda yeni istehsal müəssisələrinin işə salınması, sahibkarlığın 

inkişafı üçün dövlət qayğısı son nəticədə müasir tələblərə cavab verən texnologi-

yalar əsasında məhsul istehsalının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə çoxaldıb. Bu da 

indi Azərbaycanda rəqabətə davamlı məhsulların istehsal miqdarını artırmağa 

imkan verməklə yanaşı, onların dünya bazarında alıcılarının sayını da artırmaq-

dadır. Belə vəziyyət isə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində mütəmadi olaraq 

müsbət saldonun qeydə alınmasına gətirib çıxarıb və ötən illərin müqayisəli 

təhlili Azərbaycanın ixrac əməliyyatlarını, xaricə göndərilən məhsulların həm 

həcmini, həm də çeşidini artırdığını göstərir. 

        Dünyada baş verən iqtisadi proseslər fonunda ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, 

investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq sektorunun 

genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların yaradılması, qeyri-neft sektoru üzrə 

ixrac potensialının artırılması, idxalın əvəzlənməsi, o cümlədən yerli sahibkar-

lara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm qərarlar 

qəbul edilmişdir. 

         Azərbaycan Respublikası özünün zəngin təbii xammal ehtiyatlarından 

məqsədyönlü şəkildə istifadə etmək, dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyanı 

sürətləndirmək və qarşıda duran bir sıra qlobal problemlərin həllinə nail olmaq 

məqsədilə xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsinə, ticarətin müasir tipli 

infrastrukturunun yaradılmasına, ticarət sisteminin beynəlxalq standartların 

tələblərinə uyğunlaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verməlidir. Məhz bu səbəbdən 

də yeni iqtisadi şəraitə uyğun normativ-hüquqi bazanın yaradılması bu sahədə 

aparılan iqtisadi islahatların strateji xəttini təşkil etməkdədir. 

         Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində sahibkarların 

ixrac və idxal prosedurlarının daha rahat şəkildə həyata keçirilməsi, habelə daxili 

istehsalın stimullaşdırılması, son məhsulun həm yerli bazarda, həm də xarici 

bazarlarda rəqabət qabiliyyətli olması üçün dövlət tərəfindən mütəmadi olaraq 

iqtisadi və hüquqi islahat tədbirləri həyata keçirilir. İslahatlar geniş vüsət 

aldıqca, Azərbaycanın dünyanın əksər ölkələri ilə ticarət dövriyyələri artır və yeni 

ticarət müqavilələri bağlanır. Bütün bunlar, ölkəmizin ixrac-idxal gömrük 

siyasətinin ildən ilə təkmilləşdirməyə və beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək 

tətbiq etməsinə sövq edir. Belə ki, ticarət dövriyyəsinin müstəqilliyin ilk illərində 

azalmasına baxmayaraq, 1997- ci ildən etibarən artan dinamikaya malik 

olmuşdur. Nəticədə 1991-ci illə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi 8 dəfədən 

çox artaraq 2013-cü ildə 34 milyard 690 milyon ABŞ dollarına çatmışdı. Lakin 

növbəti iki ildə neftin qiymətinin dünya bazarında kəskin şəkildə aşağı düşməsi 

xarici ticarət dövriyyəsinə təsir etmiş və nəticədə 2016-cı ildə xarici ticarət 

dövriyyəsi 17 milyard 676 milyon ABŞ dolları olmuşdur. Müstəqilliyin ilk 

illərində ticarət dövriyyəsi mənfi saldoya malik olsa da, 2000-ci ildən  sonra 

müsbət saldo müşahidə edilmişdir. Xüsusilə 2005-ci ildən sonrakı illərdə ixrac 

idxalı dəfələrlə üstələmişdir və nəticədə 2013-cü ildə 13,3 milyard ABŞ 

dollarından çox müsbət saldo yaranmışdır. 2016-cı ilin statistik məlumatlarına 

əsasən ticarət dövriyyəsində saldo neft qiymətlərinin aşağı düşməsi ilə xeyli 

azalmışdır. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri 
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dünyanın 186 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 

116 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 177 ölkədən idxal olunmuşdur. Gömrük 

orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa 

çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş 

dəyəri nəzərə alınmaqla 2016-cı ildə xarici ticarət dövriyyəsi 21650,8 milyon 

ABŞ dolları, o cümlədən ixracın dəyəri 13118,4 milyon dollar, idxalın dəyəri 

8532,4 milyon dollar təşkil etmiş, nəticədə 4586,0 milyon dollarlıq müsbət 

ticarət saldosu yaranmışdır. Ticarət dövriyyəsinin 36,2 faizi Avropa İttifaqı 

ölkələri, 13,0 faizi MDB üzvü dövlətləri, 50,8 faizi isə dünyanın digər ölkələrinin 

payına düşmüşdür. İxracın dəyərinin 17,1 faizi İtaliyaya, 12,4 faizi Türkiyəyə, 

8,7 faizi Tayvana (Çinin əyaləti), 7,3 faizi İsrailə, 6,7 faizi Almaniyaya, 5,4 faizi 

Fransaya, 4,8 faizi Hindistana, 4,5 faizi Rusiyaya, 3,8 faizi Gürcüstana, 3,0 faizi 

Çinə, qalan 26,3 faizi isə digər ölkələrə göndərilmiş məhsullar əsasında 

formalaşmışdır. İdxal olunmuş məhsulların dəyərinin 19,2 faizi Rusiyanın, 13,8 

faizi Türkiyənin, 8,2 faizi Çinin, 5,8 faizi Birləşmiş Krallığın, 5,5 faizi ABŞ-

ın, 4,7 faizi Almaniyanın, 3,9 faizi İtaliyanın, 3,4 faizi Ukraynanın, 3,3 faizi 

Yaponiyanın, 3,2 faizi Norveçin, 29,0 faizi isə digər ölkələrin payına düşmüşdür. 

2016-cı ildə 1237,1 milyon dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac 

edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilə nisbətən real ifadədə 16,4 faiz azdır. 2016-cı ildə 

2015-ci illə müqayisədə mühüm məhsul növlərindən təzə meyvə ixracı 23,9 faiz, 

təzə tərəvəz – 49,5 faiz, kartof – 4,1 faiz, qara metallardan borular – 5,3 dəfə, 

pambıq ipliyi – 11,0 faiz artmış, şəkər ixracı isə 50,9 faiz, bitki yağları – 56,3 

faiz, çay – 73,5  faiz, marqarin, qida üçün yararlı digər qarışıqlar – 89,1 faiz, 

polietilen – 3,7 faiz, emal olunmamış alüminium – 22,7 faiz azalmışdır. 2015-ci 

illə müqayisədə 2016-cı ildə buğda idxalı 18,2 faiz, xam şəkər və şəkər – 25,3 

faiz, bitki yağları – 20,1 faiz, təzə meyvə – 24,7 faiz, kərə yağı, digər süd 

yağları və pastaları – 4,1 faiz, çay – 69,0 faiz, kartof – 46,7 faiz, quş əti və onun 

əlavə məhsulları – 3,3 dəfə, təzə tərəvəz – 80,1 faiz, mal əti – 3,9 faiz, polad 

prokatı – 4,0 faiz, mebel – 20,1 faiz, mineral gübrələr – 9,7 faiz, hesablama 

maşınları, blok və qurğuları – 3,3 dəfə, rezin şinlər – 38,9 faiz, məişət 

kondisionerləri – 5,0 dəfə artmış, minik avtomobillərinin idxalı isə 79,0 faiz, qara 

metallardan borular – 53,9 faiz, qara metallardan çubuqlar – 63,1 faiz, polietilen 

– 26,5 faiz, qara metallardan künclüklər – 39,2 faiz, sement və sement klinkerləri 

– 21,5 faiz azalmışdır. 

        2021-ci ilin yanvar-mart aylarında isə Azərbaycan Respublikasının hüquqi 

və fiziki şəxsləri dünyanın 153 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları 

həyata keçirmiş, 89 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 144 ölkədən idxal 

olunmuşdur. 

        Gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi 

tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik 

qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında 

ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Ticarət dövriyyəsinin 4506,3 milyon dollarını və ya 64,0 faizini ölkədən ixrac 

olunmuş məhsulların, 2530,5 milyon dollarını (36,0 faizini) isə idxal 

məhsullarının dəyəri təşkil etmiş, nəticədə 1975,8 milyon dollar məbləğində 
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müsbət saldo yaranmışdır. 2020-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə xarici 

ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 4,9 faiz artmış, real ifadədə isə 15,1 faiz, o 

cümlədən idxal 24,3 faiz, ixrac 9,1 faiz azalmışdır. 

       2021-ci ilin yanvar-mart aylarında qeyri neft-qaz məhsullarının ixracı 

əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 17,0 faiz, real ifadədə 

3,7 faiz artaraq 501,5 milyon dollar təşkil etmişdir. 

         Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına əsasən ixracın 35,5 faizini 

İtaliyaya, 17,9 faizini Türkiyəyə, 8,4 faizini Hindistana, 6,3 faizini Gürcüstana, 

4,4 faizini İspaniyaya, 3,3 faizini Rusiyaya, hər biri 3,0 faiz olmaqla İsrail, 

Portuqaliya və Ukraynaya, 2,8 faizini Çinə, 2,1 faizini Birləşmiş Krallığa, 1,9 

faizini Belarusa, 1,5 faizini Xorvatiyaya, hər biri 1,1 faiz olmaqla İsveçrə və 

Almaniyaya, 4,7 faizini isə digər ölkələrə göndərilmiş məhsulların dəyəri təşkil 

etmişdir. 

        Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə ixracın dəyərində Türkiyəyə (32,5 faiz), 

Rusiyaya (25,9 faiz), İsveçrəyə (8,9 faiz), Gürcüstana (7,6 faiz), ABŞ-a (3,7 

faiz), Çinə (2,3 faiz), Belçikaya (1,8 faiz), Türkmənistana (1,6 faiz), Ukraynaya 

(1,5 faiz), Almaniyaya (1,3 faiz), İtaliyaya (1,3 faiz), İrana (1,1 faiz), 

Qazaxıstana (1,0 faiz) göndərilmiş malların payı üstünlük təşkil etmişdir. 

        Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların ümumi dəyərinin 17,8 faizi Rusiya, 15,0 

faizi Türkiyə, 12,3 faizi Çin, 7,3 faizi Almaniya, 4,6 faizi ABŞ, 3,9 faizi 

Ukrayna, 3,8 faizi İran, 3,2 faizi İtaliya, 3,0 faizi Birləşmiş Krallıq, hər biri 1,8 

faiz olmaqla Koreya və Yaponiya, 1,6 faizi Braziliya, 1,5 faizi Hindistan, hər biri 

1,4 faiz olmaqla Fransa və Norveç, 19,6 faizi isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal 

əməliyyatlarının payına düşmüşdür. 

       2021-ci ilin yanvar-mart aylarında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 

mühüm məhsul növlərindən təzə meyvə ixracı 41,8 faiz, şəkər – 2,5 dəfə, bitki 

yağları – 37,5 faiz, meyvə və tərəvəz şirələri – 37,0 faiz, kartof – 1,6 dəfə, təbii 

üzüm şərabları və üzüm suslosu – 1,9 dəfə, pambıq lifi – 1,6 dəfə, polietilen – 8,8 

faiz, pambıq ipliyi – 6,3 faiz, bentonit gili – 8,6 faiz artmış, təzə tərəvəz ixracı isə 

37,3 faiz, çay – 18,3 faiz, meyvə və tərəvəz konservləri – 5,0 faiz, marqarin, qida 

üçün yararlı digər qarışıqlar – 22,2 faiz, tütün – 58,5 faiz, emal olunmamış 

alüminium – 23,5 faiz, qara metallardan borular – 36,7 faiz azalmışdır. 

       2020-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 2021-ci ilin yanvar-mart 

aylarında bitki yağları idxalı 47,6 faiz, buğda – 13,0 faiz, xam şəkər və şəkər – 

3,9 dəfə, kərə yağı, digər süd yağları və pastaları – 5,1 faiz, kartof – 0,6 faiz, təzə 

tərəvəz – 2,0 dəfə, siqaretlər – 14,8 faiz, dərman vasitələri – 30,8 faiz, rezin 

şinlər – 10,6 faiz, mineral gübrələr – 17,8 faiz, yük avtomobilləri – 28,5 faiz, 

məişət kondisionerləri – 1,6 dəfə, məişət soyuducuları – 29,0 faiz artmış, təzə 

meyvə idxalı isə 3,4 faiz, çay – 5,2 faiz, mal əti – 23,6 faiz, quş əti və onun əlavə 

məhsulları – 22,8 faiz, minik avtomobilləri – 1,4 faiz, qara metallardan borular – 

38,2 faiz, polad prokatı – 58,1 faiz, hesablama maşınları, blok və qurğuları – 4,0 

faiz, qara metallardan çubuqlar – 57,4 faiz, mebellər – 10,9 faiz, paltaryuyan 

maşınlar – 8,5 faiz, polietilen – 47,4 faiz, qara metallardan künclüklər – 39,7 

faiz, avtobuslar – 39,4 faiz, sement və sement klinkerləri – 39,7 faiz azalmışdır. 

        Son illər qlobal miqyasda baş verən iqtisadi proseslər fonunda ölkə 
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iqtisadiyyatının inkişafı, investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılma-

sı, sahibkarlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların yaradılması, 

rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft məhsullarının istehsalı və ixracının stimullaşdırıl-

ması, ənənəvi və yeni bazarlara çıxış imkanlarının artırılması, idxalın əvəzlənmə-

si, o cümlədən yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin gucləndirilməsi istiqamətində 

aparılan iqtisadi islahatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və bu sahədə 

işlərin səmərəli əlaqələndirilməsini təmin etmək məqsədilə ölkə başçısı 

tərəfindən mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, strateji əhəmiyyətə malik sənəd 

və proqramlar qəbul edilmişdir. 

        Həyata keçirilmiş islahatlar və qəbul edilmiş strateji sənədlər Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətinin və perspektivlərinin müəyyən edilməsi 

baxımından əhəmiyyətlidir. Bu iqtisadi tədbirlərin bir çoxu xarici siyasətə təsir 

imkanlarına malikdir. 

        2008-ci ildən etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı “bir pəncərə” 

prinsipinə uyğun həyata keçirilir. Bunun nəticəsində kommersiya hüquqi şəxslə-

rin qeydiyyat və biznesə başlama prosedurlarının sayı 13-dən 3-dək, müddəti isə 

53 gündən 3 günədək, təqdim edilməli olan sənədlərin sayı 5 dəfədən çox azal-

dılmışdır. 2011-ci il iyunun 1-dən etibarən fiziki şəxslərin, 2012-ci ilin fevral 

ayından etibarən hüquqi şəxslərin elektron qaydada qeydiyyatına başlanılmışdır. 

2009-cu ildən miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında, 2011-ci ildən idxal edi-

lən nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsində “bir pəncərə” prinsipi tətbiq 

edilir. 

        Eyni zamanda 2009-cu ilin yanvar ayından etibarən sərhəd buraxılış 

məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında 

“bir pəncərə” prinsipi tətbiq edilir ki, bu da dövlət sərhədindən keçirilən 

malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması zamanı süni maneələrin aradan 

qaldırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə uyğun aparılması ucun 

münbit şəraitin yaradılması məqsədi daşıyır. 

       Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən sistemli iqtisadi 

islahatlar nəticəsində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac davamlı olaraq artmaqdadır.  

       Ümumilikdə isə ölkəmizdə qəbul olunmuş qanunlar, fərman və sərəncamlar 

əsasında idxal-ixrac, xarici ticarət sərbəstləşdirilib. Azərbaycan iqtisadiyyatının 

xarici ticarət vasitəsilə dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlanması üçün vacib 

addımlar atılıb və bu istiqamətdə lazımı tədbirlər indi də davam etdirilmək-

dədir. 

       Xüsusən də, ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, xarici iq-

tisadi fəaliyyətin strateji istiqamətlərindən olan və ölkəyə valyuta daxil olmaları-

nın əsas mənbəyi kimi çıxış edən ixracın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın 

iqtisadi potensialını daha da gücləndirir. Bütün bunlar fonunda daxili bazarın 

dünya bazarlarında baş verən dəyişikliklərdən və xarici rəqabətin təsirindən 

etibarlı qorunmasına da daim diqqət yetirilir. 

         Azərbaycanın mövcud iqtisadi potensialı bir tərəfdən ixracda hazır 

məhsulların xüsusi çəkisini artırmaq üçün, digər tərəfdən isə idxalı əvəz edən 

istehsalın təşkili üçün yaxşı zəmin yaradır. Bu işdə xarici investisiyaların da 

Azərbaycana cəlb edilməsi xüsusi rol oynayır. Beləliklə, ölkəmizdə mövcud 
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iqtisadi sərbəstlik, özəl bölmənin inkişafı üçün yaradılmış münbit şərait, 

respublikamızın yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe nəticəsində xarici ticarət 

əlaqələrinin həcmi və miqyası getdikcə artır. Bununla, həm də daxili istehsalın 

həcminin genişlənməsinə stimulverici şərait yaranır, son nəticədə Azərbaycanın 

iqtisadi qüdrəti daha da artır. 

       Son olaraq qeyd edə bilərik ki, beynəlxalq ticarət istənilən dövlətin dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyasında vacib rol oynayan faktorlarından biri kimi 

qiymətləndirilməlidir. Müstəqillik əldə etməmişdən öncə Azərbaycan keçmiş 

Sovet İttifaqının üzvü olduğundan onun xarici ticarət siyasəti üzərində güclü 

dövlət nəzarəti mövcud idi və ticarət əməliyyatları daha çox keçmiş SSRİ-yə üzv 

ölkələrlə aparılırdı. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan iqtisadi azadlıq 

əldə etməsi ilə milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ucun yeni imkanlar yarandı, bu 

sahədə aparılan iqtisadi islahatlar dünya ölkələri ilə əlaqələrin genişlənməsinə 

səbəb oldu. Son illərdə xarici ticarət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər xarici 

ticarət sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə, 

xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə, ticarət dövriyyəsinin strukturunun 

təkmilləşdirilməsinə, ölkəyə valyuta daxil olmalarının artmasına, qeyri-neft 

ixracının artmasına gətirib çıxarır ki, bu da nəticə etibarı ilə ölkə iqtisadiyyatının 

güclənməsinə öz töhfəsini verir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА БАГИРОВА 

ВНЕШНИЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

         В статье представлена информация о текущем экономическом потенциале Азербай- 

джанской Республики, отношениях с другими странами, импортных и экспортных 

операциях страны. В статье отражена ситуация в первые годы независимости страны, 
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анализируются последние реформы и оценивается ситуация. 

        Ключевые cлова: экономический потенциал, мировая экономика, реформа 

экономики, внешняя торговля, интеграция экономики 

 

SUMMARY 

IRADA BAGIROVA 

FOREIGN TRADE RELATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

AND PRIORITY DEVELOPMENT DIRECTIONS 

         The paper provides information on the current economic potential of the Republic of 

Azerbaijan, relations with the countries, import and export operations. The paper reflects the 

situation in the first years of the country's independence and analyzes the latest reforms and 

assesses the situation. 

         Keywords: economic potential, world economy, economic reform, foreign trade, economic 

integration 
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BÖHRAN ANLAYIġI VƏ BANK BÖHRANLARININ NÖVLƏRĠ,  

SƏBƏBLƏRĠ VƏ NƏZƏRĠ ƏSASLARI 
 

Məqalədə iqtisadi fəaliyyət qədər dərin olan böhran anlayıĢı təhlil edilmiĢdir. Xüsusən, 

böhranların iqtisadi cəhətdən təsnifləĢdirilməsi aparılmıĢ, onların baĢ vermə səbəbləri həm 

mikro, həm də makroiqtisadi cəhətdən təhlil edilmiĢdir. Müəlliflərin bank böhranları ilə bağlı 

fikirləri təhlil edilərək ümumiləĢdirilmiĢ və müasir bank böhranların elmi nəzəri əsasları 

öyrənilmiĢdir. 

Açar sözlər: iqtisadi böhranlar, bank böhranları, bank böhranlarının səbəbləri. 
 

İqtisadi böhranlar ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq daha aktual və 

təhlükəli iqtisadi problemə çevrilmişdir. Geniş əhatə dairəsinə sahib, iqtisadiyya-

tın bütün  sektorlarına təsiri və pozulmuş iqtisadi konyukturanın  gec və yüksək 

xərclər hesabına bərpa edilməsi iqtisadi böhranların elmi nəzəri tədqiqini  daha 

da zəruri etmişdir.  

Xarici iqtisadi ədəbiyyatlarda və beynəlxalq ictimai-iqtisadi mühitdə 

böhran sözü əvəzinə istifadə edilən “Crisis” yunan mənşəli “Krinei” kəlməsin-

dən törəmiş və “kritik vaxt, vacib vaxt, hər şeyin ən yüksək  nöqtəsi” kimi 

mənalar daşımaqdadır. İndiki şəraitdə isə bu söz “ fürsət və təhlükə” kimi bilinən 

bir simvolik mənasını ifadə etməkdədir. 

XX əsrin başında - 1929-cu il Dünya İqtisadi Böhranı və ya Böyük Böhran 

olmaq üzrə bir sıra ciddi və müxtəlif səbəbli böhranlara sahiblik etməsinə hər 

kəs şahid olmuşdur. Ötən əsrin 70-80-ci illərindən etibarən bankçılıq və tədiyyə 

balansından törəyən, pul və maliyyə vasitələrindən yaranan 90-cı il böhranları 

hər kəsin  həyatında ciddi bir iz buraxmışdır. Xüsusən, 80 -ci illərdən başlayaraq  

maliyyə münasibətlərinin liberallaşması, beynəlxalq investisiyaların axımının 

sürətlənməsi, böhranların artması ilə onların təsirlərinin daha çox ölkələrə 

yayılmasına səbəb olmuşdur. Bazarın və iqtisadi münasibətlərin qloballaşması  

XXI əsrdə bu böhran  daha da dərinləşdirmişdir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda böhran (crisis) haqqında müxtəlif fikirlər mövcud-

dur. Belə ki, E.P.Davis (1995) böhranı “Maliyyə sisteminin çökməsi, ödəniş və 

kredit paylanmasının edilməz hala gəlməsi” olaraq izah edilmişdir. Kindleberger 

(1996)  isə “Vacib bir bankın və ya firmanın çöküşü, aktivlərin dəyərlərini 

hədsiz azalması” olaraq izah etmişdir. Sundararajan və Bolina (1991) “Önəmli 

sayda maliyyə qurumlarının borclarının miqdarının aktivlərinin (varlıqlarının) 

bazar dəyərinin aşması, bəzi maliyyə qurumlarının iflası və bu qurumlara dövlət 

müdaxiləsi” olaraq izah etmişdir. İshibara (2005) fərqli böhranların təhlili 

zamanı böhranların ən vacib xüsusiyyətlərinin çox böyük miqyasa sahib olması, 

müxtəlif böhranlarla iç-içə olması, qısa müddətdə reallaşması kimi faktorları 

olduğunu müəyyən etmişdir.  

        Ġqtisadi böhranın növləri. 
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 Böhranın növlərindən danışdıqda ilkin olaraq pul böhranlarından danış-

malıyıq. Pul böhranları pulun ani dəyər dəyişməsi olaraq izah edilirdi. Burada 

inflyasiya səbəbindən pulun dəyərindəki dəyişmə pul böhranı olaraq qiymətlən-

dirilməz. 

Frankel və Rose (1996) pulun bir əvvəlki illə müqayisədə 25% dəyər 

itirməsi və bu dəyərin itirilməsi inflyasiya səbəbi ilə hissəsi xaric 10%-in 

üstündə olmasının pul böhranı olduğunu qeyd edirlər. Ranjman (1996) pul 

böhranın “pulun böyük miqdarda dəyər itirməsi və ya xarici pul rezervlərinin 

böyük ölçüdə azalması” olaraq dəyərləndirmişdir. Sharma (1999) pul böhranları-

nın qabaqcıl  göstəricilərində pulun yüksək səviyyədə qiymətinin artması, 

yüksək kreditləşmə ictimai kreditlərin genişlənməsi, birbaşa xarici investisiyala-

rın azalması, ticarətdə mənfi fərqlərin yaranması, büdcə kəsrlərinin artması, 

ixracat performasının geriləməsi və  ÜDM-un artmasının  azalması kimi sırala-

maq olar. Ədəbiyyatlarda pul böhranları əsasən iki istiqamətdə tətbiq edilir: 

Valyuta böhranları (məzənnə) və ödəmə balansı (tədiyyə balansı) böhranları. 

Məzənnə böhranlarında “yerli valyuta məzənnə sistemində ani və böyük 

ölçüdə dəyər itirməsi və ya məzənnələri aşağı çəkən  bir sipekulaktiv  hücuma 

məruz qalması” kimi izah edilib. (Eichengreen, Rose 1996) həmçinin Hoggort 

(Rose) məzənnə böhranlarının bank böhranlarına ciddi səbəb olduğunu və bank 

böhranlarının daha da böyüdüyünü vurğulayırlar. Krugmanı və Obsfeld (1997) 

görə  tədiyyə balansı böhranların gələcəkdəki dəyərləri  haqqında gözləntilərin 

dəyişməsi ilə bağlı olaraq valyuta rezervlərinin ani azalmasıdır. Kaminsky və 

Reinhort (1998) isə “ehtiyyatların sürətlə əriməsi, bunun nəticəsində  də 

məzənnə sistemindən imtina edilməsi olaraq izah edilmişdir. 

Borc böhranlarının “borclunun faiz və əsas məbləğin ödənilməsinin yerinə 

yetirə bilməməsindən yaranan” böhran kimi izah edilir. Borc böhranları ən çox 

Latın Amerikası ölkələrindən Meksika (1982), Braziliya (1987) kimi ölkələrdə 

alınmış xarici borcun öhdəliklərinin yerinə yetirməməsi səbəbindən  yaranan 

borc böhranlarıdır. O cümlədən, Argentina da (2002-ci ildə) bir borc  böhranı  

yaşamışdır. Detragiache və Splimbrgo (2001) –də tətqiqatlarında qeyd edirlər ki, 

borc  böhranlarından danışmaq üçün 2 əsas faktor müşahidə olunmalıdır. Birinci 

olaraq  ödənməmiş borclar ümumi borcun 58% -ni ödəməli və ikinci olaraq isə 

borc verən ilə yenidən borclanmaq üçün müqavilə imzalanması axtarışında 

olmalıdır. 

BVF 1998-ci ildə apardığı tətqiqatlardan  birində maliyyə böhranları ma-

liyyə bazarlarında baş verən bu trendlər real iqtisadiyyata mənfi təsir etməkdə-

dir. Mishkin və Coprik (1998)–maliyyə böhranlarının bank sektorlarında müflis 

olmalara səbəb olduğu və qiymətli kağızlar bazarında aktivlərin qiymətlərinin 

kəskin enməsi, firmaların ödəmə qabiliyyətini itirməsi kimi izah etmişdir. 

Mishkin (2001), maliyyə böhranını “maliyyə bazarlarının çökməsi və tərs seçim,  

əxlaqi  xəta, ( Moral Hazard) problemlərinin daha da genişlənməsi və maliyyə 

bazarlarında olan fondların effektiv istifadə ediləcək kanallara yönəldilə bilmə-

məsi  olaraq izah edilir. Bu halda iqtisadi fəaliyyətin daralması ilə nəticələnəcək-

dir.  
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Mishkin tədqiqatlarında maliyyə böhranlarına səbəb olan faktorları aşağı-

dakı kimi sıralamışdır: 

a) Əgər bank və digər vasitəçi qurumların borc vermə potensialı azalarsa, 

iqtisadiyyat bundan mənfi təsirlənir. Başqa sözlə, maliyyə qurumlarının  

balansı pozulduqda onların borcvermə gücü azalır və bu da dolayı ilə 

maliyyə böhranlarının azalmasına səbəb olur. Bankların balansının 

pozulması və sərmayə (kapital) yetərsizliyi olduqda iki seçim qarşısında  

qalar: Ya verdikləri kreditləri geriyə almağa çalışar, ya da banka sərmayə 

qoyarlar. Ancaq uyğun  xərclə yeni investisiya cəlb etmək o qədər də 

asan deyil. Buna görə də banklar tipik olaraq verdikləri kreditləri geri 

çağırmaq yoluna əl atırlar. Bank balanslarındakı pozulmalar ölkə 

iqtisadiyyatında kredit  daralması və iqtisadiyyat bir vahid olaraq mənfi 

təsirə salır. 

b) Faiz nisbətləri artdığında etibarlı investorlar kredit almaq istəməyəcəklər. 

Çünki bu şəraitdə kredit istəyən investorlar daha riskli layihələrə 

yönələcəklər.  Riskli investisiyaların effektiv nəticələnməsi  bu sahədə  

risk sevən investorları tərs informasiya, yəni yüksək faizdə belə yaxşı 

gəlir – ideyasının daha da böyüməsinə səbəb olur. Beləcə yüksək  faiz 

riskli müştərilərə riski faizlərlə riskli kreditlər verməklə bazarda faiz 

uyğunsuzluqlarına yol açacaqdır. 

Həmçinin yüksək faiz bank balansını da pozur. Bunun səbəbi bankların 

qısa müddətə borclanıb uzun müddətli borc verməsidir. Beləcə faiz 

nisbətlərindəki bir artış bankların öz sərmayələrini  azaldacaq. Çünki, bu 

günkü dəyər yaxınlaşması ilə faiz nisbətlərinin artımı uzun müddətdə 

aktivlərin dəyərini qısa müddətli qaynaqların dəyər artımından daha artıq 

aşağı salır. 

c) Qeyri-müəyyən mühit: Maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənlik mühitin-

dən dramatik bir artım kredit verənlərin yaxşı və pis kredit risklərini 

ayırmağa çətinlik yaradır. Bu halda kredit verənlər kredit vermədən daha 

az həvəsli davranacaqlar, bu da kredit, investisiya və ümumi iqtisadi 

aktivlikdə azalmaya səbəb olacaqdır. 

d) Real sektorda balanslardakı uyğunsuzluqlar: Əgər real sektorun iştirakçı-

larının balanslarında ciddi bir pozulma-uyğunsuzluq varsa, bu əxlaqi 

riski artırar və bu hal müxtəlif formalarda baş verər. Məsələn, kredit 

götürənlər aldıqları pulun qarşılığında banklara maddi təminat göstərir-

lər. İqtisadiyyatda baş verən bir eniş təminatlarının dəyərinin azalması ilə 

asimetrik informasiya problemi yaradacaqdır. Faiz nisbətlərinin artışı 

firma və ailə təsərrüfatının  balansını zədələyir. Faiz ödəmələrinin artma-

sı ilə maliyyə sektorunda qeyri-stabillik güclənir. Həmçinin nisbətən 
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kövrək məzənnə sistemində ölkələrdə məzənnələrdə baş verən dalğalan-

malar müəssisələrin balanslarında ciddi pozulmalara səbəb olur, çünki bu 

iqtisadiyyatlarda valyutalarla borclanmalar fəaliyyətin əsasını təmin edir. 

            Mishkin (2001) maliyyə böhranlarının dinamikliyini  aşağıdakı formada 

izah edər:  

Böhrana gedən yol ilk olaraq maliyyə münasibətlərinin liberallaşması ilə 

baş tutur. Bu hadisə sistemin özəlləşdirilməsi, faiz hədlərinin limitlərinin aradan 

qaldırılması, xaricdən (İEO) gələn isti pulların dəstəyi ilə kredit vermənin 

genişlənməsi prosesi kimi ortay çıxır. Kredit verilməsinin genişlənməsi çox 

sürətli olduğu üçün kreditlərin verilməsində yüksək risklər yaranır. Bunun 

səbəbi isə kredit istəyənlərin banklar tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün kifayət 

qədər kadrların olmaması və İEO ölkələrdə zəif nəzarət və təftiş sisteminin 

mövcud olmasıdır. Beləliklə, maliyyə münasibətlərinin pozulması və açılmış 

kreditlərin məhdudlaşdırılması istəyi bir bank böhranına yol açacaqdır. Bu da 

bankların real sektor üçün əlavə kredit vermə gücünü azaldacağı üçün real 

sektorda daralma baş verəcəkdir. 

Maliyyə münasibətlərinin liberallaşması müəssisələrin borcla yaradılmış 

kapitalın öz sərmayəyə nisbətini artıracaqdır. Məsələn, Asiya  böhranı zamanı 

Cənubi Koreya və İndoneziyada bu situasiya  müşahidə olunmuşdur. Bu zaman 

firmalar səhmlər ixrac edərək xarici ölkələrə satmışlar və yerli banklar vasitəsi 

ilə borcluluq nisbətlərini artırmışlardı. 

Maliyyə böhranına səbəb olan ikinci əsas səbəb pul böhranlarıdır. Maliyyə 

və real sektorun balansında pozulma pul böhranına səbəb ola və Mərkəzi banklar 

milli valyutanın dəyərinin qorunmasında problem yaşayarlar. Faizlərin artması 

ilə borclu firmalar daha riskli hala gəlir. Mərkəzi bankın isə milli valyutanı 

qorumaq gücü olmadığı hiss edilsə,  investorun pul hücumu başlayar və beləcə 

pul dəyərini durmadan itirər. 

Claessens (1999) tədqiqatlarında maliyyə böhranlarının 3 ümumi əlamətini 

qeyd etmişdir.  

 Zəif makroiqtisadi siyasətlər və makroiqtisadi şoklar: Bura büdcə kəsr-

ləri, aşağı böyümə sürəti, inflyasiya, real faiz nisbətlərində artımlar, ani 

məzənnə itkiləri aid edilir. 

 Maliyyə çöküşləri: Ölkənin ani kapital axımları, xarici valyuta ehtiyat-

ların azalması, iqtisadi dalğalanmaların çoxalması ilə maliyyə sistemi-

nin etibarının itirməsi. 

            Bank böhranlarının baĢ vermə səbəbləri. 

Bank böhranlarının baş verməsi tək bir səbəblə əlaqələndirmək düzgün 

olmaz, çünki müşahidələr böhranların bir neçə və müxtəlif səbəbdən qaynaqladı-

ğını göstəriri. Böhranın hansı səbəbən yaranması ölkələrin və baş vermiş 

zamanın xüsusiyyətdindən asılı olub fərqli coğrafiyalarda fərqli tərəflərdən və 

səbəblərdən qaynaqlanır. Buna görə də böhranların səbəblərini hər birinin ayrı-

ayrı baxılaraq tətbiq edilməsi daha məqsədə uyğundur.  
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Tədqiqatçılardan Moriss Goldstein və Filip Turner öz əsərlərində bank 

böhranlarının səbəblərini aşağıdakı kimi sıralamışdırlar: 

 Kreditlərdə çox sürətli artımın olması 

 Müddət və valyutalarda uyğunsuzluq 

 Dövlətin maliyyə bazarlarına artıq müdaxiləsi 

 Bankların riskləri effektiv idarə edə bilməməsi 

 Faiz nisbətlərindəki dəyişmələr 

 Kredit vermə müddətlərində yetərli olmayan yoxlamalar 

Gördüyümüz kimi səbəblərin müxtəlifliyi ilə yanaşı onların fərqli mənbə-

lərdən qaynaqlanması da müşahidə edilir. Məjz buna görə ilkin olaraq biz 

böhranların səbəblərini sinifləndirsək, bunu mikro və makroiqtisadi olaraq 2 

qrupda tədqiq etsək, daha məqsədə uyğun olacaqdır. Makro iqtisadi qeyri-

sabitlik bank böhranlarının ən tətikləyici səbələrinin əsas qaynağıdır. Xüsusən 

müşahidələr aparılmış əksər anoloji böhranlarda hökümətlərin apardığı xətalı 

iqtisadi siyasətlərin əsas böhranyaradıcı ünsür olduğu ortaya çıxmışdır. Həm-

çinin, dünya miqyasında baş verən hadisələr də makroiqtisadi sfera çərçivəsində 

banklara təsir edən əsas böhranyaradıcı səbəblər kimi də tətbiq edilməkdədir. 

Bütün bu səbəbləri isə 5 başlıq altında tədqiq edə bilərik: 

1. Ġnflasiya 

İnflasiyanın bank böhranlarında vacib bir təsir olduğunu Demirgüc-Knut 

və Detragiache tərəfindən aparılmış tətqiqatlarda önəmli bir ünsür kimi qeyd 

edilir. Digər bir tədqiqatda Aziz, Cazarmazz və Salgado (2000) bank böhranları-

nın baş verdiyi ölkələrdə böhranla parallel yüksək inflasiyanın müşahidə edildiyi 

də qeyd edilmişdir.  

Yüksək inflasiyanın müşahidə olduğu ölkədə gələcəklə bağlı bir qeyri-

müəyyənlik müşahidə edildiyi üçün istehsalatçı firmalar yeni investisiyalar 

etməkdə, banklar isə yeni kreditlər verməkdə istəksiz davranırlar. İqtisadiyyatın 

hərəkətverici iki gücünün istəksiz davranışları iqtisadiyyatın sağlam və dayanıqlı 

fəaliyyətinə maneə olacaqdır. Bunun paralelində inflasiyanın artması milli 

valyutanın dəyərsizləşməsi isə yığım edənlərin etibarın azalması isə xarici 

valyutalara istiqamətlənəcəklər. Bunun nəticəsində güvəni itmiş milli valyuta 

daha da ucuzlaşmağa davam edəcək. Xarici valyuta ilə borcları alacaqlarından 

daha çox olan banklar daha da pis bir vəziyyətə düşəcəklər. Nəticədə yüksək 

inflasiyanın müşahidə edildiyi ölkələrdə bank sistemi effektiv fəaliyyət göstərə 

bilmiyəcək. Bu da investisiyaların azalmasına firmaların və bankların iqtisadi 

stabiliyyinə ciddi şəkildə mənfi təsir edəcəkdir.  

2. AĢağı iqtisadi böyümə tempi. 

Tədqiqatçılar bank böhranları ilə aşağı iqtisadi böyüm nisbətləri arasında 

bir əlaqənin olduğunu aşkara çıxarmışdırlar. (DEMRİGÜç-k) İqtisadi böyümə-

nin aşağı düşməsi ilə həm real, həm də bank sektoru ciddi bir geriləmə yaşaya-

raq öz fəaliyyətlərində qeyri-sabitliklə qarşılacaqlar. Belə olduqda müəssisələr 

banklara qarşı olan öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirlər və banklar bu halda 
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zərərlə qarşılaşırlar. Məhz Reinhart və Kaminsky apardığları tədqiqatla ressasiya 

müddətində bank böhranlarının yaradığını aşkara çıxarmışdırlar.  

3. Beynəlxaq müstəvidə faiz nisibətlərinin dəyiĢməsi. 

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması maliyyə sektorunun da beynəlmiləl-

ləşməsinə və sərmayə axınlarının daha rahat və sürətli axınına səbəb oldu. Buna 

görə də dünya miqyasında faiz nisbətlərinin dəyişməsi  digər ölkələrin də daxili 

faiz nisbətlərinə birbaşa təsir etməyə başlamışdır.  

Faiz nisbəti həm ölkədaxili, həm də beynalxlaq investiya axımlarına təsir 

edir. Ölkə daxilində faiz nisbətləri yüksək olan ölkələrdə investisiyalar öz 

cazibədarlığını itirəcəkdir və belə olduqda daxili sərmayə ilə yanaşı xarici 

sərmayə də ölkə üçün cazibədar olmayacaq. Bunun məntiqi davamı olaraq ölkə-

də invvestisiyalar azalacaq, daralma baş verəcək. Əlavə olaraq beynəlxaq 

miqyasda faizlər yuxarı olarsa, bu zaman ölkə daxilində əllərində vəsait olan 

yığım sahibələri o xarici bazara yönələcəklər. Bu da ölkədən sərmayə çıxışlarına 

səbəb olacaq, çünki hər bir investor daha çox qazanmağı hədəfləyir.  

Beynəlxalq bazarda ciddi faiz artımı ölkə daxili sərmayənin xaricə axması-

nı tətiklədiyi üçün bu zaman banklar bu axımı təmin etməkdə likvidlik problemi 

ilə qarşılaşacaqlar. Çünki lazımi mənbə tapa bilməyən banklar artıq kredit 

verməkdə də istəksiz olacaqlar. Kredit vermənin zəifləməsi bankların birbaşa 

mənfəətliliyinə təsir edəcəkdir. Bununla paralel xaricə axan sərmayə şirkətləri də 

çətin vəziyyətdə qoyacaq və şirkətlər də banka qarşı olan öhdəliklərini icra edə 

bilməyəcək. Nəticədə problemli kreditlərin artması ilə bank üçün daha ciddi 

problemlər yaranacaqdır. Digər bir tərəfdən xarici bazarda faizlər artığı üçün 

ölkə daxilində də faizlər artacaqdır. Bunun artması bankların qazanacaqları 

mənfəətdə azalmaların qarşısını almaq üçün daha xərcli olan kreditlərin də 

faizlərini artıracaqlar. Beləcə müəssisələr bankların qarşısında daha da 

borclanacaq, beləcə firmalar öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək və bu 

situasiya bank böhranlarına şərait yaradacaqdır.  

4. Valyuta məzənnələrində dalğalanmalar. 

Valyuta məzənnəsi riski milli valyutanın xarici valyutalara qarşı aşkar bir 

dəyər itirməsidir. Məzənnənin bu cür dalğalanması nəticəsində banklar üçün bir 

böhranın baş verməsinə ciddi təhlükədir. Valyuta kursunda baş verən ciddi bir 

yüksəliş bankların ciddi itkilərlə qarşı qarşıya qalmasına səbəb olur. Əgər bir 

ölkənin valyutası xarici valyutaya nisbətdə daha çox dəyər itirərsə və həmin 

ölkədə bankların xarici valyuta ilə olan borcları xarici valyuta ilə olan 

aktivlərindən çoxdursa, bu halda banklar ciddi bir valyuta ehtiyacı içində 

qalacaq. Milli valyutanın dəyər itirməsi ilə bankın qarşılaşdığı bu vəziyyət daha 

da dərinləşəcək beləcə bankın müflisləşməsi üçün şərait yaranacaq.  

Digər bir tərəfdən milli valyutanın həddən artıq dəyərlənməsi bankların və 

ölkə iqtisadiyyatının qarşısında ciddi bir təhdid yaratmaqdadır. Xarici valyuta ilə 

borcları olan bankların bu valyuta ilə sahib olduğu aktivlərdən dəyərcə çox 

olması, xarici valyutanın dəyər itirməsi ilə bankı daha da pis hala salacaq. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi eyni nəticəli böhranlı situasiya yaranacaqdır.  

5. LiberallaĢma və Sərmayənin hərəkətliliyi. 
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Qloballaşmanın əhəmiyyət qazandığı bir halda sərmayə axımınında 

sürətlənməsi qaçınılmazdır. Xüsusən faiz nisbətlərinə qarşı çox həssas olan 

sərmayələr çox sürətli şəkildə ölkədən ölkəyə  dəyişir. Bir ölkənin iqtisadi 

rifahına təsir edən sərmayənin daxil olması bir ölkədən çıxdıqda  o ölkəyə ciddi 

iqtisadi problem yaradacaqdır. Başqa ölkədə faizlər daha çox qazanmağı vəd 

edirsə, o zaman investorlar ölkədəki vəsaitləri çəkib xarici ölkəyə daha çox 

qazanmaq məqsədi ilə yönətməyə can atacaq. Beləcə, banklarda vəsaiti olanlar 

bu vəsaitləri baklardan tələb edəcəklər. Belə olduqda qısa müddətli vəsaitləri 

cəlb edib uzun müddətli kreditlərə yönəldən banklar əmanətçilərin artan pul 

çəkmə tələblərini qarşılamaq üçün vəsait artırmağa çalışacaq. Bununla da bu 

vəsaiti tapmayan və artan kreditçəkmə tələblərinə cavab verə bilməyən bank 

müflis olmağa məcbur olacaqdır. Xüsusən ədalətli gəlir paylanması və güclü 

bank sistemində nəzarət və qanunverici bazanın olmadığı ölkələrdə səraməyinin 

hərəkətliliyi çox ciddi problemdir. Çarles Vplosz apardığı təqiqatla maliyyə 

liberallaşması və bank böhranları arasında ciddi bir bağlılığın olduğunu ortaya 

çıxarmışdır.  İnkişaf edən 19 ölkədə aparılmış tədqiqatlarda maliyyə axımının 

liberallaşmasından dərhal (1-5 il) sonra bank böhranları müşahidə edilmişdir. 

(Cədvəl-1) 

ÖLKƏ Böhranın tarixi 
Maliyyə LiberallaĢmasının 

baĢlama tarixi 

Argentina 1980,1994,2000 1977 

Bolivya 1987 1985 

Braziliya  1985,1994 1975 

İndoneziya 1992 1989 

Fillipin 1981 1981 

Cənubi Koreya 1997 1983 

Kenya 1993 1991 

Kolibiya 1982 1980 

Malaziya 1997 1991 

Meksika 1992,1994 1989 

Paraqvay 1995 1990 

Peru 1989 1980 

Çili 1981 1980 

Tayland 1993,1997 1989 

Türkiyə 1994,2000 1987 

Uruqvay 1981 1976 

İordaniya 1989 1988 

Venesuella 1983 1976 

Zimbabve 1995 1992 

      Mənbə: Charles Wyplosz, how risky in financial liberalization in the 

Developing countries, United Nations Discussion Paper Series,2001,s.1-25 

6. Cari əməliyyat kəsiri 

Ödəmələr balansı bir ölkənin xarici dünya ilə əlaqələri haqqında bizə 

informasiya verir. Burada cari əməliyyatlar, sərmayə, xalis xəta və nöqsan 
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punktları yer alır. Cari əməliyyatlarda müəssisənin həm məhsul, həm də xidmət 

ticarəti yer alır.  

Hər bir ölkə xaricdən aldığı məhsulun qarşılığında ödəmə həyata keçirir və 

bu ödəmə əksərən xarici valyuta ilə reallaşır. Həmçinin satılmış yəni, ixrac 

edilmiş məhsula görə də xarici ölkədən satışın qarşılığında valyuta daxil olur. 

Eləcə də borc və faiz ödəmələri, gəlirləri də xarici valyuta ilə reallaşdığından bir 

ölkəyə daxil olan və ölkədən çıxan valyutaların arasındakı fərqi ödəmə 

balansında görürük və bu cari əməliyyat balansı adlanır.  

Bir ölkədən çıxan valyuta ilə daxil olan valyutalar arasındakı fərq 

müsbətdirsə, bu həmin ölkənin cari əməliyyat kəsiri olduğu mənasını ifadə edir 

və kəsrin baş verməsinin müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bu kəsrin baş verməsinin 

səbəblərindən biri idxal və ixrac əməliyyatları arasındaki fərq, digər bir səbəb 

ölkənin iqtisadiyyatının maliyyələşdirilmə mənbələrinin xarici borclar vasitəsilə 

olması və ya beynəlxalq miqyasda yığımların azalması ilə müşahidə edilə bilər.  

Əmtəə və xidmət bölmələri ilə yanaşı investisiya bölməsi də tədiyyə 

balansında ciddi yer alır. Burada investisiyalar iki qrupa - portfel və sərmayə 

investisiyalarına bölünüb. Daxil olan investisiyalar bu balansda müsbət təsir 

edərkən, çıxan investisiyalar isə mənfi təsir yaradır. 

 Bir ölkədə cari kəsir yaranarsa, bu ölkədə investisiyaların əhali 

yığımlarından daha çox olduğu mənasını ifadə edir. Bu kəsirin bağlanması məhz 

xarici mənbələr hesabına vəsait cəlb etməklə mümkün olduğu üçün ölkəni 

investorlar üçün cazibədar etmək üçün  faiz nisbətlərini yüksək tutmaq lazımdır. 

Artan faizlə vəsait cəlb edən bankların xarici borcları daha da artacaq və beləcə 

bankların verdiyi kreditlərin maya dəyəri artacaq, mənfəətliliklərində ciddi 

azalmalar olacaqdır.  

Stanley Fisher 1988-ci ildə reallaşdırdığı bir tətqiqatda cari kəsrin 

böhranyaradıcı önəmli bir faktor olduğu qənaətinə gəlmişdir. Onun qənaəti cari 

kəsrin davam etməsi devalvasiyaya, bu da öz növbəsində böhrana gətirib  

çıxaracaqdır. Bu fikri Steven Kamin də öz tədqiqatlarında təsdiq etmişdir.  

Tədqiqtların yekun qənaəti istər iqtisadiyyat, istər banklar üçün cari kəsrin 

uzunmuddətli davam etməsi böhranyaradıcı vacib faktorlardandır. 

7. Mərkəzi bankın müstəqil olmaması. 

Mərkəzi banklar ölkə iqtisadiyyatlarında ciddi rol oynayan iqtisadi 

subyektdir. Xüsusən iqtisadi sabitliyin təmin olunmasında pul siyasətinin əsas 

aparıcı subyekti olan banklar, bu siyasət çərçivəsində bazara müdaxilə edə, pul 

emisiya edə bilər. Mərkəzi bankların bu fəaliyyəti mövcud brokratik hökümət-

lərin təsiri ilə etməsi ciddi iqtisadi problemlərə səbəb olmuşdur. Xüsusən Latın 

Amerikası ölkələrində seçim öncəsi genişləndirici pul siyasəti etmək üçün 

hökümət tərəfindən təzyiqə məruz qalan Mərkəzi banklar aldıqları qərarlarla 

uzunmüddətli zamanda ölkə iqtisadiyyatlarını ziyana vurmuşdur. 

Mərkəzi bankların öz funksiyalarını realaşdırmaq üçün müstəqil fəaliyyət 

göstərməli, atacağı addımları və qərarları təzyiq altında verməməlidir. Makro 

iqtisadi siyasətdə tutduğu rolu reallaşdıran məqsəd və alətlərin seçimində və 

icrasında tam müstəqil davranmalıdırlar. Xüsusən hökümətlərin Mərkəzi 
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bankları borc mənbəyi kimi istifadə etmə məqsədi ilə sui-istifadəsinin də mütləq 

qarşısı alınmalıdır. Digər  bir tərəfdən Mərkəzi bankların idarə edilməsində ciddi 

diqqət lazımdır. Xüsusən onu idarə edən şəxslərin tez-tez əvəzlənməsi və ya 

fərqli təzyiqlərlə vaxtından əvvəl istefaya göndərilməsi də mənfi addımlardandır.  

Mərkəzi banklar hökümətlərə bağlı fəaliyyət göstərdikdə zəruri faəliyyət 

yerinə yönəldilmiş faəliyyət göstərərək ölkədə qiymət stabilliyini pozmağa, 

inflasiyaya yol aça bilər. Bu da makroiqtisadi sfera üçün ciddi problemlərə səbəb 

olacaqdır.  

Yüksək inflasiyanın nəticəsi mütləq olaraq banklara da təsir edəcəkdir. 

Bankların balansına ciddi təsir edən inflasiya faiz nisbətlərini artmasına səbəb 

olacaqdır. Bununla da qısamüddətli vəsaitləri cəlb edib uzunmüddətli kreditlər 

verən banklar ciddi problemlər yaşayacaqlar.  

8. Maliyyə səbatsızlığı. 

Bir ölkədə maliyyə sabitliyindən danışdıqda ilk öncə pulun sabitliyi 

olmalıdır. Həmçinin məşğulluq səviyyəsi də təbii həddə olmalıdır. Bazara qarşı 

insanların etibarının olması sabitliyin digər bir şərtidir. İqtisadiyyatda müəyyən 

bir dalğalanmalar da olmaqdadır. Bu da iqtisadiyyatı zamanla kövrək bir hala 

salır. Bu dalğalanmalar zamanı iqtisadiyyatın stabiliyini qorumağı məhz maliyyə 

sisteminin dayanəqlığının göstərcisidir. 

Maliyyə səbatsızlığının geniş izahını Minsky maliyyə alətlərinin qiymət-

lənməsi və beləcə qiymətlərdə baş verən dalğalanmalar kimi ifadə etmişdir. 

Bazarda baş verəcək kiçik bir dəyişmənin öhdəsindən gəlməyən bir iqtisadi 

sistem kövrək sistem sayılır və burada maliyyə dayanıqlığından danışmaq 

olmaz. Belə halda bazarı təhdid edən risklər əvvəlcədən tapılıb qiymətləndiril-

məlidir, onların qarşısınınn alınması üçün zəruri siyasi-iqtisadi tədbirlər görül-

məlidir. Maliyyə səbatsızlığı olan bir iqtisadi sistemdə baş verən kiçik bir 

dəyişməyə iqtisadiyyat ciddi və həsas bir reaksiya verəcəkdir. Buna görə də baş 

verən səbatsızlıq bank sektoruna da ciddi təsir göstərəcəkdir.  

Makroiqtisadi səbəblər ilə paralel olaraq mikroiqtisadi səbəblər də bank 

böhranları üçün kimfayət qədər həssas mövzudur. Mikro iqtisadi səbəblər risklər 

formasında, bankçılıq, kredit, bazar, asmetrik informasiya, təsadüfi çəkmə 

riskləri kimi başlıqlar ilə tədqiq edilir.  

1. Bankçılıq riski. 

Banklar öz fəaliyyətləri istiqamətlərindən yaranan bir sıra risklərlə 

qarşılaşırlar. Bank sektorunda baş verəcək problemin ümumi iqtisadiyyata 

edəcəyi güclü təsiri də nəzərə alsaq, bankda baş verən risklərin effektiv 

idarəedilməsi çox vacib məsələdir. Son dövrlərdə baş vermiş böhranların təhlili 

məhz bank sektorunda risklərin effektiv idarəedilməsinin mahiyyətini və bu 

sahədə yeni-yeni nəzəri fikirlərin yaranmasına, normativ baza və kriteriyaların 

yaradılmasıına gətirib çıxardı. Bank böhranları-kredit, bazar və əməliyyat riski 

olmaqla 3 başlıqda təhlil edilir. 

1.1.Kredit riski. 

Ən geniş formada bankların kreditlə müştərilərinə verdikləri vəsaitlərin 

ödənməmə riskini ifadə edir. Bank müştərilərinin qarşılaşdığı şəxsi maliyyə 
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problemləri və ya ölkənin iqtisadi durğunluqda olması ilə yaranan öz öhdəliklə-

rini geri ödəyə bilməmək problemi bu riskin əsas faktorlarındandır. Antony 

Santemero öz tətqiqatlarında bu riski müştərinin aldığı kredit məbləğini səmərəli 

istifadə etməyərək bir müddət sonra onu geriyə ödəyə bilməməsi kimi izahını 

vermişdir və bu geri ödəməmə bankla yanaşı, bankda əmanəti olan əmanətçilərin 

də iqtisadi konyukturasına təsir edərək onları sarsır. Müəllif həmçinin itirilmiş 

pullara əlavə olaraq məhkəmə ve bu pulun inzibati yollarla geri alınması üçün 

atılmış addımların xərclərini cəmləyərək bu riskin daha çox bankları xərcə 

saldığını vurğulamışdır.Bu riksi bank üçün daha təhlükəli edən təminatsız 

kreditlərdir . Çünki təminat olduqda kreditlər geri qaytarılmadıqda göstərilmiş 

təminatlar nəğdləşdirilərək bankın itirdiyi məbləğləri geri almağa kömək 

etməkdədir. Kredit riskini daha yaxından tədqiq etsək, onu 4 alt başlıq formasın-

da incələmək lazımdır: 

       Qarşı tərəf riski 

Bu risk kredit riskinin müştəridən yəni, bankın qarşı tərəfindən qaynaqla-

nan öhdəliyin icra edilməməsi mənasını ifadə edir.  Öhdəliklərin yerinə yetrilmə-

məsinin həcmi və sürəti artdıqca bankın zərəri getdikcə artmağa və müyyən 

edilmiş limiti aşdıqda isə bankları rəsmi iflas elanı etməyə məcbur edəcəkdir.  

        Ölkə riski 

Bu risk kreditvermə prosesində bankın xarici ölkəyə verdiyi kreditlərin 

geri ödənməsi problemi yarandıqda ortaya çıxır. Yəni bu riskdə əsas tərəf bankın 

qarşılıqlı kredit əlaqələrində olduğu ölkələrdə baş vermiş səbələrdən yaranan 

gecişmələrdir. Etirazlar, tətillər, daxili və xarici müharibələr, siyasi qeyri-

sabitlik, terror kimi faktorların təsiri ilə baş verən iqtisadi geriləmələr və 

ölkələrin xarici investorlar üçün cəlbediciliyinin azalması ilə yaranan iqtisadi 

geriləmələr o ölkədə kreditvermə ilə məşğul olan xarici banklar üçün ölkə riskini 

daha da artıran əsas səbəbdir. Baş vermiş mənfi tendensiyanın investisiyaları 

azaltması ilə başlayan faiz artışları, maya dəyərlərində artmaya, bu da sərmayə 

qoyuluşlarında  azalmaya səbəb olduğu üçün ciddi kreditvermədə geriləməyə 

səbəb yaratmaqdadır. 

       Köklənmə riski  

Bankın müəyyən bir sektora və ya əhali seqmentinə həddən artıq 

köklənməsi ilə digər sahələrdə diversikasiya etməməsi risklilik halını qabart-

maqdadır. Çünki, sektorun ani bir sarsılması bankda ciddi kredit vermə 

istiqamətində ciddi paya sahib olduğu üçün ani itkilərə və zərərlərin sığortala-

maq üçün digər sektorlarda gəlirliliyin yüksək olmaması ilə zərərin miqyasının 

daha da artmasına səbəb olacaqdır. 

       Transfer riski 

Bu risk xarici müştərilərin öz öhdəliklərini nəzərdə tutulmuş beynəlxalq 

ödəniş vasitələri ilə icra etməmələri ilə yaranan riskdir. Ölkə riski ilə eyni 

funksionallıq görülsə də, burada əsas məsələ müştərinin kredit ödəmə gücünə 

sahib olmasına rəğmən lazımi valyuta ilə ödəməni icra etməməsindədir.  

      1.2 Bazar riski. 

Bu risk  bazarda baş verən dəyişiklərin səbəb olduğu bankın zərər etməsi 

ifadə edir. Bazarda baş verən dalğalanmalar bankın həm aktivlərinin, həm də 
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passivlərinin dəyərlərində dəyişmələrə səbəb olmaqdadır. Bu da bakın balansın-

da yer alan fondların dəyərlərində dəyişmələrə səbəb olacaqdır. Filip Jorion öz 

tədqiqatında bu riski bazarda faiz nisbətlərinin, səhm və istiqraz dəyərlərindəki 

dəyişmələrin nəticəsində bankın zərərlə üzləşməsi kimi ifadə etmişdir. 

Tədqiqatlarda faiz nisbəti riskini bazarda faiz nisbətinin dəyişməsilə bankın 

sahib olduğu fondların dəyərindəki dəyişmə kimi izah edilir. Faiz nisbətlərindəki 

kiçik bir dəyişmə ilə bankın zərərlə üzləşməsinin əsasını isə bankın qısamüddətli 

cəlb edilmiş vəsaitləri uzunmüddətli şəkildə insanlara paylaması dayanmadadır. 

Əksi baş verdikdə isə banklar daha çox vəsait qazana biləcəklər.  Məzzənə riski 

isə  valyuta nisbətlərində baş vermiş ani dəyişiklərin səbəb olduğu riski ifadə 

etməkdədir. Xüsusuən xarici valyuta ilə öhdəliklərin sahib olduğu fondalarda 

çox olması halında banklar daha çox zərərə məruz qalmaqdadırlar.  Balansında 

səhm formasında dəyərlər saxlayan banklar üçün səhm və istiqraz dəyərlərindəki 

ciddi dəyişmələr daha çox risk daşıyaraq ani enmələr fonunda bank üçün risk 

yaradaraq daha çox dəyər itirməyə səbəb olmaqdadır.  

           1.3 Əməliyyat riski. 

Bank üçün bazar və kredit riski çərçivəsindən fərqli baş verən biləcək 

bütün riskləri əməliyyat riski kimi başlıqda toplamaq olar. Bu anlayışın geniş 

məna ifadə etməsi, onun miqyasının da təyin edilməsini də çətinləşdirir. 

Xüsusən müasir texnologiyanın sektora təsiri ilə elektronlaşan bankçılıq, banklar 

üçün yeni faəliyyət sektoru və gəlir gətirməklə yanaşı, daha ciddi problemlər 

yəni risklər yaradır. Xüsusi ilə internet vastəsilə banklara edilən kiber hücum və 

fırıldaçılıq halları bir saniyə içində bankların milyonlarla vəsait itirmələrinə 

səbəb ola bilər. Bununla yanaşı işçi heyətinin iş prosesində bankın fəliyyətinə 

təsir edərək onu zərərə aparması da bir risk olaraq əməliyyat riskinin daxilində 

qiymətləndirilir.  

Asimmetrik informasiya, əxlaqi risk və tərs seçim riski banklar üçün son 

dövürlərdə daha aktual problemə çevrilmişdir. Burada əsas məsələ bankla 

müştəri arasında yəni tərəflər arasında simmetrik informasiyanının olmamasıdır. 

Yəni, bir tərəf digərinə nisbətən daha az, ya da dolğun olmayan məlumata 

sahibdir, bu da seçim zamanı riski daha da artırır. Bəzən isə banklar onların 

iflasına dövlətin heç vəchlə imkan verməyəcəyini düşünərək daha çox 

kreditvermə və öhdəliklər götürərək riski vəziyyəti artırır və bu zaman əxlaqi 

risk məsələsi aktuallaşır. Bu arxayınlıq yüksək risklilik yaradır və bankların 

müflisləşməsi ilə sektorda böhranı daha da dərinləşdirə bilir.  Banklar bəzən 

yaxşı və pis müştəri seçimində səhvlərə yol verirlər, yəni düzgün müştəri seçimi 

edə bilməyərək daha çox risk alırlar. Müştərilər haqqında sağlam məlumat ala 

bilməyən banklar sığorta üçün daha yüksək faiz qoyaraq kreditqaytarma 

qabiliyyəti güclü olan şəxslərə belə daha çox faizli kredit təklifi ilə kreditvermə-

də daralmaya zəmin yaradaraq iqtisadi daralmaya səbəb yaradırlar. 

Rəqabət və qlobalaşma ilə bankların ölkəxarici kredit vermə yarışının 

sürətlənməsi, bankların say və xidmətlərinin artması ilə təklif edilən minlərlə 

xidmətin müştəriyönümlü olması bankları dərin təhlil etmək üçün yetərincə 

zaman qalmamasına və beləcə düzgün müştəri seçməmə probleminə səbəb olur, 

bu da bank üçün böhran riskini artırır. Bankların müştəriləri sahib olduğu 
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əmanətləri ya banka olan etibarı azaldığı halında, ya da ki öz əmanətini başqa 

istehlaka yönəltdikdə dərhal bütün vəsaiti çəkmək fikirində olurlar. Bu hallardan 

ən təhlükəlisi müştərilərin panika ilə banka axışaraq öz vəsaitlərini çəkmələridir, 

belə olduqda isə bank axımla gələn müştərilərin tələblərini qarşılasa da bu bir 

müddət davam edir və artan pul tələbi bankı tam iflasa aparır. 

             Nəticə. 
Maliyyə münasibətlərinin liberallaşması və qloballaşma ilə gələn vahid 

dünya iqtisadiyyatı özü ilə maliyyə-bank sektoruna yeni xidmətlərlə yanaşı yeni 

risklər gətirmişdir. Böhranların tarixi konteksdə adətən təbii və fors-major 

hallarla baş verməsi tendensiyası dəyişərək daha fərqli mikro və makroiqtisadi 

səbəblərlə əvəz olunmuşdur. Baş vermiş böhranların müxtəlif səbəblərdən qay-

naqlanmasına rəğmən, ümumi nəticə olaraq iqtisadi fəaliyyətin daralması və 

bankların iflası kimi makroiqtisadi problemlərə səbəb olmuşdur. Nəzəri əsasların 

tətqiqi ilə böhranların səbəbləri, onların baş verməsinin elmi-nəzəri əsasları 

təhlil edilərək qabaqlayıcı tədbirlərlə yanaşı, yeni sığorta sitemləri və xidmətlər 

yaradılaraq ümum iqtisadi faydallığın artırılması üçün tədqiqatlar aparılmaq-

dadır. 
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PЕЗЮМЕ 
САХИЛ МУРТУЗАЕИ 

ПОНЯТИЕ КРИЗИСА И ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ 

         В статье анализируется понятие кризиса, которое глубже экономической активности. 

В частности, проведена экономическая классификация кризисов, проанализированы 
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причины их возникновения как микро, так и макроэкономические. Анализируются и 

обобщаются взгляды авторов на банковские кризисы, исследуются научно-теоретические 

основы современных банковских кризисов. 

        Ключевые слова: экономические кризисы, банковские кризисы, причины 

банковских кризисов 

 

SUMMARY 

SAHIL MURTUZAYEV 

THE CONCEPT OF A CRISIS AND TYPES, CAUSES AND THEORETICAL 

FOUNDATIONS OF BANKING CRISIS 

        The article analyzes the concept of the crisis, which is deeper in economic activity. In 

particular, the economic classification of crises has been conducted, the reasons for their 

emergence as micro, as well as macroeconomic. The views of the authors on banking crises are 

analyzed and generalized, the scientific and theoretical foundations of modern banking crises are 

studied. 

        Key words: economic crises, banking crises, causes of banking crises 
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SƏPĠN MÜDDƏTĠ VƏ ÜSULLARININ SORQO BĠTKĠSĠNĠN TƏK SƏPĠNLƏRDƏ 

STRUKTUR GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNƏ VƏ MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ 
 

Müxtəlif səpin müddəti və üsullarının sorqonun tək səpinlərində struktur elementlərinə 

təsiri müxtəlif olduğu kimi, yığımqabağı müxtəlif kombinasiyalarda məhsuldarlıq da müxtəlif 

olmuĢdur. Sorqonun tək səpinlərində I səpin müddəti aprelin II ongünlüyündə 60 x 15 sm səpin 

üsulünda məhsuldarlıq 357,8 s/ha, olmuĢdur ki, nəzaət variantına nisbətən artım 110 % təĢkil 

etmiĢdir. Sorqonun tək  səpinlərdə  II səpin  müddəti,  aprelin III  ongünlüyündə  60 x15  səpin  

üsulunda isə  məhsuldarlıq 384,5 s/ha olmuĢdur ki, artım nəzarətə görə 119,6 % təĢkil etmiĢdir. 

Açar sözlər: sorqo, tək səpin, məhsuldarlıq, yaşıl kütlə, səpin müddəti, səpin üsulları 
 

Vətəni Afrika hesab olunan taxıllar fəsiləsinin 2-ci qrupuna aid Sorqonun 

(Sorghum) 50-ə yaxın növü vardır. Dünyada 50 milyona yaxın – Hindistanda   

16 milyon,   ABŞ-da   6 milyon,  Afrikada 15  milyon, Pakistanda 586 min hek-

tar əkin sahəsi vardır. Sorqo dənində   10-15 % zülal, 10 % xam protein, 68-82% 

karbohidratlar, 1,3% sellüloza, 1,5-3,2% kül elementləri,  2-5%  yağ olur (5).  

Dünyanın bir çox ölkələrində sorqo bitkisindən-çörək, yem və texniki 

məqsədlər üçün, xüsusilə tərkibində şəkərin miqdarı (10-15%) olduğundan şəkər 

çuğunduru və şəkər qamışının alternativi kimi şəkər almaq üçün istifadə olunur 

(3). Taxıl sorqosu Sudanda insan və heyvanlar üçün əsas qida mənbəyi sayılır. 

(1). 

Torpağın 2-3 metr dərinliyinə və bir metr ətrafına yayılan saçaqlı kök 

sisteminə malik olan sorqo bitkisi şoranlaşmış torpaqların şoranlığını tədricən 

azaldır və eyni zamanda digər bitkilərin əkini üçün əlverişli şərait yaradır. 1926-

cı ildən respublikamızın müxtəlif bölgələrində becərilən sorqodan heyvandarlıq-

da və quşçuluqda yem və texniki məqsədlə süpürgə istehsalında geniş  istifadə 

edilir (5).  

 Kür–Araz ovalığı, Mil–Muğan və Şirvan qrupu torpaqlarında sorqo 

quraqlığa və şoranlaşmaya davamlı bitki kimi yüksək məhsul verərək 2-3 

çalımda 550-600 sentner yaşıl kütlə məhsulu verə bilir (4). 

Respublikamızın torpaq iqlim şəraitinə çox yaxşı uyğunlaşmış sorqo 

bitkisini bir dəfə səpməklə 2-3 dəfə məhsul almaq mümkündür. Sorqonun 

biçindən sonra çox yaxşı pöhrə verə bilmə qabiliyyəti vardır ki, pöhrə verməsini 

sürətləndirmək üçün sahəyə hər biçinqabağı 50-60 kq. təsiredici maddə hesabı 

yemləmə şəklində azot gübrəsi verilməlidir. Kimyəvi tərkib etibarı ilə sorqo dəni 

qarğıdalı dəninə çox yaxındır. Lakin sorqo dənində proteinin miqdarı qarğıdalı 

dənindəkindən bir qədər çox, yağ isə azdır. Dənin tərkibində olan qidalı 

maddələrin həzm olunma dərəcəsi qarğıdalıdan aşağıdır. Odur ki, heyvanın 

vahid kütlə artımına qarğıdalıya nisbətən 10-12% çox sorqo yemi sərf edilir. 

Sorqonun bir sentner dəndə 119, bir sentner yaşıl kütləsində 23,5, silosunda 22,4  

və küləşində 49,2 yem vahidi vardır (3).  

Qlobal istiləşmə şəraitində Afrika, Hindistan, İran, Həbəşistan, Ərəbistan 
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və bir sıra Şərqi Asiya ölkələrində çörək bitkisi kimi becərilən bu qiymətli sorqo 

bitkisindən  buğdanın alternativi kimi  də istifadə edilir.  

Tədqiqatın məqsədi. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının qidalandırılması 

üçün çox böyük əhəmiyyətə malik, karbohidrat zülal balansını nizamlayan 

qarışıq yem bitkiləri əkinlərinin uzun illərdir ki, respublikamızda əkilib-

becərilmədiyini nəzərə alaraq, dənli və paxlalı yem bitkilərindən-soya və 

sorqonun tək və qarışıq səpinlərində, keyfiyyətli yaşıl kütlə məhsulunun 

alınmasını təmin edən səmərəli səpin müddəti və üsullarının öyrənilməsi əsas 

məqsəd olmuşdur.  

Material və metodlar. Tarla təcrübələri 2018-2020-ci illərdə Əkinçilik 

Elmi Tədqiqat İnstitutunun Şəki Dayaq Məntəqəsinin Yemçilik sahəsinin 

suvarma şəraitində aparılmışdır. Tədqiqatın materialı olaraq taxıl bitkilərindən 

sorqonun “Stavrapol” və paxlalı bitkilərdən  soyanın “Biyson” sortu ilə 2 

müddət, 3 təkrar, 18 variantda olmaqla (hər ləkin sahəsi (4 m x 5 m)
 
x 54 =1080 

m
2
)  yollarla birgə cəmi 1440 m

2
 sahədə  tədqiqat aparılmışdır. 

Tarla təcrübələrində hesabat, uçot və fenoloji müşahidələr V.R.Vilyams 

adına Ümumrusiya Elmi-Tədqiqat Yemçilik İnstitutunun metodikasına uyğun 

olaraq aparılmışdır. Tarla şəraitində bitkilərin həyat şəraiti vizual olaraq 

izlənilmiş, struktur elementləri ölçülərək bitkilərin böyümə dinamikası təhlil 

edilərək, yaşıl kütlə məhsuldarlığı vahid sahədən çıxan məhsula görə 

hesablanmışdır.  

İki amilli tarla təcrübələri aşağıdakı kimi olmuşdur. 

1-ci amil: Səpin müddəti 

2-ci amil: Qida sahəsi  

Təcrübənin səpin müddəti və sxemləri cədvəl 1-də verilmişdir. 
 

Cədvəl 1.Təcrübənin səpin sxemləri 
Səpin 

müddəti 
Bitkilərin adı Səpin sxemləri 

Hektardakı bitkilərin 

sayı (min ədəd) 

I 
sə
p
in
 m
ü
d
d
ət

i,
 

ap
re
li
n
 I
I 
o
n
g
ü
n
lü
y
ü
  

S
o

y
a 

tə
k

 

sə
p

in
 

 

60 x 5 sm 333 

60 x 10 sm 170 

60 x 15 sm 111 

S
o

rq
o

 

tə
k

 s
əp

in
  

60 x10 sm 170 

60 x15 sm 111 

60 x 20 sm 83 

S
o

rq
o

+
s

o
y

a 

q
ar
ış
ıq

 

sə
p

in
 

 

60 x 15 sm 111 

60 x 25 sm 67 

60 x 30 sm 55 

II
 s
əp
in
 m
ü
d
d
ət

i,
 

ap
re
li
n
 I
II
 o
n
g
ü
n
lü
y
ü
  

 

S
o

y
a 

tə
k

 

sə
p

in
 

 

60 x 5 sm 333 

60 x 10 sm 170 

60 x 15 sm 111 

S
o

rq
o

 

tə
k

 

sə
p

in
 

 

60 x10 sm 170 

60 x15 sm 111 

60 x 20 sm 83 

S
o

rq
o

+
so

y
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q
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ıq

 

sə
p
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 60 x 15 sm 111 

60 x 20 sm 83 

60 x 25 sm 66 
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Nəticələr və onların müzakirəsi. Müxtəlif səpin müddəti və üsullarının 

soya və sorqonun tək və qarışıq səpinlərində struktur elementlərinin vegetasiya 

ərzində necə inkişaf etdiyini izləmək üçün I və III təkrarların hər birində 

mütəmadi olaraq nişanlanmış 10 bitkinin üzərində  müşahidələr aparılmış, 

struktur elementləri ölçülərək cədvəllərdə qeyd edilmişdir. 

Tədqiqat işimizdə soya və sorqonun tək və qarışıq səpinləri ilə tədqiqat 

aparılmasına baxmayaraq biz məqsədli şəkildə sorqonun yalnız tək səpinlərdəki 

nəticələrinin izahını veririk. 

Yığımqabağı sorqoda orta hesabla bir bitkidə bitkinin boyu, yarpağın sayı, 

yarpağın uzunluğu, yarpağın eni ölçülmüş və 1 m
2
 sahədə bitkilərin kütləsi 

tərəzidə çəkilmiş və cədvəllərdə qeyd olunmuşdur.  

Beləliklə, cədvəl 2-də sorqonun tək səpinlərində struktur göstəricilərində 

yığımqabaği təkrarlardan orta hesabla ən yaxşı nəticələr qida sahəsi 60 x 15 sm 

səpin sxemində olmuşdur ki, bir bitkinin boyu 1,89 sm, bir bitkidə yarpağın sayı 

21,4 ədəd yarpağın uzunluğu 48,9 sm, yarpağın eni 8,6 sm təşkil etmişdir.. 

Cədvəl 2. Müxtəlif səpin müddəti və sxemlərinin sorqonun tək səpinlərdəki 

struktur göstəricilərinə təsiri  

Səpin 

müddəti 

Səpin sxemləri 

(sm) 

Bitkinin 

boyu (m) 

Yarpağın sayı 

(ədəd) 

Yarpağın 

uzunluğu (sm) 

Yarpağın eni 

(sm) 

I səpin 

müddəti, 

aprelin II 

ongünlüyü 

60x10  1,48  14,3 23,1 5,4 

60x15  1,76  19,5 29,2 6,7 

60x20  1,60  15,6 26,6 6,1 

II səpin 

müddəti, 

aprelin III 

ongünlüyü 

60x10  1,56  16,5 30,5 6,3 

60x15  1,89  21,4 48,9 8,6 

60x20  1,73  19,5 45,3 7,1 

Aparılan tədqiqatın nəticəsində struktur göstəricilərində ən səmərəli 

nəticələr səpin müddətlərinin və üsullarının müqayisəsində müəyyən edilmişdir 

ki, sorqonun tək səpinlərinin aprelin III ongünlüyü (2-ci səpin müddətində)  və 

60 x 15 sm səpin üsulunda alınmışdır.   

 
ġəkil 1. Müxtəlif səpin müddəti və sxemlərinin sorqonun tək səpinlərdəki 

məhsuldarlığına təsiri  

Şəkil 1-də göstərildiyi kimi ən  səmərəli variant birinci səpin müddəti-

aprelin birinci ongünlüyündə 60 x 15 sm səpin sxemində olmuşdur ki, 

məhsuldarlıq 357,8 s/ha artım nəzarət variantına nisbətən 110 % təşkil etmişdir. 

324,4 

357,8 354,7 
321,4 

384,5 342,7 

110 115 119,6 106,6 

60x10 

(Nəzarət) 

60x15 60x20 60x10 

(Nəzarət) 
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İkinci səpin müddətində isə ən səmərəli variant aprelin ikinci ongünlüyün-

də 60 x 15 sm səpin sxemində məhsuldarlıq 384,5 s/ha olmuşdur ki, artım 

nəzarət variantına nisbətən 119,6 % təşkil etmişdir. Beləliklə səpin  sxemlərinini 

müqayisə etdikdə görürük ki, ən yaxşı nəticə sorqonun tək səpinlərində hər iki 

müddətdə 60 x 15 sm səpin sxemində alınmışdır. 

 Tədqiqatçılardan S.K. Şyukis və E.P. Şyukis Sibirin Altay ərazisinin 

Priobskoy meşəsinin tipik şəraitində müxtəlif səpin müddətlərinin sorqonun 

yaşıl kütləsinə və keyfiyyətinə təsirini öyrənərkən  müəyyənləşdirmişlər ki, 20 

may, 31 may və 10 iyun səpinlərində ən yüksək məhsuldarlıq 31 may 

səpinlərində 207,5 s/ha olmuşdur (6).  

Yekun 
Aparılan tədqiqatın nəticəsindən səpin müddətlərinin müqayisəsində 

görünür ki, sorqonun tək səpinində ən səmərəli müddət aprelin III ongünlüyü  

olmuşdur. Bunun da əsas səbəbi sorqonun istiyə tələbkar olmasıdır ki, 

temperaturun getdikcə artması sayəsində bitki günəş işığından daha səmərəli 

istifadə edərək struktur ölçülərini və kütləsini daha yaxşı artırmışdır. 

Səpin sxemlərini müqayisə etdikdə isə ən səmərəli variant 60 x 15 sm 

variantı olmuşdur. Belə ki, bitki arası 60 x 10 sm olduqda bitki sayı 170 min 

olan variantda bitkilərin hektarda həddən çox sıx, 60 x 20 sm qida sahəsində 

bitki olan 83 min ədəd olan variantda hektardakı bitkilərin sayının az olmasıdır. 

Beləliklə ən yüksək nəticələr  hektarda 111 min ədəd bitki sayı olan variantda 60 

x 15 sm səpin sxemində alınmışdır.  
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PЕЗЮМЕ 

РАХМИНА ЗАМАНОВА 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И МЕТОДОВ ПОСЕВА НА СТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И УРОЖАЙНОСТЬ СОРГО В ОДНОВИДНЫХ ПОСЕВАХ 

Поскольку разные сроки и способы посева по-разному влияют на структурные 

элементы сорго в одновидных посевах, урожайность перед посевом также была различна в 

разных комбинациях. В одновидных посевах сорго в период I посева - во второй декаде 

апреля месяца, при способе посева 60 х 15 см урожайность 354,7 ц/га, что на 110 % 
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больше по сравнению с контрольным вариантом. В одновидных посевах сорго в период II 

посева - в третьей декаде апреля месяца, при способе посева 60 х 15 см урожайность 384,5 

ц/га, что на 119,6 % больше по сравнению с контрольным вариантом.   

Ключевые слова: сорго, одновидный посев, зеленая масса, урожайность, сроки 

посева, способы посева 

 

SUMMARY 

RAHMINA ZAMANOVA 

THE EFFECT OF PERIOD AND METHODS OF SOWING ON STRUCTURAL 

IDICATORS AND PRODUCTIVITY OF SORGHUM IN SINGLE SOWING 

The effect of different sowing timing and methods on structural elements in single sows 

of sorghum varied, and yields varied in different combinations before picking. Sorghum is 

comprehensive grain-crops. Its grain is fit to make cereal and flour, alcohol, starch and so on. 

This plant is useful for foodstuff industry. The broom and brush is made from broom sorghum. 

The grain of sorghum is used in the feed of cattle and poultry as a rich feed. There is tanning 

agent in the endosperm of grain which is brown and reddish. The grain of sorghum is near a 

grain of maize about the chemical composition. The protein is more in the grain of sorghum than 

grain of maize, and the oil is more in the grain of maize than the grain of sorghum. The sorghum 

is used to make bread in countries of Africa, India and Eastern Asian. In USA, Italy, Spain and 

so on country, sorghum is used to make broom. There is 10-15% protein, 10% raw protein, 68-

82% carbohydrate, 1, 3% cellulose, 1, 5-3, 2% ashes elements, 2-5% oil in the grain of sorghum. 

That is why; for the mass growth of livestock, the sorghum is used 10-12% more than maize. 

There is 119 feed unit in 1 centner of grain,  23,5 feed in green mass, 22 in silage, and 49,2 feed 

unit in straw. The green mass of sorghum is used as a new feed in livestock and is used to make 

silage, and dry hayIn a single sowing of sorghum, the duration of the first so-in the second 

decade of April, in  60 x 15  cm sowing  method  yield was 354,7c/ ha, so, the increase compared 

to the control option  was  110%.  The  duration of the 2nd sow-in the 3rd  decade  of  April,  in 

60 x 15 cm sowing method  yield was 384,5 c/  ha,  so,  the   increase  compared  to   the   

control   option  was 118%. 

Key words: productivity, sorghum, single sowing, green mass, sowing period, sowing 

methods 
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KOSMOS TURĠZMĠ 

 

          Kosmos sonsuz bir boĢluq olaraq mövcuddur. Yarandığı gündən bəri maraq mövzusudur. 

Tarixi boyunca kosmosla əlaqədar bir çox araĢdırma aparılmıĢdır və kosmosda bir çox göy 

cisimləri kəĢf edilmiĢdir. Turizmin əsas elementi olan maraq, insanların təxəyyülünü idarə edir 

və kosmosda səyahət etmək xəyallarına təsir edir. Bu xəyallar zamanla texnoloji inkiĢaflara 

səbəb olur və indi insanların kosmosa səyahət etməsi mümkündür. Kosmos turizmi deyildikdə 

isə, ilk ağla gələn Ģey kosmosa getmək və orada bir müddət qalmaq kimi qəbul edilir. Yenilik, 

istirahət, əyləncə və məlumat axtaran kosmik turizm, kosmik səyahət kimi müəyyən edilir. 

        Açar sözlər: Kosmos turizmi, kosmik turist, orbital otellər 

 

Turizm uzun müddətdir dünya iqtisadiyyatının ən gəlirli və intensiv inkişaf 

edən sahələrindən biri hesab olunur. Turizmin inkişafı sosial problemlərin 

həllində mühüm rol oynayır. Dünyanın bir çox ölkələrində turizm sayəsində yeni 

iş yerləri açılır, əhalinin yüksək həyat səviyyəsi qorunur və ölkənin tədiyyə 

balansının yaxşılaşdırılması üçün ilkin şərtlər yaradılır. Turizm sektorunu inkişaf 

etdirmək ehtiyacı, təhsil səviyyəsinin yüksəlməsinə, əhaliyə tibbi xidmət 

sisteminin təkmilləşdirilməsinə, yeni məlumat yayma vasitələrinin tətbiqinə və s. 

turizm mədəni potensialın qorunub saxlanmasına və inkişafına təsir göstərir. 

Müxtəlif ölkələr və xalqlar arasındakı münasibətlərin uyğunlaşmasına gətirib 

çıxarır, hökumətləri, ictimai təşkilatları və ticarət strukturlarını ətraf mühitin 

qorunması və yaxşılaşdırılmasında fəal iştirak etməyə məcbur edir. Turizmi bir 

istirahət forması olaraq qəbul etsək, qeyd etmək olar ki, bu, istirahət növlərindən 

biri olmaqla insanların əyləncəsinin vacib bir hissəsini tutur. Turizm, əhalinin 

istirahət ehtiyaclarını ödəmək üçün ən təsirli vasitələrdən biridir və hazırda 

kütləvi bir xarakter qazanır, sərhədlərin açıq olması və beynəlxalq ticarətin 

miqyasının artması təkcə əmtəə və kapital mübadiləsini deyil, həm də 

xidmətlərin əhatə dairəsinin genişlənməsi nəticəsində ölkələrin artan qarşılıqlı 

əlaqəsi və qarşılıqlı asılılığından irəli gəlir. Həm dövlət səviyyəsində, həm də 

fərdi səviyyədə intensiv beynəlxalq əlaqələr, e-poçt və cib telefonları ilə 

ünsiyyət, otel rezervasiyası, nəqliyyat biletləri, internet vasitəsi ilə digər 

xidmətlərin sifariş edilməsi bütün dünyada milyonlarla insanın sosial 

praktikasında tipik hala gəldi (1.səh:28). 

Qloballaşma, informasiya və texnologiyadan istifadənin artması 

yeniliklərin daha geniş auditoriyaya çatmasını təmin edir. Dəyişən və inkişaf 

edən texnologiya ilə bütün dinamikası da inkişaf edir. Texnologiyanın inkişafı 

ilə insanların ehtiyacları və arzuları da dəyişdi. Dəniz-qum-günəş anlayışı adi bir 

tətil seçiminə çevrildi və insanların fərqli tətil zövqləri ortaya çıxdı. İnsanlar 

yenilikləri öyrəndikcə və kəşf etdikcə fərqli macəralara başlayırlar. Turizmin 

əsas elementi olan maraq hissi və macəra arzusu birlikdə yeni axtarışlar da artır. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Bunların hamısı turizmin yeni meyllərini də ortaya qoydu. Bu yeni trendlərdən 

biri də kosmik turizmdir. İnsanlar bilmədikləri şeylərə daha çox maraq 

göstərirlər. Dünya tarixi boyunca, kosmos, kainat, səma insanların həmişə maraq 

dairəsində olub. Beləliklə, insanlarda məkanı araşdırmaq və kosmosdakı 

cisimləri görmək arzusu ortaya çıxmışdır. Əvvəlcə kəşf motivi və elmi 

məqsədlərdən başlamış, sonra kosmik səyahətə çevrilmişdir. Kosmos 

səyahətinin başlaması ilə insanlar maraqlarını və duyğularını təmin etməklə 

birlikdə, macəralar yaşamaq üçündə kosmosa səyahət edə bilərlər. Hazırda 

müəyyən maddi imkanları nəzərə alaraq, orbitə çıxan kosmik stansiyanı ziyarət 

etmək olduqca mümkündür ( 2.səh:154). 

Kosmik turizm, yeni inkişaf edən yeni bir turizm sahəsidir. Bu, ən bahalı 

və bəlkə də ən ekzotik ekstremal turizm növüdür - Yerin orbitinə səyahət. Bunlar 

istirahət və ya tədqiqat məqsədi ilə kosmosa və ya aşağı yer orbitinə özəl olaraq 

maliyyələşdirilən uçuşlardır. Qalaktikamızın geniş ərazilərinə baxmaq üçün 

xəyal quran, hətta ora səyahət etmək istəyən bir çox insan var. Turizm kəlməsi 

gəzmək, görmək, istirahət etmək mənasına gəlir. Kosmos Turizmi də elm, kəşf 

məqsədilə kosmosa getmək deməkdir. Aralarındakı fərq, normal turizmdə 

istənilən anda istədiyin yerə gedə bilərkən, kosmos turizmində səyahətdən əvvəl 

ciddi təlimlərdən keçmək, xüsusi təhsil almaq və müxtəlif təcrübələri bacara 

bilmək məcburiyyətdir. Kosmos turizminin ən ümumi tərifini verərsək, bunun 

əyləncə, iş və kəşfiyyat kimi məqsədlər üçün yer atmosferindən kənar səyahətlər 

olduğunu söyləyə bilərik. Bununla yanaşı, kosmik turizmin ikiyə ayrıldığı da 

iddia edilir. Günəş tutulmaları, xüsusi ay tutulmaları, ulduzlara baxmaq və ya 

raket atışları kimi müxtəlif fəaliyyətlər də astro turizm olaraq ədəbiyyatda öz 

yerini tutur. Kosmosla bağlı hər bir araşdırma bizə kainat, planetlər və dünyanın 

xaricindəki həyat haqqında daha çox məlumat əldə etməyə imkan verir (4). 

Kosmik turizmin reallaşması sayəsində kosmos turizmi iştirakçıları rəqəmsal 

mühitlərdə duyğu və düşüncələrini paylaşacaq, mövzu haqqında digər insanlar 

haqqında məlumatlılıq yaradacaq və onları araşdırma aparmaq istəyinə vadar 

edəcək.  

Kosmosa səyahət etmək fikri hələ də inanılmaz görünsə də, indi bir çox 

şirkət macəra sevən turistləri kosmosa aparmağa hazırlaşır. Təsəvvür etdiyiniz 

kimi, bu səfərdə iştirak haqqı olduqca yüksəkdir. Ancaq səyahət edəcək 

insanların əvvəlcədən hər hansı bir elmi biliyə sahib olması şərtlər arasında 

deyil. Kosmos turizminin inkişaf etmiş ölkələri hələ ki, Rusiya, Böyük Britaniya 

və Amerikadır. Kosmosa səyahət etməzdən əvvəl müəyyən fiziki testləri və uçuş 

əvvəli məşqləri uğurla başa vurmaq, mavi planeti kosmosdan izləmək üçün 

kifayət sayılır. Kosmik tətil mərhələləri bir az daha ətraflı və mürəkkəbdir, çünki 

bu səyahət dünyanın istənilən nöqtəsinə səyahətdən çox fərqlidir. Bundan əlavə, 

kosmik turistlərə səyahət zamanı hər hansı bir problemin qarşısını almaq üçün 

tam təchiz olunmuş ekipaj müşayiət edəcək. Bu gün kosmos turizmi bir çox 

şirkətin hədəflərindən biridir və hətta buna rəhbərlik edən bir neçə şirkət də var. 

Bunların arasında Elon Muska məxsus SpaceX bu günlərdə ən çox diqqəti cəlb 

edir (6).  2020 -ci ildə SpaceX -in Crew Dragon Demo 2 xidməti Beynəlxalq 

Kosmos Stansiyasına göndərildi və Muskın son açıqlamalarına görə, şirkət 2023 
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-cü ildə də kosmosa sərnişin daşımağa başlayacaq. Virgin şirkətlər qrupuna 

məxsus olan Virgin Galactic -in yaradılmasında məqsəd kosmik səyahət 

ekspedisiyaları təşkil etməkdir. Kosmos turizmi ilə məşğul olan son şirkət, Jeff 

Bezosun arxasında duran Blue Origin şirkətidir. Maddi dəyəri çox yüksək olan 

kosmos turizmi, 1972-ci ildə yaranan bir təşkilatdır. 1961-də  Yuri Gagarin ilə 

kosmosa qalxan Sovetlər İttifaqı və Neil Armstrong ilə Aya ayaq basan 

amerikalılar, kosmos yarışına bəslədikləri istəklə texnologiyanın sürətli 

inkişafını da təmin etdilər. 1972-ci ildə ABŞ prezidenti Richard Nixon-un 

kosmik gəmini daha ucuza başa gəlməsi üçün ortaya atdığı yenidən istifadə fikri, 

Rockwell İnternational tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ancaq 1980-ci ildə 

yaşanan tragediya işləri çox uzun müddət ləngitdi.  Kosmos turizminin təməli 

olan Kosmik Gəmi proqramı 1981-ci ildə başladıldı (5).  Hər il fərqli insanlar, 

kosmosa getmə təcrübəsini yaşadı. Ancaq 1986 ilində kosmosa qalxan ilk 

müəllimə Christa McAuliffer, Challenger-in partlayışı ilə həyatını itirdi. 

Bu tragediya dövlətlərdə böyük qorxu yaratdı. 1997-ci ildə SpaceDev quruldu. 

Amma bu dəfə özəl sahibkarlar daha həvəsli idilər. 1999-cu ildə ikinci önəmli 

kosmos turizm şirkəti XCOR Aerospace quruldu. Tragediyanı 11 il keçirən 

kosmos sektoru, 21-ci əsr həyəcanı ilə tam sürətlə inkişaf etməyə davam etdi. 

2000-ci ildə Amazon şirkəti ilə milyader olan Jeff Bezos, Blue Origin-i; 2004-cü 

ildə isə SpaceShipOne layihəsinin çılğın lideri Richard Branson, Virgin 

Galactic-i qurdu. Beynalxalq Kosmik stansiyasını təməl alan səfərlər, bir neçə 

dəfə tək ölçülü olaraq gerçəkləşdi. Yəni, yenidən istifadə və modern təsis ortada 

yox idi (10). 2000-ci illərin çılğın vaxtları ilə su kimi keçən 10 ilin ardından 

2010-cu ildən etibarən özəl şirkətlər arasında yeni bir yarış başladı. Çünki, cəsur 

sahibkarlığı ilə diqqət çəkən Elon Musk, Kosmos turizmi sektoruna girmək 

qərarını verdi. Açıq bir münasibətlə kosmos turizm şirkəti olmadığını bildirən 

SpaceX, istehsal etdiyi yenidən istifadə edilə bilən roketlərlə sektora yeni bir can 

gətirdi. 2010-cu illərdə kosmos turizm nəqliyyatı ilə orbitə qalxan Virgin 

Galactic, 2014 də yaşanılan faciəvi qəzanın ardından işlərinə ara versə də, 2017-

ci ildə testlərinə yenidən başladı. Jeff Bezos-un istəyi ilə çalışmalarını səssiz 

amma effektli bir şəkildə davam etdirirdi. Blue Origin, 2017-ci ilin sonlarına 

doğru yeni motor dizaynlarını bazara çıxararkən, ekipaj tutumu artan sərnişin 

təyyarələrini də təqdim etdi. Yeni Zelandiya mənşəli Rocket Lab, bir müddətdir 

ki, gözlənilən test uçuşunu 2018-ci ilin ortasında gerçəkləşdirdi. SpaceX isə 

bambaşqa bir yeniliyə imza atdı. Richard Nixon və John F. Kennedy-nin xəyalı 

olan yenidən istifadə edilə bilən roket, Falcon 9 layihəsi ilə uğurla həyata 

keçirildi. İngilis iş adamı Sir Richard Branson, Virgin Galactic şirkəti tərəfindən 

hazırlanan kosmik gəmi ilə kosmosun başlanğıc nöqtəsi sayılan yerdən 100 

kilometr yüksəklikdə 2021-ci ildə iyulun 12-də səyahət etdi (12). Branson, 

SpaceX -in sahibi Elon Musk və Amazon -un qurucusu Jeff Bezosdan sonra 

kosmos səyahətini həyata keçirən üçüncü şəxsdir. Bransonun Virgin Galactic 

şirkəti tərəfindən hazırlanan, Branson da daxil olmaqla 6 nəfəri daşıyan Unity-2 

kosmik gəmisi ABŞ-ın Nyu Meksiko ştatından səhər saatlarında buraxıldı. 

Virgin Galactic tərəfindən edilən şərhdə, təxminən 100 kilometr yüksəkliyə 

çatan vasitənin kosmosun başladığı nöqtəyə çatdığı açıqlandı. Gəzintinin 90 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yuri_Gagarin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
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dəqiqə çəkdiyini bildirən açıqlamada, Space Plane Unity-2-nin, Branson və 

yoldaşları ilə heç bir problem olmadan yerli vaxtla saat 12: 00-da Nyu 

Meksikoda yerə endiyi bildirildi. Kosmos turizmində iddialı İngilis milyarder 

Richard Bransondan sonra Jeff Bezos 2021-ci ildə 20 iyul da tarixində kosmosa 

getdi. Amazon -un qurucusu, Blue Origin adlı raket şirkətinin kosmik gəmisində 

qısa bir uçuşla Yerdən ayrıldı və yerə döndü. Bezosu qardaşı Mark Bezos, 82 

yaşlı Wally Funk və 18 yaşlı Oliver Daemen müşayiət edirdi. 57 yaşlı Bezos, 

Blue Origin şirkətinin raketiylə də tarix yazdı. New Shepard adlanan kosmik 

gəmi 76 kilometr yüksəklikdə raketdən ayrıldı və dörd ekipajı daşıyan kapsul 

106 kilometr yüksəkliyə səyahətinə davam etdi. Bezos və ətrafı, 4 dəqiqə 

kosmosun boşluğunu yaşadıqdan sonra Yerə qayıtdı. Bu unikal təcrübə cəmi 10 

dəqiqə davam etdi. Tarixi uçuşdan əvvəl Bezos "həyəcanlıyam. İnsanlar məndən 

gərgin olduğumu soruşurlar. Mən gərgin deyiləm, amma maraqlanıram. Görəsən 

nə öyrənəcəyik" deyərək hisslərini ifadə etmişdi. Kosmik uçuş Blue Origin 

rəsmi YouTube səhifəsində canlı yayımlandı (9). 

Bəs kosmik turist olmaq nə qədərə başa gəlir? İqtisadi bir səyahət 

olmayacağının açıq olduğu kosmos turizmində şirkətlər hələ bir uçuşun nə 

qədərə başa gələcəyini tam izah etmirlər. Bununla birlikdə, Virgin Galactic 

planlı uçuşlar üçün təxminən 200.000 dollar ilkin ödəniş tələb edir. Bu 

inkişaflar, yaşadığımız kainata gündən-günə daha uzaqdan baxmağı bacarmaq 

xəyalını yaradır. Gözlənilən ödənişlər olduqca yüksək olsa da, önümüzdəki 

illərdə kosmik turizmin daha əlverişli olacağını proqnozlaşdırmaq çətin deyil. 

Yolun başlanğıcında olan kosmik turizmin bəşəriyyətin hədsiz marağı və 

araşdırmaq istəyi ilə daha sürətli inkişaf edəcəyini qabaqcadan görmək çətin 

deyil. Dünyanın ilk kosmik otelinin 2027 -ci ildə açılması planlaşdırılır. 

Kaliforniyada yerləşən The Gateway Foundation BD-də iştirak edən Orbital 

Assembly Corporation (OAC) tərəfindən hazırlanan Voyager Station, dünyanın 

ilk kosmik otelini qəbul etməyə hazırlaşır. İlk müştərilərinə 2027 -ci ildə ev 

sahibliyi etməyi planlaşdıran otel 3 günə 5 milyon dollara başa gələcək. Bu 

yaxınlarda şirkət 2025 -ci ildə dünyanın ilk kosmik otelinin inşasına başlamaq 

planlarını açıqladı. 2027 -ci ildə istifadəyə verilə biləcək yeni kosmik stansiya 

inşa edəcək şirkət, otel, restoran və kinoteatr kimi yerləri stansiyanın içərisinə 

yerləşdirəcək. Özünü dünyanın ilk genişmiqyaslı inşaat şirkəti olaraq elan edən 

şirkət, quracağı orbital tənzimləmənin 11.600 kvadrat metrdən çox yaşayış 

sahəsinə malik olacağını söyləyir. Hər biri 12 metr diametrində və 20 metr 

uzunluğunda 24 moduldan ibarət kosmik stansiyada hər modul 3 mərtəbədən 

ibarət olacaq və 500 kvadrat metr yaşayış sahəsi olacaq. Kosmik stansiyanın ən 

azı 12 modulunun otel otaqlarından ibarət olacağı planlaşdırılırsa, oteldə; Burada 

126 kvadrat metr lüks suitlər, 62 kvadrat metr lüks otaqlar və 30 kvadratmetr 

standart otaqlar olacaq. 400 nəfərlik oteldə bir spa da olacaq. Oteldə insanların 

qala və məkanı seyr edə biləcəkləri pəncərələr olacaq. Yerin aşağı orbitində 

yerləşən və dairəvi bir quruluşda dizayn ediləcək otelin inşasına 2025 -ci ildə 

başlanılması planlaşdırılır və 2027 -ci ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. 

Kosmik otel hər 90 dəqiqədə Yer ətrafında səyahətini tamamlayacaq (13).   
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Turizmin yeni və baha başa gələn növü olan kosmik turizmin inkişafı üçün 

hələki ölkəmizdə şərait yoxdur. Gələcəkdə Azrbaycanda inkişafı üçün addımlar 

atılmalıdır. Bu isə daha çox xərc tələb edir. 
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PЕЗЮМЕ 

УЛЬВИЯ АЛИЕВА 

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

Пространство существует как бесконечная пустота. Эта пустота стала темой, 

которая пробуждала интерес в сознания учѐных с самого начала. На протяжении всей 

истории было проведено много исследований о космосе, и было обнаружено множество 

космических небесных субстанций. Любопытство, ключевой элемент туризма, становится 

причиной, которая обогащает воображение людей и даѐт им надежды о путешествиях в 

космос. Эти мечты со временем привели к технологическому прогрессу, и теперь люди 

могут путешествовать в космос. Когда речь заходит о космическом туризме, первое, что 

приходит в голову, - это отправиться за пределы нашей планеты и остаться там на какое-

то время. Космический туризм, направленный на инновации, отдых, развлечения и 

информацию, определяется как космическое путешествие.  

Ключевые слова: космический туризм, космический турист, орбитальные отели 

  

SUMMARY 

ULVIYA ALIEVA 

COSMIC TOURISM 

Space exists as an infinite empty space. It has been an engaging topic since the very 

beginning its inception. There were many researches done on space, and many celestial bodies 

were found discovered in space throughout the history. Curiosity is the key element of tourism, it 

triggers people's imagination and influences their dreams of traveling in space. These dreams 

have led to technological advances over time, and now it is possible for people to travel into 

space. When it comes to space tourism, the first thing that comes to mind is going into space and 

staying there for a while. Space tourism, which seeks innovation, recreation, entertainment and 

information, is defined as space travel. 

 Keywords: Space tourism, space tourist, orbital hotels 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANDA ĠRĠ MÜƏSSĠSƏLƏRĠN ÖZƏLLƏġMƏSĠNDƏ 

PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

        ÖzəlləĢdirmə XX əsrin sonlarında, XXI əsrin əvvəllərində bazar iqtisadiyyatına keçidlə 

bağlı olaraq sənayecə inkiĢaf etmiĢ seçilən dövlətlərin gündəliyində olmuĢdur. Məqalədə məhz  

Azərbaycanda iri müəssisələrin özəlləĢməsi və həyata keçirilən iqtisadi islahatlar barədə 

danıĢılacaq, həmçinin iri müəssisələrin özəlləĢməsinin əsas hüquqi nəticələrindən bəhs 

ediləcəkdr. Məqalədə eyni zamanda özəlləĢdirmə siyasətində islahatların aparılmasının spesifik 

xüsusiyyətlərindən və islahatların aparılması üçün verilən təkliflərin əhəmiyyətindən 

danıĢılacaqdır. 

        Açar sözlər: özəlləĢmə, iqtisadi islahatlar, dövlət aktviləri, xüsusi mülkiyyət, investor, 

səhmdar cəmiyyəti, investisiya fondları         

 

         Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda iri müəssisələrin özəlləşdi-

rilməsi təkcə ölkə  iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinə deyil, həmçinin iqtisa-

diyyatda özəl sektorunun payının artmasına və sahibkarların formalaşmasına 

gətirib çıxardı. Azərbaycanda yeni müstəqillik dövründə aparılan inkişaf 

tendensiyaları, iqtisadi quruculuq və müvafiq siyasətin ilkin mərhələsinin əsas 

vəzifələri iqtisadi sistemin formalaşması üçün əsas şərt hesab olunurdu.   

        Xüsusi mülkiyyət və azad sahibkarlığa əsaslanan bazar iqtisadi münasibət-

lər sisteminə keçid  iqtisadiyyatın liberallaşdırılması üçün vacib məsələ idi. 

Məhz həmin dövrdə əmlakın 90 %-dən çoxunun  dövlətin nəzarətində olması  

özəlləşdirməni aktual məsələ edirdi.  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə qayıdışı mövcud olan sosial-ictimai və iqtisadi-siyasi münasibət-

lərdə yeni mərhələnin başlamasına səbəb oldu. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə dövlət 

səviyyəsində milli iqtisadiyyatın səmərəli təşkili, azad sahibkarlıq, sağlam 

rəqabət  prinsipləri və xüsusi mülkiyyətin  inkişafı  üçün vacib addımlar atdı. 

        Mülkiyyətin özəlləşdiriməsi respublikamızın iqtisadi vəziyyəti, tənəzzül 

meylləri və  sosial-iqtisadi göstəriciləri ilə şərtlənirdi. Azərbaycanda özəlləşdir-

mə başladığı gündən məhz iqtisadi inkişafın əsas vasitəsi kimi dövlət siyasəti 

formasında yanaşılmışdır. Respublikamızda qəbul edilən özəlləşdirmə proqram-

larının əsas və başlıca məqsədi iqtisadiyyatın inkişafı və onun dirçəlməsi, bazar 

iqtisadiyatı sisteminin normal  fəaliyyəti olmuşdur.  

        Beynəlxalq təcrübəyə nəzər saldıqda aydın görünür ki, özəlləşdirmə 

tədbirlərini həyata keçirən və ya keçirməkdə olan müxtəlif ölkələrdə özəlləşdir-

mənin məqsədlərinə, özəlləşdirmədən əlavə gəlilrər əldə etmək və onun dövlət 

büdcəsinə daxil olması, qiymətli kağızlar bazarının hərəkətə gətirilməsi, fond 

bazarının yaradılması və s.  aid etmək olar.  

        Azərbaycanda özəlləşdirmə proqramları həyata keçirilməzdən əvvəl bir sıra 

ölkələrin, o cümlədən Rusiyanın, Baltik kənarı ölkələrin və həmçinin Şərqi və 

Mərkəzi Avropanın özəlləşdirmə proqramları öyrənilmiş, onların təcrübələrinə 
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diqqət yetirilmişdir. Aparılan bu tədqiqatlar nəticəsində respublikamızda özəlləş-

dirilmənin qarışıq forması qəbul edilmişdir. Bunun nəticəsində  dövlət əmlakının 

bir hissəsinin ölkə vətəndaşlarına əvəzsiz formada verilməsi qərara alınmışdır. 

      Məlumdur ki, Azərbaycanda mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və iri 

müəssisələrin özəlləşdirilməsi SSRİ dağıldıqdan və Azərbaycan öz müstəqilliyi-

ni əldə etdikdən sonra başlamışdır. Demək olar ki, həmin dövrdə əmlakın 90% - 

dən çoxu dövlət nəzarətində idi və bu şəraitdə özəlləşdirmə əsas bir məsələyə 

çevrilmişdir. Məhz bu məsələləri nəzərə alaraq ulu öndərimiz Heydər Əliyev 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və bazar iqtisadi münasibətlərinin əsas meyarı 

olan azad səhmdarların yaradılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir.  

       Azərbaycanda məlum olduğu kimi özəlləşdirmə prosesi demək olar ki, digər 

postsovet  ölkələrindən gec başlamışdır. 1991-1995-ci illərdə Azərbaycanda 

ictimai-siyasi  və hərbi sahədə mövcud olmuş vəziyyət islahatların və həmçinin 

özəlləşdirilmənin aparılmasına ciddi maneəçilik yaratmışdır. Dövlət sektorunun  

inhisarçı olduğu belə bir şəraitdə, iqtisadiyyatda demək olar ki, özəlləşdirilmənin 

həyata keçirilməsi mümkün deyildi. Buna görə də sahibkarlığın və özəl 

mülkiyyətin inkişafı üçün müəyyən bir şəraitin yaradılması vacib idi. Həmin 

dövrdə ilkin olaraq qiymətlər üzərində dövlət nəzarətinin ləğv edilməsi məhz 

iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Atılan bu addım özəlləşdir-

mə prosesinin başlanğıcı olmuşdur. Bununlada dövlət əmlakının özəlləşdirilmə-

sinin başlanması iqtisadi islahatlarının həlledici istiqaməti kimi ön plana 

çıxmışdır. 

       Mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi res-

publikamızın özəlləşdirmə qabağı sosial-iqtisdi göstəriciləri və iqtisadi vəziyyəti 

ilə şərtlənirdi. Mülkiyyətin özəlləşdirilməsi bazar  iqtisadiyyatına keçid üçün ən 

vacib faktorlardan biridir. İstehsal vasitələri üzərində dövlət nəzarətinin və 

ictimai mülkiyyətin qaldığı bir vəziyyətdə bazar iqtisadiyyatına keçid öz mahiy-

yətini itirmiş olur. Belə ki, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi əslində bazar 

münasibətlərinin formalaşması ilə bağlıdır.  

        İri müəssisələrin özəlləşdirilməsinin başlandığı vaxtdan etibarən 40 minə 

yaxın dövlət müəssisəsi özəlləşdirilmişdir. Özəlləşdirmə tədbirləri nəticəsində 

orta və iri dövlət müəssisələrinin çevrilməsi  nəticəsində 1600-ə yaxın səhmdar 

cəmiyyəti yaradılmışdır. Çevrilmə nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətləri 

sonradan özəlləşdirilmişdir. 

        Özəlləşdirmə siyasətində diqqət edilməsi lazım olan ən mühüm məsələlər-

dən biri  özəlləşdirilən iri və orta müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi və 

sağlamlaşdırılmasıdır. Özəlləşdirilmiş müəssisələrə vergilər, kredit, gömrük 

rüsumları və həmçinin digər bu kimi ödəmələr üzrə güzəştlərin edilməsi bazarın 

və istehsalçıların qorunmasına, yeni investorların cəlb edilməsinə şərait yaradır. 

         Azərbaycanda özəlləşdirmə siyasəti qanuna uyğun olaraq aşağıdakı forma-

da aparılır: 

         - kiçik müəssisələr əmək kollektivinə satılır, 

         - orta və iri müəssisələr çek və pul hərraclarına çıxarılır, 

         - açıq və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətləri yaradılır. 
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        Son illərdə Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar öz 

əhəmiyyətinə və miqyasına görə dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin 

özəlləşdirilməsi xüsusi yer tutur. Bunun nəticəsidir ki,1993-cü ildə “Dövlət əm-

lakının özəlləşdirilməsi haqqında” qanun və 1995-1998-ci illərdə dövlət əmlakı-

nın özəlləşdirilməsinin “Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Bu dövrdən sonra 

Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinin birinci mərhələsi başlamışdır. Dövlətsiz-

ləşdirmə prosesinin ilkin mərhələsi sübut etdi ki, Azərbaycanda iri və orta 

müəssisələrin özəlləşdirilməsi öz effektini verir, sahibkarların fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırır və investorların cəlb edilməsinə müsbət şərait yaradır. 

          I Dövlət Proqramının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində minlərlə xarici 

investorlar ölkəmizin səhmdarlar ordusu sırasında yer almışdır. Özəlləşdirmə 

prosesinin daha da intensivləş- dirilməsi və azad sahibkarlığın dünya sistemində 

inkişafı üçün II Özəlləşdirmə Proqramı həyata keçirildi. İkinci Özəlləşdirmə 

proqramı məhz azad biznes fəaliyyətinin inkişafı üçün yeni imkanlar yaratdı. 

2000-ci ildə “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan  

Respublikasının Qanunu qəbul edildi və “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın növbəti mərhələsi başladı. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin ikinci mərhələsində daha strateji olan 

müəssisələrin özəlləşdirilməsi ilə bağlı planlar müəyyən olunmuşdur. Proqramın 

həyata keçirilməsinin əsas məqsədi özəlləşdirilmə tədbirlərinin aparılması ilə 

iqtisadiyyatın strukturunu təkmilləşdirmək, iqtisadiyyata investisiyalar cəlb 

etməklə onun inkişafına nail olmaq və rəqabət mühitini formalaşdırmaqdan 

ibarət idi. Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqra-

mı yerli və xarici investorlar üçün əlverişli şərait yaratmış və özəlləşdirmənin  

miqyasını gücləndirmişdir. 2000-ci ildə qəbul edilmiş “Dövlət əmlakının özəl-

ləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanununa əsasən özəlləş-

dirmənin müəyyən prinsipləri qeyd olunaraq göstərilmişdir: özəlləşdirməyə aid 

olan tədbirlərin aşkarlıq şəraitində həyata keçirilməsi və dövlət nəzarətinin təmin 

edilməsi; sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması və onun inkişafı; dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində əmək kollektivinin mənafelərinin qorun-

ması; bütün alıcılar üçün özəlləşdirmə prosesində bərabər şəraitin yaradıl ması.                  

      Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar öz miqyasına və 

əhəmiyyətinə görə dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin özəlləşdirilməsi xüsusi 

yer tutur. Özəlləşdirmə fəaliyyəti ilə bağlı olan proqramların həyata keçirilməsi 

sayəsində dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi minimum səviyyəyə endirildi və 

iqtisadi isalahatlar həyata keçirməklə, qiymətlərin liberallaşdırılması və bazar 

subyektləri tərəfindən tənzimlənməsi, həmçinin vergilərin sayının azaldılması 

özəlləşdirilən bölmənin fəaliyyəti üçün əlverişli imkanlar yaratdı. Bunun 

nəticəsində azad rəqabət mühiti təmin olunub və Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq 

konkret proqramlar əsasında idarə olunan bir iqtisadiyyata çevrilib. Azərbaycan 

iqtisadiyyatında yaranan bu çağdaş vəziyyət əslində dövlət aktivlərinin 

idarəçiliyi xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan struktur xarakterə malikdir. 

       Azərbaycanda aparılan özəlləşdirmə siyasətinin ən səciyyəvi cəhətlərindən 

biri onun modelləri ilə bağlıdır. Bir sıra dünya ölkələrində mülkiyyətin əhali 

arasında pulsuz bölüşdürülməsinə, bəzi ölkələrdə obyektin satılmasına üstünlük 
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verilir, lakin Azərbaycanda özəlləşdirmənin hər iki modelinin tətbiqindən 

istifadə olunur. Yəni bu dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin pullu 

hərraclarda satılmasının və çeklərin əhaliyə pulsuz verilməsinin təmin edilmə-

sindən ibarətdir. Bu isə onu sübut edir ki, dövlət əsas etibarilə vətəndaşların 

mənafeyini üstün tutur. 

       Özəlləşdirmə prosesinin davam etdiyi bir dövrdə eyni zamanda hər bir 

Azərbaycan Respub- likası vətəndaşınında iştirakı geniş şəkildə təmin 

olunmuşdur. Belə ki, 1997-ci il 1 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşı kimi qeydiyyatda olan hərkəs 4 çekdən ibarət 1 özəlləşdirmə payı 

almağa başlamışdır. Əhalinin özəlləşdirmədə iştirak etməsi üçün onlara dövlət 

mükiyyətinin çeklərlə özəlləşdirilməli olan hissəsi bərabər paylanmışdır. 

Özəlləşdirmə çeklərini almış hər bir vətəndaş dövlət müəssisələrinin səhmlərinin 

satın alınmasında həmin çeklərdən istifadə etməklə güzəştli formada iştirak 

hüququna malik olmuşdur, həmçinin qiymətli kağızlar bazarında özəlləşdirmə 

çeklərinin sərbəst formada satışı, alınması və digər formada özgəninkiləşdirilmə-

si üçün geniş şərait yaradılmışdır.         

         Ümumiyyətlə özəlləşdirmə prosesi sahəsində həyata keçirilən islahatlar 

gözlənilən nəticələri vermişdir və eyni zamanda iqtisadi inkişafın sürətlənməsin-

də, xarici səhmdarların respublikaya axınında  və azad biznesin genişlənməsində  

rol oynamışdır. 

         Özəlləşdirmə tədbirləri nəticəsində dövlət müəssisələri yaxşılaşdırılıb, özəl 

sektor geniş şəkildə inkişaf edib və əhali xüsusi mülkiyyət sahibinə çevrilib. 

Həyata keçirilən islahatlar təkcə yerli sahibkarlar üçün deyil, eyni zamanda 

xarici investorlar üçün də bir sıra üstünlüklərə malikdir. Xarici iş adamlarının 

Azərbaycana cəlb olunması nəticəsində respublikamızda böyük əcnəbi sərmayə-

darları formalaşıb. Azərbaycanda özəlləşdirmə siyasətinin başladığı müddətdən 

bugünədək 1 milyondan artıq vətəndaş bu prosesdə iştirak etmişdir. 

       Azərbaycanda özəlləşdirmə başladığı gündən etibarən bütün iqtisadi-sosial 

sferaları əhatə etdi və həmçinin valyuta bazarı formalaşdırıldı.  Bundan başqa 

təsərrüfat sahəsində dövlətin rolu məh- dudlaşdırıldı və bununlada sahubkarlığın 

inkişafı üçün əlverişli mühit təmin edildi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbay-

canda özəlləşmə islahatları başlayan zaman özəl sektorun ümumi daxili məhsul-

da payı faktiki olaraq 10%-dən az olmasına baxmayaraq, hazırda indiki dövrdə 

ümumi daxili məhsulun 85%-dən çoxu, məşğul əhalinin 75%-i özəl sektorda 

cəmləşmişdir. Həmçinin qeyd edək ki, tikintinin 70%-i, sənaye istehsalının 91%-

i, kənd təsərrüfatı istehsalının 99.7%-i, nəqliyyatın isə 80%-i özəl sektorun 

payına düşür. 

        Azərbaycanda son illərdə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin səmərəliliyi-

nin təşkil olunması və sürətləndirilməsi sahəsində mühüm yeniliklərə 

başlanmışdır. Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin qərarına əsasən çox 

saylı dövlət müəssisələri və obyektləri özəlləşdirməyə çıxarılıb. Bu sahədə 

aparılan tədbirlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin 

səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 19 iyul 2016-cı il 
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tarixində olan fərmanına və dövlət başçısınınn bu sahədə olan digər tapşırıq-

larına uyğun olaraq həyata keçirilir.  

        Hazırkı dövrdə özəlləşdirmə sahəsində görülən işlər üstünlük təşkil edir. 

Özəlləşdirmə prosesinə əcnəbi sərmayələrin artırılması üçün, Türkiyə - 

Azərbaycan iş adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyi, Amerika Ticarət Palatası, 

Qara Dəniz İxracatçılar Birliyi ilə birgə əməkdaşlıq işlərinin səmərəliliyinin 

təşkil olunması və əlaqələrin gücləndirilməsi üçün müəyyən işlər görülmüşdür. 

Həmçinin  qeyd etmək lazımdır ki, özəlləşdirmə prosesinə xarici investorların 

cəlb olunması məqsədilə ABŞ, Fransa, Türkiyə, Rusiya, Hindistan, Çin, BƏƏ və 

İrandan olan poten- sial investorlarla görüşlər keçirilmişdir. Bunun nəticəsində 

Azərbaycanda həyata keçirilən özəlləşdirmə prosesi xeyli inkişaf etmiş, 500-ə 

yaxın şirkətə, 40-a yaxın investisiya fonduna müraciətlər ünvanlanmış və 

özəlləşmədə iştiraka dəvət olunmuşdur. 

         Azərbaycanda həyata keçirilən özəlləşdirmə prosesinin sürətləndirilməsi və 

səmərəliliyinin artırılması, özəlləşdirmə prosesinə daha çox xarici və yerli 

investorların qoşulmasına imkan verəcəkdir. Bu isə öz növbəsində respublika-

mızda iqtisadi aktivliyin yüksəldilməsi və yeni iş yerlərinin yaradılması ilə 

yanaşı, özəlləşdirmə fəaliyyətindən dövlət büdcəsinə daxil olmaların artırılması-

na da müsbət təsir göstərəcəkdir.  

Nəticə və təkliflər 

      Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, aparılan islahatlar nəticəsində özəlləş-

dirmə tədbirlərinin qanunauyğun olaraq geniş şəkildə həyata keçirilməsi hüquqi 

tənzimləmənin möhkəmləndirilməsinin və mütərəqqi inkişafının keyfiyyətcə 

yeni perspektivlərini açır. 2016-cı ildən etibarən özəlləşdirmə siyasətinin miq-

yasının daha da intensivləşdirilməsi, kiçik və orta müəssisələrlə yanaşı iri 

müəssisələrində özəlləşdirməyə cəlb edilməsi, xarici investorların iştirakının 

artırılması, dövlətsizləşdirilmənin sürətləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən 

islahatlar ölkə iqtisadiyyatının inkişafında vacib rol oynamışdır.   

       Bundan başqa, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində şəffaflığın və 

məlumatlandımanın təmin ediməsi, həmçinin alıcı kütləsinin cəlb edilməsi 

istiqamətində tədbirlər görülür. Bunun nəticəsidir ki, özəlləşdirmə nəticəsində 

Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici sərmayəçilər tərəfindən yüz milyonlarla dollar 

kapital yatırılıb və bu da öz növbəsində iqtisadiyyatın sürətli inkişafı üçün zəmin 

yaradır. 

       Bu günkü gündə özəlləşdirmə prosesi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin I 

və II dövlət proqramına və müvafiq qanunlara uyğun olaraq aparılıb. Burada 

əsas məqsəd dövlət mülkiyyətinin özəl mülkiyyətə çevrilməsi idi ki, məhz buna 

da nail olunmuşdur. Hazırda özəl mülkiyyət sektorunun ümumi daxili məhsulda 

xüsusi çəkisinin 80% -dən çox olması bunun əyani sübutudur.        

      Ümumiyyətlə özəlləşdirmə siyasətinin aparılmasında əsas məqsəd iqtisadiy-

yatın yenidən qurulması, mülkiyyət münasibətlərinin və sahibkarlığın inkişafı, 

xarici investorların cəlb edilməsi  və bununlada iqtisadiyyatın səmərəliliyin 

artırılması, eyni zamanda iş yerlərinin bərpası və yeni iş yerlərinin açılmasına 

xidmət etməlidir. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 

özəlləşdirmə prosesi daha şəffaf olmalı, dövlətin maraqlarını təmin etməlidir. 
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РЕЗЮМЕ  

НАРМИН ЭЙЛАЗОВА 

ПРИВАТИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Приватизация была на первом месте в списке промыш- ленно развитых стран в 

конце 20-го века, в начале 21-го века, в связи с переходом к рыночной экономике.Статья 

будет посвящена приватизации крупных предприятий в Азербайджане и экономи- ческим 

реформам, а также основным правовым последствиям приватизации крупных пред- 

приятий. В статье также будут обсуждаться особенности реформирования 

приватизационной политики и важность предложений по реформе. 

         Ключевые слова: Приватизация, экономические реформы, государственные активы, 

частная собственность, инвестор, акционерное общество, инвестиционные фонды. 

 

SUMMARY 

NARMIN EYLAZOVA 

PRIVATIZATION OF LARGE ENTERPRISES IN AZERBAIJAN 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

         Privatization was on the agenda of the industrially developed states in the late 20th and 

early 21st centuries as a transition to bazaar economy. The article will focus on privatization of 

large enterprises and economic reforms in Azerbaijan, as well as key legal consequences of the 

privatization of large enterprises.  The article will also discuss specific features of reforms in 

privatization policy and the importance of proposals reform. 

       Keywords: privatization, economic reforms, state assets, private property, investor, stock 

company, investment funds. 
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ĠPOTEKA KREDĠTLƏġMƏSĠ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ 

 

Ümumiyyətlə ipoteka kreditlərinin verilməsində və əhalinin mənzil Ģəraitinin 

yaxĢılaĢdırılması ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübəyə nəzər saldıqda, ayrı-ayrı dövlətlərə məxsus 

maraqlı metodlardan istifadə edildiyini görürük. Məqalədə bu kimi məsələlər müzakirə 

obyektinə çevrilmiĢdir və bir sıra təkliflər verilmiĢdir. 

Açar sözlər:  ipoteka kreditləĢməsi, güzəĢtli ipoteka, beynəlxalq təcrübə, sosial model, 

sekuritizasiya modeli, ipoteka Ģərtləri. 

 

         Bildiyimiz kimi, ipoteka kreditlərinin verilməsində əsas məqsəd insanların 

yaşam şərtlərini inkişaf etdirmək, sosial problemlərə ədalətli həll yolunu 

müəyyən etmək və vətəndaş-dövlət münasibətlərində birincinin təbii haqlarına 

dəstəyi ifadə etməkdir. Məhz bu prizmadan yola çıxaraq XX əsrin əvvəllərindən 

başlayaraq vəhşi kapitalizmin zamanla daha yumşaq və sosial formaya doğru 

dəyişməsi ipoteka kreditlərinin inkişafına təkan verdi. Ötən əsrin 30-cu illərində 

dünya iqtisadiyyatında və o cümlədən ABŞ-da baş verən dərin iqtisadi 

depressiya və daha sonrakı dövrdə Avropada infrastrukturun məhvi ilə 

nəticələnən qlobal müharibə nəticədə yaşam şərtlərini ciddi şəkildə ağırlaşdırdı 

və daşınmaz əmlak bazarı çökdü. Belə bir şəraitdə dövlət ilk növbədə daşınmaz 

əmlak bazarındakı qarışıqlığı aradan qaldırmaq məqsədi ilə hüquqi bazanı 

möhkəmləndirdi. Beləliklə, ilk dəfə Qərbi Avropa dövlətləri ipotek etdirilmiş 

daşınmaz əmlakın kreditor təşkilat tərəfindən satılmasını qadağan etdi. İpotek 

etdirilmiş əmlak yalnız məhkəmə qərarı ilə satıla bilərdi. Daha sonra isə ABŞ 

konqresi Milli İpoteka İttifaqı (“Fannie Mae”), Mənzil İpoteka Kredit 

Korporasiyası (“Freddi Mac”), Dövlət İpoteka Kredit Birliyi (“Genni Mae”) 

kimi təşkilatların təsis edilməsi haqqında qərar qəbul etdi ki, sonradan bu 

təşkilatlar ikinci ipoteka bazarının yaranmasında və inkişafında ciddi rol 

oynayır. Yaradılan hüquqi baza və atılan addımlar nəticəsində dövlət bu sahəyə 

nəzarəti öz üzərinə götürmüş oldu. Ümumiyyətlə isə ABŞ-da ilk yığım 

cəmiyyəti 1831-ci ildə yaradılan “Oxford Provident Building Assocation” hesab 

edilir. Beləliklə, yaranmış şərait dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən ipoteka 

siyasətinin strateji əhəmiyyətini daha da artırdı. Hazırda isə ipoteka 

kreditləşməsi hökumətlərin sosial siyasətində indiqator rolu oynayır. 

         Hazırda dünyada ipoteka sisteminin iki təkmilləşmiş modeli mövcuddur. 

1. Sekuritizasiya ( Amerikan). 

2. Sosial (Avropa). 

Ġpoteka kreditləĢməsində Amerika modeli. 

       Sekuritizasiya modelində - ipotekaya görə verilən kredit, qiymətli kağız olan 

ipoteka kağızı hesab olunur. Bu halda ipoteka kağızı borcun təminatçısı kimi 

çıxış edir və eyni zamanda borc alanın borc verən qarşısında öhdəliyini təsdiq 
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edən hüquq sənəd hesab olunur. İpoteka kağızı likvid maliyyə aləti olaraq sahibi 

tərəfindən təkrar bazarda satıla bilir. Amerikan modeli ikipilləli maliyyələşmə 

sisteminə malikdir və eyni zamanda faiz dərəcələri maliyyə bazarındakı 

qiymətlərdən asılı olaraq dəyişkən xarakterli olur.  

       ABŞ-da ipotekaya əsaslanan kredit bazarı bir-biri ilə əlaqədar olan iki 

hissəli şəkildə fəaliyyət göstərir. İlkin bazarda kredit verən təşkilatlar, o 

cümlədən ipoteka krediti verən təşkilatlar, əyalətlərə aid və yerli əmlak 

maliyyələşdirilməsini təmin edən təşkilatlar, kredit təşkilatları, kommersiya 

bankları, yığım cəmiyyətləri, kredit birlikləri, həyat siğortası təşkilatları, 

investisiya bankları, ipoteka kredit bankları, daşınmaz əmlak investisiya 

ortaqlıqları, şəhər əmlak xidməti təmin edən təşkilatları əsas aktyorlar hesab 

edilir. Bu təşkilatlar, inşaat kreditləri, torpaq kreditləri, körpü kreditləri, davamlı 

maliyyələşdirmə kreditləri kimi kreditləri təmin etməkdədirlər. 

Bazarda ipoteka kreditini daşınan qiymət halına çevirən və  zəmanət təmin 

edən xüsusi təşkilatlar var.  

       Bazarın fəaliyyətini qısaca olaraq aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

 Kredit məhsulu və onun qiyməti təyin edilir bazara təqdim  olunur; 

 Bazara yeni kredit məhsulu çıxarılır; 

 Kredit üçün daĢınmaz əmlaka qiymət təyin olunur; 

 Kredit müqaviləsi ilə əlaqədar təsdiq olunmuĢ sənədlər bir  araya 

gətirilir; 

 Krediti təsdiq və ya rədd edirlər; 

 Ġpoteka kredit müqavilələrini qiymətləndirirlər; 

 Kreditin maliyyələĢdirilməsi üçün resurslar tapırlar; 

 Ġkinci bazarda mövcud kredit məhsulunu satırlar; 

 Kredit ödəmələrini toplayıb geri ödəyirlər. 

         Amerika Birləşmiş Ştatlarında ipotekaya söykənən mənzil kreditini verən 

təşkilatlar ikinci bazarda aşağıdakı dörd istiqamətdə fəaliyyət göstərir. 

- Bütün ipoteka kreditlərini bir portfel altında yığaraq mühafizə edir; 

- İpoteka kreditlərini satır; 

- İpoteka kreditlərini ipotekaya söykənən qiymətli kağızlara və ya 

səhmlərə çevirir; 

- Verdiyi ipoteka kreditlərini ipotekaya əsaslanan istiqrazlara çevirir.    

       ABŞ qanunvericiliyində ipoteka kreditinin məbləği üçün yuxarı hədd 

müəyyən edilməyib. Lakin, banklar tərəfindən əmək haqqı və digər dayanıqlı 

gəlirlər nəzərə alınaraq vətəndaşın ödəmə qabiliyyəti qiymətləndirilir və buna 

uyğun olaraq yuxarı hədd müəyyən edilir. Digər məqam isə odur ki, ipoteka 

krediti vətəndaşa yalnız bir dəfə deyil dəfələrlə verilə bilər. Belə ki, vətəndaşın 

ödəmə qabiliyyəti imkan verirsə bir neçə dəfə və yaxud da paralel olaraq ipoteka 

götürmək hüququndan istifadə edə bilər. (8) 

        Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsində ABŞ 

modeli tətbiq edilir. Lakin, qeyd etdiyimiz kimi ABŞ-da kreditlər 3-4 faizlə 

verildiyi halda ölkəmizdə bu göstərici 4-12% olaraq müəyyən edilib. 4% sosial 

ipoteka şərtlərinə daxil edilir ki, bu da xüsusi status tələb edən haldır. Sıradan 

vətəndaşlar isə yalnız 8%-lik şərtdən yararlana bilər. ABŞ-da isə qeyd edilən 
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şərtlərdən istənilən ölkə vətəndaşı yararlana bilir. Digər tərəfdən Azərbaycanda 

kreditin yuxarı həddi 50 min manat müəyyən edilib ki, bir çox hallarda bu 

vəsait normal yəni, vətəndaşın mənzil problemini uzunmüddətli olaraq həll 

edilməsində problem yaradır. Çünki, daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər kredit 

üçün müəyyən edilmiş yuxarı həddən ciddi şəkildə çoxdur. Bunlardan başqa 

Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin maliyyələşməsi dövlət tərəfindən həyata 

keçirildiyi üçün adətən vəsait çatışmazlığı hiss edilir və vətəndaşların istənilən 

vaxt ipoteka krediti almaq imkanı olmur. Bu isə bir növ səmərəlilik indeksini 

aşağı salır və bir sıra hallarda isə kənar ödənişlərin tələb edilməsi üçün stimul 

yaradır.  Lakin, ABŞ -da 2008 -ci ildə baş verən maliyyə böhranı zamanı yaranan 

qısa fasilədən başqa ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsində limit və ya vaxt 

məhdudiyyəti yoxdur. Buna əsas səbəb isə ölkədə normal maliyyə 

münasibətlərinin formalaşdırılması və ipoteka kreditləşməsində əsas aktyorların 

özəl sektor təmsilçiləri olmasıdır. Həmçinin, onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

ipoteka siyasəti ABŞ daşınmaz əmlak bazarının ana xətti hesab edilir. Bu siyasət 

həm vətəndaşların sosial tələblərini yerinə yetirir və həm də tikinti və digər 

sektorların fəaliyyətlərini koordinasiya edir. Sonda ABŞ ipoteka şərtlərini 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaqla ümumi mənzərəni daha dolğun təsəvvür etmiş 

olarıq: 

 Ġpoteka kreditinin müddəti 30 il; 

 Hazırda ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri 3%-4%; 

 Ġpoteka kreditinin məbləği üçün son hədd yoxdur; 

 Son aylıq ödəniĢ tarixi üçün müəyyən edilmiĢ yaĢ həddi 75; 

 Ġpoteka kreditinin məbləği əmlakın 80%-90%-i qədər olur; 

 AlınmıĢ əmlak kreditin son aylıq ödəniĢ tarixinədək girovluqda qalır; 

 ABġ-ın istənilən vətəndaĢı ipoteka krediti ala bilər; 

 Ġcbari sığorta tələb edilir; 

 Ġpoteka kreditlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 69.4%. 

           Hazırda ABŞ-da ipoteka ilə əmlak alqı-satqısı ümumi dövriyyənin 90%-

ni təşkil edir. 

                    Avropa modeli və Avropa ölkələrində ipoteka kreditləĢməsi. 

         İpoteka kreditlərinin Avropa modeli haqqında qısa olaraq  tədqiqatın 

əvvəlində məlumat vermişik. Qeyd etdiyimiz kimi ipoteka kreditləşməsinin 

Avropa modelinin özünəməxsusluğu insanların pul yığımlarının ümumi problem 

olan evsizliyin həllinə yönləndirilməsi və mahiyyəti isə güclərin birləşdirilməsi 

prinsipinə söykənir. Bu zaman tətbiq olunan qayda ondan ibarətdir ki, ev almaq 

üçün vəsaiti kifayət etməyən insanlar imkanlarını birləşdirir və növbə ilə bu 

problemi həll edirlər. Problemin bu üsulla həlli ikinci dünya müharibəsindən 

sonra Avropada daha da genişləndi və tikinti əmanət banklarının yaranması 

prosesi daha da sürətləndi. Ümumiyyətlə bu model ilk dəfə olaraq İngiltərədə 

tətbiq edilib. Hazırda isə tikinti əmanət bankları bir çox ölkələrdə ipoteka 

kreditləşməsinin əsas aparıcı istiqaməti hesab edilir ki, bu da dövriyyəyə vəsait 

cəlb edilməsinin ən optimal variantı hesab edilir. İpoteka kreditləşməsinin 

Avropa modeli Almaniya, Danimarka, Avstriya, Çexiya, Macarıstan kimi 
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ölkələrdə uğurla icra edilib. Avropa modeli daha çox Alman və Danimarka 

təcrübəsini özündə əks etdirir. Almaniya bu üsula 1885-ci ildən etibarən 

müraciət edib. Alman modeli tikinti-yığım formasından ibarətdir və bu modelin 

ən yaxşı tətbiq olunduğu ölkələrdən biri hesab olunur. Buna praktikada Tikinti 

Yığım Bankları və ya Tikinti Yığım müqaviləsi də deyilir. XIX əsrdən etibarən 

isə model daha da təşəkkül tapmağa başlayıb və digər ölkələrə də yayılıb.  

        Bəzi Avropa ölkələrində isə tikinti yığım bankların 1950-ci ildən sonra 

yaranmağa başlamışdır. Baxmayaraq ki, İsveçrə, Avstriya, Hollandiya, 

Bolqarıstan və Çexslovakiyada bənzər qurumlar yaradılıb, modelin tətbiqi hər 

bir ölkədə müəyyən fərqliliklərlə həyata keçirilib. Bu fərqlərdən biri bəzi 

ölkələrdə modelin faizsiz tətbiq edilməsi idi. Belə ki, modeli faizsiz tətbiq edən 

Fransa, Hollandiya və Argentina kimi ölkələrdə mövcud olan xroniki inflyasiya 

bu sistemin müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsinə səbəb oldu. (9) 

        Alman modeli əhalinin mənzillə təmin olunması və kapitalın 

formalaşmasında mühüm sistemdir. Bu sistemin fundamental əsasını sosial-etika 

deyilən biri-birinə dəstək və anlamaq kimi prinsiplər təşkil edir. Bu qarşılıqlı 

dəstək maddi vəziyyəti fərdi şəkildə ev almağa imkan verməyən insanların 

birləşməsindən formalaşır. Hazırda Almaniyada 22 Tikinti Yığım Cəmiyyəti 

fəaliyyət göstərir. Bunlardan 12-si dövlət 10 isə özəl sektoru təmsil edir. Dövlətin 

Tikinti Yığım Cəmiyyətləri Almaniyanın hər yerində fəaliyyət göstərə bilən 

müstəqil cəmiyyətdirlər. Özəl Tikinti Yığım Cəmiyyətləri isə daha çox regional 

şəkildə fəaliyyət göstərir. Alman modelinin əsas işləmə sisteminə kiçik nümunə 

kimi ev almaq istəyən lakin, bunun üçün kifayət qədər maddi vəsaiti olmayan 10 

nəfərin birlikdə yığım edərək və bu yığıma görə dövlət tərəfindən mükafat yəni, 

faiz alaraq, sonda daha tez mənzil sahibi ola bilmələrini göstərmək olar. Bu 

proses tikinti yığım müqaviləsinin bağlanması ilə rəsmiləşdirilir. Tikinti yığım 

müqaviləsi 4 əsas hissədən ibarət tərtib olunur. Yığım, qiymətləndirmə, 

bölüşdürmə və kredit mərhələsi. Kreditlər üzrə tarif dərəcələri 1.5 və 4.25 % 

arasında dəyişir. 

       Vətəndaşlar üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsasən müqavilədə göstərilən 

məbləğin 40-50 %-ni yığmalıdır. Eyni zamanda Tikinti Yığım Cəmiyyətləri 

yığılan vəsaitə illik 2-4 % həcmində mükafat əlavə edir. Tikinti yığım 

müqavilələri (Bausparvertag) müvafiq cəmiyyət və yığım edənlər arasında 

bağlanılır. Tərəflər arasında imzalanan müqavilə vətəndaşa müəyyən müddət 

yığım formalaşandan sonra ipoteka krediti almaq hüququ verir. Həmçinin, 

qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaş həmin yığım müqabilində digər məqsədli 

kredit tələb edə bilməz. Tikinti Yığım Cəmiyyətlərində ev krediti götürmək 

istəyənlər üçün önəmli mərhələ müvafiq tarifin (Bauspartarife) seçilməsidir. 

Tariflər əsasən bir neçə elementdən ibarətdir. Buraya yığım və qaytarılan 

kreditlər, xərclər və iştirak məsrəfləri, iştirak məbləği və ödəmə müddətinin 

müəyyən edilməsi, əmanətlərin qaytarılma faizləri aiddir. 

       Alman ipoteka sisteminin bazar nüfuzu olduqca yüksəkdir. Belə ki, 

Almaniyada hər iki evdən biri Tikinti Yığım Cəmiyyətlərinə aiddir. Həmçinin, 

hazırda Almaniyada 26 milyon vətəndaşın Tikinti Yığım müqaviləsi var. İndiki 

halda əhalidə olan 30 milyon tikinti yığım müqaviləsinin ümumi dəyəri 763 
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milyard avroya bərabərdir. Bu isə ölkə ÜDM-nin 32 % -ni təşkil edir. 

         Alman ipoteka sistemi iqtisadi baxımdan effektli model hesab olunur. Bu 

modelin üstünlükləri kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar; 

- Tikinti Yığım Cəmiyyətləri İnsanların şəxsi ev sahibi olmasına imkan 

yaradır; 

- 1948-ci ildən bu günə kimi Tikinti Yığım Cəmiyyətləri 1 trilyon avro 

həcmində kredit ayırıb; 

- Bu qurumlar maliyyə sisteminin stabilləşməsinə, iqtisadi tərəqqiyə və 

dövlət gəlirlərinin formalaşmasına təsir edir; 

- Həmçinin mənzil bazarında qiymətlərin həddindən çox yüksəlməsinin 

qarşısını alır və eyni zamanda yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradır; 

- Bu model vasitəsi ilə əhalinin mənzillə təmin olunması həm sektorda 

dövlətin yükünü azaltmaqda və həmçinin əhalinin rifah halının 

yaxşılaşmasına xidmət göstərir. 

       Alman modeli davamlı olaraq insanların evlə təmin edilməsinə dəstək verir 

ki, bu da inşaat sektorunun da stabil inkişafını təmin edir. 

        Ev kreditləĢməsində Türkiyə modeli. 

        Ümumilikdə ipoteka kreditlərinin dünya ölkələrində verilmə şərtlərinə  

nəzər salsaq, aşağı faizli, uzunmüddətli və ilkin ödənişlə bağlı  yüngülləşdirilmiş 

variantlar təqdim edilməkdədir. Qonşu ölkələrdən Türkiyənin ipoteka sistemi 

daha əlverişli hesab edilə bilər. Belə ki, bu sistemin əsas üstünlüyü əhalinin 

gəlirlərinə uyğun olaraq qruplara ayırmasıdır. Əhalinin maddi təminatından asılı 

olaraq ilkin ödəniş, faiz və ödəmə müddəti təyin edilir. 

      Türkiyədə ipoteka şərtləri bankların üzərinə götürdüyü risk portfelindən asılı 

olaraq dəyişir. Banklar fərqli şərtlərlə və fərqli faizlə kredit təklif edir. Ümumi 

olan tələblərə isə kredit almaq istəyən şəxsin sabit gəlirli olması və “Kredi notu” 

üzrə yoxlamadan keçməsidir. Kredit almaq istəyənlər əvvəlcə banklar tərəfindən 

keçirilən “kredit notu” üzrə yoxlamadan keçir. Bu zaman müraciət edənin 

keçmişdə və hazırkı borc səviyyəsi yoxlanılır. Belə ki, keçmişdə olan borc 

öhdəliyini vaxtında verib-verməməsi, hazırda yüksək miqdarda borcunun olub-

olmaması yoxlanılır. Türkiyədə vətəndaşların kredit bilgiləri rəsmi qurum 

olan Kredi Kayıt Bürosunda saxlanılır. Kredit xətti üzrə ödənilməmiş borclar isə 

Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi Bankının qara siyahısında qeyd olunur. Kredit 

üçün müraciət edərkən bütün banklar həmin məlumatları əldə edə bilər və ilk 

yoxlama olaraq bu metoddan istifadə edirlər. Müştərinin keçmişdə borc öhdəliyi 

üzrə hər hansı qanun pozuntusu olsa banklar ilk mərhələdə həmin şəxsə kredit 

verməkdən imtina edir. Amma bəzi banklar müəyyən güzəştlərə gedə bilər. 

(10) 

       Əksər banklar alınan əmlak dəyərinin 25%-i həcmində ilkin ödəniş tələb 

edir. Bununla yanaşı bankların ilkin ödəniş tələb etmədən, əmlak dəyərinin 

100%-i həcmində ipoteka krediti verməsi qadağan edilmir. Lakin, bu riskli 

əməliyyat hesab olunduğu üçün, krediti almaq istəyən şəxs özünə yaxud da 

yaxınlarına məxsus olan başqa bir evi girov qoymalıdır. Gələcəkdə kreditin 

ödənilməməsinə görə girov qoyulan ev bankın mülkiyyətinə keçir. Türkiyədə 

ipoteka krediti faizləri maliyyə bazarlarında formalaşır. Hazırda orta faiz 
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dərəcəsi 4.5 % -dir. Kredit faizləri 2.5 %-5.7 % arasında dəyişir. İpoteka 

kreditinin müddəti 30 ilə qədər ola bilər. İpoteka kreditilərinin verilməsindən 

başqa əhalinin sosial rifahını yüksəltmək və bu zaman başlıca rol oynayan 

mənzil probleminin həlli məqsədi ilə Türkiyədə ölkəmiz üçün də cəlbedici  

sayılacaq toplu konut inşaatı kimi xüsusi üsuldan istifadə edilir. Bu məqsədlə 

Türkiyədə 1984-cü ildən etibarən “ Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 

Başkanlığı” fəaliyyət göstərir (7) . Qurumun əsas məqsədi aztəminatlı əhalini 

mənzillə təmin etmək, məktəb, xəstəxana, kitabxana, məscid, idman 

kompleksləri kimi ictimai təsisatların tikintisini həyat keçirməkdir. Qurum gəlir 

səviyyəsinə görə müxtəlif kateqoriyalara ayrılan vətəndaşlara evləri inşa edir və 

uzunmüddətli kredit imkanları yaradır. Qurumun maliyyələşməsi dövlət 

tərəfindən həyata keçirilir. Öncədən satılan evlər üzrə ödənişlər isə Toplu Konut 

İdarəsinin təkrar maliyyələşməsinə və imkanlarının artırılmasına xidmət edir. Bu 

variantın cəlbediciliyi ondan ibarətdir ki, TOKİ-i görülən işlərdə kommersiya 

marağı güdmür və qiymətlər sadəcə inşaat xərclərinə uyğun müəyyən edilir. 

Beləliklə vətəndaş evi əmlak bazarının komisyonları və yaxud da inşaat 

ərazisindəki bazar qiymətlərindən qaynaqlanan qiymət artımı olmadan əldə edir. 

Yəni, o daha ucuz qiymətə və məqbul şərtlərlə ev sahibinə çevrilir. Bu variant 

dövlət üçün də iqtisadi səmərə daşıyır. Belə ki, sadəcə maya dəyərinə başa gələn 

evlərin ailələrə verilməsi, nəticədə ayrılan bəlli vəsait hesabına daha çox 

vətəndaşın problemini həll edilməsinə şərait yaradır. 

       TOKİ-i tərəfindən evlə təmin edilmənin ayrı-ayrı əhali kateqoriyaları üzrə 

oxşar və fərqli tələbləri var. Oxşar tələblərlə ev almaq üçün müraciət edənin 

Türkiyə Cümhuriyyətinin vətəndaşı olması, layihənin inşa edildiyi inzibati ərazi 

vahidində qeydiyyatda olmasını və yaxud da1 ildən artıq müddətdə o ərazidə 

yaşamasını və TOKİ-dən daha öncə ev almamasını aid etmək olar. Yəni hər bir 

Türkiyə vətəndaşı TOKİ-dən yalnız bir dəfə ev ala bilər (7). TOKİ əhalini əsasən 

4 qrupa bölür: 

- ġəhid ailələri; 

- Müharibə iĢtirakçılar; 

- Fiziki cəhətdən 40 % əngəlli olanlar; 

- Aylıq ümumi gəlirləri 2600 Türk Lirəsindən az olan ailələr. 

      Bu variantla ev almaq üçün müraciət edənin 25 yaşını tamamlamış olması 

əsas şərtlərdən biridir. Bu zaman 25 yaşını tamamlamamış dul qadınlar istisna 

edilir. TOKİ tərəfindən aztəminatlı ailələr üçün 65-87 kv.metr sahəsi olan evlər 

inşa edilir. İlkin ödəniş məbləği 6000  TL və yaxud da təxminən 2300 - 2500 

AZN-dir. 15-il müddətində aylıq ödəniş isə ən çoxu 300 TL və ya 100-120 

AZN-dir. Bundan başqa TOKİ sosial xarakterli layihələrdə yoxsul əhaliyə 45-

55 kv. metr ilkin ödənişsiz və 20 il müddətində aylıq 100 TL-dən yəni 40-50 

AZN-dən başlayan ödənişlərlə evləri satışa çıxarır. 2012-ci ilin əvvəlinədək 

TOKİ ölkənin səksən bir inzibati rayonunda 525 min mənzil inşa edib ki, 

sonrakı zəlzələlər zamanı bu evlər ən az zərərçəkənlər arasında olub (7). 

        Ümumiyyətlə isə ipoteka kreditlərinin verilməsində və əhalinin mənzil 

şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübəyə nəzər saldıqda, 

ayrı-ayrı dövlətlərə məxsus maraqlı metodlardan istifadə edildiyini görürük. 
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Əgər əvvəllər ipoteka kreditləri verilməsində maraqlı tərəf qismində əsasən 

hökumətlər çıxış edirdisə hazırda bu prosesin böyük bir qismi özəl sektorda 

həyata keçirilir və inşaat sektorundan maliyyəyə, vətəndaşdan sərmayəçiyə 

qədər bütün bazar iştirakçıları ipotekanın geniş yayılmasında və inkişafında 

maraqlı tərəfə çevrilib. Hətta dəyişkən faiz dərəcələrinin tətbiqi ipoteka verən 

qurumlar arasında rəqabət mühitinin formalaşmasına səbəb olub. Məhz bu 

səbəbdəndir ki, müasir dövrdə ipoteka bazarlarının yeni oyunçuları ortaya çıxıb. 

Bu qurumlara “Mortagege” Brokerləri və digər ipoteka sahəsində ixtisaslaşmış 

məsləhət bürolarını aid etmək olar. Bu qurumların fəaliyyətinin əsas mərhələsi 

internet vasitəsi ilə həyata keçirilir. “Mortagage” brokerləri yerli bazarda yəni, 

ölkə daxildə olan bankların təqdim etdiyi şərtləri ilə yanaşı dünya xarici ölkələrin 

ipoteka şərtləri haqqında da məlumat verə bilir. Xatırladaq ki, bəzi ölkələrdə o 

cümlədən də Türkiyədə qanunvericilik xarici vətəndaşın ipoteka kreditini 

almasını qadağan etmir.  
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН МАГЕРРАМОВ 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

           В целом, когда мы смотрим на международный опыт выдачи ипотечных кредитов и 

улучшения жилищных условий, мы видим, что в разных странах используются 

интересные методы. В статье обсуждаются такие вопросы и делается ряд предложений. 

          Ключевые слова : ипотечное кредитование, льготная ипотека, международный 

опыт, социальная модель, модель секьюритизации, условия ипотеки. 

 

SUMMARY 

HUSEYN MAHARRAMOV 

MORTGAGE LENDING IN INTERNATIONAL PRACTICE 

     In general, when we look at the international experience in issuing mortgage loans and 

improving housing conditions, we see that interesting methods are used in different 

countries.The article discusses such issues and makes a number of suggestions.  

           Keywords: mortgage lending, preferential mortgage, international experience, social 

model, securitization model, mortgage terms. 

  

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA ĠSTEHSAL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN 

YARADILMASININ REGĠONAL TARAZLIĞIN TƏMĠNĠ ASPEKTĠNDƏN 

ƏSASLANDIRILMASI 

 

Tədqiqatın məqsədi muxtar respublikanın inzibati rayonlarının (vahidlərinin) sosial-

iqtisadi inkiĢaf səviyyələrindəki fərqlərin azaldılması və regional tarazlığın təmin olunması üçün 

istehsal müəssisələrinin yaradılması və perspektiv inkiĢafının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması-

dır. 

Tədqiqatın metodu. Məqalədə mövzunun araĢdırılması prosesində sistemli yanaĢma, 

statistik təhlil, müqayisəli və qrafik təhlil metodlarından istifadə edilmiĢdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: regional müstəvidə araĢdırmaların, yəni regional tarazlığın 

təmini aspektindən istehsal müəssisələrinin formalaĢdırılması və fəaliyyətinin təĢkili məsələləri 

üzrə çalıĢmaların demoqrafiya, coğrafiya, sosiologiya, politologiya və s. kimi bir çox elmlərin 

birgə istifadəsini tələb etməsi.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı: regional tarazlığın təmini problemi ilə istehsal 

müəssisələrinin fəaliyyəti arasındakı qarĢılıqlı əlaqə və asılılığın əsaslandırılması; regional 

tarazlığın təmin olunması ilə istehsal dinamikası arasındakı qanunauyğunluqların, səbəb və 

nəticə əlaqələrinin müəyyənləĢdirilməsi; istehsal strukturunun regional tarazlı inkiĢafa təsirinin 

qiymətləndirilməsi. 

Əldə edilən nəticə və təkliflər. Məqalədə aparılan araĢdırma nəticəsində belə qənaətə 

gəlinmiĢdir ki, muxtar respublikada regional tarazlığın təmin edilməsi üçün yeni istehsal 

müəssisələri yaratmaqla yerli hakimiyyət orqanlarının müdaxiləsi olmadan inzibati rayonların 

inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin azaldılmasından söhbət açmaq mümkün deyildir. Yerli 

hakimiyyət orqanlarının muxtar respublika regionlarının inkiĢaf səviyyəsindəki fərqlərin 

azaldılması, inkiĢafdan geri qalmıĢ inzibati vahidlərdə iqtisadi canlamaya nail olması və 

regional tarazlığın təmin olunması üçün sözü gedən inzibati rayonlara sahibkarları cəlb etməsi, 

bölgələrə sərmayə qoyacaq iĢ adamlarına bir sıra maliyyə və vergi təĢviq tədbirlərini tətbiq 

etməsi yetərli deyildir. Bu zaman muxtar respublika hakimiyyət strukturları təĢviq tədbirləri ilə 

yanaĢı, regionun infrastruktur layihələrini reallaĢdıraraq yekunlaĢdırmalı, regiona canlılıq 

gətirəcək fəaliyyəti yerli hakimiyyət orqanlarının özləri həyata keçirməlidir.   

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, sosial-iqtisadi inkiĢaf fərqliliyi, regional 

tarazlıq, istehsal müəssisələri 

 

GiriĢ 

Dünya təsərrüfat əlaqələrinin müstəqil iştirakçısı kimi Azərbaycan 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı onun regionlarının tarazlı inkişafından 

asılıdır. Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan və 7 inzibati 

rayonu özündə ehtiva edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları 

arasındakı inkişaf fərqliliklərinin aradan qaldırılması dövlətin iqtisadi təhlükəsiz-

liyinin təmin edilməsi zərurətindən çıxaraq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu 

baxımdan muxtar respublikanın ölkəmizdəki mövqelərini daha da möhkəmlən-

dirmək məqsəd və amalından çıxaraq regionun inzibati vahidlərinin tarazlı inki-

şafının təmin olunması problemlərinin öyrənilməsini məqalədə mühüm vəzifə 

kimi qarşımıza qoymuşuq. Məqalədə regional tarazlığın təmini probleminin 
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həllinin muxtar respublikadakı mövcud müəssisələrin fəaliyyətinin bərpası və 

yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı olduğunu əsaslandırmağa 

çalışmışıq.  

Təsadüfi deyildir ki, Naxçıvan regionunda istehsal müəssisələrinin 

yaradılması, onların ərazi quruluşu (başqa sözlə desək, istehsal müəssisələrinin 

inzibati rayonlar üzrə paylanması) regional tarazlığı təmin etdiyi kimi, inzibati 

rayonlar arasında sosial-iqtisadi inkişaf fərqliliyinin meydana gəlməsinə də 

səbəb olur. Belə ki, mənfəət ardınca qaçan təsərrüfat subyektləri istehsala 

başlamaq qərarını hissləri ilə deyil, fəaliyyətin gəlirliliyini hesablamaqla qəbul 

edirlər. Fəaliyyətin gəlirliliyinin hesablanması gəlir gətirə biləcək əmtəə və xid-

mət sahəsi ilə yanaşı, müəssisənin həcminin müəyyən olunmasını, müəssisənin 

qurulacağı bölgənin seçimini əhatə edir. Gəlir olduğu müddətcə yaşaya və ya 

fəaliyyət göstərə bilən təsərrüfat subyektlərinin şəxsi mövqedən çıxış edərək 

atdığı addım bəzən cəmiyyətin məqsəd və mənafeyi ilə uzlaşmır. Yəni təsərrüfat 

subyektlərinin gəlir əldə etmək məqsədinə xidmət edən investisiya qoyuluşu 

qərarlarında sahibkarın şəxsi mənafeyi ilə cəmiyyətin sosial faydası toqquşmaq-

dadır. Qeyd edək ki, iş adamları qısa müddətdə məhsuldar olan, yüksək gəlir 

əldə edə biləcəyi sahələrə meyl etməklə yanaşı, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul 

olmağa imkan verən bölgələrdə öz işini cəmləşdirir. Dolayısı ilə sahibkarların 

həm uzun müddətdə məhsuldar olan infrastruktur sahələrinə sərmayə 

qoymamasını, həm də inkişafdan geri qalmış regionlara investisiya yönəltməmə-

sini normal qarşılamaq lazımdır. Bu da təsadüfi deyil, çünki iqtisadi inkişafın 

“keçmiş texnik” dövründən başlayaraq haliyəyədək müəssisələrin böyük 

əksəriyyətinin öz iqtisadi fəaliyyətlərinə əlverişli şəraitə malik regionlarda 

başladıqlarını görürük ki, bu da regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf fərqliliyinin 

başlıca səbəblərindən biridir. (5, səh. 22-23).   

Məhz məqalədə tədqiqatımızın başlıca qayəsi də regional müstəvidə isteh-

sal müəssisələrinin formalaşdırılması, fəaliyyətinin zəruri aspektlər üzrə təşkili, 

regional tarazlığın təmini problemi ilə istehsal müəssisələrinin yaradılması və 

fəaliyyəti arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıq kimi bir çox məsələlərə aydınlıq 

gətirməkdir. 

Deyilənlər əsasında Naxçıvan regionu timsalında istehsal müəssisələrinin 

formalaşdırılmasının spesifik cəhətlərinin araşdırılması, onların nəzəri-təşkilati 

məqsədləri ilə təcrübi fəaliyyət reallıqlarının qarşılaşdırılması qiymətləndirmə və 

təhlil aspektlərinə yeni baxışlar qazandıracaqdır. Haqqında bəhs olunan əsas 

problemlərin həllində regional müstəvi, yerli tələbatların ödənilməsinin öncəliyi 

və bu əsasda region əhalisinin maddi rifahı  kimi amillərın əsas məqsədlər 

sırasında ifadə olunması da məzmuna spesifik çalar gətirməkdədir.  

Muxtar respublikada istehsal müəssisələrinin yaradılması və fəaliyyəti 

prosesinin regional tarazlıq baxımından araĢdırılması 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq, regional tarazlığı təmin 

etmək, onların mövcud  resurs imkanlarını istehsal dövriyyəsinə cəlb etmək 

məqsədilə istehsal müəssisələrinin yaradılması həm ümumilikdə ölkə, həm də 

onun regionları üzrə həyata keçirilən mikro və makro səviyyəli proqramlara 

əsaslanır. Buna əyani nümunə kimi Azərbaycan Respublikası üzrə tərtib olunan 
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və regionların sosial-iqtisadi inkişafını əhatə edən 4 Dövlət Proqramı (2004-

2008, 2009-2013, 2014-2018 və 2019-2023-cü illəri əhatə edən), konkret sahə və 

istehsal istiqamətlərini əhatə edən Proqramlar, müxtəlif nazirlik, komitə və digər 

idarəetmə-tənzimləmə quruluşları tərəfindən hazırlanmış dövlət hüquqi-normativ 

sənədləri aid edilə bilər. 

Qeyd olunanlarla yanaşı istehsal fəaliyyətini əhatə edən, birbaşa fəaliyyət 

və ya sahə aidiyyatı ilə seçilən hüquqi-normativ aktlarla yanaşı özünün 

əlaqəliliyi ilə fərqlənən digər komponentlərin mövcudluğuna da xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Buna nümunə olaraq istehsal fəaliyyətinin təşkili, istehsal 

proseslərinin tələblərə uyğun icrası səbəbilə aşağıdakı maddələrin birbaşa və ya 

dolayı ifadəsinin zəruri hesab edilməsini məqsədəuyğun sayırıq: 

1. İstehsal müəssisələrinin yaradılmasında onun sahə oriyentasiyasının və 

spesifik ixtisaslaşmasının müəyyən edilməsi;  

2. Müəssisənin fəaliyyət proqramları və planlarının işlənilməsi, məhsul, 

əmək kimi göstəricilər üzrə uyğun norma və normativlərin müəyyən 

edilməsi; 

3. Ümumi istehsal həcmlərinin və regional tələblərin fiziki (çinsi) ifadədə 

müəyyən edilməsi və qarşılaşdırılması və s. 

Sadalanan bəndlərin hər biri regional istehsal fəaliyyəti üçün kifayət qədər 

böyük əhəmiyyət daşımaqdadır və əhatəli araşdırmanın aparılmasını tələb edir.  

Təsnifatdakı ilk maddənin məzmunu istehsal subyektlərinin “sahə → 

fəaliyyət istiqaməti” xüsusiyyətlərindən bəhs etməkdədir. Ən ibtidai izahatın 

verilməsi halında istehsal sahələri üzrə aşağıdakı mənzərələrin nümunəvi şəkildə 

təzahürü mümkün olur:  

 subyektin sənaye sahəsinə aid olması halında “ümumi sahə oriyentasiyası” 

ilə yanaşı “xüsusi sənaye fəaliyyəti istiqamətləndirilməsi” də ortaya çıxır. Belə 

ki, sənayenin maşınqayırma, yeyinti, yüngül və digər sahələri üzrə müəssisənin 

aidiyyatına aydınlıq gətirilir. Buna sahə və onun istiqamətləri daxilində yerinə 

yetirilən xüsusi xidmətlər dəsti də əlavə olunmalıdır (məsələn region daxilində 

istehsal olunan sənaye məhsullarının istehlakçı ünvanlarına çatdırılması, 

quraşdırılması və s.) ;   

 istehsal müəssisələrinin yaradılması zərurəti və onların məhsullarının 

spesifikasından (məsələn, saxlama müddəti, istifadə arealı və şərtləri) asılı olaraq 

ilk növbədə regionun daxili tələbatının ödəmə dərəcəsi müəyyən olunmalıdır; 

 alınan nəticələr üzrə istehlakçıların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq istifadə 

olunan xammallın nomenklaturası, məhsulların istehsalında istifadə olunan növ-

çeşid komplektasiyası, fizioloji tələbat normaları, istehlakçı kontingentinin 

ehtiyaclarının qarşılanması spesifikası, təbii əskikgəlmə normaları və digər 

analoji göstəricilərin mövcudluğuna və “hərəkət” dinamikasına diqqəti də 

çəkməkdədir. 

Qeyd edək ki, fəaliyyət proqramları və planları istehsal vahidlərinin 

işgüzar və ümumi təsərrüfat fəaliyyətinin təşkilində mühüm rol oynamaqdadır. 

Belə ki, bəhs olunan fəaliyyətdə “ehtiyac tərəzisinin” müxtəlif “gözlərinin” 

qarşılaşdırma mümkünlüyü, uyğunluğunun təmin edilməsi, görülən işlər sayəsin-
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də tələbat müstəvisində olan kəsirin nə dərəcədə ödənilməsi kimi məsələlərə 

aydınlıq gətirilməkdədir.  

İstehsal subyektinin hansı həcmdə tələbatdakı kəsiri önləməsi yönündə 

istifadə olunan xammal, koməkçi materiallar və komplektləşdiricilərin kəmiy-

yət-keyfiyyət və dəyər ifadələri elmi-texniki araşdırmalarla, texniki-təcrübi 

sınaqlarla, əlaqəli ali dövlət orqanlarının müəyyən etdiyi norma və normativlərlə 

və mübadilə məkanlarının monitorinqlərinin nəticələri ilə təsdiqlənməkdədir. Bu 

sırada istehsal olunan məhsulların təbii-tərkib xarakteristikaları da diqqətdən 

kənarda qalmamalıdır. Məsələn, son ifadəsi toz şəklində olan tikinti məhsulları 

istehsalı müəssisələrində təbii əskikgəlmə üzrə normaların tələblərinin 

gözlənilməsi zəruridir. Yaxud, müxtəlif konservləşdirmə şəkillərinə salınacaq 

kənd təsərrüfatı məhsullarında çəki kənarlaşmaları diqqətdən yayınmamalıdır. 

Məsələn, meyvəçilikdə - istehsala verilənədək olan müddətdə meyvələrin suyu-

nun çəkilməsi, heyvandarlıqda – kəsim və sonrakı emal zamanı birbaşa istehlaka 

daxil olmayan hissələrin istifadə edilməməsi və s. Göstərilən nümunələr ümumi 

çəki ifadələrində əks olunsa da, istehsal proseslərində istifadə olunmur və 

“yararlı çəki” həcmindən çıxılır. Yaranan vəziyyət istehsal və tam maya 

dəyərləri göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsində nəzərə alınmalıdır.                        

Məsələyə kompleks yanaşma bir çox “iştirakçının” mövcudluğunu zəruri 

edir. Belə ki, zəruri xammal bazasının və peşəkar işçi heyətinin mövcudluğu, 

istehsal olunan və ya perspektivdə olunacaq məhsulların reallaşdırılması həcmi, 

sürəti və növ-çeşid tərkibi, avadanlıq təminatı, subyektin fəaliyyətinin 

planlaşdırılması və idarə edilməsi, reallıqda nisbətən “arxa” planda olan 

problemlərin (məsələn, ekoloji, sosial, mədəni və s.) vahid sistem şəklində 

nəzəri və təcrübi aspektdə öyrənilməsi, bu işlərə elmin və təcrübənin mütərəqqi 

nəticələrinin cəlbi, bəhs olunan sferada optimal quruluş və əməliyyat 

kombinasiyalarının hazırlanması həmişə olduğu kimi cari dövrdə də öz 

əhəmiyyətini qorumaqdadır. 

İfadə etdiyimiz reallıqlar haqqında informasiyanın mövcudluğunun 

“ümumidən → xüsusiyə doğru” qaydasında araşdırılması istehsal mühitinin 

makroiqtisadi şəkildən istehsal sahələrinədək olan yolu keçməsi region üzrə olan 

istehsal mühitinin hansı məcrada dəyişməsindən xəbər verir.             

Regionda yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması və mövcud 

müəssisələrin  

fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi nəticəsində muxtar respublikada 

01.06.2021-ci il tarixinə:  

 regionda 384 növdə məhsul istehsal olunur; 

 onlardan 127 növü ərzaq, 257 növü isə qeyri-ərzaq məhsullarıdır;  

 haliyədə əhalinin 108-i ərzaq (növ həcmin 85,0% = 108:127), 242-si qeyri-

ərzaq olmaqla (növ həcminin 94,2% = 242:257)  350 növdə məhsula (cəmi 

həcmin 91,2% = 350:384) olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına  

ödənilməsi mümkün olmuşdur. 

 muxtar respublikanın istehsal sferasında işləyənlərin xüsusisi çəkisində 

sənaye – 12,7%; tikinti – 7,4%, kənd təsərrüfatı və balıqçılıq – 3,4% təşkil 

etməkdədir. Bu göstəricilər eyni dövrdə mövcud olmuş təhsilin (19,7%), 
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ticarətin (18,6%), iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olanların 

(13,7%) xüsusi çəkilərinə nisbətən daha aşağıdır ki, bu da fikrimizcə, 

fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən irəli gəlməkdədir;   

 bəhs olunan dövrdə bir tərəfdən Covid-19-un mövcudluğu, digər tərəfdən 

2-ci Qarabağ müharibəsinin baş verməsi regionda məşğul əhalinin say-

tərkib göstəricilərinə mənfi təsir göstərmişdir.    

Qeyd etmək yerinə düşər ki, istehsal sferası haqqında məlumatlrın 

verilməsi zamanı ilk növbədə diqqət sənaye üzərində çəmləşməlidir. Deyilən-

lərin əhəmiyyətinin qymətləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı təcrübi məlumatlara 

diqqət yetirmək məqsəsəuyğun olardı. (cədvəl 1)   
 

Cədvəl 1. Regionların məlumatları əsasında ölkə üzrə fəaliyyət göstərən  

sənaye müəssisələrinin sayı (vahid) və digər məlumatlar 
  2005 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Ölkə üzrə cəmi sənaye 

müəssisələri, vahid 
2621 2650 2508 2583 2561 2582 2837 3169 

Ölkə üzrə sənaye 
müəssisələrinin sayının 

silsiləvi artım tempi, % 

- +0,4 -1,6 -1,1 -0,1 +0,1 +9,9 +11,7 

Ölkə üzrə istehsal olunan 
sənaye məhsulunun dəyər 

ifadəsi, mln. manat 
7725,1 25251,2 31782,9 22448,3 27468,8 34100,2 41374,0 39745,1 

Ölkə üzrə istehsal olunan 

sənaye məhsulunun dəyər 
ifadəsində silsiləvi artım 

dinamikası, % 

- 
+3,3 
dəfə 

+25,9 -29,4 +22,4 +24,1 +21,3 -3,9 

Naxçıvan MR sənaye 
müəssisələri, vahid 

96 135 135 132 134 127 119 106 

Ölkə göstəricisində MR-in 

xüsusi çəkisi, % 
3,8 5,1 5,2 5,1 5,2 4,9 4,2 3,3 

Region üzrə sənaye 
müəssisələrinin sayının silsi-

ləvi artım dinamikası %  

- +34,2 +2,0 -2,0 +2,0 -5,8 -14,3 -21,4 

Region üzrə istehsal olunan 

sənaye məhsulunun dəyər 
ifadəsi, mln. manat 

41,207 318,565 680,921 916,818 942,945 967,06 990,067 1014,972 

Ölkənin sənaye məhsulunda 

region istehsalının  
xüsusi çəkisi, %  

0,53 1,3 2,1 4,1 3,4 2,8 2,4 2,6 

Region üzrə istehsal olunan 

sənaye məhsullarının  dəyər 
ifadələrinin silsiləvi artım 

dinamikası, %  

- 
+7,73 
dəfə 

+2,14 
dəfə 

+34,6 +2,9 +2,6 +2,4 +2,5 

          Mənbə: https://www.stat.gov.az/ source/industry/022 
 

Cədvəl 1-in məlumatlarından aydın olur ki, 2005-2019-cü illəri əhatə edən 

dövrdə ölkədə mövcud olmuş sənaye müəssisələrinin sayında 24,3%-lik artım 

(3169:2550) baş verdiyi halda, muxtar respublikada analoji göstərici dövrün 

sonuna özünün maksimal ifadəsindən -21,5% kənarlaşmışdır (106:135). Ölkə 

üzrə göstəricinin artmasının əsas səbəbi isə Bakı şəhərinin “sənaye müəssi-

sələrinin sayı” göstəricisində 28,3%-lik (1671:1302) irəliləmənin olmasıdır.       

Sənaye müəssisələrinin sayının azalmasına baxmayaraq regionun 2021-ci 

ilinin yanvar-iyun göstəricilərinin dəyər ifadəsi üzrə həcmi 459 milyon 458,5 

min manat təşkil etmişdir ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

1% çoxdur. Bununla belə, maksimal nəticədən kənarlaşan regionun 29 sənaye 

müəssisəsinin (135-106) aktiv dövriyəyə qayıtması halında 75-100 milyon 

https://www.stat.gov.az/
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manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş olar və sənaye məhsulunun istehsal 

həcmində 21-24%-lik artım əldə edilər. 

Naxçıvan regionu üzrə təmərküzləşmiş təsərrüfat subyektləri tərəfindən 

fəaliyyət proqramları və planlarının işlənilməsinin, məhsul və əmək kimi gös-

təricilər üzrə uyğun norma və normativlərin müəyyən edilməsinin daim nəzərdə 

saxlanılması özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir. Haqqında bəhs olunan məsələ 

üzrə ilk növbədə istehsal olunan məhsulların mənşə, tələbat səviyyəsi, istehlak 

sürəti, dövrülüyü və digər xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. Belə ki, onların 

tərkibində istehlak sürəti yüksək olan ərzaq məhsulları ilə yanaşı, mövsümilik 

məvhumuna tabe olan tikinti sənayesi məhsulları da mövcudddur ki, bu da digər 

yönlərdə olduğu kimi istifadə həcmlərində də fərdi yanaşmanı tələb edir.  

Region məhsullarının istehsal ilə yanaşı istehlak həcmlərinin də qarşılaşdı-

rılması (dövrlər üzrə orta ifadədə) region səviyyəsində əmtəələrin “istehlak 

çəkimi” gücünü əsas götürür və əsasən aşağıdakı istiqamətdə proqramların 

hazırlanmasını zəruri edir: 

1. real istehlak səviyyəsinin müəyyən edilməsi və onun həmin məhsulun növ-

çeşid ifadəsində regionun istehsal potensialı ilə qarşılaşdırılması həmin 

əmtəə üzrə həqiqi kənarlaşma ifadəsini müəyyənləşdirməyə və bu əsasda 

zəruri istehsal plan və proqramlarını hazırlamağa imkan yaradır. Bu kimi 

mühüm işlər sırasında Şərur Sənaye Məhəlləsinin, elektrik enerjisi istehsalı 

sahələrinin, yeni duz şaxtasının və duz istehsalı, süd məhsullarının emalı, 

enerji içkilərinin, plastik məmulatların, xalça və bərk sürtgü yağlarının 

istehsalı, tullantı yağlarının yenidən emalı sahələrinin yaradılması, unlu-

qənnadı məmulatların istehsalı sahəsinin genişləndirilməsi üzrə fəaliyyəti 

xüsusilə qeyd etmək yerinə düşərdi; 

2. istehlak həcmindən artıq istehsalın mövcudluğu halında təsərrüfat subyekti 

xalis ixracat, barter və digər buna oxşar əməliyyatlara müraciət etməli və ya  

istehsalın quruluşunda dəyişiklik etməklə yeni məhsulların hasilatına keçidi 

təmin etməlidir. Yaddan çıxarılmamalıdır ki, 2021-ci ilin muxtar respubli-

kada “İxrac ili” elan olunması sənayeləşmə prosesinin daha da sürətləndiril-

məsinə, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına və möhkəmlən-

dirilməsinə, ixracın genişlənməsinə yeni imkanlar yaradacaqdır. 

Naxçıvan regionu üzrə istehsal həcmlərinin müəyyənləşdirilməsi onların 

izibati vahidlər üzrə müəyyənləşdirilməsini də tələb edir. Belə ki, istehsalın 

inzibati vahidlər üzrə qeydri-bərabər şəkildə formalaşdırılması ilk növbədə 

“iqtisadi aktiv əhali – istehsal potensialı”, “istehlak məkanlarının mövcudluğu – 

satış həcmlərinin bölüşdürülməsi”, “istehsal və istehlak həcmləri arasında 

nisbətlərin qorunması”, “məhsulların fərdlərin istehlakı və istehsal istehlakı 

arasında paylanma qanunauyğunluq və reallıqlarının qorunması” kimi nisbətlərin 

gözlənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Ümumi şəkildə muxtar 

respublikanın sənaye-istehsal potensialı haqqında fikrin formalaşdırılması üçün 

aşağıdakı cədvələ müraciət edə bilərik (cədvəl 2)   
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  Cədvəl 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və  

rayonları üzrə sənaye məhsulu, min manat 
Şəhər və 
rayonlar 

Ġllər 

2005 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Naxçıvan MR 

üzrə cəmi : 
41207,3 318564,8 680921,2 916817,9 942944,7 967060,0 990067,0 1014971,5 1040475,9 

  o cümlədən          

Naxçıvan 

şəhəri 
21438,1 179148,4 482911,6 669290,6 689736,0 707411,9 724548,3 743065,9 762063,9 

Şərur rayonu 4741,6 48862,0 71243,4 87984,9 89931,2 92193,3 94232,7 96545,9 98920,4 

Babək rayonu 4966,5 59429,0 87149,9 112180,5 114888,8 117909,9 120756,6 123839,9 126890,4 

Ordubad 
rayonu 

1764,2 5642,3 7020,7 8469,7 8648,5 8857,3 9044,3 9234,8 9431,7 

Culfa rayonu 1868,4 5333,0 6372,3 7755,5 7919,3 8118,5 8298,1 8467,4 8639,6 

Kəngərli 

rayonu 
3384,1 9510,1 13533,5 16021,9 16376,3 16771,7 17108,7 17440,4 17779,3 

Şahbuz rayonu 2072,2 7440,7 9040,3 10700,9 10937,6 11190,7 11393,0 11610,5 11895,8 

Sədərək 

rayonu 
972,2 3199,3 3649,5 4413,9 4507,0 4606,7 4685,3 4766,7 4854,8 

Mənbə: www.statistika.nmr.az/ industry 
 

Cədvəl 2-nin məhdudluğuna baxmayaraq o, bir neçə mühüm istiqamət 

üzrə fikirləri ümumiləşdirməyə və yekunlaşdırmağa imkan yaradır. Belə ki: 

1. 2005-ci illə müqayisədə 2020-ci ildə region üzrə ümumilikdə sənaye məhsu-

lunun dəyər həcmində  25,3 dəfəlik artım (1040475,9 : 41207,3) müşayət 

olunmuşdur; 

2. 2005 və 2020-ci illəri əhatə edən zaman kəsikləri üzrə inzibati vahidlərin 

artım templərində aşağıdakı irəliləmə müşahidə olunmuşdur: Naxçıvan 

şəhəri – 25,6 dəfə, Şərur rayonu – 20,9 dəfə, Babək rayonu – 25,6 dəfə, 

Ordubad rayonu – 5,4 dəfə, Culfa rayonu – 4,6 dəfə, Kəngərli rayonu – 5,3 

dəfə, Şahbuz rayonu – 5,7 dəfə, Sədərək rayonu – 5,0 dəfə. Beləliklə, 

Naxçıvan şəhəri və Babək rayonu üzrə göstəricilər region üzrə orta göstəri-

cini üstələmiş olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və 

rayonları üzrə sənaye məhsullarının 2005 və 2020-ci illər üzrə artım 

həcmini müqayisə etdikdə, Naxçıvan şəhəri, Şərur və Babək rayonları üzrə 

artım templərinin Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarının 

adekvat göstəricilərini təqribən 4,4-4,5 dəfə üstələyir ki, bu situasiya muxtar 

respublikanın iqtisadi rayonları arasındakı bariz fərqi gözlər önünə 

sərməkdədir;  

3. Rəsmi statistika təsdiqləyir ki, bu artımın illər üzrə əsas yükü nisbi ifadədə 

Naxçıvan şəhərinin, Şərir və Babək rayonlarının payına düşmüşdür. Bu pay 

2005-ci ildə - 75,6%, 2010-cu ildə - 90,2%, 2015-ci ildə - 83,8%, 2020-ci 

ildə isə - 94,5%.  

4. 2020-ci ilin pay bölgüsündə isə aşağıdakı nisbətlər mövcud olmuşdur: 

Naxçıvan şəhəri – 73,2%, Babək rayonu  – 12,2%, Şərur rayonu – 9,5%, 

Ordubad rayonu – 0,9%, Culfa rayonu – 0,8%, Kəngərli rayonu – 1,7%, 

Şahbuz rayonu – 1,1%, Sədərək rayonu – 0,5%. Beləliklə, təsnifatın 2-ci 

bəndində üfuqi əsasda bildirilən fikir burada “şağuli” formada da özünü 

təsdiqləməkdədir – 94, % (73,2 + 12,2 + 9,5%). 

Sənayedə müşahidə olunan vəziyyət, baş verən hərəkətlənmə və 

kənarlaşmalar bir tərəfdən iqtisadi transformasiya və təkmilləşdirmələrə diqqəti 
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çəksə də, digər tərəfdən sistemin başqa mühüm sahəsi olan tikintidə baş verən 

dəyişmələri “ölkə - region” müstəvisində qarşılıqlı təhlil etməklə tədqiq etməyə 

imkan yaradır. Digər tərəfdən ölkənin bu aparıcı sahəsinin qarşılıqlı əlaqə və 

asılılığının araşdırılması regionlarası tarazlığın təmini baxımından zəruridir. 

Çünki iqtisadiyyatın bu sektoru regionlar arasındakı sosial-iqtisadi inkişaf 

fərqliliyinin yaranmasına şərait yaradan sahələrdən biridir. 

İlk növbədə qeyd etmək yerinə düşər ki, tikinti sahəsinin təkamülündə iki 

əsas göstəricinin - əsas kapitala investisiyaların və əsas fondların istismara 

verilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır ki, burada da ölkəmiz üçün onun 

mənbələrinin dəqiq müəyyən edilməsi əvəzolunmazdır. Belə ki, bu mənbələrin 

müəyyənləşdirilməsi investisiyaların hansı regionlara hansı mənbələrdən 

yönlədiyi haqqında məlumat əldə etməyə imkan verir. Bu məlumat əsasında 

dövlət orqanları adekvat addımlar atırlar. Deyilənlərin təsdiqlənməsi üçün cədvəl 

3-ə müraciət edək.  
    

      Cədvəl 3. İstifadəyə verilmiş əsas fondların və əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyaların mülkiyyət növlərinə görə bölgüsü (ümumi həcmdə 

xüsusi çəkisi, %-lə) 

İllər Cəmi 

Ondan : 

Dövlət Xüsusi Xarici investisiyalı 
Bələdiyyə 

I.Əsas fondların istifadəyə verilməsi 

1995 100,0 74,4 25,6 - - 

2000 100,0 63,3 16,3 20,4 - 

2005 100,0 12,2 13,6 74,1 0,1 

2010 100,0 53,0 14,8 32,2 0,0 

2015 100,0 62,6 20,9 16,0 0,5 

2018 100,0 39,6 24,0 36,4 0,0 

2019 100,0 38,7 22,9 38,4 0,0 

2020 100,0 41,2 17,4 41,4 0,0 

II.Əsas kapitala investisiyalar 

1995 100,0 58,3 8,9 32,8 - 

2000 100,0 41,7 18,3 40,0 - 

2005 100,0 16,2 15,4 68,3 0,1 

2010 100,0 60,6 14,5 24,9 0,0 

2015 100,0 36,4 18,1 45,1 0,4 

2018 100,0 48,9 21,8 29,3 0,0 

2019 100,0 47,5 25,4 27,1 0,0 

2020 100,0 49,5 16,2 34,3 0,0 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

 

Cədvəl 3-ün məlumatlarından ilk növbədə aydın olur ki, birinci bölmə üzrə 

yeni əsas vəsaitlərin istismara verilməsində: 

a) İlk üç qrup üzrə (dövlət, xüsusi və xarici investisiyalı) intervallar aşağıdakı 
kimi dəyişmişdir:dövlət vəsaiti hesabına 12,2%-dən 74,4%-dək; xüsusi 

vəsait hesabına 13,6%-dən 25,6%-dən; xarici investisiya hesabına 16,0%-

dən 74,1%-dək; 

b) Əsas kapitala investisiyalar üzrə səviyyələrin xarakterizə edilməsində 

üstün yeri dövlət vəsaitlərinə ayırmağa imkan verir: illər üzrə 16,2%-dən 

60,6%-dək. Bəhs olunan istiqamətdən xüsusi vəsait imkanları 8,9% - 

https://www.stat.gov.az/
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25,4%, xarici investisiyalar isə işlər və fərqli illər üzrə ümmi investisiya 

yükünün  24,9% - 68,3% həcmində dəyişmişdir;   

c) ölkənin bələdiyyələri tərəfindən 1995-2020-ci illər üzrə investisiya 

fəaliyyətinə maliyyə-investisiya vəsaitlərinin yönəldilməsi, demək olar ki, 

“yox” səviyyəsindədir. Statistik rəqəmlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 

respublikamızda bələdiyyələr fəaliyyətsiz və formal bir qurumdur. Halbuki 

dünya təcrübəsinə nəzər yetirdikdə, regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf 

fərqlərinin aradan qaldırılmasında bələdiyyələr mühüm rola malikdirlər (3, 

səh. 53);    

Yuxarıdakı təsnifat bəlli sistemləşdirmə aparılmaqla kifayət qədər ehtiyat 

mənbələrinin mövcudluğuna da işarə etməkdədir ki, bu ehtiyat mənbələrindən 

istifadə etməklə, əsaslandırılmış strategiyalar hazırlamaqla regional tarazlığın 

təmin edilməsinə nail olmaq olar. 

Cədvəl 3-ün məlumatlarına digər bir nöqteyi-nəzərdən yanaşaraq qeyd 

edək ki, əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların ümumi həcmində dövlət 

vəsaitlərinin xüsusi çəkisinin ortalama 44-45% olması müsbət haldır və bu 

vəsaitlərin sərfi istiqamətlərinə nəzər yetirdikdə, regionlararası inkişaf 

fərqliliyinin aradan qaldırılması siyasətinin ilk prinsipinə əsaslandığını və 

regional tarazlığın təmini məqsədinə xidmət etdiyini görürük. Belə ki, 

respublikamızda regionların sosial-iqtisadi inkişafını əhatə edən 4 Dövlət 

Proqramı (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023-cü illər) çərçivəsində 

hökumət tərəfindən inkişafdan geri qalmış regionlarda sosial faydası yüksək və 

iqtisadi cəhətdən uzun zaman kəsimində faydalı olan investisiya layihələri 

həyata keçirilmişdir. Çünki müasir dövrümüzdə modern dövlət məfhumu cə-

miyyətin maddi rifahını yüksəltməyə və daima sosial faydanı ön plana çəkməyə 

xidmət edən anlayışı əks etdirir (2, səh. 83-84).    

Əsas fondların istismara verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiya-

ların 2020-ci ilin sonuna iqtisadi rayonlar üzrə vəziyyətinin araşdırılması da 

mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Hal-hazırda yalnız inkişaf etmiş ölkələrdə 

deyil, az inkişaf etmiş ölkələrdə belə iqtisadi inkişafın əvvəlcə müəyyən yerlərdə 

baş verməsi reallığından çıxış edərək geri qalmış regionlarda süni inkişaf 

qütbünün yaradılması fikri ön plana çıxır. Regional inkişaf qütbü prinsipindən 

yuxarıda qeyd olunmuş şəkildə istifadə olunur və inkişafdan geri qalmış region-

larda süni qütblər yaradılmağa çalışılır. Şübhəsiz bu zaman belə bir sual qarşı-

mıza çıxır: “Hər cür inkişaf imkanlarından məhrum az inkişaf etmiş bir ölkənin 

inkişafdan geri qalmış bir regionunda iqtisadi inkişafı hərəkətə gətirmək və dola-

yısı ilə inkişaf qütbü yaratmaq mümkündürmü?”. Bu sualı, fikrimizcə, bu cür 

cavablandırmaq olar: “Dövlətin qəbul edəcəyi bir sıra iqtisadi qərarlarla inkişafa 

ən uyğun şərtlərə sahib bəzi regionlarda inkişaf qütbünü süni olaraq yaratmaq 

mümkündür.” Bu cür bir siyasətin həyata keçirilməsi çox çətin olsa da, bu istiqa-

mətdə dünya təcrübəsində bir çox təcrübələr vardır (5, səh. 23). Deyilənlərə 

aydınlıq gətirmək məqsədilə aşağıdakı cədvəl üzrə 14 iqtisadi və inzibati vahidin 

vəziyyətinə aydınlıq gətirək. (cədvəl 4)  
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 Cədvəl 4. İqtisadi rayonlar üzrə istifadəyə verilmiş əsas fondların və əsas  

kapitala yönəldilmiş investisiyaların mülkiyyət növlərinə görə bölgüsü  

Ġqtisadi 

rayonlar  

və inzibati 

vahidlər 

Əsas fondlar 

istifadəyə 

verilmiĢdir, 

min manat 

Əsas kapitala yönəldilmiĢ investisiyalar (2020) 

Cəmi 
ondan tikinti-quraĢdırma 

iĢləri 

min manat 
əvvəlki ilə 

nisbətən,% 
min manat 

əvvəlki ilə 

nisbətən, 

% 

Bakı şəhəri  9 219 740,5 10647331,2 97,7 5048449,5 95,0 

Abşeron-Xızı   1669813,9 2169520,7 85,6 1937117,8 92,7 

Naxçıvan MR  915163,5 1041017,7 101,1 985683,6 102,1 

Dağlıq Şirvan   138317,4 222891,2 57,5 194860,4 55,4 

Gəncə-Daşkəsən   200285,3 477779,4 148,0 447855,8 157,7 

Cədvəl 4-ün ardı 

Qarabağ iqtisadi  174387,0 259565,6 93,3 237268,2 97,8 

Qazax-Tovuz   276278,5 505994,7 90,2 481794,0 94,2 

Quba-Xaçmaz  289000,1 446060,2 66,3 421558,8 69,3 

Lənkəran-Astara  185608,7 199678,1 70,5 188556,6 73,1 

Mərkəzi Aran  315243,2 385469,7 79,0 315689,8 78,1 

Mil-Muğan  81024,0 108635,7 34,8 94007,4 34,8 

Şəki-Zaqatala  92317,0 461200,1 114,1 435988,2 119,9 

Şərqi Zəngəzur   14,8 21468,0 20,8 d. 21453,2 25,1 d. 

Şirvan-Salyan   227448,8 258961,7 69,9 210831,4 67,8 

Mənbə: (1, səh. 21-25) 
 

Cədvəl 4-ün məlumatlarından aydın olur ki, ölkə üzrə hər iki göstəricinin 

nəticələrinə əsasən üçüncü yerdə olan muxtar respublikada istifadəyə verilmiş 

əsas fondlar həcmi 915163,5 min manat təşkil etmişdir. Tikinti quraşdırma 

işlərinə yönəldilən vəsait həcmi isə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 

94,7%-ni (985683,6:1041017,7) təşkil etmişdir.    

Digər tərəfdən respublika üzrə tikinti işlərinin yönləndirilmə istiqamətində 

vəsait həcmlərinin bölüşdürülməsi Naxçıvan regionu timsalında aşağıdakı kimi 

olmuşdur: məhsul istehsalı sahələrinə 573443,8 min manat (ümumi həcmin 

55,1%-i), xidmət sahələrinə 218968,6 min manat (ümumi həcmi 21,0%-i), 

yaşayış evlərinin tikintisinə 248605,3 min manat (ümumi həcmin 23,9%-i).    

2020-ci ilin nəticələrinə görə Naxçıvan MR-də 44 tikinti müəssisəsi 

tərəfindən 719558 min manatlıq uyğun işlər yerinə yetirilmişdir ki, bu da bir 

öncəki ilə nisbətən 3,1% çoxdur. Həmçinin 2015-2020-ci illəri əhatə edən 

dövrdə Naxçıvan regionunda bir müəssisəyə düşən tikinti işlərinin dəyərinin 

müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Həmin göstəriciyə 

müvafiq olaraq 14 iqtisadi və inzibati vahid arasında regionumuzun ilk yerdə 

olması və onu ən yaxın izləyən digər vahidin ən azı 2,5 dəfə geridə qalması bu 

müəssisələrin işlə yüklənmə dərəcəsinin yüksəkliyindən xəbər verməkdədir. 

(cədvəl 5)        
 

Cədvəl 5. Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə bir müəssisəyə düşən tikinti işlərinin 

dəyəri, min man. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Naxçıvan MR 

(mütləq ifadədə) 

16709,

3 

1716

3,7 

16902,

5 

1583

5,9 

1585

6,8 16353,6 

Silsiləvi artım 

tempi, %-lə - +2,7 -1,5 -6,3 +0,13 +3,1 

Mənbə: www.statistika.nmr.az 
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Məsələyə sistemli yanaşma Naxçıvan regionu üzrə tikinti-quraşdırma 

işləri, maşın, avadanlıq, alət, inventar və digər işlər üzrə maliyyə vəsaitlərin 

yönəldilməsi həcmlərinin və sahəvi bölgülərinin zaman elementləri nəzərə 

alınmaqla kompleks araşdırılmasını tələb etməkdədir. Bu məqsədlə cədvəl 6 və 

7-də nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olardı.   
 

Cədvəl 6. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, min manat 

Ġllər 
Cəmi 

vəsaitlər 

o cümlədən: 

Tikinti-quraĢdırma 

iĢləri  

MaĢın, avadanlıq, alət, 

inventar və sair iĢlər 

Mütləq 

ifadə 
Xüsusi çəki 

Mütləq 

ifadə 
Xüsusi çəki 

1995 3049,0 2352,3 77,2 696,7 22,8 

2000 12449,9 11755,2 94,4 694,7 5,6 

2005 126051,7 102003,0 80,9 24048,7 19,1 

2010 501105,5 443426,0 88,5 57679,5 11,5 

2015 951196,5 834503,0 87,7 116693,5 12,3 

2016 997609,0 921556,6 92,4 76052,4 7,6 

2017 1005761,0 933058,5 92,8 72702,5 7,2 

2018 1017079,0 947798,0 93,1 69281,0 6,9 

2019 1029283,9 965410,0 93,8 63873,9 6,2 

2020 1041017,7 985683,6 94,7 55334,1 5,3 

Mənbə: www.statistika.nmr.az 
 

Cədvəl 6-nın məlumatlarından görünür ki, tikinti-quraşdırma işlərinə və 

maşın, avadanlıq, inventarlara yönəldilən vəsaitlərin həcmləri üzrə müəyyən 

mənada “qütbləşmə”görünməkdədir. Belə ki, “tikinti-quraşdırma işlərinin” ən 

aşağı həddi ilə (77,2%) maşın, alət və avadanlıqlara yönəldilən vəsaitlərin ən 

yüksək həddi arasında (22,8%) 54,4%-lik böyük fərq müşahidə olunmaqdadır. 

Bu isə tikinti-investisiyalaşma fəaliyyətinin regional ehtiyacının hansı yöndə 

daha əyani şəkildə özünü biruzə verməsini təsdiqləmiş olur. Deyilənlərin əyani 

ifadəsi məqsədilə qrafik 1-ə müraciət edək. 
 

Qrafik 1. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin istiqamətlər üzrə pay nisbətləri, 

%-lə  
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Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, tikinti fəaliyyətinin hansı sahələri əhatə 

etməsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün cədvəl 7-yə müraciət 

olunmalıdır.  
 

Cədvəl 7. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait istiqamətləri, min manat 

Vəsaitlər 
Ġllər 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Əsas kapitala yönəldilmiĢ 

vəsaitlər, cəmi  126051,7 501105,5 951196,5 997609,0 1005761,0 1017079,0 1029283,9 

Ġstehsal sahələrinin bölgüsü 71946,5 267527,5 597238,6 623057,2 626599,9 633201,9 645233,3 

             o cümlədən:         

sənaye  50414,4 113725,8 297198,6 298485,1 299130,5 300073,3 286072,5 

kənd təsərrüfatı  8436,5 17036,7 68006,7 79182,4 79966,3 81909,5 67036,2 

ticarət və xidmət 2588,6 52215,0 129464,9 130553,1 130941,6 132184,8 50080,7 

tikinti 3450,0 9397,0 15994,2 25886,2 26878,4 27921,6 77334,3 

nəqliyyat  5089,1 68373,3 71499,1 72546,9 72780,1 73723,3 111207,0 

rabitə  1763,3 3511,8 10370,3 11432,2 11579,6 11922,8 3599,9 

digər istehsal sahələri 204,6 3267,9 4704,8 4971,3 5323,4 5466,6 49902,7 

Qeyri-istehsal sahələrinin 

bölgüsü 54105,2 233578,0 353957,9 374551,8 379161,1 383877,1 384050,6 

             o cümlədən:         

mənzil tikintisi  11522,3 92845,3 194867,6 212940,9 213364,6 214307,8 250442,7 

səhiyyə 2204,6 19657,7 22090,1 23364,4 24826,0 25769,2 11908,8 

təhsil  9282,1 26356,1 57960,1 56595,5 57027,3 57970,5 22438,8 

dövlət idarəetməsi və sosial 
təminatın vəzifələri 20382,8 55647,3 53956,7 54071,2 55225,4 56168,6 57241,6 

digər kommunal və sosial 

sahələr 10713,4 39071,6 25083,4 27579,8 28717,8 29661,0 42018,7 

Mənbə: www.statistika.nmr.az 
 

Cədvəl 7-nin məlumatlarına əsasən ilkin sistemləşdirmələrdən görünür ki: 

 Əsas kapitala yönəldilmiş investisiya vəsaitlərinin istehsal və qeyri-

istehsal sahələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:  

a) 2005-ci ildə müvafiq olaraq -57,1% və 42,9%;  

b) 2010-cu ildə - 53,4% və 46,6%;  

c) 2015-ci ildə - 62,8% və 37,2%;  

d) 2016-cı ildə - 62,5% və 37,5%;,  

e) 2017-ci ildə - 62,3% və 37,7%; 

f) 2018-ci ildə - 62,3% və 37,7%; 

g) 2019-cu ildə - 62,7% və 37,3%. 

 Cədvəl 7-dəki ifadə edilən sahəvi istehsal təyinatlı obyektlər və 

istiqamətlər baxımından kəmiyyətlər sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, 

nəqliyyat, rabitə və və digər istehsal təyinatlı sahələri dinamika qaydasında 

ifadə etməkdədir. Bu sırada sənaye xüsusi çəki etibarı ilə böyük kəmiyyət 

ifadəsinə malikdir (istehsal sahələrinin payına düşən həcmin təqribən 

yarısı qədər); 

  Qeyri-istehsal sahələrinin bölgüsündə təsnifləşdirmə aşağıdakı 

istiqamətlər üzrə təşkil olunmuşdur: mənzil tikintisi, səhiyyə və təhsil 

obyektlərinin təmiri və tikintisi, dövlət idarəetməsi və sosial təminat 

təyinatlı tikinti işlərinin həyata keçirilməsi, digər kommunal və sosial 

xarakterli tikinti-təmir-quraşdırma işlərinin icrası.  Rəsmi statistika 

məlumatlarına diqqət yetirdikdə görərik ki, cədvəl 7-nin bəhs olunan 
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bölməsi üzrə (2005 və 2019-cu ilin nəticələri arasında) istiqamətlərin 

hərəkətlilik templərində kifayət qədər fərqlər mövcuddur:  

a) Qeyri istehsal sahələri üzrə ümumilikdə 54105,2 min manata qarşı 

354050,6 manat – artım 6,5 dəfə; 

b) mənzil tikintisi üzrə 11522,3 min manata qarşı 250442,7 manat – artım 

21,7 dəfə; 

c) səhiyyə üzrə 2204,6 min manata qarşı 11908,8 min manat – artım 5,4 

dəfə; 

d) təhsil üzrə 9282,1 min manata qarşı 22438,8 min manat – artım 2,4 

dəfə; 

e) dövlət idarəetməsi və sosial təminat üzrə 20382,8 min manata qarşı 

57241,6 min manat – artım 2,8 dəfə; 

f) digər kommunal və soail sahələr üzrə 10713,4 min manata qarşı 

42018,7 min manat – artım 3,9 dəfə.  

Göstəricilərin kəmiyyətləri artımın kifayət qədər geniş ampletudanı əhatə 

etdiyini göstərir (2,4 dəfədən – 21,7 dəfəyədək).  

Bəhs olunanlarla yanaşı tikintinin əsas sosial-iqtisadi göstəricilərində də 

kənarlaşmalara şahidlik edilmişdir. Bu sırada əsas yeri tikintinin əsas fondları 

təşkil edir. Maddənin 2005-ci il göstəricisinə nisbətən 2019-cu ildəki göstəricisi 

regionda 6,8 dəfə artması (871695,2 min manat : 128361,7 min manat) müsbət 

hal kimi qiymətləndirilə bilər. Lakin Naxçıvanın uzun illər sürən blokada 

reallığı, çətinliklər nəticəsində region əhalisinin ölkənin paytaxtı Bakı şəhərinə 

və ya ilk növbədə həmsərhəd ölkələrə olan mexaniki hərəkəti bu sahənin maddi-

texniki bazasının artırılmasını zəruri edir. 

Yaşayış evlərinin cinsi göstəricisində (ümumi sahə, 1000 m
2
) 8,7 dəfəlik 

artım (395,3: 45,3) olsa da, onun böyük hissəsi vətəndaşların şəxsi vəsaitləri 

hesabına mümkün olmuşdur. Vətəndaşların şəxsi vəsaiti hesabına icra olunan 

tikinti işləri üzrə artım tempi ümumi tikinti işlərinin artım tempini 5,8 % 

üstələyir (9,2:8,7). Göstəricilər üzrə fərdi artım templəri 2005 və 2019-cu ilin 

kəmiyyətlərinə görə aşağıdakı kimidir: 2005-ci ildə yaşayış evlərinin ümumi 

həcmi 45,3 min m
2 
olduğu halda, onun 40,9 min m

2 
(yəni, 90,3%, kənarlaşma 

4,4 min m
2
 və ya 9,7%) əhalinin öz vəsaiti hesabına tikilmişdirsə, bu göstəricilər 

2019-cu ildə müvafiq olaraq 16,1 min m
2
 (395,3 : 379,2), 95,9% və 4,1% təşkil 

etmişdir. Bu isə fərdi yaşayış evlərinin tikintisində 2005 və 2019-ci illər 

arasındakı dövlət payının 5,6% geriləməsinə dəlalət edir.  

Deyilənlərlə yanaşı, 2005 və 2019-cu illərin göstəricilərin müqayisəsi 

digər əhəmiyyətli istiqamətlər aydınlıq gətirmək məqsədini güdür ki, bunların 

sırasında aşağıdakıları seçmə qaydada göstərmək mümkündür:   

1. tikinti quraşdırma işlərinin həcmində 863,4 mln manatlıq (965,4 – 102,0) 

və ya 9,46 dəfəlik artım baş vermişdir. Bu artım ilk növbədə təhsil və 

təlim-tərbiyyə müəssisələrinin hesabına baş vermişdir; 

2. tikinti sahəsində işləyənlərin sayı 3696 nəfərdən 13049 nəfərə artmışdır 

(9353 nəfər və ya 3,53 dəfə); 

3. bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı 5,4 dəfə yüksələrək 95,5 

manatdan 516,2 manat səviyyəsinə çatmışdır və s. 
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Nəticə  

Qeyd edək ki, məqalədə tərəfimizdən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

sənaye və tikinti sektorunun reallıqları və imkanlarının araşdırılmasının başlıca 

səbəbi muxtar respublikanın iqtisadi rayonlarının inkişaf səviyyəsindəki 

fərqliliyi aradan qaldırmaq və regionun inzibati vahidlərinin tarazlı inkişafını 

təmin etmək üçün “süni inkişaf qütbü” yaradarkən investisiya qoyuluşu 

səylərinin inzibati vahidlərin bütün sektorlarına birdən deyil, əsasən onların 

prioritet sahələrinə yönəldilməsini qiymətləndirmək və əsaslandırmaqdır. 

Elmi məqalədə araşdırmanın məntiqi nəticəsi olaraq belə bir qənaətə 

gəlinmişdir ki, regionun inzibati vahidlərinin tarazlı inkişafını təmin edən zaman 

diqqət ediləsi digər bir amil muxtar respublikanın iqtisadi rayonları arasında 

mövcud olan fərqliliyi azaldacaq vasitələri düzgün seçməkdir. Bu zaman belə bir 

sual ortaya çıxır: “Hansı fərqlilik – mütləq yoxsa nisbi fərqlilik - əsas olaraq 

nəzərə alınmalıdır?” (4, səh. 277). Fikrimizcə, muxtar respublikanın iqtisadi 

rayonları arasında mövcud olan sosial-iqtisadi inkişaf  səviyyələrindəki fərqin 

azaldılmasına istiqamətlənmiş bir siyasəti həyata keçirmək daha 

məqsədəuyğundur. Çünki bəzən inzibati vahidlər arasındakı mütləq inkişaf fərqi 

o qədər böyük olur ki, qısa zaman ərzində bu fərqi aradan qaldırmağa isti-

qamətlənmiş səylər iqtisadi artım sürətinin azalması problemini meydana gətirir. 

Dolayısı ilə iqtisadi inkişaf sürətinə mane törətmədən regionlararası iqtisadi və 

sosial fərqliliyi azaltmağa çalışmaq lazımdır. Bu zaman dünya təcrübəsində də 

tez-tez tətbiq olunan aşağıdakı 3 vasitədən istifadə etmək məqsədəuyğundur: 

1) müxtəlif təşviq tədbirləri (maliyyə və vergi güzəştlərindən) vasitəsilə 

iqtisadi fəaliyyətlərin müəyyən regionlara yönəldilməsini təmin etmək; 

2) regional inkişaf üçün gərəkli dövlət sərmayələrinin qoyulması; 

3) idarəetmə strukturlarının regional inkişaf problemlərinə adaptasiyasının 

təmin edilməsi (4, səh. 279).  
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РЕЗЮМЕ 

РИФАТ ГАСАНОВ 

ОБОСНОВАНИЕ АСПЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БАЛАНСА 

СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Целью исследования является экономическое обоснование создания и 

перспективного развития производственных предприятий с целью сокращения различий в 

уровнях социально-экономического развития административных районов (единиц) 

Автономной Республики и обеспечения регионального равновесия. 

Метод исследования: В статье использованы методы системного подхода, 

статистического анализа, сравнительного и графического анализа в процессе 

исследования темы. 

Ограничения исследования: исследования в региональной плоскости, то есть 

работы по вопросам формирования и организации деятельности производственных 

предприятий в аспекте обеспечения регионального равновесия, требуют совместного 

использования многих наук, таких как демография, география, социология, политология и 

др. 

Научная новизна и оригинальность исследования: обоснование взаимосвязи и 

зависимости между проблемой обеспечения регионального равновесия и деятельностью 

производственных предприятий; выявление закономерностей, причинно-следственных 

связей между обеспечением регионального равновесия и динамикой производства; оценка 

влияния структуры производства на региональное сбалансированное развитие. 

Полученные результаты и предложения: В результате проведенного в статье 

исследования сделан вывод о том, что для обеспечения регионального равновесия в 

Автономной Республике невозможно говорить о сокращении различий в уровне развития 

административных районов без вмешательства местных органов власти путем создания 

новых производственных предприятий. Местным органам власти для сокращения 

различий в уровне развития регионов Автономной Республики, достижения 

экономического оживления в отстающих от развития административных единицах и 

обеспечения регионального равновесия недостаточно привлекать предпринимателей в 

указанные административные районы, применять ряд мер финансового и налогового 

стимулирования бизнесменов, которые будут инвестировать в регионы. При этом 

структуры власти автономной республики наряду с стимулирующими мерами должны 

завершить реализацию инфраструктурных проектов в регионе, сами местные органы 

власти должны осуществлять деятельность, которая принесет жизнь в регион. 

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, дифференциация 

социально-экономического развития, региональный баланс, производственные 

учреждения 

 

SUMMARY 

RIFAT HASANOV 

SUBSTANTIATION OF THE ASPECT OF ENSURING THE REGIONAL BALANCE 

OF THE CREATION OF PRODUCTION ENTERPRISES IN THE NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC 

The purpose of the study is an economic justification for the creation and long-term 

development of industrial enterprises in order to reduce differences in the levels of socio-

economic development of administrative districts (units) of the Autonomous Republic and 

ensuring regional balance. 

Research method: The article uses methods of a systematic approach, statistical analysis, 

comparative and graphical analysis in the process of researching the topic. 

Limitations of research: research in the regional plane, that is, work on the formation 

and organization of the activities of industrial enterprises in the aspect of ensuring regional 

balance, requires the joint use of many sciences, such as demography, geography, sociology, 

political science, etc. 
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Scientific novelty and originality of the research: substantiation of the relationship and 

dependence between the problem of ensuring regional equilibrium and the activities of 

manufacturing enterprises; identification of patterns, cause-and-effect relationships between 

ensuring regional equilibrium and the dynamics of production; assessment of the impact of the 

production structure on regional balanced development. 

The results and suggestions obtained: As a result of the research conducted in the 

article, it is concluded that in order to ensure regional equilibrium in the Autonomous Republic, 

it is impossible to talk about reducing differences in the level of development of administrative 

districts without the intervention of local authorities by creating new production enterprises. In 

order to reduce differences in the level of development of the Autonomous Republic's regions, 

achieve economic recovery in administrative units lagging behind development and ensure 

regional balance, it is not enough for local authorities to attract entrepreneurs to these 

administrative districts, apply a number of measures of financial and tax incentives for 

businessmen who will invest in the regions. At the same time, the authorities of the autonomous 

republic, along with incentive measures, should complete the implementation of infrastructure 

projects in the region, local authorities themselves should carry out activities that will bring life 

to the region. 

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, differentiation of socio-economic 

development, regional balance, industrial institutions 
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1990-1995-CĠ ĠLLƏRDƏ NAXÇIVANDA POEZĠYA 

 

Məqalədə 1990-1995-ci illərdə Naxçıvanda poeziyanın inkiĢafı vəziyyətindən bəhs edilir. 

Müəllif poeziyanın inkiĢafından irəli gələn müxtəlif məsələləri məqalədə tədqiq və təhlil edir, 

konkret nümunələr və faktlar üzərində araĢdırma aparararq ümumiləĢmiĢ fikirlər və qənaətlər 

ortaya qoyur. Müəllif qeyd edir ki, Azərbaycan hələ dövlət müstəqilliyini elan etməmiĢdən qabaq 

ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən, müdrik rəhbərliyi altında Naxçıvanda mühüm tarixi 

əhəmiyyət kəsb edən dövlətçilik tədbirləri həyata keçirilmiĢ, ilk olaraq Naxçıvan SSRĠ-dən 

asılılığını ortadan qaldırmıĢ, müstəqillik aktları həyata keçirmiĢdir. Bu illərdə bədii ədəbiyyat da 

ictimai-siyasi hadisələrlə paralel inkiĢaf edərək dövrün mənzərəsini və problemlərini əks 

etdirmiĢdir. Poeziya daha fəal çıxıĢ edərək bu illərin ictimai sifariĢinə uyğun çoxsaylı əsərlər 

meydana gəlmiĢ, ön sırada dayanmıĢdır. Bu illərdə M.Araz, Kəmalə xanım, H.Razi, 

H.Fətullayev, V.Məmmədov, A.Yadigar, X.Kərimli, M.Qasımzadə və baĢqa Ģairlər qələmlərinə 

sarılaraq poeziyanın qüvvətli inkiĢafını təmin etmiĢlər. Vətənin istiqlal mücadiləsi və birliyini, 

düĢmən iĢğalına qarĢı mücadilə əzmini, Cənubi Azərbaycan və Türkiyə ilə qardaĢ vüsalı və s. 

kimi mövzu və məsələlər poeziyamızda poetik ustalıqla yer almıĢdır. 

Açar sözlər: 90-cı illər, Naxçıvan ədəbi mühiti, poeziya 

 

1990-cı illər ictimai-siyasi baxımdan çox ziddiyyətli, mürəkkəb, həm də 

milli inkişaf və perspektiv etibarilə əhəmiyyətli bir dövr olduğu kimi, eləcə də 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik ədəbi-bədii inkişaf mərhələsi təşkil etmişdir. 

Bu ədəbi mərhələ milli özünüdərk, istiqlaliyyət və yeni konseptual inkişaf 

etibarilə başlıca əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Yeni milli inkişaf dönəminin 

başlanğıc mərhələsi olan bu illər ədəbiyyat üçün də yeni mərhələnin başlanğıcı, 

hətta onun əsaslı zəmini hesab edilir.  

Əlbəttə, 1991-ci ildən sonra ölkəmizdə yaranan ədəbiyyat müstəqillik 

dövrü ədəbiyyatıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik fikirləri və təcrübəsi 

üzərində müəyyənləşən konsepsiya sayəsində müstəqillik dövrü ədəbiyyata 

azərbaycançılıq məfkurəli konsepsiya üzərində yaranmağa və inkişaf etməyə 

başlamışdır. Akademik İ.Həbibbəylinin yazdığı kimi: “Müstəqillik dövrünün 

Azərbaycan ədəbiyyatı müstəqil dövlət quran xalqın ədəbiyyatıdır və bütün 

dəyərləri, keşməkeşli həyat yolu, mübarizə və uğurları ilə bu həqiqətləri əks 

etdirir” (2, s. 4).  

Qətiyyətlə demək olar ki, ictimai şərait ədəbi inkişafın məhvəridir. Mövzu 

sifarişləri ictimai mühitdən ədəbiyyata daxil olaraq dövrün salnaməsini tərtib 

edir. Bu mənada deməliyik ki, Azərbaycanın digər ərazilərilə müqayisədə 

Naxçıvanda ədəbi mühit ulu öndər Heydər Əliyevin buradakı uzaqgörən 

dövlətçilik tədbirəri səbəbilə daha uğurla və qaynar inkişaf edirdi. 1990-1995-ci 

illər Naxçıvan ədəbi mühitində tarixi-xronoloji cəhətdən mövzu-problematika 

olaraq torpaqların işğala məruz qalması, müharibə şəraiti və insan tələfatı 
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problemləri olsa da, daha nəhəng, daha əhatəli müşaiyət olunan mövzu dahi 

Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası və onun uzaqgörən, müdrik fəaliyyətinin 

tərənnümü və vəsfi, ona bəslənilən sonsuz ümumxalq məhəbbəti və gələcəyə 

olan intəhasız ümidlər təşkil edirdi. Bu dövrdə Kəmalə xanım (Kəmalə Ağayeva 

– müəllif), Hüseyn İbrahimov, Həsən Fətullayev, Hüseyn Razi, Elman Həbib,  

Vaqif Məmmədov, İbrahim Yusifoğlu, Asim Yadigar, Xanəli Kərimli, Elmira 

Məmmədova və digər çoxsaylı ədəbiyyat adamları yaradıcılıq fəaliyyəti 

göstərirdilər. Ümumiyyətlə isə, Naxçıvan ədəbi mühiti də “müstəqillik dövründə 

mövzu-ideya istiqamətində yaddaqalan yeniliklər qazanmışdır. Həmin dövrdə 

analitik düşüncənin məhsulu olan əsərlərin bolluğu, mövzulara yeni baxış 

prizmasından yanaşma, Azad Vətən probleminin estetik idealın əsasında 

dayanması diqqəti çəkir” (1, s. 127).  

1990-1995-ci illər mərhələsində bədii ədəbiyyatda poeziya digər ədəbi 

sahələrlə müqayisədə daha çox öncüllük və birincilik təşkil etmişdir. Bəhs 

olunan bu mərhələdə şairlərdən Elman Həbibin, Vaqif Məmmədovun, Asim 

Yadigarın, Xanəli Kərimlinin, İbrahim Yusifoğlunun və başqalarının ədəbi 

yaradıcılıqları daha qabarıq görünür. Şair Elman Həbib daha poetik vüsətlə 

mövzulara münasibət göstərərək məhz bu illərin poetik salnaməsinə çevrilən, 

xalqın xilaskarı və qurucusuna ümumxalq məhəbbətini ifadə edən bədii əsərlər 

ortaya qoymuşdur. Hətta bu əsərlər içərisində poema janrında yazılan əsərlər 

daha çox üstünlük təşkil etmişdir və qətiyyətlə demək olar ki, Naxçıvan ədəbi 

mühitində bu ədəbi ənənənin başlanğıcını da məhz şair Elman Həbib öz 

əsərlərilə qoymuşdur. Şairin 1990-cı illərdə yazdığı “Həqiqət günəşi” və onun 

davamı olaraq müxtəlif illərdə ərsəyə gətirdiyi “Heydərnamə”, “İnsan” və başqa 

poemaları Naxçıvan ədəbi mühitində yeni ədəbi ənənənin inkişafına stimul 

vermişdir. 

Ömrünün son dövrləri 1990-cı illərə düşən ədəbi mühitin ağsaqqal 

şairlərindən olan Hüseyn Razi vətən və onun taleyi ilə bağlı narahatlıqlarını 

yazdığı şeirlərdə ifadə etmişdir. Ölkənin düşdüyü böhran vəziyyəti və 

düşüncələrdən doğan ümid qığılcımları onun qələmindən çıxan kiçik həcmli 

şeirlərin başlıca mövzusudur. Bu vətən mötivli duyğuların ifadəsində həm də 

qardaş ölkə və xalqlara olan qovuşmaq məhəbbəti də üstünlük təşkil edirdi. 

Xüsusilə, qardaş Türkiyə və Cənubi Azərbaycan mövzusu da bu dövrdə yenidən 

alovlanır, bədii ədəbiyyatın aparıcı mövzu xətlərindən birinə çevrilir. Şair 

Hüseyn Razinin, Xanəli Kərimlinin və başqalarının yaradıcılığında bu mövzuya 

daha yaxından rast gəlmək olur. Hüseyn Razi 1990-cı ildə yazdığı “Ağrı Dağı” 

şeirində qardaş həsrətini və ona qovuşmaq duyğularını Ağrı dağının əzəməti 

timsalında ümumiləşdirərək ifadə edirdi. Şair türk mənəviyyatı, 

vətənpərvərliyini bütün əzəmətilə poetik sözün vüsəti və ecazkarlığı ilə ifadə 

edərək birlik, qovuşma ümidlərini də dilə gətirirdi. Azərbaycan torpaqlarına göz 

dikən yağılara nəsihət, hökm tonunda yazılan “Kül olmaz” adlı şeirində 

azərbaycanlıların vətəninə, torpağına bağlılığı və bu bağlılıqdan doğan 

qəhrəmanlığı, müdafiə qeyrəti, əzmi dilə gətirilmşdir: 

Bu yerin torpağı, daşı alovdur, 

Yandıqca alışar, odu kül olmaz. 
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Qüruru tufandır, düşüncəsi nur, 

Namərdə əyilməz, yada dil olmaz. 

...Dağların yeddi qat zirehli çadır, 

Vətən sevgilidir, vətən anadır. 

Dənizi əbədi bir fırtınadır, 

Onun sinəsindən yada yol olmaz (7, s. 44). 

Hüseyn Razinin Azərbaycanın torpaqlarına işğalçı müdaxilələri olan dövrdə 

yazdığı şeirlərdə həm də qardaş dediyi vətəndaşları vətənin müdafiəsi və 

qorunmasına səsləyən birlik, həmrəylik motivləri başlıca yerdə dayanmışdır.  

Ümumiyyətlə, şairin 1990-cı illərin əvvəllərində yazdığı “Hara gedir bu 

gəmi”, “Günahlarım”, “Ömür keçdi”, “Yarış”, “İnandıq”, “Bilər”, “Bu dünyanın 

əsrarını”, “Bizi qoru, Ulu Tanrı”, “Dünyanın”, “Culfadan Təbrizə”, “Yox” və b. 

əsərləri şairin bu illərdəki ictimai ruh, mənəvi əhval və düşüncə tərzinin bədii 

ifadəsi olaraq diqqəti cəlb edir.  

Şairin bu illərdə yaratdığı əsərlərinin çoxunda dövrün ictimai ruhu və 

inkişafına uyğun olaraq fəlsəfi motivlər başlıca yer alır və bu üzdən fəlsəfi 

qayəli əsərləri çoxluq təşkil edir. Haqla nahaqqın yerdəyişimi, zülmün ədalətə 

güc göstərisi, ümidsizlik və başqa məsələlər bu əsərlərin başlıca ruhunu, 

məzmununu təşkil edir. Şairin “Culfadan Təbrizə” adlı şeiri  də Təbrizə səfər 

çərçivəsində qələmə alınıb. Şeirdə təmtəraqlı sevinc təzahürü əvəzinə gələcəkdə 

görünən ümid işartıları - Azərbaycanın birliyi və bütövlüyü idealı yer alıb: 

Səngərlər görünür mənə dərində, 

Ümidlər imtahan qarşısındadır. 

Elə bil dağların gədiklərində 

Ovxarlı qılınclar hələ qındadır (7, s. 151).  

1990-cı illərin poetik xəritəsi dövrün mötəbər söz ustalarından olan 

Kəmalə xanımın da yaradıcılığında çox aydın əksini tapmışdır. Artıq bu illərdə 

qocaman söz adamlarından biri kimi tanınmış Kəmalə xanım dövrlə səsləşən, 

ictimai həyatın özündən doğan mövzulara müraciət edərək 90-cı illər bədii 

ədəbiyyatın inkişafına öz töhfələrini vermişdir. Xalqın gələcəyindən nigaran 

duyğuları, 90-cı illərin sarsıntılı qayğıları, ulu öndər Heydər Əliyevin xilaskar 

obrazı və tarixi missiyası, 20 Yanvar və Xocalı faciələri, şəhid kədəri və b. şairə 

xanımın yaradıcılığında xüsusi bir yer tutmuşdur. Bu illərdə xalqın əbədiyaşar 

şəxsiyyəti və xilaskarı olaraq geniş şöhrət qazanmış ulu öndər Heydər Əliyevə 

ümumxalq məhəbbətinin miqyasını həm Kəmalə xanımın bu mövzuda yazdığı 

əsərləri, həm də digər şairlərin şeirləri əyani olaraq göstərməkdədir. Onun usta 

və məharətli qələmindən çıxan “Onu Tanrı bizə bəxş eləyibdir”, “Heydər 

Əliyev”, “Xilaskar”, “El sevgisi” və s. kimi şeirləri, “Nurun yayılıbdır bütün 

dünyaya” adlı poeması Azərbaycan xalqının xilaskarı ulu öndər Heydər Əliyevə 

olan ümumxalq məhəbbəti və şairənin dərin sevgisini bütün möhtəşəmliyi ilə 

təcəssüm etdirir. Bu şeirlərin bəziləri müxtəlif illərdə yazılsa da, 1990-cı illərin 

ədəbi məhsulu olan əsərlərdə xalqın dahi xilaskarına olan rəğbət və məhəbbət, 

ulu öndərin xilaskarlıq və dahiyanə portreti, dahilik cizgiləri ustalıqla tərənnüm 

və vəsf edilmişdir: 

Yar oldun çarəsiz qalan vətənə, 
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Nur oldun həyatı sönən vətənə. 

Ellərin xilaskar söylədi sənə. 

Gəldin yaraları sağaltmaq üçün, 

Gəldin ki, analar ağlamasınlar... 

Ağır zülümlərlə vuruşa gəldin, 

Şəhid ruhlarıyla görüşə gəldin. 

Aydın sabahlara yürüşə gəldin 

Gəldin səmaları ağartmaq üçün (4). 

Şairə Kəmalənin “Azərbaycan”, “Yağma yağış”, “Şəhidlərin xatirəsinə”, 

“Ayrılıq olmayaydı”, “Bu gecə”, “Əsgər vidası”, “Üçrəngli bayrağımız”, 

“Qaçqın qız”, “Oğullar”, “İgidlər”, “Barışa gəlin insanlar” kimi əsərlərində 

xalqımızın taleyinə 1990-cı illərdə yazılan 20 Yanvar və Xocalı kimi 

misligörülməmiş faciələrin dəhşətləri, şəhid düşən qardaşlarımızın xatirəsinə 

ehtiram yer almışdır. Vətən uğrunda döyüşən Azərbaycan oğullarının hünərinin 

öyülməsi də şairənin bir ana-şairə kimi yaradıcılığında ön planda dayanmışdır. 

Vətənpərvərlik motivləri, sülh və barış ideyası onun yaradıcılığında mühüm 

məqamlardandır.  

1990-cı illərin ictimai ruhuna uyğun olaraq xalqı birliyə və döyüş ruhuna 

səsləmək, qələbəyə ümidləndirmək bu dövrün ədəbi missiyasının başlıca vəzifəsi 

idi. Bu dövrlərdə öz istedadlı qələmilə ədəbiyyata rövnəq verən şairlərimizidən 

biri kimi Asim Yadigar da döyüş əzmi və qələbə ümidlərinə böyük əhəmiyyət 

verirdi. Ümumiyyətlə, “Azərbaycan şeirinin orta nəslinin tanınmış 

nümayəndələrindən biri olan Asim Yadigarın da şeirlərində mümkün olduqca 

vətəndaşlıq ruhu, ictimai və milli idealların poetik bədii vasitələrlə obrazlı 

şəkildə ifadə olunmasına ciddi fikir verilir” (9). Şairin “Hücum əmri ver mənə” 

başlıqlı şeiri bu ruhda yazılmış şeirlərin ən gözəlini təşkil edən nümunələrdən 

biri idi. Şeirdə döyüş təntənəsi və savaş ruhu aparıcılıq təşkil edir və döyüş 

himnlərini, marşı xatırladır: 

Hücum əmri ver mənə, hücum əmri, komandir, 

Keçilməz sədlər keçim, aşılmaz dağlar aşım. 

Döyüş meydanlarında quduzlaşan yağıyla 

Şir kimi pəncələşim, pələng kimi savaşım. 

Müdafiə ölümdür, de, geri qaçmaq nədir? 

Hücum əmri ver mənə, hücum əmri, komandir! (8, s. 75) 

İctimai mövzulara müraciəti özünün şairlik və vətəndaşlıq vəzifəsi kimi 

görən Asim Yadigar şeirlərində Azərbaycan xalqının milli faciə və bəlalarına da 

xüsusi diqqət ayırmış, əhəmiyyət verərək ümumxalq və vətəndaş duyğularını 

ifadə edən əsərlər ortaya qoymuşdur. Şair “Oynama, bala, oynama” başlıqlı 

şeirində Azərbaycan xalqının və ümumən bütün bəşəriyyətin ən dəhşətli 

faicələrindən olan Xocalı soyqırımının insanda yaratdığı kədərli notlara  diqqət 

çəkmişdir. Şairin “Qara bayraqlar” adlı şeiri də məhz Azərbaycan xalqının 1990-

cı ildə düçar olduğu qanlı faciələrin, xəyanətlərin acı nəticəsinə elegiya olaraq 

yazılmışdır. Şeirdə ümumxalq kədəri ilə bərabər gələcəyə ümid dolu notlar da 

yer almışdır: 

Al bayraqlar üstünə 
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Al qanımız çiləndi. 

Gecəmiz qana batdı, 

Gündüzüm kölgələndi (8, s. 124). 

Şair “al bayraq” deyərkən Azərbaycanın Sovet dövründəki qırmızı rəngli 

bayrağına işarə etmiş, onu nəzərdə tutmuşdur. Şair “gecəmiz” deməklə 1990-cı 

ilin 19-dan 20-nə keçən gecəni və həmin gecənin qana batmağı ilə isə Sovet 

Qoşunlarının vəhşiliklə törətdiyi 20 Yanvar faciəsini anlatmışdır. Şair “Qoy 

yellənsin qəlbimdə Ağ günlərim gəlincə” (8, s. 125), - deyə gələcəyin azadlıq 

dolu səhərlə açılacağına ümidlərini ifadə etmişdir. Doğrudan da, 1990-cı ilin 

Qanlı yanvarından və erməni-rus hərbi birləşmələrinin Naxçıvandan başlamaqla 

Azərbaycan ərazilərinə qanlı basqınları və hərbi müdaxilələrindən sonra 

güclənən və daha da qüvvətlənən milli azadlıq hərəkatı nəticəsində 1990-cı ilin 

noyabrında ilk dəfə Naxçıvanda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Sovet İmperiyasından asılılıq birdəfəlik 

ortadan qaldırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası elan edilmiş, dövlət rəmzləri 

dəyişilərək üçrəngli bayraq təsdiqlənmiş və eləcə də bu hadisənin təsiri altında 

1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də xalqın ciddi tələbi ilə Azərbaycanda 

Müstəqillik aktı elan edilərək dövlət müstəqilliyi bərpa edilmişdir. 

Şair Asim Yadigarın “Bu yol Təbriz yoludur”, “Üzü Təbrizə, Təbrizə”, 

“Ay Paşazadə” əsərləri Cənubi Azərbaycan mövzusunda yazılan şeirlərdəndirlər. 

Ümumiyyətlə, ədəbi dövrün xüsusilə Cənub mövzusu ilə bağlı ideal və 

ideyalarını əks etdirmək baxımından Xanəli Kərimlinin yaradıcılığı daha 

xarakterik və səciyyəvidir. Müxtəlif mövzularda qiymətli əsərlər yazan müəllifin 

Cənub mövzulu əsərləri daha çox yaddaqalandır və Naxçıvan ədəbi mühitində 

bu mövzunu Xalq şairi Məmməd Arazdan sonra daha ardıcıl, sıx və fəal şəkildə 

davam etdirən məhz Xanəli Kərimlidir.  Ümumiyyətlə isə, “Xanəli Kərimlinin 

şeir yaradıcılığında həssaslıq və vətəndaşlıq mövqeyi ön sırada dayanır” (3, s. 

755). Şairin usta qələmindən çıxan “Özgə millətə”, “Şair haqqın yolçusudur”, 

“Məsəl”, “Nəticələrim üçün”, “Toğluqayanın Məmməd Araza məktubu”, 

“Nənəm nağıl deyərdi”, “Saxla qəlbini buztək” kimi şeirlər özündə şairin vətən 

bütövlüyü, vətən qeyrəti ehtiva edən şeirləri olaraq ədəbiyyatımızın 

zənginləşməsinə xidmət göstərmişdir. Ümumiyyətlə, şair Xanəli Kərimli 

yaradıcılığı üçün ilk növbədə ana vətənin bütövlüyü məsələsi aparıcıdır və 

səciyyəvidir. Şairin “Nəticələrim üçün” adlı şeirində deyilən kimi: 

Vətəni bütöv olanın 

Ürəyi də bütövdür, 

Çörəyi də, 

Yumruğu da... 

Mənimsə 

Ürəyim də, 

Çörəym də, 

Yumruğum da paradır (5, s. 67). 

Dövrün ictimai ruhunu özündə əks etdirən qüvvətli bədii əsərlərin 

yaradıcılarından biri də Vaqif Məmmədovdur. Vaqif Məmmədovun bədii irsində 

1990-cı illərin ictimai hadisələri və mənəvi-psixoloji əhvalı çox uğurla əks 
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olunmuşdur. Şairin bu dövrkü əsərlərində ictimai ruh, ictimai mövzular digər 

mövzu və məsələlərdən daha qüvvətli və qabarıq, daha sıx və fəal əks olunub. 

“Şair Vaqif Məmmədovun yaradıcılığı öz mövzu əhatəsinə görə olduqca 

genişdir. Ancaq vətən mövzusu, vətənə sevgi, yurda bağlılıq, vətəninin hər 

qarışına məhəbbət başlıca mövqe tutur. Bəlkə bu, həm də şairin həyat və 

yaradıcılığının əsas dövrünün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizələr dövrünə düşməsilə də bağlıdır” (10). Naxçıvanda baş verən ictimai 

hadisələr, Sədərək başda olmaqla erməni işğalçılarının başlatdığı müharibə və 

hərbi müdaxilələr, Naxçıvan əhalisinin həmrəylik və birliklə qəhrəmanca doğma 

torpaqları müdafiəsi, ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi, Qanlı Yanvar, 

Xocalı faciələri və başqa bir çox məsələlər Vaqif Məmmədovun yaadıcılığında 

çox böyük ustalıqla əks olunmuşdur. Şairin yaradıcılığında milli ictimai ağrı ilə 

birgə ümumxalq mübarizəsi və ümidləri də əks olunmuşdur. “Bizim ellər 

yaylağından dönmədi”, “Müstəqildir Azərbaycan”, “Xocalı haqqında 

düşüncələr”, “Ağlama, bacı, ağlama”, “Qara çadırlar”, “Bu kənd niyə yetimdir”, 

“Dərdin də qoşası, cütü olurmuş”, “Nədir bu körpənin günahı, Allah”, “Ağlama, 

Təbrizli bacım”, “Türkiyə bayatıları”, “Xoş gəldin, türküm, xoş gəldin” və başqa 

şeirləri 1990-cı illərin əhval-ruhiyyəsini, ictimai məzmunu və hadisələrini 

özündə ümumiləşdirən əsərlər kimi diqqətəlayiqdirlər. Bu əsərlərin bir qismi 

1990-cı illərdə bilavasitə Naxçıvanda yaranan konkret hadisələrə ünvanlanıb və 

həmin hadisələrin yaratdığı əhval-ruhiyyəni, ictimai məzmunu və təəssüratlarını 

ifadə etmişdir.  “Müstəqildir Azərbaycan” şeirində bilavasitə Azərbaycan xalqı-

nın 1991-ci ildə elan etdiyi və tarixi ədalətin bərpası olan Dövlət Müstəqilliyinin 

elan edilməsi hadisəsinə həsr olunmuşdur. Dövlət müstəqilliyinin əldə 

olunmasından yararn sevinc və xalqın mübarizə əzmi, milli qeyrəti şeirin əsas 

ruhunu təşkil etmişdir. Şair “Bizim ellər yaylağından dönmədi”, “Ağlama, bacı, 

ağlama”, “Qara çadırlar”, “Bu kənd niyə yetimdir”, “Dərdin də qoşası, cütü 

olurmuş”, “Dəyanət dəmiydi, qeyrət dəmiydi”, “Nədir bu körpənin günahı, 

Allah” və s. şeirlərində Naxçıvanın xain erməni quldurları tərəfindən məruz 

qaldığı hərbi müdaxilələrin yaşatdığı kədərli, faciəvi hadisələr əksini tapmışdır. 

Vaqif Məmmədov əsərlərində məhz bu illərin hünər və qeyrətini, kədər və 

acısını, acıq və səfalətini, yaşantı və əhval-ruhiyyəsini əks etdirməyə nail 

olmuşdur.  

Vaqif Məmmədovun “Müjdə verin Nəriman Həsənzadəyə”, “Səni 

səslərəm, səslərəm”, “Ağlama, Təbrizli bacım” şeirləri Cənubi Azərbaycan 

həsrəti və yolların açılmasından doğan ümid notlarına həsr olunub. Şair həm də 

qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə sərhədlərin açılmasından doğan böyük bir 

sevinc və bayram duyğularını konkret şeirlərində ifadə etmişdir. “Türkiyə 

bayatıları”, “Xoş gəldin, türküm, xoş gəldin” və b. şeirlərində iki türk qardaşın 

qovuşması və bundan doğan sevinc duyğuları, qardaş evinə səyahət və 

qardaşlarla birgəliyin qüruru bədii ifadəsini tapmışdır. 

Bu ədəbi mərhələnin istedadlı nümayəndələrindən olan Muxtar 

Qasımzadənin də poetik vüsətlə əks etdirdiyi mövzulardan biri Cənubi 

Azərbaycan-Təbriz həsrəti idi. 1990-cı ildə ictimai-siyasi hadisələrin məntiqi 

nəticəsi, ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və diplomatik bacarığı ilə 
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qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası sərhədlərin ortadan 

qaldırılaraq gediş-gəlişin başlaması ədəbi yaradıcılıq nümayəndələrinə də yeni 

mövzular verdi. İlk səfərin Təbrizə gerçəkləşməsi ilə şairlər qələmlərinə 

sarılaraq uzun ilərin həsrətinə son duyğularını yüksək poetik həssaslıqla dilə 

gətirdilər. “Oxuyum” adlı şeirində Muxtar Qasımzadə: 

Gedim, durnalara qoşulum gedim, 

Gedim, Şah gölündə bir az oxuyum. 

Təbriz öz içinə çəkib səsini, 

Coşum, varkönüldən bir az oxuyum (6, s. 116),   

deyə ümumxalq sevincini ifadə edirdi. Halbuki on il ondan əvvəl, 1981-

ci ildə şair “Araz boyu, qatar yolu” adlı şeirində illərlə kök salan qardaş həsrətini 

ifadə edərək dilə gətirmiş, bu sərhədlərin nə vaxt ortadan qaldırılacağı nisgil və 

həsrətini ifadə etmişdi. 

Beləliklə, dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizənin ilkin illəri olan 1990-

1995-ci illərdə Naxçıvanda ədəbiyyat dövrün ümumi mənzərəsi ilə qovuşuq 

şəkildə inkişaf etmşdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

Naxçıvana gəlişi və burdakı tarixi əhəmiyyətli fəaliyyəti digər sahələrlə bərabər 

ədəbiyyatın da inkişafına təkan vermişdir. Poeziya digər sahələrdən daha fəal 

çıxış edərək bu illərin poetik salnaməsi kimi çıxış etmiş, vətənin taleyi, 

istiqlaliyyət, düşmənlə mübarizə və başqa mövzuları başlıcalıq etmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

О ПОЭЗИИ В НАХЧЫВАНЕ В 1990-1995 ГОДАХ 

В статье говорится о состоянии развития поэзии в Нахчыване в 1990-1995 годах. В 

статье автор исследует и анализирует различные вопросы, вытекающие из развития 

поэзии, исследует их на конкретных примерах и фактах, излагает обобщенные идеи и 

выводы. Автор отмечает, что еще до провозглашения Азербайджаном государственной 

независимости под дальновидным, мудрым руководством великого лидера Гейдара 

Алиева в Нахчыване были осуществлены мероприятия государственности, имеющие 

важное историческое значение: впервые Нахчыван устранил свою зависимость от СССР, 
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осуществил акты независимости. Художественная литература в эти годы развивалась 

также параллельно с общественно-политическими событиями, отражая ландшафт и 

проблемы эпохи. Поэзия активизировалась и вышли на первый план., появились 

многочисленные произведения в соответствии с общественным заказом этих лет. В эти 

годы М.Араз, Камала ханум, Х.Рази, Х.Фатуллаев, В.Мамедов, А.Ядигар, Х.Каримли, 

М.Гамзаде и другие поэты, взявшись за перо, обеспечили бурное развитие поэзии. Такие 

темы и вопросы, как борьба за независимость и единство страны, решимость бороться с 

вражеской оккупацией, братство с Южным Азербайджаном и Турцией идругие, с 

поэтическим мастерством были включены в нашу поэзию.. 

Ключевые слова:  90-е годы, Литературная среда Нахчывана, поэзия. 

 

SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

ABOUT POETRY IN NAKHCHIVAN IN 1990-1995 

The article talks about the state of poetry development in Nakhchivan in 1990-1995. In 

the article, the author explores and analyzes various issues arising from the development of 

poetry, explores them with concrete examples and facts, presents generalized ideas and 

conclusions. The author notes that even before the proclamation of state independence by 

Azerbaijan, under the far-sighted, wise leadership of great leader Heydar Aliyev, statehood 

events of great historical significance were carried out in Nakhchivan: for the first time 

Nakhchivan eliminated its dependence on the USSR, carried out acts of independence. Fiction in 

these years also developed in parallel with socio-political events, reflecting the landscape and 

problems of the era. Poetry became more active and came to the fore., numerous works appeared 

in accordance with the public order of these years. During these years, M.Araz, Kamala khanum, 

H.Razi, H.Fatullayev, V.Mammadov, A.Yadigar, H.Karimli, M.Gamzade and other poets, taking 

up the pen, ensured the rapid development of poetry. Topics and issues such as the struggle for 

independence and unity of the country, the determination to fight the enemy occupation, 

fraternity with Southern Azerbaijan and Turkey and others, with poetic skill were included in our 

poetry.. 

Keywords:  90s, Nakhchivan literary environment, poetry 
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ƏBDÜRRƏHMAN BƏY HAQVERDĠYEV VƏ DÜNYA ƏDƏBĠYYATI 

 

 Ə.Haqverdiyevin dünya ədəbiyyatı ilə bağlılığını təsdiqləyən məqalədə qeyd 

olunur ki, yazıçı zaman-zaman milli təfəkkürümüzü Avropa ədəbiyyatına dair bilgilərlə 

zənginləĢdirməyi vacib və gərəkli saymıĢdır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bədii və estetik 

fikir sahibi kimi yer tutan  Ə.Haqverdiyev hələ tələbəlik dövrlərindən rus ədəbiyyatından 

tərcümələr etmiĢdir. Yazıçı dünya ədəbiyyatının, o cümlədən antik yunan  müəlliflərinin sənət 

təcrübələrini mükəmməl səviyyədə mənimsəmiĢdir.  Avropa ədəbiyyatında baĢ vermiĢ mütərəqqi 

hadisələrə dair biliklərə sahib Ə.Haqverdiyev fransız yazarı Molyerin, ingilis intibah ədəbiyyatı 

nümayəndəsi ġekspirin, rus ədəbiyyatında yeni üslub müəllifi Qoqolun yaradıcılıq prinsiplərinə 

dərindən bələd olmuĢ, bu zəmində söz sənətimiz tarixində ciddi uğurlara imza atmıĢdır. 

Ə.Haqverdiyevin əsərlərində Avropa müəlliflərindən bəzən bir cümlə həcmində danıĢıldığını 

görürük.  Bu yolla da yazıçı milli bədii düĢüncəmizin Avropa ədəbiyyatına dair mövzularla 

zənginləĢməsinə çalıĢmıĢdır.  

Açar sözlər: Avropa, inteqrasiya, Haqverdiyev cadu, ədəbiyyat, pəri, simvolizm, təmsil, 

dünya, Qərb, tənqid. 

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus məqama sahib, 

doğma xalqının tərəqqisi naminə aramsız mücadilə aparan qələm 

sahiblərindən biri qeyd-şərtsiz Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir. 

“Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”nda (31 yanvar 

2020) bu qüdrətli yazıçının nəinki Azərbaycan, eləcə də dünya mədəniyyəti 

tarixində yer turması məxsusi vurğulanmışdır. Sərəncamdan oxuyuruq: 

“Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin adının UNESKO-nun 2020–2021-ci illər 

üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri siyahısına 

daxil edilməsi çoxəsrlik ədəbiyyatımızın parlaq siması olan ədibin mənəvi 

sərvətlərimizi və ali ümumbəşəri dəyərləri özündə təcəssüm etdirən 

humanist ruhlu yaradıcılığının lazımınca və yüksək qiymətləndirilməsinin 

aydın təzahürüdür.” (6) 

Təqdirəlayiq haldır ki, hələ XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində  

Azərbaycan ictimai-bədii fikrinin Avropaya inteqrasiyasını zəruri və qaçılmaz 

bilən Ə.Haqverdiyev zaman-zaman milli təfəkkürümüzü Avropa ədəbiyyatına 

dair bilgilərlə zənginləşdirməyi vacib və gərəkli saymışdır. Görkəmli yazıçı 

“Tərcümeyi-halım” əsərində ədəbiyyat sahəsində ilk fəaliyyətindən söz açarkən 

də biz Qərb ədəbiyyatı faktoru ilə qarşılaşırıq. Belə ki, Ə.Haqverdiyev ilk ədəbi 

təcrübələrini tərcümeyi-hal göstəricisi kimi belə qələmə almışdır: “Mən hərçəndi 

ədəbiyyat sahəsində çalışmamı 1892-ci sənədən hesab edirəm, ancaq birinci 

qələm alıb yazmaya məşğul оlmağım оndan çоx qabaqdır. Realni məktəbdə 

ikən, 1887-ci sənədə Krılоvun təmsillərindən neçəsini şeirlə Azərbaycan dilinə 

tərcümə etmişəm.” (4, s. 402) 
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Bəli, Ə.Haqverdiyevin həyat və sənət yoluna əsaslanaraq demək müm-

kündür ki, Azərbaycan ədəbiyyatının bu görkəmli yazıçısı Avropa yazarlarına 

məxsus  yaradıcılıq təcrübəsinin milli bədii təfəkkürümüzə gətirilməsi işinə 

xüsusi önəm verən qələm sahiblərindən olmuşdur. İ.Həbibbəylinin “XX əsr 

Azərbaycan yazıçıları” kitabında Ə.Haqverdiyevin tərcümeyi-halına dair belə bir 

fakt xüsusilə diqqəti cəlb edir: “1895-ci il – Tiflisdən Bakıya gələrkən qatarda 

N.Vəzirovla (1854-1926) qarşılaşmış, onun “Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdi 

fələyin yayı” adlı faciəsinin əlyazmasını oxumuş, əsərin “Müsibəti-Fəxrəddin” 

adlandırılmasını təklif etmişdir (iyul), Peterburq universitetinin Şərq fakültəsin-

də mühazirələrə qulaq asmışdır.” (5, s. 47) 

Düşünürük ki, Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrında yazılmış ilk əsərin 

“Müsibəti-Fəxrəddin” adlandırılmasını təklif edəndə də Ə.Haqverdiyev antik 

yunan ədəbiyyatında Esxil, Sofokl, Evripid kimi novator ədiblərin sənət 

prinsiplərinə əsaslanmışdır. Hər halda adıçəkilən müəlliflərdən heç birinin 

yaradıcılığında adı cümlə şəklində formalaşdırılan faciəyə rast gəlmirik.   

Digər mollanəsrəddinçilər kimi, Ə.Haqverdiyev də hələ gənc yaşlarından 

dünya ədəbiyyatını mütaliə etmiş, bəzən dünya ədəbiyyatının təsiri ilə əsərlər 

yazdığını da göstərmişdir. Bu baxımdan yazıçının “Tənqidə tənqid”, “Pəri cadu” 

haqqında qeydlər”, “Mirzə Fətəlinin faciələri”, “M.F.Axundzadənin həyat və 

fəaliyyəti”, “Müsəlmanlarda teatr”, “Maksim Qorkinin həyatı və yaradıcılığı” 

məqalələri ayrıca təhlil olunmalıdır.  

Ə.Haqverdiyevin 1907-ci ildə qələmə aldığı və “İrşad” qəzetinin 11 dekabr 

1907-ci il tarixli 126-cı sayında çap etdirdiyi  “Tənqidə tənqid” məqaləsindən 

aydın olur ki, Tağıyev teatrında (söhbət 1883-cü ildə Bakı milyonçusu, 

xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü  ilə tikilən və  sonralar bir 

neçə dəfə yenilənən teatr binasından gedir) “Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsi 

oynanılmış, bu faciə ilə əlaqədar mətbuatda Ə.Haqverdiyev tənqid olunmuşdur 

ki, guya o, faciə haqqında məlumatı olmaya-olmaya ucuz şöhrət qazanmaqdan 

ötrü faciə yazmışdır. Öz cavabında Ə.Haqverdiyev ilk növbədə mətbuatda çıxış 

edən hər kəsi etik normaları gözləməyə çağırmış, həmçinin də özünün tənqid 

yox, təhqir olunduğunu nəzər nöqtəsinə çəkmişdir.  

Maraqlıdır ki, “Tənqidə tənqid” məqaləsinin az qala hər cümləsi Ə.Haq-

verdiyevin Avropa estetikasına, dünyagörüşünə və demokratiyasına bələd 

olduğunu  təsdiqləməkdədir.  Bəli, Ə.Haqverdiyevin fikrincə, istənilən əsər 

haqqında istənilən şəxs söz deməkdə, fikir bildirməkdə azaddır. Lakin bu 

azadlıqda şəxsiyyətin təhqir olunması yolverilməzdir.  Və bu məsələlərdən bəhs 

edərkən böyük dramaturq “Herostrat şöhrəti” ifadəsi işlədərək yazmışdır: 

“Tənqidin başında Şöhrət ləfzini (”Şəhrət”) yazmaq – mənim şəxsiyyətimə 

tоxunmaqdır. Bunu yəqin etməkdə mənim həqqim var, çünki keçmişdə də neçə 

dəfə mənə haman qəzetə idarəsində rubəru deyilibdir ki, guya mən “ucuz şöhrət” 

dalınca gəzirəm.  

Bu idarə özü ucuz şöhrət axtaranları, şöhrət yоlunda dinini, imanını, 

əqidəsini qara pula satıb axırda Herоstrat şöhrəti qazananları və qurd оlub 

camaat arasında qоyun cildində gəzənləri çоx yaxşı tanıyır.” ( 4, s. 319) 
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Etiraf edək ki, XX yüzil Azərbaycan elmi, bədii, publisistik söz 

sahiblərinin əsərlərində “Herostrat şöhrəti” ifadəsinə təsadüfən rast gəlmək 

mümkündür.  Başqa sözlə, Herostratla tanış olmaqdan ötrü mütləq antik 

mədəbniyyətlə maraqlanmalı, dünyanın yeddi möcüzəsindən biri sayılan və Efes 

tanrısı Artemidanın şərəfinə ucaldılan məbədin miladdan  öncə 4-cü yüzildə (e.ə. 

356-cı il) yandırılmasından xəbər tutmalısan. Yəni dünya mədəniyyəti tarixində 

“Herostrat şöhrəti” ifadəsi zərərli əmələ görə qazanılmış şöhrət  anlamındadır.  

Ə.Haqverdiyev hətta Herostratın adını çəkməklə  ona qarşı qərəzli mövqedə 

dayanan müasirlərinin məqsədlərini açıqlaya bilmişdir.   

“Tənqidə tənqid”  məqaləsi Ə.Haqverdiyevin Avropa ədəbiyyatına 

vaqifliyini təsdiqləməklə bərabər, “Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsi 

müəllifinin Sokrat sayağı təvazökarlığından da xəbər verməkdədir. N.Fomiçevin 

“Həqiqət və xeyirxahlıq naminə” kitabından öyrənirik ki, Sokratın sədaqətli 

şagirdlərindən Xerefont Delfaya getdikdən sönra öz müəlliminə bildirmişdir ki, 

“Delfa peyğəmbəri Sokratı dünyada  ən müdrik adam adlandlırmışdır!..” Sokrat 

isə bu xəbəri belə qarşılamışdır: “Həqiqətən, Olimp allahlarının iradəsi təəccübə 

layiqdir. Əgər mən yalnız onu bilirəm ki, heç nə bilmirəm, məndən müdrik 

çıxarmı?! İltifat edib deyin.” (2, s.141)  

Doğrudur, Ə.Haqverdiyev başqalarının uğurlarına yalnız qərəzlə yanaşan 

müasirlərinin  eqosunu nəzərə aldığından “heç nə bilmirəm”  mövqeyində 

dayanmayıb. Bununla belə, qüdrətli dramaturq qəti şəkildə elan edib ki, o, 

cəmiyyətdə gedən ictimai-ədəbi proseslərdən xəbərsiz deyil, Azərbaycan 

maarifçilərinin fədakarlığını  dəyərləndirməyi bacarır, Şərq və yaxud Qərb 

ədəbiyyatının hansı istiqamətlər üzrə inkişaf etməsinə vaqifdir, bununla belə, 

yeni dövr ədəbiyyatımızda faciə yazan müəlliflərin “bəxtsizliyi” ilə də 

barışmışdır.  Beləliklə,   “Tənqidə tənqid” məqaləsi bir daha deməyə əsas verir 

ki, Ə.Haqverdiyev XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvələrində Avropa estetikasının 

mahiyyətinə nüfuz etmiş Azərbaycan ziyalısı olaraq yazıb-yaratmışdır. Budur, 

böyük yazarın səviyyəli cavabı: “Mənim şöhrətə ehtiyacım yоxdur və nə qədər 

millətə qələm ilə qulluq etsəm, mərhum Həsənbəy Məlikоvun elədiyi 

xidmətlərin yüzdən birini edə bilməyəcəyəm; nə qədər Həsənbəy şöhrət 

qazanmışdı, оnun yüzdən birini də mən qazanaram. Mən bilirəm, qəzetənin 

idarəsinin gözləri heç kəsin şöhrətini götürmür. Оna görə mən məzkur idarəni 

xatircəm edirəm ki, mənim şöhrətimdən оna ziyan dəyməz, çünki müsəlman 

faciənəvisinin şöhrəti ildə bir gündür ki, о da axşam saat dоqquzun yarısından оn 

ikiyədək. Amma şükür Allaha, bu qəzetə Badikubədən Peterburqacan şöhrət 

qazanıbdır. Cənab tənqidnəvis şöhrət məsələsindən keçir mənim faciənəvislik 

bilməyimə. Dоğrudur, mən “Gülsümnamə”, “Tənbihül-qafilin”, “Rüstəmnamə” 

kitablarından xəbərdar deyiləm, amma Yevrоpa və Rusiyada zahir оlan məşhur 

teatrо ədiblərinin hamısının əsərlərini оxumuş və başımın tükü sanı təsnifat 

teatrlarda görmüşəm.” (3, s. 362-363) 

Faktlar deməyə əsas verir ki, Ə.Haqverdiyev dünya, o cümlədən Avropa 

ədəbiyyatına daim maraq göstərmiş, yeri gəldikcə doğma oxucularını Qərb 

ədəbiyyatı haqqında bilgilənməyə təşviq etmişdir. Bu mənada yazıçının 

“Həmşəri başburtu” feyletonundakı bir məqam xüsusi dəyərə malikdir. “Molla 
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Nəsrəddin” jurnalının 16 fevral 1917-ci il tarixli 2-ci sayında və 23 fevral 1917-

ci il tarixli 3-cü sayında getmiş “Həmşəri başburtu” feyletonunda müəllif ingilis 

yazarı Şekspirin adını çəkməklə insanı dünya və həyat haqqında yenidən 

düşünməyə sövq etmişdir: “Məhşur ingilis ədibi və faciənəvisi Vilyam Şekspir 

özünün komediyalarından birində deyir: “Dünya bir teatrodur, bizim hamımız bu 

teatrın artistləriyik. Hər birimiz bir rol oynayırıq. Bəzimiz öz rolumuzu gözəl ifa 

edirik, bəzimiz miyana, bəzimiz xarab və bu teatr səhnəsinə bacarıqsız gəlib ya 

bacarıqsız gedirik. Heç kəs bizə afərin deyib əl çalmır. Bu Şekspirin sözü” (8, s. 

22 ). 

Haqqında danışılan felyeton “Molla Nəsrəddin” məcmuəsində “Həkim 

Nuni-Səğir” imzası ilə getmişdir. Felyetona istinad etsək, Ə.Haqvediyevin 

nəinki Şekspir əsərlərinin məzmununa, hətta o əsərlərin hansı janrda yazılmasına 

da bələd olmuşdur. Digər tərəfdən,  Şekspirin qələmə aldığı və “dünya bir 

teatrodur, bizim hamımız bu teatrın artistləriyik” fikrinin irəli sürüldüyü əsər  bu 

gün də Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb. Bu isə o deməkdir ki, 

Ə.Haqverdiyev dünya ədəbiyyatının klassik nümunələrini müxtəlif dillərdə 

oxuyaraq Azərbaycan bədii təfəkkürünü zənginləşdirmişdir.  

Ə.Haqverdiyevin Avropa ədəbiyyatına bələdliyini ədibin “Müsəlmanlarda 

teatro” (1920) məqaləsi bir daha təsdiqləməkdədir. Məqalənin əvvəlində müəllif 

Şərq ədəbiyyatına vaqifliyini bildirməklə yanaşı, qeyd edir ki, qədim 

zamanlardan İranda böyük şairlər, filosoflar olduğu halda, həmin şairlərin hər 

hansı bir dram əsərindən danışmaq mümkün deyil. Nasir-dramaturq hətta islam 

prinsipləri ilə ucalan ərəb dünyasının yunan ədəbiyyatına deyil, fəlsəfəsinə 

maraq göstərdiyini bildirərək yazmışdır: “Ərəblər xəlifə Harunəlrəşid zamanında 

yunanların ədəbiyyatını tərcüməyə aldıqda ancaq Aristоtelin, Əflatun və 

Sоkratın fəlsəfəsi, Arximed və Pifaqоrun həndəsəsi ilə məşğul оlmuşlar.  

Sоfоklun faciələrinə, Aristоfanın kоmediyalarına gəldikdə, ərəblər оnlara 

heç fikir verməmişlər. Оrta Asiya Şərqə qəzəliyyat və fəlsəfə cəhətcə bir çоx 

böyük şəxslər vermişdir. Asiya böyük mütəfəkkirlərdən Cəmaləddin Rumi, 

böyük şair Nəvai, müvərrix (tarixçi) Əbülğazi Bahadır xan, Şərqdə əvvəlinci 

rəsədxana müəssisi münəccim Uluğbəyi vermişdir. Lakin teatrо aləminə heç bir 

şəxsi yetirməmişdir. Türkiyədə dramaya dair təsnifat ancaq Əbdülhəmid 

sultanlığı zamanında aləmə gəlmişdir. Amma bu müstəbidin zamanında bütün 

ədəbiyyat sıxıldığı kimi, teatrо da bоğulmaqda idi.  

Buna görə də biz Türkiyədə lazımlı dərəcədə bir teatrо görə bilməyirik. 

Yüngül fransız məzhəkələri, fars, оperetta – budur  türk teatrоlarının 

Əbdülhəmid sultanlığı zamanında göstərdikləri. Hərçənd türk dilində Şekspir, 

Şillerin təlifatı, tərcümələri var idi. Amma bunlar teatrоya yaxın buraxılmazdı” 

(3, s. 374-375).  

Göründüyü kimi, Ə.Haqverdiyev nəinki Avropa ədəbiyyatına bələd olmuş, 

hətta ədəbin janrlar baxımından Şərq və Qərb ədəbiyyatının mükəmməl və 

mübahisə doğurmayacaq müqayisəsini aparmışdır. Qüdrətli yazıcı 

“Müsəlmanlarda teatro” məqaləsində tarixi göz önündə canlandıraraq bu qənaətə 

gəlmişdir ki, XIX əsrin II yarısına qədər Şərq və türk dünyası nəinki 

dramaturgiyaya maraq göstərməyib, eləcə də insanların dünyagörüşündə 
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dəyişiklik yaradacaq əsərlərin səhnədə oynanılması müstəbid hökmdarlar 

tərəfindən qadağan olunub.   

Ə.Haqverdiyev estetikasında dünya bədii fikrinin  mühüm yer tutmasını 

təsdiqləyən faktlardan biri  də yazıçının “Pəri cadu” haqqında qeydlər” adlı 

məqaləsidir. 1920-ci illərdə qələmə alındığı güman edilən bu məqalənin 

əvvəlində Ə.Haqverdiyev XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Avropa 

ədəbiyyatında gedən proseslərdən söz açaraq yazmışdır: “Dоxsanıncı illərin 

оrtasında simvоlizm deyilən bir ədəbiyyat üsulu teatrо səhnəsinə atıldı. Alman 

ədibi Hauptmanın “Qərq оlmuş çan” sərlövhəli faciəsi mədəniyyət aləminə bir 

şəşəə saldı. Bu üsulun Şərq ruhuna xeyli uyğun оlması məni artıq həvəsə gətirdi. 

Və mən Şərq həyatından götürülmüş simvоlik bir əsər teatrоmuz üçün yazmaq 

fikrinə düşdüm. Nəhayət, 1901-ci sənədə “Pəri cadu” nam əsərimi yazdım. Bu 

neçə ilin müddətində “Pəri cadu”nun səhnədə müvəffəqiyyət qazanmasına 

səbəb, haman mən dediyim simvоlizmin bizim ruhumuza uyğun оlmasıdır. “Pəri 

cadu”ya mövhumat adı qоyurlar... “Pəri cadu”nun ideyası: hər kəsin öz əlinin 

əməli оnun müqəddəratını təmin edər. İnsan, taleyini kənarda axtarmayıb öz-

özündə axtarmalıdır. Nəfs-əmmarə dalına düşüb gedərsə bəlalərə uğrayıb fоt 

оlar” (4, s. 332). 

Göründüyü kimi, Ə.Haqverdiyev “Pəri cadu” pyesinin Azərbaycan 

səhnəsində  

müvəffəqiyyət qazanmasının səbəbini simvolizmin Şərq insanının ruhuna 

yaxınlığı ilə izah etmişdir. Görkəmli dramaturq o dövrdə “Pəri cadu”nu 

mövhumatı təbliğ edən bir əsər kimi dəyərləndirənlərə qarşı çıxaraq bildirmişdir 

ki, əslində “Pəri cadu” Tanrı bəndəsini daha düzgün yaşamağa, şər işlərdən əl 

çəkməyə, insanların xoşbəxtliyi üçün çalışmağa səsləyən bir əsərdir.  

Düşünürük ki,  Ə.Haqverdiyevin simvolizmlə tanışlıqdan sonra  “Pəri 

cadu”nu yazması tamamilə bağqa bir ədəbi həqiqətdən xəbər verir.  

Bəri başdan vurğulayaq ki, bu gün, yəni XXI əsrdə də simvolizm ədəbi 

cərəyanı haqqında bilgilərimiz yetərincə deyil. Belə bir fikir boşluğunun səbəbi 

ədəbiyyatımızda simvolizm ədəbi cərəyanı ilə bağlı əsərlərin az öyrənilməsidir. 

Fikrimizcə, nə zamansa Azərbaycan ədəbiyyatında simvolizm ədəbi cərəyanını 

öyrənən tədqiqatçılar da meydana çıxacaqlar. Artıq bu istiqamətli səylərlə 

qarşılaşmaqdayıq. Məsələn, R.Əliyevin “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” kitabındakı 

aşağıdakı mülahizələr maraq doğurur: “Simvolistlərdə insan obrazları həyat 

faktından daha çox müəyyən ideyaların ədəbi illüstrasiyası kimi verilir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında simvolizm cərəyan kimi olmayıb, amma XX əsrin 

əvvəllərinin müəyyən əsərlərində öz aşkar təsirini qoyub. Məsələn, 

C.Məmmədquluzadə “Ölülər” pyesində simvolik ümumiləşmədən istifadə edib. 

Fanatizmə təslim olmuş müsəlmanlar mənəvi ölülük rəmzi kimi verilir. Bu, fikri 

simvollaşdırmaq formasıdır. Hüseyn Cavidin “İblis” dramı da simvolik təsvir 

üsulu ilə yaradılmışdır. Əsərin adına çıxarılmış iblis obrazı insanın simvolu kimi 

verilir. Hər iki fakt bizim ədəbiyyata Qərb simvolizminin təsiri kimi 

qiymətləndirilə bilər” (1, s. 50). 

Bu izahlarda simvolizmlə bağlı müəyyən mülahizələr diqqəti cəlb etsə də, 

fikrimizcə, ən mübahisəli məqam ədəbiyyatda simvollar, yaxud rəmzlərlə  
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simvolizm ədəbi cərəyanının qarışdırılmasıdır. Yəni əsərdə rast gəlinən simvolik 

ümumiləşmə, yaxud simvolik təsvir yazıcının simvolizm ədəbi cərəyanı ilə 

əlaqəsi demək deyil. O halda biz təmsil janrını birbaşa simvolizm ədəbi 

cərəyanının forması kimi dəyərləndirməli, məşhur “Kəlilə və Dimnə” əsərini  

eyni ədəbi cərəyana aid bədii nümunə kimi təqdim etməliyik. Görkəmli 

ədəbiyyatşünas Əziz Mirəhmədovun “Ədəbiyyatşünaslıq. Ensiklopedik lüğət” 

kitabında simvolizm ədəbi cərəyanının mahiyyəti belə açıqlanmışdır: “Oxucunu 

dövrün mühüm məsələlərindən uzaqlaşdıran, ifrat fərdiyyətçilik və mistika 

təbliği, ədəbiyyatın sosial vəzifələrinin inkar edilməsi, həyata nifrət hissinin və 

ölümün tərənnümü, bədii formada mənasız, məzmunsuz təmtəraq dalınca 

qaçmaq cəhdləri simvolizm üçün səciyyəvi cəhətlərdəndir. Həyatın təsvirində 

həqiqətin şərti, təhrif olunmuş halda verilməsi də simvolizm üçün səciyyəvi 

olub, yaradıcılıqda rəmzlər sisteminə yol verilməsindən irəli gəlirdi. Bu rəmzlərə 

xüsusi mistik məna verilirdi: bununla yazıçılar oxucularını axirət dünyasının 

mövcud olduğuna, fövqəltəbii qüvvələrin varlığına, həyatı onların idarə etdiyinə 

və bu kimi xurafata inandırmaq məqsədi güdürdülər” (7, s. 194). 

Şübhəsiz ki, Azərbaycan ədəbiyyatında simvolizm ədəbi cərəyanına 

münasibət birmənalı olmayıb. Məsələn, “Pəri cadu” haqqında qeydlər” 

məqaləsində Ə.Haqverdiyev göstərir ki, bu əsər vasitəsilə oxuculara demək 

istəmişdir ki, insanın taleyi özündən kənarda həll olmur. İnsan öz fəaliyyəti və 

əməlləri ilə taleyini dəyişmək gücündədir. Müəyyən mənada simvolizmə tənqidi 

yanaşan “Pəri cadu” müəllifi öz fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Ən qədimdən 

insanlar iki bərəks və əsas qüvvələrin çarpışmasına və mübarizəsinə etiqad 

bağlamışlar. İnsan, beləliklə, öz təbiətində оlan iki mübariz qüvvəni ki, biri оla 

nəfs və о birisi əqli-səlim, özündən kənarda bulunan iki qüvvənin təsiri bilərək, 

bu qüvvələrə cisim geyindirib allahlıq mərtəbəsinədək yüksəltmiş. Xeyir allahı 

ilə şər allahı həmişə vuruşmada оlublar. İranda Hürmüzd və Əhrimən adında iki 

allah ki, biri zülmət və biri nur allahıdır, həmişə mübarizədədirlər və əqidələrinə 

görə də mübarizənin axırında Hürmüzd Əhrimənə qalib gələcək və həmişəlik yer 

üzündə nuri-səltənət edəcəkdir. Bütpərəstlik aləmində və vəhşi xalqlar arasında 

da bu iki qüvvəyə etiqad var. Camaatın canına, əmlakına gələcək bir bəlanın rəfi 

üçün şər allahına qurbanlar kəsib, оnu özlərindən razı edirlər. Bir allaha sitayiş 

etməyi qəbul etdikdən sоnra yenə bu iki əsas qüvvənin varlığını başlarından 

çıxara bilmədilər. О di ki, qaranlıq və zülmət əvəzinə allah və şeytan məsələsini 

оrtalığa atdılar və bu iki qüvvə islam, xaçpərəst, yəhudi camaatları arasında indi 

də vaqedir” (4, s. 333). 

Qəti şəkildə deyə bilərik ki, “Pəri cadu” haqqında qeydlər” məqaləsinə 

istinadən Ə.Haqverdiyevdən Azərbaycan estetik düşüncəsində simvolizmin ilk 

tədqiqatçısı kimi də danışmaq mümkündür. Digər tərəfdən, düşünürük ki, 

Ə.Haqverdiyev simvolizm ədəbi cərəyanına heç də müsbət yaradıcılıq prosesi 

kimi yanaşmayıb. Başqa sözlə, “Pəri cadu” əsərini simvolizmə qarşı yazılmış 

parodiya da adlandırmaq mümkündür. Çünki əsərin oxucusu, yaxud 

tamaşaçısının artıq mistik güclərin varlığına inanacağını düşünmək doğru olmaz. 

Əksinə, “Pəri cadu” oxucuda belə bir ideya formalaşdırır ki, öz həyatını mistik 

güclərlə əlaqələndirmək insanın iradəsizliyinin göstəricisidir.  
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Ə.Haqverdiyevin dünya ədəbiyyatına vaqifliyindən xəbər verən 

mənbələrdən biri də böyük ədibin “Mirzə Fətəli Axundovun həyat və fəaliyyəti” 

məqaləsidir. (1928) Ola bilsin ki, bu məqalədə qarşılaşdığımız faktlarla 

M.F.Axundzadəyə həsr edilmiş irihəcmli tədqiqat əsərlərində də rast gəlmək 

mümkün olsun. Bununla belə, Haqverdiyev öz məqaləsində elə faktları nəzər 

nöqtəsinə çəkmişdir ki, o faktlar ədəbi-elmi ictimaiyyətə daim lazım olsun. 

Məsələn, çox zaman M.F.Axundzadə tərəfindən Azərbaycan ədəbiyyatında 

dramaturgiyanın yaradılması səbəbi haqqında düşünmürük. Ə.Haqverdiyev isə 

haqqında söz açdığımız prosesləri bu şəkildə nəzər nöqtəsinə çəkmişdir: “Mоlla 

Ələsgər 1834-cü ildə Mirzə Fətəlini Tiflisə gətirib, оnu Şərq dilləri 

mütərcimliyinə təyin etmək və rus dilini öyrətmək üçün оna rəhbər ayırmaq 

xahişi ilə о zamankı canişin barоn Rоzenə ərizə verdi. Barоn Rоzen Mоlla 

Ələsgərin xahişini qəbul etdi. Mirzə Fətəli Qafqaz canişinliyi dəftərxanasında 

mütərcim təyin edildi və ömrünün axırına kimi bu vəzifədə çalışdı.  

Barоn Rоzendən sоnra Qafqaz canişinliyinə Vоrоnsоv təyin оlundu. Öz 

kоmediyalarının müqəddiməsində Axundоv yazır: “1849-cu ildə canişin knyaz 

Vоrоnsоvun sərəncamı ilə Tiflisdə teatr adlandırılan bir bina tikildi.”   

Yerli dillərdə repertuar tərtib etmək üçün canişin üç kоmisyоn: gürcü, 

erməni və Azərbaycan kоmisyоnları yaratmağı əmr etdi. Azərbaycan 

kоmisyоnunun təşkili Mirzə Fətəliyə tapşırıldı.   

Axundоv, azərbaycanlıların içərisində başqa adam tapmadığı üçün özü 

kоmediya yazmağa başladı və bir ilin içərisində üç kоmediya: “Kimyagər”, 

“Müsyö-Jоrdan” və “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” (1267, hicri, 1850/51) 

əsərlərini, 1851-ci ildə “Hekayəti-xırsquldurbasan”, 1852-ci ildə “Sərgüzəşti-

mərdi-xəsis” (Hacı Qara), 1855-ci ildə “Təbriz vəkilləri” kоmediyalarını yazdı” 

(4, s. 338-339). 

Ə.Haqverdiyev o vaxta qədər Azərbaycan ədəbiyyatına fars şairlərindən 

Sədi və Hafiz yaradıcılığının təsir göstərdiyini bildirmiş, qeyd etmişdir ki, eyni 

təsirin nəticəsində əsasən qəzəllər və mədhiyyələr yazan Azərbaycan şairləri 

digər poetik formalardan xəbərsiz olmuşlar. Bəli,  “Mirzə Fətəli Axundovun 

həyat və fəaliyyəti” məqaləsində Ə.Haqverdiyev dünya ədəbiyyatından xəbərdar 

bir ədəbiyyatşünas kimi görünür və daha əhəmiyyətlisi isə yazıçının estetik 

görüşlərinin bu gün belə qeyd-şərtsiz qəbul edilməsidir. Görkəmli yazıçı 

Azərbaycan dramaturgiyasının yaradılmasında M.F.Axundzadə istedadını 

məxsusi dəyərləndirərək məsələyə bütün cəhətlər nəzərə alınmaqla belə aydınlıq 

gətirmişdir: “Teatr görmədən (о zaman Tiflisdə teatr yоx idi), səhnə ilə qətiyyən 

tanış оlmadan, Qоqоl və Mоlyerin əsərlərindən başqa heç bir şeylə tanış 

оlmadan belə nümunəvi kоmediyaları ancaq Mirzə Fətəli Axundоv kimi çоx 

böyük istedada malik bir adam yaza bilərdi. Mirzə Fətəli Axundоv Avrоpa 

mədəniyyətinin qızğın tərəfdarı оlduğu üçün, həmişə öz vətəndaşlarını bu 

mədəniyyətə qоvuşdurmaq arzusu ilə yaşayırdı. О yazmışdır: “Kim 

mədəniyyətin və sivilizasiyanın tərəfdarıdırsa – mən оnun quluyam; kim 

mədəniyyətin və sivilizasiyasının əleyhinədirsə – mən оndan uzağam” ( 4, s. 

339).  
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Əlbəttə, sovetlər dönəmində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nüma-

yəndələrinin Avropa və rus ədibləri ilə müqayisə edilməsi halına bol-bol rast 

gəlinməkdədir. Belə bir cəhəti Ə.Haqverdiyevin  “Mirzə Fətəli Axundovun 

həyat və fəaliyyəti” məqaləsidə də izləyirik. Bu hal, bəlkə də, zamanında gərəkli 

və lazımlı idi. Lakin o tipli təhlillərdə Azərbaycan yazarları sanki ikinci sırada 

dayanırdılar. Bununla belə, Azərbaycan yazarlarının dünya şair, nasir və 

dramaturqları ilə müqayisəsi xüsusi elmi səviyyə və məsuliyyət tələb edirdi. 

Ə.Haqverdiyev də M.F.Axundzadə yaradıcılığını dünya ədəbiyyatı müstəvisində 

dəyərləndirmək üsuluna üstünlük vermiş, bu məqamda elmi obyektivliyin 

maksimum səviyyədə qorunmasına çalışmışdır. Yazıçı bu nəticəyə gəlmişdir ki, 

Azərbaycan ədəbiyyatında ilk komediyaları yaradan M.F.Axundzafə XIX əsr rus 

yazıçısı Qoqolun və XVII əsr fransız dramaturqu Molyerin yaradıcılığından 

təsirlənmişdir: “Axundоvun kоmediyaları Qоqоl və Mоlyerin təsiri altında 

yazılmışdır. Bəzi mühərrirlər оnu Azərbaycan Mоlyeri adlandırırlar. “Aldanmış 

kəvakib” hekayəsini rus dilinə tərcümə edən Falev isə оna Azərbaycan Qоqоlu 

adı vermişdir. Оnların hamısı haqlıdır: “Aldanmış kəvakib” hekayəsində və 

“Təbriz vəkilləri” kоmediyasında о, Qоqоldur, qalan kоmediyalarında isə 

Mоlyerdir. Mirzə Fətəli Axundоv birinci zərbəni xalqın cəhalətdə qalmasının 

başlıca müqəssirləri оlan ruhanilərə endirmişdir. Mоlyerin “Tartüf” əsərinin 

təsiri altında о, gecə-gündüz dua оxuyaraq din pərdəsi altında gizlənən, 

həyasızcasına xalqı aldadıb sоyan fırıldaqçı Mоlla İbrahim Xəlil və оnun 

köməkçisi Mоlla Həmid surətlərini yaratmışdır. Mоlyerin “Xəsis” əsərinin təsiri 

altında о, “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” pyesində ölməz Hacı Qara surətini 

yaratmışdır” (4,  s. 343).  

Təqdirəlayiq haldır ki, Ə.Haqverdiyev yalnız ayrı-ayrı əsərləri daxilində 

dünya ədəbiyyatına dair faktları nəzər-nöqtəsinə çəkməklə kifayətlənməyib. 

Dünya, o cümlədən rus ədəbiyyatının Azərbaycanda tanıtdırılması işini gərəkli 

sayan ədib   “Maksim Qorkinin həyatı və yaradıcılığı” məqaləsini yazmış, 

müəyyən mənada ölkəmizdə rus ədəbiyyatına dair nəşr olunacaq dərsliklərdən 

birinin ilk mükəmmək oçerkini təqdim etmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ИМАН ДЖАФАРОВ 

А.XAГВЕРДИЕВ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В статье, подтверждающей связь A.Хагвердиева с мировой литературой, 

отмечается, что писатель считал важным и необходимым время от времени обогащать 
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наше национальное мышление знаниями о европейской литературе. А.Хагвердиев, 

занимающий видное место в истории азербайджанской литературы как автор 

художественной и эстетической мысли, еще в студенческие годы занимался переводами 

из русской литературы. Писатель в совершенстве овладел художественным опытом 

мировой литературы, в том числе и древнегреческих авторов.  А.Хагвердиев, хорошо 

знающий прогрессивные события европейской литературы, был глубоко знаком с 

творческими принципами французского писателя Мольера, представителя английской 

литературы Возрождения Шекспира, основателя нового стиля в русской литературе 

Гоголя, и на этой основе добился значительных успехов в истории нашего искусства. В 

произведениях Хагвердиева мы видим как он иногда в одном предложении упоминает 

европейских авторов.  Таким образом, писатель стремился обогатить нашу национальную 

художественную мысль темами, касающимися европейской литературы.  

Ключевые слова: Европа, интеграция, Хагвердиев колдовство, литература, фея, 

символика, представление, мир, Запад, критика. 

 

SUMMARY 

IMAN JAFAROV 

A.HAGVERDIEV AND WORLD LITERATURE 

In the article confirming A.Hagverdiyev’s connection with world literature, it is noted 

that the writer considered it important and necessary from time to time to enrich our national 

thinking with knowledge about European literature.  Being a student A.Hagverdiyev, who 

occupies a prominent place in the history of Azerbaijani literature as an author of artistic and 

aesthetic thought, was engaged in translations from Russian literature. The writer perfectly 

mastered the artistic experience of world literature, including ancient Greek authors.  

A.Hagverdiev, who knows well the progressive events of European literature, was deeply 

familiar with the creative principles of Moliere, the French writer, of Shakespeare, a 

representative of the Renaissance period of the English literature, of Gogol, the founder of a new 

style in Russian literatur, and on this basis achieved significant success in the history of our art. 

In the works of A.Hagverdiev, we see how he sometimes mentions European authors in one 

sentence.  Thus, the writer sought to enrich our national artistic thought with topics related to 

European literature.  

Keywords: Europe, integration, Hagverdiev witchcraft, literature, fairy, symbolism, 

representation, world, West, criticism. 
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BƏDĠĠ ƏDƏBĠYYATDA KÖHNƏLMĠġ SÖZLƏRĠN ĠġLƏNMƏSĠNƏ DAĠR  

 

 Məqalədə dilimizin ümumi inkiĢaf qanunauyğunluqlarından, dildə sözlərin arxaik fonda 

keçməsindən və bunu doğuran səbəblərdən bəhs olunmuĢdur. Həmçinin tarixi prosesdə dilin 

arxaik fonduna keçən sözlərin bədii ədəbiyyatda iĢlənməsi hallarından söz açılmıĢ, bədii 

əsərlərdən seçilmiĢ nümunələr əsasında təhlillər aparılmıĢdır. 

 Açar sözlər: arxaik fond, köhnəlmiĢ söz, ədəbi dil, dialekt və Ģivə, arxaizm 

 

Hər bir dil tarixi inkişaf prosesində yaranıb formalaşır, zənginləşir, öz söz 

ehtiyatını zənginləşdirir, inkişaf yolunda müəyyən sabitləşmiş dil normalarını 

formalaşdırır. Belə ki, dil, təbii prosesdir, inkişaf etməli, zənginləşməlidir. 

Bunsuz dil mövcudiyyətini qoruyub saxlaya bilməz. Azərbaycan dili də öz 

zəngin inkişaf yolu, stabil normaları ilə dünya dilləri içərisində öndə gedən 

yerini qoruyub saxlamışdır. Dilimizin keçdiyi tarixi inkişaf prosesində 

Azərbaycan dilinin inkişafı, zənginləşməsi mərhələlərində bu prosesə bilavasitə 

təsir göstərən ciddi amillər də mövcud olmuşdur. Bu mənada yaranmış tarixi-

siyasi vəziyyət, ictimai-siyasi durum, ədəbi-mədəni şərait də dilin inkişafına 

özünəməxsus şəkildə təsir göstərmişdir. İnkişaf prosesində təbii olaraq dilə yeni 

sözlər daxil olmaqla yanaşı dilin arxaik fonduna keçən sözlər də olmuşdur. Bu 

da öz növbəsində tarixi proseslərlə üzvü şəkildə formalaşmışdır. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycanda islam dininin qəbulu, islami dəyərlərin Azərbaycan mentalitetinə 

uyğunlaşması prosesindən sonra ərəb, daha sonra isə fars dili Azərbaycan 

ərazilərində də hakim dilə, şeir-sənət dilinə çevrilmişdir. Bu da öz növbəsində 

Azərbaycan dilinin inkişaf prosesinə öz təsirini göstərmişdir. Azərbaycan dilinə 

ərəb, fars dillərindən çoxsaylı sözlər keçmiş, dilimizin inkişaf qanunauyğunluq-

larına, daxili dinamikasına uyğunlaşaraq dilimizin işlək fonduna daxil olan 

sözlərlə yanaşı dilimizdə işləkliyini qoruyub saxlaya bilməyən, arxaik fonda 

keçən alınmalar da olmuşdur. Eləcə də Azərbaycanda Səfəvilər dövlətinin 

qurulması, Azərbaycan dilinin rəsmi dil kimi elan olunması nəticəsində XVI 

əsrdən etibarən dilimiz tarixinin ən güclü inkişaf dövrlərindən birini yaşamışdır. 

Bu tarixi-siyasi şəraitin nəticəsi olaraq əvvəlki-ərəb-fars dillərinin təsirində 

olduğu mərhələdən fərqli olaraq bu dövrdə Azərbaycan dili sürətli inkişaf dövrü 

keçmiş, dövlət idarəçiliyi sisteminin Azərbaycan dilində aparılması nəticəsində 

dilimizin məhz bu mərhələdəki inkişafı, zənginləşməsi əsasən öz sözlərimiz 

hesabına getmişdir. Bu dövrdə də dilimiz öz daxili imkanları hesabına inkişaf 

prosesində işləklik qazanan sözləri ümumişlək leksikasında qorumuş, 

dözümsüzlüyü ilə seçilən söz qurupları isə arxaik fonda keçmişdir.  

 Azərbaycan dilinin inkişaf prosesində diqqəti cəlb edən əhəmiyyətli 

proseslərdən biri də arxaikləşmə prosesidir ki, müasir dilçilik tədqiqatlarında 

arxaikləşmə prosesi lazımi şəkildə, bütün tərəfləri ilə tədqiqata cəlb olunma-
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mışdır. Dildə işləkliyini qoruyub saxlaya bilməyən söz qurupları arxaik fonda 

daxil olmuşdur. Amma dilin zənginləşməsində, inkişafında ən əhəmiyyətli 

istiqamət sayılan bədii söz sənətimiz zaman-zaman dilin arxaik fonduna keçmiş, 

yaxud dildə işlənmə tezliyi zəifləyən söz quruplarınin işlənməsi, yaşadılması 

baxımından lazımi funksiyasnı yerinə yetirmişdir.  

 Bədii ədəbiyyat dili zənginləşdirən, inkişafını təmin edən ən əhəmiyyətli 

vasitədir. Bədii ədəbiyyatda işlənən köhnəlmiş sözlərə də fikirimizcə iki 

istiqamətdən yanaşa bilərik. Birinci bu ki, tutaq ki, XV əsrdə yaşayıb yaratmış 

şair, görkəmli dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətainin əsərlərində köhnəlmiş sözləri 

diqqət mərkəzinə çəkirik. Diqqəti yönəldiləsi faktor odur ki, Xətainin əsərlərində 

arxaik söz kimi seçdiyimiz söz qurupları şairin yaşayıb-yaratdığı dövrdə 

işləkliyini itirmiş sözlərdir. İkinci qurup isə Xətainin dilində işlənən, amma 

günümüz üçün arxaik fondda olan söz quruplarıdır. Və bu iki söz qurupları 

arasında fərq olduğu kimi, bu söz quruplarına yanaşma da fərqli olmalıdır. Bu 

kontekstdən yanaşdıqda klassik ədəbiyyatımız bir də ona görə ən dəyərli 

xəzinədir ki, klassik ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrinin əsərlərində 

işlənən, günümüz üçün işləkliyini itirən sözləri özündə qoruyaraq günümüzə 

qədər daşımışdır.  

 Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli siması, hökmdar-şair olan Qazi 

Bürhanəddinin əsərlərinin dili də bu istiqamətdən yanaşdıqda zənginliyi ilə 

seçilir. Qazi Bürhanəddinin əsərlərinin dilində işlənən, amma günümüz üçün 

işləkliyinin itirmiş çoxsaylı sözlər vardır ki, bu sözlər özlüyündə dilçilik 

tədqiqatları üçün maraq doğurmaqla yanaşı təsniflənməsinə görə də diqqəti cəlb 

edir. Bu tipli sözlərin hər birinin dildə işlənmə tezliyi, işləkliyinin zəifləməsi 

prosesinin tarixi olduğu kimi arxaikləşməsinin də özünəməxsus səbəbləri bə 

bunu şərtləndirən tarixi və ictimai mühit var və bu səbəblərsiz sözlərin təhlili 

aparıla bilmədiyi kimi dilin inkişaf qanunauyğunluğu da izlənilə bilməz.    

 Qazi Bürhanəddinin dilində işlənən sözlər içərisində əsl Azərbaycan 

sözləri olan bir qurup sözlər vardır ki, onların bəziləri arxaik fonda daxil olsa da 

bir qismi hələ də dialekt və şivələrimizdə öz mövcudiyyətini qoruyub 

saxlamışdır.  

 Köhnəlmiş sözlər dilmizin lüğət tərkibində ən mühüm söz quruplarıdır ona 

görə ki,  bu sözlər həm də tarixi-siyasi şəraititn izlərini daşıyır. Azərbaycan 

dilinin lüğət tərkibində köhnəlmiş sözlər olaraq yaşayan arxaizmlər köhnəlmə 

dərəcəsinə, işləkliyini  qoruduğu müddətə, dailekt leksikasında qalmasına, 

səciyyələnməsinə görə bu şəkildə təsnifləndirilir:  

1. Sözün ikinci nominativ-törəmə mənasının fəallaşması; 

2. Çoxmənalı sözlərin mənalarından birinin təkmənalı sinonimləri ilə sıxış-

dırılması; 

3. Əsas məna mərkəzinin törəmə mənaya keçməsi; 

4. Eyni əşya və hadisənin bir neçə sözlə adlandırılması‚onlardan biri aktiv 

olur‚digəri passivləşərək köhnəlir və s. (1, s.  251-252) 

Qazi Bürhanəddinin dilində də Nizami, Həsənoğlu, Nəsimi, Xətai, Füzuli 

kimi görkəmli şairlərin dilində olduğu kimi zəngin leksik fond müşahidə 

olunmaqdadır. Şairin dilində işlənən arxaik söz quruplarını digər klassik 
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ədəbiyyatımızın nümayəndələrinin yaradıcılığında olduğu kimi müəyyən 

cəhətdən təsnifləndirə bilərik. Belə ki, Qazi Bürhanəddinin dilində işlənən, 

işləkliyinin itirmiş  əsl Azərbaycan sözlərini bir neçə qurpa ayırmaq olar:  

1. Müasir ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş sözlər; 

2. Semantik cəhətdən dəyişikliyə uğramış, yeni məna qazanmış sözlər; 

C) Müxtəlif fonetik dəyişikliyə uğramış‚yəni şəkilcə dəyişmiş sözlər.  

Sənətkarın əsərlərinin dilində işlənmiş, hazırda müasir ədəbi dilimizdə işləkliyini 

itirmiş sözlərdən bir neçəsinə nəzər salaq.  

Yazı- çöl, bayır, yaban. Sözə Qazi Bürhanəddinin dilində rast gəlinir, amma bu 

gün arxaik fonda keçmişdir. Həm çöl, bayır mənasında, həm də yazı 

yazmaq mənalarında işlənmişdir. 

Sənciləyin bən yara irməmişəm, 

Mən yazıya atduğum dərməmişmən. 

Ta dikən tolmayınca bağçada 

Bən anı balta ilə qırmamışmən (2, s. 681) 

Qeyd edək ki, yazı komponentinə klassik ədəbiyyatımızın bir çox 

sənətkarlarının dilində rast gəlinməklə yanaşı ulu söz abidəmiz olan “Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanında da təsadüf edilir. Yazı, yazi  və yazı-yaban şəkillərində 

işlənən söz çöl, səhra, düzən mənasını ifadə edir. Məsələn, Qazan aydır:  

Bir dəxi kimsə yazi yerdə yoldaş qoyub qaçmayə dedi. Ozan, evin tayağı 

oldur ki, yazidən-yabandən evə bir qonaq gəlsə, ər adəm evdə olmasə, ol onu 

yedirər, içirər, ağırlər (KDQ). Bu nümunəylə yanaşı qeyd edək ki, yazı 

komponentinə  Orxon-Yenisey yazılarında da rast gəlinir. yazı, 

yazü şəklində çöl, boĢluq mənasında işlənən söz Mahmud Kaşğarinin “Divani-

lüğəti-it türk” sözlüyündə  yazı, yazi şəklində boĢluq, açıqlıq mənasında öz 

əksini tapmışdır. Bununla yanaşı sözün fikrimizcə müəyyən cəhətdən dəyişikliyə 

uğramış variantına son orta əsrlərin –XVII-XVIII əsrlərin dastanlarında da 

təsadüf olunur ki, bu da sözün uzun müddət işləkliyini qorumasından xəbər 

verir. Qeyd edək ki, söz Müasir Azərbayacan dilinin dialekt və şivələrində də 

özünü qoruyub saxlamışdır. 

Tapu-xidmət. Sözə klassik ədəbiyyatımızda tez-tez rast gəlinir. Misal, 

Tapundan özgəyə and içmişüz, görəməzüz, 

Ayağunun tozı ilə kəfarər oldı bizə (2, s. 101). 

Qazi Bürhanəddinin dilində işlənən tapu komponenti haqqında 

tədqiqatlarda bu fikirlərə rast gəlmək olur. L.Budaqovun fikrincə, tau-

tapü feodal sistminə, əsasən, orta təbəqəyə mənsub adamlara torpaq sahibi 

olmaq üçün verilmiş sənəddir (14, s. 34). Qeyd edək ki, bu gün qardaş Türkiyə 

Respublikasında da mülkiyətə verilən sənəd tapu olaraq adlandırılır. 

A.K.Borakova isə tabuq səcdə etmək üçün əl basmaqdır (15, s. 67)- kimi fikirin 

üzərində dayanır. Qeyd edək ki, klassik ədəbiyyatımızda geniş şəkildə işlənən bu 

sözə dialektlərimizdə indi də rast gəlmək olur. Belə ki, həm məna, həm də şəkil 

dəyişməsi nəticəsində Naxçıvan dialektlərində işlənən tapı komponenti bu gün 

Culfa şivələrində çörək məhsulu, xamırdan hazırlanmış, təndirdə bada getmiş 

çörəyə verilən ad kimi öz mövcudluğunu qoruyub saxlamışdır. Tuyuğları ilə 

Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən Qazi Bürhanəddinin “Divan”ında 
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xidmət mənasında işlənən bu söz türk mənşəlidir, şairin şeirlərində, eləcə də 

digər bədii nümunələrdə hüzur, qulluq mənalarını da ifadə etmişdir.  

Eşik-qapı mənasında. Qapı mənasını ifadə edən sözə Mahmud Kaşğarinin 

“Divani-lüğəti-it türk” sözlüyündə rast gəlinmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanının dilində də qapı -eĢik  mənasında işlənmişdir. Məsələn, Beyrək aydır: 

– Sağdə oturan sağ bəklər, solda oturan sol bəklər eşikdəki inaqlər (KDQ). Sözə 

Xətainin, Füzulinin, Vaqifin, Zakirin dilində də rast gəlmək olur. 

Şəha, bənüm olur isən yəqin budur ki, olur 

Eşikdə bəndə fələklər mələk qulam əldə ( 2, s. 303) 

Qapundan ayru oldu Xətayi şikəstə hal, 

Ümmid ilən eşiginə dərmanə gəlmişəm ( 3, s. 142 )  

Nəzərdən keçirdiyimiz nümunələrdə eĢik sözü qapı, həyət-baca mənasında 

işlənmişdir. Bu söz də arxaik fonda daxil olmuş söz qurupu kimi klassik 

ədəbiyyatımızda çoxsaylı bədii nümunələrdə işlənməklə yanaşı, eyni zamanda 

dialektlərdə də öz varlığını qoruyub saxlamışdır. Azərbaycan dilinin Naxçıvan 

dialekt və şivələrində bu söz qapı, həyət mənasında hələ də işlənməkdədir. 

İrişmək-yetişmək‚ çatmaq mənasında. H.Mirzəzadə irişmək felindən danışarkən 

yazır: “XIV-XVIII əsrlərin yazılarında çatmaq‚ yetiĢmək mənalarında 

işlədilmişdir. Sonrakı dövrlərdə işləndiyini görmədik…”(4, s. 63). Naxçıvan 

dialekt və şivələrində iriĢmək -Ģit gülüĢ‚ istehzalı təbəssüm mənasında 

işlənməkdədir. Qeyd edək ki, sözün Naxçıvan dialektlərində işlənən variantı ilə 

bağlı mülahizələr müasir tədqiqatlarda da öz əksini tapmışdır(5, s. 69). Bu felə 

ulu söz abidəmiz olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında çatmaq‚ yetiĢ-

mək mənalarında rast gəlirik. Məsələn‚ Ağ-boz atlar minubən yortuşdilər. Bəy 

babası yaninə irişdilər (KDQ). Klassik ədəbiyyatımızda –Kişvərinin, Qazi 

Bürhanəddinin, Xətainin dilində də bu sözə rast gəlmək olar. Kişvərinin 

dilində çatmaq‚ qovuĢmaq mənasını ifadə edən sözün irmək variantına təsadüf 

olunursa, Xətayinin dilində Qulağuma gülşəndə bir avazə irişdi, Bülbüldənü 

bildüm ki, canum yaza irişdi ( 6, s. 205)-şəklində öz əksini tapır. 

Onu da vurğulayaq ki, klassik ədəbiyyatımızda geniş şəkildə işlənən, 

müxtəlif semantik və qramatik dəyişikliklərə uğrayaraq öz mövcudluğunu 

qoruyan bu söz eyni zamanda Ģit gülmək variantında dialekt və şivələrimizlə 

yanaşı XX əsr Azərbaycan yazıçılarının əsərlərində də işlənmişdir.   

 Beləliklə zaman-zaman dilimizdə işləklik qazanan, müəyyən tarixi 

proselərin nəticəsində arxaik fonda keçən sözlər klassik ədəbiyyatımızda 

işlənmişdir ki, bu sözlərin semantik dəyişmələri də ədəbi nümunələrdə 

izlənilməkdədir. 
 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı: Nurlan, 2005, 452 s. 

2. Qazi Bürhanəddinin “Divan”. Bakı: Öndər, 2005, 726 s. 

3. Şah İsmayıl Xətai. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-qərb, 2005, 382 s. 

4. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi rammatikası. Bakı: AU nəşri, 1990, 376 s. 

5. Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələri. I cild. Bakı: AMREA nəşriyyatı, 1967, 

281s. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

6. Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri, 6 cilddə, II cild. Bakı: Şərq-qərb, 2005. 

7. Mahmud Kaşğari “Divanü lüğat-it-türk”. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan: Ramiz Əskər. I 

cild. Bakı: Ozan, 2006, 512 s. 

8. Kitabi-Dədə Qorqud, tərtib edən: H.Araslı, Bakı: Azərnəşr,1962, 176 s. 

9. Kişvəri. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2004, 176 s 

10.Molla Pənah Vaqif. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq -Qərb, 2004. 

11. Şirəliyev M. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı: Şərq-Qərb, 2008, 415 s. 

12.Будагов Л.З. Сравителный словар турецко-татарских наречий Т.2, Санкт-Петербург: 

1871, 415 с 

13. Бороков А.К. Бадапал-лугат словар Тали Имани Тератскво. Москва: 1991. 

 

РЕЗЮМЕ 

НИДЖАТ ЯКУБОВ 

ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ УСТАРЕВШИХ СЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье говорится об общих закономерностях развития нашего языка, о переходе 

слов в языке на архаический фонд и о причинах, порождающих это. Также были раскрыты 

случаи употребления в художественной литературе слов, вошедших в архаический фонд 

языка в историческом процессе, проведен анализ на основе отобранных примеров из 

художественных произведений. 

Ключевые слова: архаичный запас, устаревшее слово, литературный язык, диалект 

и сленг, архаизм    

 

SUMMARY 

NICAT YAQUBOV 

ON THE USE OF OBSOLETE WORDS IN FICTION 

 The article analyses the general laws of the development of our language, about the 

transition of words in the language to an archaic foundation and about the reasons that give rise 

to this. The cases of the use in fiction of words included in the archaic fund of the language in 

the historical process were also revealed, an analysis was carried out based on selected examples 

from works of fiction. 

 Keywords: archaic stock, obsolete word, literary language, dialect and slang, archaism  

 

 
 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 4 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 4 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 4 

 

UOT 811.41                                                                                          FƏXRƏDDĠN EYLAZOV  

AMEA Naxçıvan Bölməsi  

eylazov.f@gmail.com  

 

NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN YEDDĠ GÖZƏL ƏSƏRĠ VƏ ONUN  DÜNYA  

KĠTABXANALARINDA SAXLANILAN  MĠNĠATÜRLƏRĠ HAQQINDA 

 

Azərbaycanın dahi Ģairi Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında parlaq səhifə açmıĢ nadir 

Ģəxsiyyətlərdəndir. Nizami poeziyası əsrlərdən bəri əbədiyaĢarlıq nümunəsi kimi dünya 

mədəniyyətinə, ədəbiyyatına ölməz incilər bəxĢ etmiĢdir. Onun xalqımızın mədəni sərvətinə 

çevrilən əsərləri Azərbaycanla yanaĢı, dünya xalqlarının da tarixi keçmiĢini və adət-ənənələrini 

özündə əks etdirir. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”Toplusu və o cümlədən “Yeddi gözəl” əsərinin 

əlyazma nüsxələrini bəzəyən Təbriz, ġiraz, Herat, Ġsfahan, Yəzd, Buxara və digər Ģəhərlərdən 

olan miniatürçü-rəssamların ilham qaynağı olması poemanın müxtəlif səhnələrini əks etdirən 

əsərlər yaranmasının əsasını təĢkil edir. Məqalədə Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsəri və 

onun dünya kitabxanalarında saxlanılan miniatürləri haqqında bəhs olunur. 

Açar sözlər: Xəmsə, miniatür, yeddi gözəl, dünya kitabxanaları, əlyazma nüsxələrini 

 

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”toplusuna daxil olan dördüncü poeması 

“Yeddi gözəl” (farsca هفت پیکر, translit. Həft Peykər), 1197-ci ildə, fars dilində 

yazılmışdır. Nizami bu poemanı  Ağsunqurlar sülaləsindən olan Marağa 

hakimi Əlaəddin Körpə Arslana həsr etmişdir. Poemanın adını həm "Yeddi 

Portret", həm də "Yeddi Gözəl" kimi tərcümə etmək olar. Əsərin 

adında metaforizm vardır. Nizami bilərəkdən əsərə bu cür iki anlamlı ad 

vermişdir (1, s. 96). Poema həm də "Yeddi Gümbəz", Baburnamədə "Həft 

Elahah" (Yeddi İlahə)   ıda  ilə tanınır (2, s. 129). 

Əsərin süjetinin əsasında Sasani şahı Bəhram Gur (420–439) haqqında 

əfsanə durur. Poemanın demək olar ki, yarısı, qədim mifologiyaya uyğun olaraq 

hərəsi bir planetə və ya həftənin gününə uyğun rəngli saraylarda yaşayan yeddi 

gözəlin hekayələrindən ibarətdir (3, s. 132). “Yeddi gözəl” poeması erotik 

ədəbiyyatın şah əsərlərindən biri olsa da, ciddi əxlaqi – mənəvi anlama malikdir. 

Uzun müddət yolu gözlənilən Bəhramın doğulmasından sonra təlim və 

tərbiyə görməsi üçün onu ərəb hökmdarı Nemanın yanına göndərirlər. Nemanın 

göstərişi ilə yeni, möhtəşəm saray Karnak inşa olunur. Bir gün sarayın 

otaqlarından birində Bəhram yeddi müxtəlif ölkədən olan yeddi şahzadənin 

portretlərini görür və aşiq olur (2, s. 161). 

Atasının ölümündən sonra Bəhram İrana qayıdır və taxta çıxır. 

Hakimiyyətə gəldikdən sonra Bəhram yeddi şahzadənin axtarışına başlayır, 

onları tapır və evlənir. O, memarlara yeni arvadlarının hər biri üçün möhtəşəm 

sarayların inşa olunmasını əmr edir. Memarlar bildirirlər ki,  astrologiyaya görə 

yer kürəsinin hər hissəsi bir planetin idarəsi altındadır və Bəhrama məsləhət 

görürlər ki, sarayların hər birini gözəllərin gəldikləri ölkələrə təsir edən 

planetlərin rənginə uyğun bəzətdirsin. Əvvəl Bəhram bu təklifə şübhə ilə 

yanaşsa da, sonradan arvadları üçün belə sarayların inşa olunmasına razılıq verir 

(1, s. 130). İnşaat işlərinin tamamlanmasından sonra gözəllər öz saraylarında 
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məskunlaşırlar. Bəhram həftənin hər gününü gözəllərdən birinin yanında keçirir: 

şənbə günü qara günbəzli sarayda Saturnun hökm etdiyi Hindistan gözəli ilə, 

bazar günü sarı günbəzli sarayda Günəşin hökm etdiyi Türküstan, Çin, gözəli ilə, 

Bazar ertəsi yaşıl günbəzli sarayda Ayın hökm etdiyi Xarəzm gözəli ilə, 

çərşəmbə axşamı qırmızı günbəzli sarayda Marsın hökm etdiyi Slavyan gözəli 

ilə, çərşəmbə günü firuzəyi günbəzli sarayda Merkurinin hökm etdiyi Məğrib 

gözəli ilə, cümə axşamı səndəl ağacı rəngli günbəzli sarayda Yupiterin hökm 

etdiyi Rum (Bizans) gözəli ilə və cümə günü ağ günbəzli sarayda Veneranın 

hökm etdiyi İran gözəli ilə. Bəhram gözəllərin yanına gələrkən onların 

saraylarının rənginə uyğun paltar geyinir. Şahzadələrin hər biri sarayın rənginin 

yaratdığı əhvala uyğun hekayələr danışır (2, s. 73). Novella-hekayələrin hər 

birinin məzmunu sevgi olsa da, qara gümbəzli saraydan ağ gümbəzli saraya 

doğru irəlilədikcə kobud ehtiraslı sevgi, ülvi ilahi sevgiyə dəyişir (4). Bəziləri 

bununla şairin insanın qaranlıqdan işığa, təmizliyə doğru keçməli olduğu yolu 

göstərdiyini düşünürlər. Təbii olaraq şah da bu yola keçərək yüksək mənəvi 

keyfiyyətlər qazanır. Acı, məğlubiyyət, xəyanət və digər hissləri yaşayan 

Bəhram macəra həvəskarı olan bir adamadan müdrik hökmdara çevrilir (5, s. 

130). Beləliklə, poemanın ikinci mövzu xətti yüngül xasiyyətli Bəhramın, 

özbaşınalıq və zorakılıqla mübarizə aparan ədalətli hökmdara çevrilməsidir (4, s. 

19). Lakin, şahın öz arvadları ilə məşğul olduğu müddətdə illər keçir və onun 

vəzirlərindən biri taxtı ələ keçirir. Bəhram görür ki, onun hökmdarlığında işlər o 

qədər də yaxşı deyil, qonşu hökmdarlar isə onun dövlətinin ərazisini tutmağa 

çalışırlar. Baş verən hadisələri təhlil edən bəhram vəzirin bütün pis işlərin 

günahkarı olduğunu düşünür. O, qəddar vəziri ölüm cəzasına məhkum edir və 

ölkəsində qayda-qanun yaradır. Bundan sonra, Bəhram arvadları üçün inşa 

etdirdiyi yeddi sarayı tanrıya ibadət üçün yeddi zərdüştülük məbədinə çevirmək 

qərarına gəlir, özü isə ova çıxır və dərin mağarada itir. Mağarada vəhşi eşşəyi 

(gur) tapmağa çalışan Bəhram öz qəbrini (gor) tapır (1, s. 206). 

Poemanın yazılma tarixi mübahisəlidir. Baxmayaraq ki, Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığının tacı hesab etdiyi “İsgəndərnamə”ni 1202-ci ildə tamamlamışdır, 

məhz "Yeddi gözəl"in şairin son əsəri olması iddia edilir (5, s. 52). Əsərin 

başlanğıcında Nizami Körpə Arslanın göndərdiyi qasidin gələrək şahın təklifini 

çatdırmasını təsvir edir. Bu poema qeyri-adi incəliyi ilə seçilməli idi. Sifarişin 

yaxşı yerinə yetiriləcəyi təqdirdə, şairə böyük hədiyyə də vəd olunmuşdu. 

Həmçinin, Nizamiyə mövzü seçimi azadlığı da verilmişdi (4, s. 121). 

Əsrlər boyunca "Yeddi gözəl" əsərinin əlyazma nüsxələrini bəzəyən 

Təbriz, Şiraz, Herat, İsfahan,Yəzd, Buxara və digər şəhərlərdən olan miniatürçü-

rəssamlar poemanın müxtəlif səhnələrini əks etdirən əsərlər yaratmışlar. Uzun 

müddət bu rəssamlar arasında "Bəhram şir ovunda", "Bəhramın əjdahanı 

öldürməsi", "Bəhram ovda", "Bəhramın tacı qoruyan şirlərlə mübarizəsi" kimi 

mövzular daha məşhur olmuşdur. Bu süjetlərə daha çox yer verilməsi ənənəsi 

1197-ci ildə Nizaminin poemanı tamamlamasından sonra formalaşmışdır. Bu 

süjetlərə həm də Firdovsinin“Şahnamə”sinin əlyazma nüsxələrində tez-tez rast 

gəlinir (3, s. 109). Uzun müddət Bəhramın əjdaha ilə təsvir edilməsi səhnələri 

geniş yayılmışdır. Bu süjet XV əsrdə məşhur rəssam Behzad tərəfindən 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

(Londonda Britaniya kitabxanasında saxlanılır) və 1444–1445-ci illərdə Yəzd 

miniatür məktəbinə məxsus naməlum rəssam tərəfindən (Mançestrdəki Con 

Raylen kitabxanasında saxlanılır), 1675-ci ildə Məhəmməd Zamanı tərəfindən 

(Britaniya muzeyində saxlanılır) çəkilmiş miniatürlərdə rast gəlmək 

mümkündür. Məhəmməd Zaman tərəfindən işlənmiş miniatürdə Avropa kətan 

rəssamlığının təsiri hiss edildiyindən həmin miniatür bu səhnənənin təsvir 

olunduğu ənənəvi miniatürlərdən ciddi şəkildə fərqlənir (əjdaha atlının ayağı 

altında göstərilib ki, bu da fars rəssamlığı üçün ənənəvi deyil) (2, s. 103). 

Behzadın çəkdiyi miniatürdə isə personajlar peyzajla müqayisədə kiçildilib ki, 

elementlərin yerləşdirilməsində sıxlığa yol verilməyib və bu da uzunsov 

miniatürdə genişlik təsiri yaradır. Əjdaha və at qismən göstərilsə də, Bəhram tam 

təsvir olunub. Bu miniatürdə Behzadın ətraf mühitin insana nəzərən 

formalaşdırılmasına əsaslanan yeni dünya görüşü əks olunur və Bəhramın bu 

təsviri sayəsində həmin görüş sonradan geniş yayılır (5, s. 85). 

Yeddi gözəl" poemasına miniatür çəkən rəssamlar arasında Bəhramın ov 

etməsi səhnəsi də məşhur olmuşdur. Qeyd edək ki, Bəhramın ov etməsi səhnəsi 

yalnız miniatürlərdə deyil, digər janrlarda (məsələn tarixi) olan əsərlərin 

bəzədilməsi üçün də istifadə edilmişdir. Məsələn, "Yeddi gözəl" poemasından 

Bəhrama aid miniatür  Təbərinin “Salnaməsi”nin Nyu-Yorun Metropoliten 

muzeyində saxlanan əlyazmasının bəzədilməsi üçün istifadə olunmuşdur (2, s. 

48). Lakin, "Fitnənin öküzü qaldırması" miniatürünə yalnız "Yeddi gözəl" 

əlyazmalarında rast gəlinir. "Bəhramın Fitnəni sərkərdəyə verməsi" səhnəsinə-

Sultan Məhəmmədin çəkdiyi Təbriz miniatüründə (1527, Topqapı kitabxanası, 

İstanbul) və naməlum rəssam tərəfindən işlənmiş İsfahan miniatüründə (Rusiya 

Milli Kitabxanası, Sankt-Peterburq) rast gəlinir. Fitnə və öküzün təsviri 

poemanın özünəməxsus simvollarından birinə çevrilmişdir. Bu səhnənin ənənəvi 

təsviri poemanın bütün məzmununu ifadə edir. XV əsrin birinci yarısında İran 

rəssamlığının cənub miniatür məktəblərində "Fitnənin öküzü qaldırması" 

səhnəsinin bir neçə variantı işlənmişdir. 1442-ci ilə aid Yəzd miniatüründə (Keyr 

kolleksiyası) Fitnənin öküzü çiynində yox, əlində daşıdığı göstərilib. 1435-ci ilə 

aid İsfahan miniatüründə (Çester Bitti Kitabxanası, Dublin) və XV əsrə aid Şiraz 

miniatüründə (Dövlət Kitabxanası, Berlin) isə Bəhram və Fitnəni ayıran əfsanəvi 

altmış pilləkən göstərilməmişdir (4, s. 31).  

Rəssamların tez-tez müraciət etdikləri süjetlərdən biri də Bəhramın 

hökmdar tacı uğrunda döyüşməsidir. Bu miniatürlərdə Bəhramın şirlərlə 

döyüşməsi göstərilir. Xəmsənin 1481-ci il əlyazmasında (Rusiya Milli 

Kitabxanası) yer alan miniatürdə bir detal istisna olmaqla bu süjet ənənəvi 

şəkildə verilir: arxa planda sahibini gözləyən hökmdar taxtı, taxtın qarşısında isə 

onu qoruyan şirlər, lakin şirlər zəncirlənmiş şəkildə göstərilib ki, bu mövzu üçün 

qeyri-adidir. 1671-ci ilə aid Mavəraünnəhr miniatüründə (Çester Bitti 

kitabxanası) Bəhram öldürdüyü şirlərin yanında dayanaraq qazandığı tacı 

nümayiş etdirir (3, s. 143). 

Bəhramın gözəllərin saraylarını ziyarət etmələri süjetlərində rəssamların 

diqqətini daha çox əyləncə səhnələri çəkmişdir. Gözəllərin söylədikləri 

hekayələrin süjetlərinə isə nadir hallarda diqqət yetirilmişdir. Bəhram və yeddi 
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gözəl mövzusunda olan miniatürlər daha çox koloritli həlli ilə diqqəti çəkir. 

1435–1436-cı illərə aid İsfahan "Antologiya"sında Bəhram altı dəfə at üstündə 

gözəllərin sarayları önündə təsvir edilir. Lakin, Bəhram daha çox gözəllərlə 

birgə ya təbiət qoynunda, ya da köşkdə təsvir edilir. 

Gözəllər tərəfindən nəql edilən hekayələr fantastik məzmuna malikdir. 

Həmçinin onlar folklor materialı əsasında işlənmişlər. Ənənəvi ədəbi süjetlərdən 

fərqli olaraq bu hekayələr təsviri sənətdə stabil yer tuta bilməmişlər, lakin 

onların təfsiri orijinallığı və ixtiraçılığı ilə seçilir. Bu isə, hər şeydən əvvəl ona 

əsaslanır ki, ədəbi material özü-özlüyündə qeyri-adidir (4, s. 90).  

Xəmsənin 1648-ci ilə aid əlyazma nüsxəsində (Rusiya Milli Kitabxanası) 

Mahanın (Firuzəyi saray) qulyabanilər ölkəsində sərgüzəştləri təsvir olunub: 

təsvirdə tilsimli bağa gəlmiş mahanın ifrit tərəfindən qucaqlanması göstərilir. 

Mahanı qucaqlamış canavar adama bənzər bədheybət ulduzların sayrışdığı, 

ilanların ağaca dolandığı qeyri-adi mühitdə daha güclü və sirrli görünür. 

Xəmsənin XV əsrin 40-cı illərində Yəzddə hazırlanmış əlyazma nüsxəsi 

(Topqapı kitabxanası) digər əlyazmalardan fərqli bir xüsusiyyətə malikdir: belə 

ki, bu əlyazmada təkcə gözəllərlə kef məclisləri yox, həm də onların danışdıqları 

hekayələrə çəkilmiş miniatürlər yer almışdır (5, s. 126). 

Bişrin Malihi xilas etmək cəhdi haqqındakı hekayəni XV əsrin sonlarından 

etibarən quyunun içində cəsəd şəklində təsvir edirdilər. Lakin, XV əsrə aid 

Təbriz miniatüründə yalnız təəccüblü şəkildə yerə baxan Bişr göstərilmişdi. Ağ 

sarayda danışılan hekayayə (Gənclərin çimən qızları izləmələri) çəkilmiş 

miniatürdə (Topqapı kitabxanasındakı əlyazma) rəssam iki səhnəni bir əsərdə 

vermişdir, belə ki, miniatürün aşağı hissəsində çimən qızlar, yuxarı hissəsində 

isə onları izləyən gənclər göstərilib. Bu təsvir miniatür sənətində, müxtəlif 

hadisələrin bir səhifədə təsvir edilə biləcəyini göstərir.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРЕДДИН ЭЙЛАЗОВ 

О ПРОИЗВЕДЕНИИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ «СЕМЬ КРАСАВИЦ» И ЕГО 

МИНИАТЮРАХ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТСЯ  В МИРОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви - один из редких личностей, 

который открыл яркую страницу в мировой литературе. Поэзия Низами с незапамятных 

времен, как образец вечности, подарила мировой культуре и литературе бессмертные 

жемчужины. Его произведения, ставшие культурным достоянием нашего народа, 
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отражают историческое прошлое и традиции не только Азербайджана, но и народов мира. 

Сборник Низами Гянджеви "Хамса", в том числе художники-миниатюристы из Тебриза, 

Шираза, Герата, Исфахана, Йезда, Бухары и других городов, украшающие рукописные 

копии «Семи красавиц», являются источником вдохновения и составляют основу создания 

произведений, отражающих различные сцены поэмы. В статье рассказывается о 

произведении Низами Гянджеви "Семь красавиц"  и его миниатюрах, которые хранятся  в 

мировых библиотеках. 

Ключевые слова: «Хамса», миниатюра, «Семь красавиц», мировые библиотеки, 

рукописные экземпляры 

 

SUMMARY 

FAKHRADDIN EYLAZOV 

ABOUT NIZAMI GANJAVI’S WORK “SEVEN BEAUTIES” AND 

HIS MINIATURES KEPT  IN THE WORLD LIBRAIES 

Azerbaijan's great poet Nizami Ganjavi is one of the unique personalities who opened a 

bright page in world literature. For centuries, Nizami's poetry has given valuable pearls to world 

culture and literature as an example of eternity. His works, which have become a cultural 

treasure of our people, reflect the historical past and traditions of the peoples of the world, as 

well as Azerbaijan. Nizami Ganjavi's "Khamsa", as well as miniature artists from Tabriz, Shiraz, 

Herat, Isfahan, Yazd, Bukhara and other cities, who decorated the manuscripts of the “Seven 

Beauties”, are the source of inspiration for the various scenes of the poem. The article discusses 

Nizami Ganjavi's “Seven Beauties” and his  miniatures kept  in the world libraries. 

Key words: Khamsa, miniature, “Seven beauties”, world libraries, manuscripts 
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MĠRZƏ FƏTƏLĠ AXUNDOVUN ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ TƏDRĠSĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Bu məqalədə M.F.Axundzadənin orta məktəb ədəbiyyat dərsliklərində tədrisinə dair 

yazılmıĢdır. Orta məktəb dərsliklərində Axundovun həyat və yaradıcılığının tədrisinə dair 

araĢdırmalar aparılmıĢ, bu mövu ilə bağlı problemlər üzə çıxarılmıĢdır. Məqalədə Axundzadənin 

həyatı və yaradıcılığının tədrisinə kömək məqsədi ilə elmi və bədii ədəbiyyatların, o cümlədən, 

əyani vasitələrin adları verilmiĢdir. Bədii əsərlərin çap olunduqları kitablar, qəzet və jurnalların 

adları da qeyd olunmuĢdur.  

Açar sözlər: M.F.Axundov, orta məktəb, tədris problemləri, dərslik 

 

Hər şeydən əvvəl bilməliyik ki, Mirzə Fətəli Axundzadə ədəbiyyat 

tariximizdə xüsusi yeri olan mütəfəkkirdir. Axundzadə klassik ədəbiyyatla yeni 

ədəbiyyat arasında keçid rolu oynamışdır. O istər fəlsəfi, istər bədii, istərsə də 

elmi əsərləri ilə ədəbiyyatda yeniliklərin banisinə çevrilir. O, dramaturgiyanın, 

yeni tipli milli nəsrin banisi, eyni zamanda ədəbi tənqidin ilk sistemli 

nümunələrini yaradan bir şəxsiyyətdir. 

Axundzadənin əsərləri müstəqillik dövrünə kimi dəfələrlə kril əlifbası ilə 

çap olunmuş, müstəqillikdən sonra bu iş daha geniş vüsət almışdır. Onun əsərləri 

hələ Çar müstəmləkəçiliyi dövründə səhnələşdirilmiş, teatrımızın yaranmasında 

onun komediyaları əsas olmuşdur. 

M.F.Axundzadənin əsərlərinin bütövü insani keyfiyyətlərin təbliği 

üzərində qurulmuşdur. Mütəfəkkirin əsas ideyası savadlı və dünyagörüşlü insan 

formalaşdırmaq hesab oluna bilər. Onun əsərlərinin mövzusu yazıldığı dövr 

üçün nə qədər aktualdırsa, bu gün üçün də bir o qədər aktualdır. Bu əsərlərdəki 

müasirliyə, elmə, savada çağırış bu gün də insanları fanatizmin caynaqlarından, 

gerilikdən uzaqlaşdırır. 

Gördüyümüz kimi Axundzadənin əsərlərinin tədrisi olduqca əhəmiyyətli-

dir. Birincisi ona görə ki, Axundzadənin həyat və yaradıcılığını öyrənməliyik, 

ikincisi onun əsərləri bir başa insani dəyərlər üzərində qurulmuşdur. Bəs, 

görəsən, orta məktəblərdə Axundzadə necə tədris olunur? Əvvəla Axundzadənin 

adının çəkildiyi dərslikləri vərəqləyək. Beşinci sinifdə bir çox azərbaycanlı şair 

və yazıçıların, o cümlədən, Mark Tven, Cek London kimi dünya ədəbiyyatı 

nümayəndələrinə rast gəlsək də Axundzadə haqqında heç nə yox idi. Altıncı 

sinif ədəbiyyat dərsliyində də vəziyyət eynidir. Qədim dövrdən ən yeni dövrə 

qədər yazıçı və şairlər, onların əsərləri  haqqında məlumat verilsə  də Axundzadə 

və əsərləri haqqında heç nəyə rast gəlmədik. Təəssüf ki, 7, 8, 9-cu sinif 

dərsliklərin də vəziyyət eynidir. Doğrudur, səkkizinci sinif dərsliyində 

“Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü” başlıqlı yazıda Axundzadə 

haqqında bir cümlə var. “1873-cü ilin martın 10-da M.F.Axundzadənin 

“Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran”, aprelin17-də “Hacı Qara” əsərlərinin 

http://www.zaminbabazade@gmail.com/
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tamaşası təşkil edildi. Bununla da milli teatrın əsası qoyuldu” (səkkizinci sinif 

ədəbiyyat dərsliyi səh 76). Gördüyümüz kimi bu məlumat olduqca qısadır.  

Axundzadənin adı ilə qarşılaşmağımız onuncu sinif dərsliyində oldu. Onu 

da qeyd edək ki, 10 və 11-ci sinif ədəbiyyat dərslikləri qədim dövrdən ən yeni 

dövrə qədər olan Azərbaycan ədəbiyyatını xronoloji ardıcıllıqla əhatə etdiyindən 

11-ci sinifdə də Axundzadənin adı yoxdur.  

10-cu sinif dərsliyində Axundzadənin həyatı haqqında qısa məlumat 

verilmiş, ailəsi və müəllimləri ilə bağlı məsələlər özünə yer tapmışdır. Onun 

Şəki şəhərində doğulduğu və atası Məmmədtağının anası Nanə xanımın adı 

çəkilmişdir. M.F.Axundzadə anasının əmisi Axund Hacı Ələsgərin himayəsində 

yaşadığı verilsə də bunun səbəbi izah olunmur. Dərslikdə Axund Ələsgərin 

Mirzə Fətəlini Tiflisə gətirib Şərq dilləri üzrə mürtəcim işinə qoymasından, 

Axundzadənin Tiflisdə qəza məktəbində müəllim işləməsindən də söhbət açılır.  

Dərslikdə Axundzadənin ömrünün son dövrləri haqqında da qısaca 

məlumat verilmişdir. “Mirzə Fətəli ömrünün sonlarında hökumət əleyhinə 

fəaliyyətdə günahlandırılaraq haqsız yerə işdən çıxarılmış, ağır xəstəlikdən sonra 

1878-ci ildə vəfat etmişdir. O, Tiflisdəki müsəlman qəbiristanlığında, müəllimi 

Mirzə Şəfi Vazehin qəbrinin yanında dəfn olunmuşdur” (3, s. 96).  

Çətin mübarizələr içərisində ömür sürən Axundzadə haqqında cild-cild 

kitablar yazmaq olar. Orta məktəb dərsliyində daha çox məlumat verilə bilərdi, 

lakin nə qədər çox məlumat verilsə də onun həyatını tam əks etdirmək olduqca 

çətin məsələdir. Digər tərəfdən müəlliflər illik dərs saatlarını və şagirdlərin yaş 

səviyyələrini nəzərə alaraq məlumatları bu cür qısa təqdim ediblər. Ancaq elə 

məsələlər var ki, istər Axundzadənin həyatı, istərsə də bədii və elmi yaradıcılığı 

ilə bağlı onları şagirdlərə çatdırmaq lazımdır. Bu zaman fənn müəllimlərinin 

üzərinə böyük iş düşür. Belə  ki, müəllim əlavə məlumatlar toplayaraq şagirdlərə 

yeni bilgilər verə bilər. Bunun üçün müəllim M.F.Axundzadənin 4 cild seçilmiş 

əsərlərindən (Şərq-Qərb nəşriyyatı Bakı 2005), Feyzulla Qasımzadə “XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” ndən (maarif nəşriyyatı, Bakı 1966), yenə 

Feyzulla Qasımzadənin “Mirzə Fətəli Axundzadənin həyat və yaradıcılığı” 

(Azərnəşr Bakı 1962) kitablarından istifadə edə bilər. 

Müəllim Axundzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edən bədii əsərlərin 

oxusunu da məsləhət görə bilər. Bu iş həftə sonları, payız, qış və yay tətilində, 

sinifdənxaric oxu prosesində və məktəblərdə təşkil olunan ədəbiyyat 

dərnəklərində həyata keçirilə bilər. Müəllim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 

“Xəyalat” (Ə.Haqverdiyevin Seçilmiş əsərləri II cild 2005) Çingiz Hüseynov 

“Fətəli fəthi” (Fətəli fəthi romanı 1986) Hüseyn (Arif) Hüseynzadə “Ürəklər 

birləşəndə” (Seçilmiş əsərləri 1975) poeması, Əli Kərim “Qarlı qış axşamında” 

(Seçilmiş əsərləri I cild 1981) poeması, Qasım bəy Zakirin Axundzadəyə yazdığı 

adsız şeirləri (Əsərləri 1953), Mahmud Tofiq “Kəpənək gözəlliyi” əsəri, Şəfayət 

Mehdiyevin “Mirzə Fətəli” pyesi (Ərk qalası 2012), Əlisa Nicat “Gəncəli 

müdrik” (2018), “Mirzə Şəfi”(1984) romanları, Bəxtiyar Vahabzadənin “Payız 

düşüncələri”(1974)şeiri, Məhəmməd Hüseyn Bəxtiyarın “Səbuhi”(Ədəbiyyat və 

incəsənət qəzeti 1983 21 oktyabr), Balaş Azəroğlunun “Şərqin 

kəvakibi”(Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti 1988 28 oktyabr), Tofiq Mahmudun 
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“Zülmətdə yanğın”(Azərbaycan jurnalı 1962 №8), Əli Tudənin “Məşəl olan 

qələm”(Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti 1962 29 sentyabr), Emil Azərin “Səbuhi”, 

Atif Zeynallının “Səbuhinin qəzəbi”(Elə arxalan Bakı yazıçı 1978), Ağacəfər 

Həsənlinin “Qəflət yuxusundan oyatdın  Şərqi” və s. bədii əsərlərin oxusunu 

təşkil edə bilər. Göründüyü kimi adları çəkilən bu əsərlər müxtəlif kitab və 

mətbuat orqanlarında çap olunmuşdur. Müəllim bu əsərlərin adlarını və onların 

yerləşdiyi kitab və mətbu orqanlarının adlarını bilməlidir. 10-cu sinif 

Azərbaycan dili proqramında tədrisinə iki saat ayrılan “Qəzet materiallarının 

araşdırılması (praktik iş)” mövzusunda Axundovun həyatı və yaradıcılığı 

haqqında olan bu əsərlər araşdırılaraq mütailə edilə bilər.   

Axundzadənin həyatının öyrədilməsi prosesində müəllim Axundzadənin 

həyatı haqqında çəkilən sənədli filmlərə də yer verə bilər. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Axundovun 200 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında” imzaladığı sərəncam əsasında Anarın 

ssenarisini hazırladığı “Sübhün səfiri” filmi şagirdlərə nümayiş etdirilə bilər.  

Axundzadənin əsərləri haqqında da məlumat azdır. Əsərlər haqqında 

ümumi məlumat verilmiş, əsərin ideyası və məzmunu bir neçə cümləyə 

sıxışdırılmışdır. Onun əsərlərindən ikisi “Hekayəti-Müsyo Jordan Həkimi-

Nəbatat və dərvişi Məstəli şah Cadukuni-məşhur”, “Aldanmış Kəvakib” əsərləri 

ixtisarla və sadələşdirilmiş formada verilmişdir. Hər iki əsərin sonunda obrazlar 

aləmi və bu əsərlərin bədii xüsusiyyətləri haqqında fikirlər verilmişdir.  

Müəllim əlavə olaraq Axundovun komediyalarını internet vsitəsilə 

nümayiş etdirə bilər, Axundzaənin seçilmiş əsərləri məktəb kitabxanasından əldə 

olunduqdan sonra onların rollar üzrə oxusu da təşkil oluna bilər. Dərnəklərdə də  

bu əsərlərin oxusu təşkil oluna və tamaşaları hazırlana bilər.  

Əvvəldən də dediyimiz kimi Axundzadənin həyatı və əsərlərini öyrənmək 

olduqca vacibdir. Onun daim vətən üçün çalışdığı, əsərlərində geriliyin, 

cəhalətin pisləndiyi bizə məlumdur. Biz bu məlumatları şagirlərə aydın 

çatdırmaq üçün yuxarıdakı əsər və filmlərdən, rollu oxulardan, tamaşaların 

izlənməsi və hazırlanması yollarından istifadə edə bilərik. 

Əlavə olaraq aşağı sinif (5, 6,7,8,9) dərsliklərində də Axundzadənin həyatı 

və yaradıcılığının tədrisinə yer verilə bilər. Bunun üçün onun həyatından 

müəyyən hissələri, yazışmalarını, əlifba layihəsi ilə bağlı gördüyü işlərin, 

əsərlərini və ya əsərlərindən parçalar verə bilərik. Eyni zamanda Axundzadənin 

həyatı və yaradıcılığını əks etdirən bədii əsərləri də dərsliklərdə yer vermək olar. 

Sinifdənxaric oxu dərslərində də Axundzadə haqqında deyilən məsələləri də 

tədris etmək mümkündür.  
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РЕЗЮМЕ 

ЗАМИН БАБАЗАДЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В УЧЕБНИКАХ  СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  ТЕМЫ 

«МИРЗЫ ФАТАЛИ АХУНДОВ» 

В этой статье рассматриваются вопросы уделения места школьных учебниках 

литературы теме М.Ф.Ахундзаде.  В учебниках средней школы были проведены 

исследования по изучению жизни и творчества Ахундова, выявлены проблемы, связанные 

с этой темой. В статье даны названия научной и художественной литературы, в том числе 

наглядных пособий, с целью оказания помощи в обучении жизни и творчеству Ахундзаде. 

Также были отмечены названия книг, газет и журналов, в которых печатались 

художественные произведения .   

Ключевые слова: М.F.Ахундов, средняя школа, проблемы преподавания, учебник 

 

SUMMARY 

ZAMIN BABAZADE 

PROBLEMS OF TEACHING THE THEME “MIRZA FATALI AKHUNDOV” IN 

TEXTBOOKS OF  THE SECONDARY SCHOOL 

This article discusses the issues of giving the place in school textbooks to the topic  

M.F.Akhundzade.  In the textbooks of the secondary school, studies were conducted on the study 

of Akhundov's life and work, problems related to this topic were identified. The article gives the 

names of scientific and fiction literature, including visual aids, in order to assist in teaching the 

life and work of Akhundzade. The names of books, newspapers and magazines in which artistic 

works were printed were also noted.   

Keywords: M.F.Akhundov, secondary school, teaching problems, textbook 
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FEĠLĠN ZAMAN VƏ ġƏXS KATEQORĠYALARINDA 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 oluqnur. 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 əlaqədr onu demək olar ki, təbiətən 

birölçülü olan zaman anlayışı insanların təfəkküründə keçmişə, indiy əvə 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 
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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 

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, indiy əvə 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 
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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 

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, s. 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) gələcəkl rəvayət; 

10) indiki zaman; 11) müəyyən gələcək; 12) müzare (2, s. 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, s. 157; 6, s. 190; 7, s. 169-176; 8, s. 

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. 

Azərb dilində bundan başqa zaman anlayışlı digər modal formalar da 

vardır ki, onlar da vacib, lazım, arzu, şərt və əmr formalarındn 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, 
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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 

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 emosi-

onallığı 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 
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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 zaman-

larına 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, s. 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 forma-

laşmış 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 şifhi 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 

ГЛАГОЛА В КАТЕГОРИЯХ ВРЕМЕНИ И ЛИЦА 

Временная категория глаголов формируется на основе общей логической и 

философской концепции времени. Понятие логического и философского времени 

отличается от категории времени, определенной для грамматического времени. В то время 

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 VERB SEQUENCE AND FUNCTIONALITY IN THE 

CATEGORIES OF TENSE AND PERSON 

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 
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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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“FÜYUZAT” JURNALINDA A.CÖVDƏT VƏ ONUN V.ġEKSPĠR YARADICILIĞINA 

MÜNASĠBƏTĠ 

 

Siyasi bəyan və fəaliyyətlərinə görə öz doğma vətənindən uzaqlaĢdırılmıĢ A.Cövdət 

Avropaya sığınmıĢ, orada da öz fəaliyyətini davam etdirmiĢdi. A.Cövdət Ə.Hüseynzadə ilə hələ 

gəncliyindən yaxın dostluq əlaqəsində idi. Onun dostuna göndərdiyi çoxsaylı məktublarının 

məğzindən aydın olur ki, müəllif Avropa ədəbiyyatından tərcümə etdiyi nümunələri sadalayır və 

Ə.Hüseynzadəyə Avropa ədəbiyyatından tərcümə etdiyi əsərlərin, ələlxüsus da, V.ġekspirin 

əsərlərinin “Füyuzat” jurnalında çap olunmasını təklif edir. 

Ə.Hüseynzadə A.Cövdətlə müqayisədə daha təmkinli avropalaĢmaq yolunda olduqca 

sistemli bir proqram izləyirdi. A.Cövdət isə avropalaĢmaq yolunda tələskən, bu istiqamətdə daha 

iri addımlarla irəliləməyə həvəsli bir Ģəxsiyyətdir. Ona görə də onun yazıları və məktubları daha 

coĢqun və mübaliğəli pafoslarla zəngindir. 

“Füyuzat” jurnalında A.Cövdətin tərcümə əsərlərindən əlavə lirik Ģeirləri və məqaləsi də 

çap olunur.  “ġekspir “Jül Sezar” adlı məqalədə Ģairin V. ġekspir haqqında ətraflı fikirləri yer 

almaqdadır. Dövrünün Avropa ədəbiyyatĢünaslarının mülahizələrindən sitatlar gətirərək Ģəxsi 

düĢüncələrini əsaslandırmağa çalıĢır. Bu məqalədə, əsasən, A.Cövdətin V.ġekspirlə bağlı 

heyranlıqla yüklü düĢüncələrinə iĢıq tutulmuĢdur. 

Açar sözlər: “Füyuzat” jurnalı, A.Cövdət, V.ġekspir, avropalaĢmaqda tərcümənin rolu 

 

 “Azərbaycan ədəbiyyatında romantizmin geniş yayılmasına çalışan 

Ə.Hüseynzadə bu məqsədlə türk romantik ədəbiyyatının təbliğinə də mühüm 

əhəmiyyət verir, bu ədəbiyyatın nəşri və təhlili məsələləri ilə ardıcıl məşğul 

olurdu. Tənqidçi Ə.Hamid, N.Kamal, T.Fikrət, M.Ə.Rəcaizadə, A.Cövdət 

yaradıcılığına eyni məqsədlə üz tuturdu” (6, s.112).  

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindəki türk ictimai-siyasi və ədəbi 

fikrinin tanınmış nümayəndəsi, “İttihad və Tərəqqi” partiyasının qurucularından 

biri, “İttihad” məcmuəsinin naşiri, həkim, şair və tərcüməçi Abdullah Cövdət 

(1869-1932) hələ tələbə vaxtlarından Ə. Hüseynzadə ilə müsahiblik və dostluq 

əlaqəsində idi. Onları birləşdirən yalnız təhsil aldıqları elm ocağı deyildi, eyni 

zamanda sahib olduqları işıqlı fikirlər, düşüncə azadlığı, təfəkkür tərzləri idi. 

 Siyasi bəyan və fəaliyyətlərinə görə öz doğma vətənindən uzaqlaşdırılmış 

A.Cövdət Avropaya sığınmış, orada da öz fəaliyyətini davam etdirmişdi. Avropa 

ədəbiyyatına yiyələnən şair eyni zamanda bu ədəbiyyatı Şərqə daşımağın 

yollarını axtarırdı. O, Avropada, Misirdə olarkən də Ə. Hüseynzadə ilə əlaqə 

saxlayırdı. Bu  iki fikir dahisinin arasında olan epistolyar janr yalnız onların 

həyatını, yaradıcılığını, müasirləri ilə əlaqələrini öyrənməyə deyil, bütövlükdə 

dövrün, mühitin üzərinə işıq salmağa, çoxsaylı mətləbləri aşkara çıxarmağa 

imkan verirdi. 

Professor Vilayət Quliyev Ə.Hüseynzadə və A.Cövdət arasındakı sıx 

əlaqəyə hərtərəfli diqqət yetirmiş və həmin məktubları geniş bir şəkildə 

araşdırmaya cəlb etmişdir. Onları yazılma tarixinə görə, tarix verilməyən 
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məktublarda isə məzmuna görə ardıcıllığı müəyyən edərək ortalığa böyük, 

tarixyüklü bir iş çıxarmışdır: “Dəyişən şərtlər, siyasi fırtınalar, üzləşdikləri 

çətinlik və məhrumiyyətlər aralarındakı səmimi dostluğa, inanclı münasibətlərə 

əsla xələl gətirə bilməmişdi. Təəssüf ki, aralarındakı yazışmanın çox az bir qismi 

günümüzə qədər qorunub. Əlimizdə olanlar yalnız Abdulla Cövdətin 

məktublarıdır. 1905-1923-cü illərdə İsveçrə, Fransa və Misirdən göndərilən 

həmin məktublar həmvətənimizin (Ə.Hüseynzadənin) Osmanlı cəmiyyətinin 

fikir həyatında tutduğu yeri, onun türk ziyalıları arasındakı aparıcı mövqeyini 

açıqlayan tarixi sənədlərdir” (7, s.14). 

A.Cövdətin çoxsaylı məktublarının məğzindən aydın olur ki, başına gələn 

həyati əhəmiyyətli macəralarla yanaşı müəllif Avropa ədəbiyyatından tərcümə 

etdiyi çoxsaylı klassik  nümunələrdən söhbət açır. Onun Ə. Hüseynzadə ilə 

fikirləri üst-üstə düşür - müasirləşmək, özünüinkişaf relyefi bu əsərlərin 

tərcüməsi və Qərb ədəbiyyatının təbliği ilə mümkün olacaqdır. O, Əziz dostuna 

tərcümə etdiyi Avropa ədəbiyyatından olan nümunələri, ələlxüsus da V. 

Şekspirin əsərlərinin “Füyuzat” jurnalında çap olunmasını təklif edir. 

“Ə.Hüseynzadə elan etdiyi “avropalaşmaq” şüarına həmişə sadiq qalmış, 

onu həyata keçirməyi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevirmişdir. 

Milli, ədəbi və ictimai fikrimizdə ikinci elə bir xadim tapmaq çətindir ki, onun 

qədər intensiv surətdə və məhsuldarlıqla Qərb ədəbiyyatını, incəsənətini, 

fəlsəfəsini, elmi, ictimai nəzəriyyələrini və bunları yaradan dühaların təbliği və 

təşviqi ilə məşğul olmuş olsun” (5, s.105). Ə. Hüseynzadə də bu təklifi qəbul 

edir və jurnalın bir çox nömrələrində A.Cövdətin yazıb göndərdiyi lirik parçalara 

və V. Şekspirin “Yuli Sezar” əsərinin tərcümələrinə yer verir. 

Ədəbiyyatımızda ilk dəfə “Yuli Sezar” əsərinin təqdimindən əvvəl 

“Füyuzat”ın bir neçə nömrəsində V. Şekspirin fotosu çap olunmuşdu. Jurnalın 

18-ci nomrəsində Şekspirin fotosu bu yaddaqalan sözlərlə təqdim olunur: 

“Homer və Firdovsilə bərabər cahanın ən böyük şüərasından ingilis faciənəvisi 

Vilyam Şekspirin təsviri”. Qərb ədəbiyyatından Homerə, Şərq ədəbiyyatından 

Firdovsiyə bərabər tutulan Şekspirin həmin nömrədə bir sonetinə Əhməd Kamal 

tərəfindən yazılmış “Gözəlim, açma maziyi...” adlı nəzirəsi də çap olunmuşdur.  

Ə.Hüseynzadə bir növü A.Cövdətin göndərdiyi irihəcmli tərcümə 

əsərlərinə zəmin hazırlayırdı. Daha sonra jurnalın 24-cü nömrəsindəki  “Şekspir 

“Jüli Sezar”” adlı məqalədə A.Cövdətin təqdimatında V.Şekspirlə bağlı 

mübaliğə xarakterli heyranlığını əks etdirən fikirləri yer alırdı. Məqalənin 

ardınca isə “Yuli Sezar” əsərinin iştirakçıları və hadisələrin cərəyan etdiyi 

məkanlarla bağlı remarka yer almaqdadır. Əsərin tərcüməsi ardıcıl olaraq 

“Füyuzat”ın 24-cü sayından sonuncu sayına qədər, ((28-ci nömrə xaric) 24, 25, 

26, 27, 29, 30, 31, 32-ci saylarında) çap olunmuşdur.  

Doktor Abdulla Cövdətin bu tərcüməsi “Füyuzat” jurnalında ingilis 

ədəbiyyatından tərcümə olunub çap olunan ilk irihəcimli əsər idi. Bununla da 

V.Şekspir Azərbaycan ədəbiyyatına addım atırdı.  

Həmin məqalədə Abdulla Cövdət Şekspiri türkcəyə tərcümə etməyinin 

“vacib” səbəblərinə aydınlıq gətirir. Onun fikrincə, bir tərəfdən: “Şekspir başlı-

başına bir cahandır; başlı-başına bir kainatdır; başlı-başına bir kövnü-məkandır”. 
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Digər tərəfdən, hər hansısa bir millət hələ də Şekspirdən bixəbərdir, onu öz 

dillərinə tərcümə etməyiblərsə, bu gün əxlaq və ədəbiyyat üzrə ən geri qalmış 

millət olmağına şübhə yoxdur. Belə ki, millətlər tərəqqiləri nisbətində Şekspiri 

anlayırlar.  

Ə.Hüseynzadə hər nə qədər A.Cövdətin şəxsiyyətinə, əqidəsinə, istedadına 

vurğun olsa da, məqamı gəldikdə onun müəyyən fikirlərinə tənqidi münasibət də 

bildirirdi. Ə.Hüseynzadə A.Cövdətlə müqayisədə daha “peyğəmbər ədalı”, 

təmkinli, avropalaşmaq yolunda olduqca sistemli bir proqram izləyirdi. 

Məlumdur ki, A.Cövdət isə avropalaşmaq yolunda tələskən, bu istiqamətdə daha 

iri addımlarla irəliləməyə həvəsli bir şəxsiyyətdir. Ona görə də onun yazıları və 

məktubları daha coşqun və mübaliğəli pafoslarla zəngindir.  

A.Cövdət məqaləsində xatırladır: “Məşhur Volter ilə Rusiya imperatriçəsi 

böyük Katerina arasında təati olunmuş məktubları vaxtilə oxumuşdum. 

Bunlardan birində Volter diyor ki, “Türkiyəyi təqsim etməli, türkləri məhv 

etməli, çünki onlarda zövqi-şeir və ədəb yoxdur”. Bu bir iftiradır, o başqa bəhs, 

fəqət bən şimdi az qalıyor ki, “Şekspiri sevməyən, Şekspiri təqdir etməyən 

millətləri yer yüzindən qaldırmalı” deyəyim” (1, s. 381).  

A.Cövdətin yazısının bu yerində (alt yazı ilə) Əli bəy Hüseynzadə 

məsələyə münasibət bildirərək A.Cövdətin Şekspirə olan mübaliğəli 

pərəstişkarlığını Tolstoyun Şekspiri necə rüsvay etməsindən bəhs ilə qınayır: 

“Almanlardan Lessinqin və Qervinusun (Şekspirə və onun yaradıcılığına pərəstiş 

edən yazıçılar İ. N) məsləkini təqib edən Abdulla Cövdət bəgin Şekspir 

haqqındakı əfkari-pərəstişkaranəsi Rusiya ədibi-əzəmi Tolstoyun əxirən eyni 

dahi haqqında bəyan etdiyi əfkarə tamamilə müxalifdir, Tolstoy Şekspiri öylə 

kəlmələrlə söydü ki, o kəlmələri qələm bir ədəbi cəridə sütunlarına zikrdən 

utanır. Məmafih "Füyuzat" Şekspirin əhəmiyyətini nə Cövdət qədər 

mübaliğələndirmək, nə də Tolstoy qədər tənqis etmək istər” (2, s.382). 

“Şekspirə və onun “Yuli Sezar” dramına həsr olunmuş bu məqalədə böyük 

ingilis dramaturqunun dünya şöhrətinə, sənətinə çox yüksək qiymət verilməklə 

bərabər, ifrat dərəcədə mübaliğə, məntiqə sığmayan yanlış nəticələr vardır... 

Məqalədə Şekspirin və onun müqabili olan böyük sənətkarların əvəzsiz 

ümumbəşəri rollarına, insanlığın mənəvi-əxlaqi təkamülündə misilsiz örnək 

olduğu haqqındakı mühakimələr şübhə ilə yanaşmaq mümkün deyildir. Lakin 

məqalədəki qeyri-adi mübaliğəni, ifrat bənzətmə və nəticələri “Füyuzat” 

redaktorları da anlamışdılar” (3, s. 44).  

A.Cövdətə görə, Şekspir insanlığa istehkamlar, zirehlər, dəmir yolları, 

teleqraflar, teleskoplar düzəltməyi öyrətməz, lakin Şekspirin öyrətdiklərinin 

yanında bunlar adi oyuncaq dəyərində görünür. Şekspir adamlara insan olmağı 

öyrədir. İnsan olan adam “əhkami-mülukə hökmrandır, “insani-həqiqi əzəlidir”, 

üzərində qələbə çalmaq mümkünsüzdür. Burada A. Cövdətin bu qədər 

qədrşünaslıq və heyranlıq göstərərək sevgi və hörmətlər yağdırmağı haqqında 

Türkiyənin böyük ədəbiyyatçısı, ictimai xadim, nüfuzlu yazıçı Peyami Safanın 

sözləri yada düşür: “Dr. Abdullah Cevdet, Jül Sezar tercümesinin önsözünde, 

Allaha mahsus vasıfları kullanarak aynen şöyle der: “Shakespeare'in azamet-i 

kibriya-yı bi-pâyânı önünde ettiğim secdelerden, ibadetlerden biri de bu Jül 
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Sezar tercümesidir.” Rahmetli sefir - ediplerimizden biri - bir mecliste, Atatürk 

tenkid edilirken düşüp bayılmış. Said-i Kürdî'den önünü ilikleyerek ve gözlerini 

süzerek “Efendi Hazretleri buyururlar ki...” diye bahsedenler görülür. 

Mevlâna'yı zikrederken sesleri titreyenlere ve gözleri yaşaranlara şahit oldum. 

Bir insan ne kadar büyük, hayranlığımıza ne kadar lâyık ve ne kadar kâmil 

olursa olsun kusursuz değildir. Tanrılaştırılamaz. Tenkid kabiliyet ve 

hürriyetinden mahrum Doğu milletlerinde ve Türkiye'de bir insana kayıtsız 

şartsız hayran olup onu Tanrılaştırmak, tahlil ve tenkid kabiliyetinin 

yoksulluğundan doğan geri düşüncenin şaşmaz belirtisidir. Hele Tanrılaştırmayı 

hiç affetmiyen Batı medeniyeti ve “Allahtan başka Allah yoktur” diyen 

İslâmiyet adına bir adamı Tanrılaştırmak ve onu kutsal tanımak, sağcı ve solcu, 

bütün akidelere aykırı bir geri düşünce alâmetidir. Önüne gelene tapma huyuna 

kadar soysuzlaşan bu zihniyet bir Osmanlı şairine şu beyti söyletmiştir: 

“Ne dalkavuk köpekleriz, Kimi görsek etekleriz!” (4, s. 44). 

“Füyuzat” jurnalında Abdulla Cövdət “Yuli Sezar”la bağlı: “Şeksprin 

əzəməti-bipayanı önündə etdiyim hörmətlərdən, heyrətlərdən biri də bu “Jül 

Sezar” tərcüməsidir” fikirini oxuyarkən Türkiyədə çap olunan “Jül Sezar” 

tərcüməsinin ön sözündə verilmiş: “Shakespeare'in azamet-i kibriya-yı bi-pâyânı 

önünde ettiğim secdelerden, ibadetlerden biri de bu “Jül Sezar” tercümesidir” 

sətrləri ağıla gəlir. Çünki cümlə strukturu və çatdırılmaq istənən fikir çox 

oxşardır. Böyük ehtimalla düşünmək olar ki, həmin cümlə bu məqalədə də ön 

sözdə olduğu kimi verilib, lakin baş redaktorun korrektəsindən sonra yuxarıdakı 

vəziyyətə salınıb. (Yaxud da A.Cövdət bu cür ilahlaşdırmanı baş redaktorun 

qəbul etməyəcəyini təxmin etdiyi üçün bu şəkildə yazıb göndərib)  Yəni, Şekspir 

önündə “səcdə” və “ibadət” kəlmələri “hörmət” və “heyrət” sözləri ilə əvəz 

olunubdur. Çünki Ə.Hüseynzadə özünün dediyi kimi, Şekspiri nə Tolstoy qədər 

aşağılara endirirdi, nə də A.Cövdət qədər mübaliğələr edib göylərə qaldırırdı, 

dəngəli münasibətilə xüsusi tarazlığı qoruya bilirdi.        

Hələ A.Cövdət fikirləşir ki, mən Şekspiri mədh etməkdə daha irəli 

gedərdim, qorxuram ki, məni təkfir (kafir elan etmə) edərlər. Müsəlman 

cəmiyyətinin geriliyini qamçılayaraq Qərb mütəfəkkir və filosoflarını durmadan, 

dönə-dönə şeirlərində, məqalələrində göylərə qaldıran, onları bəşərüstü bir varlıq 

nəzərilə görən və bu  fikirlərinin təbliği ilə məşğul olan şair istər-istəməz 

cəmiyyətdə dini etiqadının qeyri-sabitliyinə görə tənqid hədəfinə çevrilirdi. 

Şekspiri bu qədər yüksəklərə qaldırmaqda A.Cövdət özünü haqlı görür, 

hətta Avropa ədiblərindən özünə həmfikir göstərir. Məqalədə ingilis ədibi 

Tomas Karlaylın (ingilis yazıcısı, publisist, tarixçi, filosof) fikirləri diqqəti çəkir: 

“Qoca Tomas Karlayl, qoca ingilis, qoca ingilis: “Ya Şekspirinizdən vaz 

keçəcəksiniz, yaxud Hind imperatorluğundan. Hankısını fəda etməyə razısınız 

desələr, biz ingilislər kamali-təhalüklə və heç tərəddüd etməksizin, Şeksprimizi 

hifz edmək üzərə Hind imperatorluğumuzu fəda edəriz” diyor” (1, s. 382) 

A.Cövdət də T.Karlayl kimi fikirləşir ki, Şekspir fəth etməkdə böyük və hər cür 

təchiz olunmuş ingilis ordusundan daha qüdrətlidir. Xalqları ram etmək Şekspir 

sözünün sehri ilə daha əlverişlidir. 
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A.Cövdətin Şekspirə olan heyranlığı məqalə boyu enməyən xətt üzrə 

davam edir -  Şekspir bir dühadır, şahənşahi-əzəmdir. Çünki Şükspir insan 

olmazdan əvvəl ingilis idi; məhz bu şərəf İngiltərəyə yetir. Möhtəşəm İngiltərə 

İspaniyanın donanmasını bir neçə  saatda yerlə-yeksan elədi. Əgər bu əksinə 

olsaydı iki belə qüvvə birləşib İngiltərəni tarımar etsə idi, ingilislər müdafiəsiz, 

əsgərsiz, ticarətsiz, altınsız, qala bilərdi. Lakin heç bir qüvvə İngiltərəni 

Şekspirsiz buraxmağa qadir deyil. “Ey hürr İngiltərə! Müstərih ol sənin 

Şekspirin sana təzim etməyi millətlərə ilhamdan xali qalmayacaq” 

Söhbət millətlərdən, xalqlardan düşmüşkən elə Şekspirin özünün 

əsərlərində də türklərin müsbət mənada dəyərləndirilmədiyinə rast gəlirik. O da 

Volterin fikirlərinə yaxın bir yol izləyir. “Otello” əsərindən: 

  “Tufanda qərq olmuş türkün donanması,  

  Bu şad xəbər üçün sevinsin hamı...” (8, s.338)  

“Otello” əsərindən: 

  “Haqqa ağ olmaqdır bu açıq-saçıq, 

  Məgər biz Türkiyə sultanlarıyıq?” (8, s.463)   

“Kral Lir” əsərindən: “Edqard: - İçki düşkünü, qumar dəlisi qadın cinsinə 

Türkiyə sultanından pis münasibət bəsləyirdim”(8, s. 545) 

“Otello” əsərindən: 

  “Azğın bir türk gördüm bir gün Hələbdə 

  Quyruğu kəsilmiş itdi qəzəbdə...”(8, s. 463)  

Bu mahiyyətdə nümunələrdən yenə də sadalamaq mümkündür. Şekspirin 

bu cür antitürk fikirlərinin qarşısında türkçü A.Cövdətin bunları gözardı edib 

onu göylərə qaldırması düşündürücüdür. Osmanlı sultanları və  saray 

nümayəndələri ilə bağlı həcvləri onun siyasi görüşlərinə görə razılıqla 

qarşılaması yolveriləndir. Amma bir yazar xalqı tənqid və təhqir edirsə, burada 

durub düşünmək lazımdır. Şekspir nə qədər dünyaşöhrətli, cahanşümul bir şair 

olsa da, fikirləri dünya ictimaiyyətində əsrlərlə bir şimşək kimi parlasa da, yeri 

gələndə çatışmayan cəhətləri, qüsurları tənqid olunmalıdır. Necə ki, Tolstoy  

bunu etmişdi, Peyami Safa demişkən - hər kəsin mütləq ki, bir qüsüru, bir naqis 

cəhəti var. Heç kimi tanrılaşdırmaq olmaz. 
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РЕЗЮМЕ 

ИНДЖИ НАГИЕВА 

А. ДЖЕВДЕТ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ В. ШЕКСПИРА В ЖУРНАЛЕ 

“ФУЮЗАТ” 

А. Джевдет из-за своей политической деятельности и убеждений покинул свою 

родину, поселился в Европе и там тоже продолжил свою работу. 

А.Джевдет еще с молодости был в дружеских отношениях с А.Гусейнзаде. Из 

содержания мночисленных писем, которые он высылал другу, ясно, что автор 

перечеслияет образцы переведенных произведений европейской литературы и предлагает 

А. Гусейнзаде опубликовать в журнале "Фуюзат" произведения В. Шекспира. 

А. Гусейнзаде в сравнении с А. Джевдет следовал по пути европизации, используя 

более системный подход. А А. Джевдет выступает на этом пути более торопливым, таким 

себе, широко  шагающим энтузиастом. Поэтому, его произведения и письма более 

восторженны и богаты утрированным пафосом. 

В журнале "Фуюзат" помимо переведенных произведений публикуются и его 

лирические стихи и статьи. Статьи "Шекспир", "Юлий Цезарь" содержат подробные 

мысли про В. Шекспира. Приводя цитаты от литераторов того времени, он пытается 

обосновывать свои личные мысли.Это статья А. Джевдета  насыщена светом В. 

Шекспира. 

Ключевые слова: журнал "Фуюзат", А. Джевдет,  В. Шекспир, роль перевода в 

европизации 

     

SUMMARY 

INJI NAHGIYEVA 

A.JEVDET AND HĠS ATTĠTUDE TO THE OF W. SHAKESPEARE IN “FUYUZAT” 

MAQAZINE 

A.Jevdet, who was expelled from his homeland for his political statements and activities, 

took refuge in Europe and continued his career there as well. 

A.Jevdet was close friends with A. Huseynzadeh when they were young. It is obvious 

from the content of his numerous letters to his friend that the author lists examples that he has 

translated from European literature and offers Huseynzadeh to publish his works translated from 

European literature, especially Shakespeare’s works, in Fuyuzat magazine. 

A.Huseynzadeh was more imperturbable and followed more systematic programm on 

europeanization in comparison to A. Jevdet. However, A. Jevdet is a person who is in a hurry to 

move towards Europeanization and is eager to take bigger steps in this direction. Therefore, his 

writings and letters are full of more exuberant and exaggerated pathos. 

In addition to translated works, lyrical poems and articles by A. Jevdet are published in 

“Fuyuat” magazine as well. The article “Shakespeare’s “Jules Caesar”” contains the poet’s 

detailed ideas and views on Shakespeare. He tried to substantiate his personal thoughts by 

quoting from the opinions of European literary critics of this time. This article focuses on A. 

Jevdet’s admirable thoughts on Shakespeare. 

Keywords: Fuyuzat ”magazine, A. Jevdet, W. Shakespeare, the role of translation in 

Europeanization. 
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HƏSƏN BƏY ZƏRDABĠ VƏ “KASPĠ” QƏZETĠ 

 

Məqalədə görkəmli Azərbaycan maarifçisi Həsən bəy Zərdabinin “Kaspi” qəzetində 

nəĢr olunmuĢ publisistik yazılarında maarifçi görüĢləri, məktəb, təhsil haqqında fikirləri 

araĢdırılır.Böyük maarifçinin xalqın yeniləĢmiĢ zamanın tələblərinə uyğun həyat tərzinə 

qovuĢması, inkiĢaf etmiĢ xalqlarla bir sırada olması uğrunda mübarizə səyləri, əhalini geriliyə, 

qaranlığa sürükləyən, öz mənafeylərinin alətinə çevirən qüvvələrə qarĢı cəsarətli çıxıĢları Ģərh 

olunur. Mövhumat, cəhalət qaranlığın, məktəb, təhsil isə iĢığın ən mühüm vasitəsi kimi 

səciyyələndirilir. H.Zərdabi “Kaspi” qəzetinin ilk azərbaycanlı  publisistlərdən biri kimi sonrakı 

nəsil yazarlara örnək olmuĢdur. 

      Açar sözlər: “Kaspi” qəzeti, Həsən bəy Zərdabi, maarifçi ideyalar,məktəb təhsili,tədrisin 

məzmunu.   

 

         XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Bakıda rus dilində nəşr edilən 

mətbuat orqanları sırasında “Kaspi” qəzeti mühüm yer tuturdu. Qəzetin 

səhifələrində rus dilli jurnalistlərlə yanaşı, tanınmış azərbaycanlı ziyalılar da fəal 

iştirak edirdilər. 1897-ci ildən qəzetin naşirliyini Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz 

üzərinə götürür və redaktorluq vəzifəsi Əlimərdan bəy Topçubaşova tapşırılır. 

Bu dövrdən etibarən qəzet rus dilində nəşr olunsa da ictimai-elmi fikirdə 

“müsəlman Kaspisi” kimi məşhurlaşır. Qəzet təkcə Qafqazda deyil, Rusiyanın 

bir sıra şəhərlərində, xarici ölkələrdə də yayılırdı.“Kaspi”də o zamankı 

Azərbaycan ziyalıları-Həsən bəy Zərdabi, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Əhməd bəy 

Ağaoğlu, Firudin Köçərli, Sultan Məcid Qənizadə, Əli bəy Hüseynzadə, 

Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Teymur bəy Bayraməlibəyov, 

Ceyhun Hacıbəyli və başqaları maarifçi ideyaları təbliğ etmiş, təhsil və tərbiyə 

məsələlərini geniş şəkildə işıqlandırmışlar.  

      “Kaспи”də Həsən bəy Zərdabinin maarifçi fəaliyyəti Azərbaycanın ictimai-

siyasi həyatının bütün tərəflərini və ideya- məzmununu əks etdirən baxışlar 

sistemidir. H. Zərdabinin maarifçi fəaliyyətinin “Kaspi” dövrü onun yaradıcılı-

ğının xüsusi bir mərhələsi, Azərbaycan maarifçilik hərəkatının çox əhəmiiyyətli  

səhifələrindən biridir. Onun bütün həyatı elm və maarifin, məktəb təhsilinin 

əhali arasında yayılmasına həsr olunmuşdur.H.Zərdabinin pedaqoji-maarifçi 

görüşlərində məktəb təhsili məsələləri xüsusi yer tuturdu. Təhsil, məktəb insanın 

bəsirət gözünün açılmasına, özünü və milli mənsubiyyətini dərk etməsinə, həyat 

tərzini yaxşılaşdırmasına, cəmiyyət normaları ilə davranmasına istiqamətlənmiş 

tərbiyə prosesidir. H. Zərdabi biliyi işığa bənzədir və yazırdı ki, kim bilikdən 

məhrumdursa, o işıqdan məhrumdur. Böyük maarifçi məktəb məsələsini özünün 

fəaliyyətindən ayrı təsəvvür etmirdi. Onun fikrincə, məhz yaxşı təşkil olunmuş 

məktəblərin sayını artırmaqla, bir millət kimi öz yaralarımızı sağalda bilərik (1). 

       Xalqın öz hüquqlarını dərk etməsi məqsədilə müstəqil məhkəmə vəkilliyi, 

əhalinin savadlanması üçün məktəblərin açılması, ana dilində qəzet nəşr etmək 
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və təhsil uğrunda mübarizə, digər mədəniləşdirici vasitələrin-milli teatın, yoxsul 

uşaqların təhsilə cəlb edilməsi üçün xeyriyyə cəmiyyətin təşkili, qızların təhsili 

və tərbiyəsi və s. maarifçi tədbirlər H.Zərdabinin çoxşaxəli fəaliyyətinin tərkib 

hissəsi idi. Böyük maariçinin qəzetdə 280-da yaxın   məqaləsi çap olunmuşdur. 

“Kaspi”nin 1881-1897-ci illərə aid nəşr olunmuş saylarında azərbaycanlı 

jurnalist kimi ən çox nəşr olunan Həsən bəy Zərdabi olmuşdur. Onun yazıları 

Azərbaycanda və rusiya müsəlmanları arasında qabaqcıl ideyaların 

yayılmasında, əhali arasında elmi biliyin və maarifin təbliğində böyük rol 

oynamışdır. 

        H. Zərdabi maarifçi fəaliyyətini 1880-1896-cı ilədək doğma kəndi Zərdab-

da davam etdirirdi. O, yaxşı bilirdi ki, avam kütlə içərisində maarifləndimə işi 

asan məsələ deyil, bu iş yenilməzlik, mətanət, səbr və dözüm tələb edir. Bu 

dövrdə Azərbaycanda kəndli islahatları aparılır, onların hansı mükəlləfiyyətlərin 

daşıyıcısı olacağı haqqında mətbuatda müzakirələr gedirdi. H. Zərdabi də 

kəndlilərin hüquqlarının müdafiəsinə qoşularaq müzakirələrdə fəal iştirak edirdi. 

Böyük maarifçi belə bir cəhəti bir bəyin nümunəsində göstərirdi ki, bəylər və 

ruhanilər kəndlilər üzərində nüfuzunu, öz təsirlərini hələ də itirməmişlər. O, 

“Захолустная картинка” adlı məqaləsində yazırdı ki, çox müstəqil olan bəyin 

nüfüzunun olması şübhəsizdir. Lakin əvvəllər bu təkcə nüfuz məsələsi kimi yox, 

bütün ətrafındakı əhali üzərində  bəyin kiçik çarlığı idi. Əlbəttə, bəy istəyər ki, 

özünün bütün nüfuzundan istifadə etmiş olsun, lakin bununla  belə əvvəllər 

əhəmiyyətli səviyyədə faydalandığı ona pərəstiş, itaət etmədən məhrum 

edilmişdir. Bəyin öz vərdişlərinə qalib gəlməyə cəhd etməsi təccüb doğurmaz. 

Lakin onun tülkü hiyləgərliyi ilə yaşamaq müdrüklüyünü dəyişməyəcəyidə elə 

də təccüb doğurmaz  (2). 

       Məqalədə H. Zərdabi bəy və şeyxlərin əlbir olaraq kəndliləri idarə etmək, öz 

təsir və nüfüzü altında saxlamaq kimi bəd niyyətlərini tənqid edir, bu cür qara 

qüvvələrlə mübarizə aparmaqdan qorxmayan müəllif  camaatı onların bəd 

niyyətlərindən, mənfur məqsədlərindən xəbərdar etməyi və qorumağı özünə borc 

bilirdi. Hamıya məlumdur ki, cahillikdən, avamlıqdan xilas olmaq üçün bir yol 

var, o da məktəbdir – deyən H. Zərdabi heç olmazsa əhalisi çox olan kəndlərdə 

tezliklə dövlət tərəfindən məktəblər açılmasını gündəmə gətirirdi. Yeni 

məktəblərin yaradılmasını əhali arasında savad, bilik və mədəniyyəti yaymaq 

üçün çox mühüm, alternativi olmayan vasitə hesab edən böyük maarifçi dövlət 

idarəçilik orqanlarının məsuliyyətini dönə-dönə xatırlatmalı olurdu. H. 

Zərdabiyə görə bu işdə qubernatorun, xalq məktəbləri direksiyasının, qəza 

rəisinin, polisin və digər yerli idarəçilik orqanlarının ( zemstvoların, xeyriyyə 

cəmiyyətlərinin, tavanalı şəxslərin) birgə səyi xüsusi rol oynaya bilər (2). 

       “Kaspi” qəzeti də  daxil olmaqla boyu ruhaniliyin tənqidi H.Zərdabinin  

bütün yaradıcılığı qabarıq görünən məsələlərdən biri idi. Lakin yuxarıda 

göstərildiyi kimi  H. Zərdabi ziyalıların elə bir dəstəsini təmsil edirdi ki, onlar 

islam dininin əsaslarına  toxunmur, əksinə bu bəşəri dinin insanın ruhunun, 

mənəviyyatının saflaşmasında rolunu yüksək qiymətləndirirdi. Müəllif özünün 

publisistik yaradıcılığında ruhaniləri, onların hiyləgər, savadsız olmalarını, 

dinini və xalqını yox, yalnız öz mənafelərini üstün tutduqlarını, avam caamatı  
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müxtəlif yollarla aldadıb soymalarını tənqid edirdi. O, bu cür ruhanilərin xalqın 

başına ”əngəl kələf olduqlarını”, cəmiyyət həyatının, ictimai düşüncənin 

zamanın tələblərinə uyğun inkişafına çox sərt maneyəyə çevrildiklərini heç 

nədən çəkinmədən,cəsarətlə söyləyirdi. Cəhalət və mövhumatı yayan ruhaniləri 

nüfüzdan salmaq, xalqın gözünü açmaq dönməz əqidə sahibi olan  böyük 

ziyalının uğrunda mübarizə apadığı ali  məqsədin tərkib hissəsi idi. 

        “Один из “пророков” мюридизма” (4) adlı məqaləsində H. Zərdabi  

Zaqafqaziya Dəmiryollarıın Ucar stansiyasında baş verən qanlı faciədən - 70 

yaşlı Qaracalı kəndinin şeyxi Hacı Əli Babanın ölümcül yaralanmasından bəhs 

edir. Hacı Əli Babanın atası Hacı Abdi Əfəndi oğlu Kürdəmirdə Mövlana 

təriqətini yayanlardan olmuşdur. On ilə yaxın İstanbul və başqa şəhərlərdə 

yaşamış, dərvişlik təlimi keçmişdir. Qaradağlı kəndinə gəlmiş, mövlananın 

təlimini yaymışdir. Çox keçmir ki, Abdi azad olunmuş kəndlilərdən müridizm 

adı altında tam bir partiya yarada bilir. 

        Bu adi bir  molla tezliklə şagirdləri tərəfindən bütləşdirilir, pərəstişgaha, 

qibləgaha çevrilir. Hansı bir kəndə gedirdisə, tərəfdarları tərəfindən böyük 

hörmət və  təmtaraqla  qəbul edilir, bütün görüşlərdə çox yaxşı, mötəbər xadim 

kimi qarşılayır, hətta hərəmxanasına gözəl qadınlar gətirilirdi. Hacı Abdi Əfəndi 

də yetmiş yaşında müəmmalı şəkildə qətlə yetirilir. Müqəddəs bildikləri üçün 12 

şagirdi qətlin necə və kim tərəfindən törədildiyinin açılmasına razılıq 

vermirlər.Müridlərin rəyinə görə, onun yerinə böyük oğlu Hacı Əli “Şeyxlik” 

məqamını tutur.Hacı Əli az savadlı,təbiətən istedadı ilə fərqlənməyən şəxs idi. 

Heç bir təcrübəsi olmasa da dostları (müridlər) ona necə yaşamağı və işləməyi 

öyrədir. 1899-cu ilədək, sözün tam məhasında həyatını kef-damaq içərisində 

keçirir.  

        Hacı Əli mindən artıq mal-qara, bir neçə min qoyun sürüsü, 500 at sahibi 

olmuşdur. Barama, pambıq və s. məhsulların satışından çoxlu gəlir əldə edirmiş. 

Yüksək faizlə (26-30 %-lə) sələmçiliklə məşğul olmuşdur. Avropa üslubunda 

tikdirdiyi evinin yanında öz qonaqları üçün pir inşa etdirmişdir. 

        Hacı Əlinin ölümünə səbəb Zərdab kəndinin sakini Həbib Əfəndi oğlunun 

qonağı  olarkən çoxlu pul verib əvəzində 11 yaşlı qızını götürüb aparması 

olmuşdur. Qızın nişanlısı Paşa Əhməd oğlu Qaracallı kəndinə gəlib şeyxdən  

nişanlısını geri qaytarmağı xahiş edir. Oğlan təhqir olunaraq rədd cavabı alır.  22 

avqustun 1899-cu ildə təsadüfən Ucar stansiyasında Hacı Əli ilə rastlaşan Paşa 

Əhməd oğlu onu xəncərlə ölümcül yaralayır. 

         Həsən bəy Zərdabinin sonda gəldiyi qənaət budur: dünya malından ötrü 

adını mürşid qoyub xalqı fəlakətlərə, cəhalətə, mövhumat girdabına sürükləmə 

ki, qurduğun ey-işrət məclisləri, yüngül və mənasız həyat əbədi deyil, özünün 

səadətini başqalarının xoşbəxtliyi üzərində qurma ki, onun tamını hiss etmədən 

məhv olarsan. Qaranlıqdan istifadə etmə, həm də onun daha da qalınlaşmasında 

iştirakçı olma ki, bu bəladan sənin də, başqalarının da qurtuluşu yoxdur. Avam 

kütlənin var-yoxunu əlindən alıb yemə, bir tikə çörəyə möhtaclığından istifadə 

etmə və nahayət, xalqın namus və şərəfini tapdalama ki, axırda zəlil olarsan, 

etdiyin pis əməllərə görə cimən və mənən məhvini yaxınlaşdırarsan. 
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        İnsanı maarifləndirmə (təhsilləndirmə) prosesində onun əzab - əziyyətlərə 

düçar olacağından qorxmamaq şərti ilə irəliyə döğru getmək lazımdır. Bu 

məqsədə çatmaq üçün H. Zərdabi yüksək səviyyədə dözüm göstərməyi, 

mətanətli olmağı vacib şərt hesab edirdi. Onun cəhalətə qarşı mübarizəyə aid 

obrazlı deyimlərinin birində işlətdiyi aşağıdakı ibratamiz ifadə mənalıdır: ağıllı 

Ana uşağını çimizdirərkən onun çığırtılarına, kaprizlərinə məhəl qoymadan 

yuyundurub təmizliyə çıxarırsa, təhsildə insanın ruhnu, mənəviyyatını 

təmizləyir, dünyagörüşünü zənginləşdirir və beləliklə böyüyən nəsli qaranlıqdan 

işığa çıxarmaq funksiyasını yerinə yetirir.Ona görə də bu işdə insanı əzab-

əziyyətlərə qatlaşmaq, qarşılaşdığı hər hansı bir çətin vəziyyətdə dözüm nümayiş 

etdirmək bacarığına yiyələndirmək, təhsilin faydasını başa salmaq lazımdır (5).     

       Maarifçi hərəkatın görkəmli nümayəndələri mövhumat və cəhalət 

dumanının daha qalın olguğu yerlərdə əhalinin adi hüquqlarının pozulmasına 

qarşı çıxır, sadə insanların mülk və malına sahiblənən ruhanilərin riyakarlığına 

etiraz səsini ucaldır,  dərəbəylik qanun-qaydalarını, özbaşınalığı kəskin tənqid 

edirdilər. Müridizm yeni, dünyavi təhsilin, müasir dünyagrüşün, cəmiyyət üçün 

yararlı əxlaqi-mənəvi görüşlərin qatı düşməninə çevrilmiş təriqətçilər işığın 

qarşısına sipər çəkmiş qüvvə idilər.Onlar hətta yeri gələndə qəza mərkəzlərində, 

əhalisi çox olan kəndlərdə rus dövlətinin təsis etmək istədiyi məktəblərin 

fəaliyyətinə təsir etmək gücünə malik idi. Müridizm təriqətinin tərəfdarlarının 

təhsilə, faydalı biliklərə belə bir irticaçı mövqe nümayiş etdirməsi Həsən bəy 

Zərdabinin diqqətini çəkmiş, onların  məktəbə, təhsilə ziyanlı münasibətinin 

təsiri haqqında “Kaspi”də bir neçə məqalə nəşr etdirmişdir. Məqalələrinin 

birində böyük maarifçi açıq şəkildə yazırdı:” Müridlərin təsiri sayəsində 

Zərdabda məktəb açmaq mümkün olmadı...Kəlva kəndində məktəb açılandan 

sonra ( 1889) Hacı Süleyman oraya gedib, danışırmış ki, Kəlvadan rus iyi gəlir 

və lakin bu müridlərin Allaha dualar etməsinə mane ola bilməz” (3,s.10 ). 

      Həsən bəy Zərdabi hələ “Əkinçi” qəzetində  müəyyənləşdirdiyi maarifçi 

kredonu “Kaspi” qəzetində də davam və inkişaf etdirmişdir. “Kaspi”dəki 

fəaliyyəti dövründə böyük maarifçi dünyavi elmləri təlim edən məktəblərin 

şəbəkəsinin genişləndiriməsi ilə bağlı daha ardıcıl və davamlı şəkildə mübarizə 

aparır, bu sahə üzrə hər hansı bir təşəbbüsü təqdir edir, verəcəyi faydanı yüksək 

qiymətləndirirdi. H. Zərdabi  məqalələrinin birində (“Bizim kənd məktəbləri”) 

göstərdiyi kimi Zaqafqaziyanın bütün quberniyalarında açılması nəzərdə 

tutulmuş bu məktəblər kəndlərdə dəyişikliklərə səbəb olacaq, tez bir vaxtda 

faydalı nəticələr verəcək.Müəllif yazırdı: “ Bu cür dəyişikliklər bizim diyara 

intibah erası gətirəcək: məktəbdə əldə olunmuş biliklər kənd əhalisinin 

fəaliyyətində tətbiq olunacaq; belə bir öyrənmənin təsadüfi yox, faydalı olduğu 

görünəcək və xalqın qaranlıqdan, cəhalətdən qurtarmasına kömək edəcək və 

cəsarətlə demək olar ki, əhali böyük sevinclə belə bir məktəbin görüşünə gedər 

və onların əksəriyyəti ictimai danışıq və söhbətlərdə iştirakçı olar, tezliklə 

diyarımız öz yaralarını sağaldar, dinc yaşayış yoluna doğru gedər, məktəblərin 

açılmasına vəsait toplanması işində həvəslə iştirak edər,diyarın ictimai 

sabitliyinin  mühafizəsi üzrə yerli müdafiə işlərinə böyük xərclər verər” (1, 

s.219-220).  
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     “Наши сельские школы”  məqaləsi  Həsən bəy Zərdabinin dünyavi təhsil, 

dövrünün  sosial sifarişlərinə cavab  verə biləcək məktəblərin struktur-məzmun 

xüsusiyyətləri haqqında fikir və düşüncələrinin ifadəsidir.Yazının başlanğıcında  

müəllif  rus dilli oxucuya  belə bir parodoskal vəziyyəti çatdırır ki, bizim şərqi 

Zaqafqaziyada Qafqaz ölkəsinin digər hissələrinə nisbətən xalq təhsili işlərinin 

hissi olunacaq səviyyədə aşağı olduğu qeyd edilməlidir.  Bu dövrdə necə ki, 

Tiflis quberniyasında ibtidai kənd məktəbləri yetmişinci illərdə açılmışdırsa, 

şərqi Zaqafqaziyada bu cür məktəblərin təsis olunması ancaq son dövrlə 

bağlıdır.Lakin qeyd etməliyik ki, açılan məktəblərin hər zaman uğur və müəyyən 

nailiyyətlər əldə etdiyi qənaətini yaratmaq olmaz deyən Həsən bəy Zərdabi bu 

cəhətin yerli xüsusiyyətlərdən, məktəbin fəaliyyət prinsiplərindən, buradakı 

təlim-tərbiyə prosesinin məzmunundan asılı olduğu qənaəti ilə razılaşmamaq 

mümkün deyil. Müəllif məxsusi olaraq diqqətə çatdırırdı ki, kənd məktəblərində 

izlənilən məqsədə nail olmaq yolunda yerli xüsusiyyətlərin əsaslı maneə olduğu 

şübhəsizdir. Bəzi hallarda bu xüsusiyyətlər əsas məqsədlə ziddiyyət təşkil edir, 

biliyin,  işığın mənbəyi olan məktəbdə tədris zamanı mənfi nəticələrin 

yaranmasına səbəb olur, böyüyən nəslin mənəviyyatını korlayır, onu eybəcər 

hala salır, əməyə, zəhmətə qatlaşmasına, ona düzgün münasibət iniziyanlı ünsürə 

çevrilir (1, s.218 ).  

     Həsən bəy Zərdabi özünün haqlı olduğunu təsdiq etmək məqsədilə sözünə 

davam edərək yazırdı:” Bizim  fəaliyyət göstərən məktəblərin yerli əhali 

üzərində müsbət təsirlərdən məhrum edən bu “xüsusiyyətlərə” toxunmağı niyə 

vacib hesab etdiyimiz aydın oldu. Hələlik çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, 

əhalinin əksəriyyəti  bizim ibtidai ümumtəhsil kənd məktəblərini faydalı hesab 

etmirlər. Bu isə başlıca olaraq ondan asılıdır ki, bizim müsəlman kəndlərindəki 

məktəblər tədris-tərbiyə işləri üçün arzu olunmaz şəraitdə fəaliyyət göstərir. Bu 

məktəblər müsaid olmayan ərazidə yerləşir. Bu məktəblərdə əldə edilmiş biliklər 

daşlıq əraziyə düşmüş sağlam toxuma  bənzəyir. Onlar böyüyüb yetişə bilmirlər. 

Əgər bu toxumlardan hər hansı biri yaxşı bir torpaq qatına, müəyyən təbəqəyə 

düşsə belə gec, yaxud tez məhvə məhkumdur” (1, s.218).  

             Məqalədə ana dilinin tədrisi məsələlərinə də toxunan Həsən bəy Zərdabi 

doğru olaraq göstərir ki, sadə xalq bu prosesdə heç də qənaətbəxş olmayan 

vəziyyətin və onu doğuran səbəblərin yalnız hiss olunan, gözə çarpan 

nəticələrini görə bilər.Lakin bu nəticələr rus dilinə münasibətdə, yerli dil kimi 

Azərbaycan dilinə münasibətdə vacib deyil. Kənd ibtidai məktəblərində 

Azərbaycan dilinin tədrisi elə müəllimlərə həvalə edilmişdir ki, onlar bu fənnin 

tədrisinə aid kursları bitirməmiş, savadsız şəxslərdən ibarətdir. Şübhəsiz ki, belə 

müəllimlərdən tədris zamanı xüsusi müvəffəqiyyət gözləmək olmaz. Tədris-

metodiki işdən məlumatlı olmadıqları üçün bu müəllimlər çətin ki, uğur qazana 

bilsin. Məktəbə təyin olunmuş nəzatətçilər də (məktəbin müdiri-A.İ.) yerli dili 

bilmədiklərindən bu fənni tədris edən müəllimlərin uğursuzluqlarının nədən 

ibarət olduğunu, yaxud hansı uğurlara nail olduğunu iləyə bilmir, təəccüb 

doğuran cəhət isə ondan ibarətdir ki, çox vaxt bu sahəyə, yəni Azərbaycan 

dilinin tədrisinin gedişinə nəzarət məsələlərinə məhəl qoymur. Nəticədə üç il 
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məktəbə davam edən uşaq Azərbaycan dilində öz familiyasını düzgün yaza 

bilmir (1, s.218  ).  

       Məqalələrindən aydın olur ki,  Həsən bəy Zərdabi XIX əsrin son illərində 

ümumtəhsil mərkəblərində təlim sisteminə aid mərkəzi mətbuatda gedən 

müzakirələr zamanı irəli sürülən təklifləri ardıcıl, müntəzəm olaraq öyrənmişdir. 

Mətbuat vasitəsilə19 yanvar 1900-cü ildə Rusiya sənaye və ticarət Cəmiyyətində 

tanınmış jurnalist, şair, pedaqoq Leonid Yeqoroviç Obelenskinin (1845-1906) əl 

əməyinin əqli inkişafla birləşdirilməsi mövzusunda məruzəsi ilə tanış olmuş 

Həsən bəy Zərdabi özünün “Amerikada əqli inkişafla əl əməyini birləşdirən yeni 

məktəb sistemi” (8) adlı məqaləsini hazırlayır. Məqalə “Kaspi” qəzetinin 15 

fevral 1900-cu il 36-cı sayında dərc olunmuşdur.  

       Həsən bəy Zərdabi L. Y. Obelenckinin belə bir fikrinə haqq qazandırır ki, 

uşaqların əqli fəaliyyətində yaranmış səhvlər onların bütün həyatı boyu iz 

qoyacaq, məktəb təliminin yarıtmaz olduğunun göstəricisi olacaqdır. Müasir 

məktəbdə təlim işi şagirdlərin başlıca olaraq, yaddaş və təxəyyülünün inkişaf 

etdirilməsi üsərində qurulur. Uşağın bütün əməyi başqasının fikrini, 

formulaları,cədvəlləri və s.mənimsəməkdən ibarətdir. Onlar gələcək həyata və 

fəaliyyətə demək olar ki, hazırlanmırlar. Uşaqlarda müstəqillik, özünün 

müşahidələri əsasında biliklər əldə etmək yoxdur. Kitabla öyrənmə, kitab 

sistemi, uşaqlarda yüksək özünüfəaliyyət, müstəqil düşüncə bacarığı öyrənməni 

demək olar ki, məhv edir. Şəhər həyatında uşaqların təbiəti, canlı  və  bitki 

aləmini müşahidə etmək mümkün olmadığından kitab sisteminin ağır nəticələri  

daha aydın görünür (6 ).  

        H.Zərdabi doğru olaraq göstərirdi ki, müstəqil müşahidə, bütün vasitələri 

məqsədə uyğunlaçdırmaq bacarığı, təbiət qanunlarına yiyələnmək, özünəinam 

formalaşdırmaq, güclü fəliyyət vərdişlərinə sahiblənmək, dönməz iradəyə malik 

olmaq kimi zəruri tələblərə nail olmaq, onu həyata keçirə bilmək əl əməyi ilə 

əqli inkişafın birliyini əks etdirən əlamət və xüsusiyyətlərdir. Bütün bunlar 

köhnə kitab sistemində ünsür halında da olsa özünü biruzə vermiş, yeni Amerika 

sistemində xarakterik əlamətlərə çevrilmişdir. 

        H.Zərdabi də böyüyən nəslin yalnız təxəyyülünün inkişaf etdirilməsi, onun 

arzularının həqiqətə uyğun olmaması, hansısa kaprizlərin, hiss və həyacanların 

oyanması, əsəbilik və coşğunluğun baş qaldırması, süstlük, fəaliyyətsizlik, 

laqeyidliyin təzahürü, bəzən  uşağın  öz həyatına qəsd etməsi halları köhnə 

məktəbin, köhnə kitab sisteminin qüsurları kimi mənalandırırdı. Köhnə məktəb 

sistemindən çıxmış gəncin məktəbdə, ailədə, fikir və düşüncəsində, həyata 

baxışlarında, qanunvericilik sahəsində belə demək olar ki, müstəqil fəaliyyət 

göstərən şəxsiyyət kimi görünmür, çox vaxt fəaliyyətsizlik, ətalət, kəsavət 

girdabında əzab çəkir, düşüncə müstəqilliyinə malik olmur, bütün bu 

səbəblərdən ömrünün sonuna qədər heç də yaxşı olmayan  həyat tərzi keçirir. 

       Beləliklə, Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan pedaqogikasında əqli inkişafla 

əməyin birləşdiriməsinin tarixinə aid düzgün elmi fikir, qənaət yarada bilir. 

Həsən bəy Zərdabi  bu məqalədə əqli inkişafla əməyin birliyi ideyasının 

yaradıcılarından bir qisminin, o cümlədən İ. H. Pestalotsinin tələbəsi, uşaqların 

bənzərsiz ehtiyac və qabiliyyətlərə sahib olduqlarının tanınmasına əsaslanan 
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müasir təhsilin və uşaq bağçası konsepsiyssının yaradıcısı Fridirix Frebelin 

nəzəri görüşlərindən də bəhs edir. Bu cəhət bəhs olunan dövrdə Azərbaycan  

pedaqoji fikrinin yüksək elmi əsasa malik olduğunu, onun keçmişin və 

zamanının mütərəqqi ideyaları ilə səsləşdiyini göstərməklə yanaşı, Qərb 

məkanındakı pedaqoji ideyaların Azırbaycan kerçəkliyindəki ictimai geriliyin, 

mövhumat, cəhalət, ətalət və s. bu kimi digər mənfiliklərin aradan qaldırılması 

vasitəsi yerində çıxış etməsi idi. 

        Həsən bəy Zərdabinin diqqəti cəlb edən, indiyədək tədqiqatlardan kənarda 

qalan sosial- pedaqoji məzmuna malik məqalələrindən biri də “Fəhlə balaları 

üçün məktəblər” (7) adlı məqaləsidir.Əvvəlcədən qeyd edək ki, bu məqalədə 

müəllif özünü cəmiyyət həyatının bütün sahələrində, o cümlədən məktəb təhsili 

sahəsində də demokratik görüşlərə malik maarifçi-ziyalı, humanist pedaqoq kimi 

bir daha  tanıdır.Məqalədə H. Zərdabi son illərdə xalq təhsili haqqında müxtəlif 

məsələlərin gündəmə gəldiyini qeyd edir və bu istiqamətdə həlli vacib olan 

məsələlərdən biri fəhlə uşaqlarının təhsilə cəlb edilməsidir. 

       H.Zərdabi yazırdı ki, ölkənin fabrik və zavodlarının sahibkarları işçilərin 

uşaqlarının məktəb təhsilinə cəlb edilməsini özünün mənəvi borcu saymalıdır. 

Ildən-ilə fəhlələrin əməyi sayəsində milyonlar qazanan sahibkarlar onların 

uşaqları üçün tədris-tərbiyə müəssisələri  açmağa mənən borclu olduğunu dərk 

etməlidirlər.Sənayenin inkişaf dinamikasına aid faktları təhlil edən H. Zərdabi 

Bakıdakı antisanitar vəziyyətin ətraf mühitə böyük təhlükə olduğunu göstərir və 

cəmiyyəti bu təhlükənin aradan qaldırılması üçün yollar axtarışına çağırırdı. 

Böyük ziyalı bu təhlükənin aradan qaldırılması işində işçi təbəqəsinin 

maarifləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Savadlı işçi əraf mühitin 

çirklənməsinin mənəvi və cismani ziyanını görüb bu təhlükədən xilas olmaq 

üçün öz tövhəsini verə bilər.  

        Böyük maaarifçi fəhlə balalarına təhsil verilməsini təsbit edən Qanun 

formalaşdırılmasının vacibliyini irəli sürür və bu sahədə sahibkarların gördüyü 

işləri tənzimləməyi vacib hesab edirdi. Müəllif belə bir təklif irəli sürürdü: bu 

qanunun formalaşdırılmasına qədərki dövr ərzində mövcud “Sənaye 

əsasnamə”nin 112-ci bəndində ifadə olunan müddəanı əsas götürmək lazımdır. 

Əsasnamənin bu bəndində göstərilirdi ki, fabrik, zavod sahiblərinə kiçik və 

yeniyetmə fəhlə balalarının ibtidai təlimi üçün öz müəssisələrinin yanında 

məktəb açmaq imkanı verilir.  

        Müəllif statistik rəqəmlərə əsaslanaraq göstərir ki, fəhlə uşaqları üçün 

açılmış məktəblərlə bağlı rus fabrikantlarının təcrübəsi maraq doğurur. 

Məqalənin sonunda H.Zərdabi gələcəkdə bu növ məktəblərin geniş şəbəkəsinin 

yaranacağına ümid edərək qeyd edirdi ki, fabrik və zavodlar yanında təşkil 

olunmuş bu tip tədris müəssisələri işçilərin uşaqlarının gələcəkdə təhsilin yüksək 

pillələrinə qalxması üçün  ilk  addım olar, sahibkarlarımız isə savadlı işçilər 

sayəsində daha çox milyonlar qazanar.  

        H.Zərdabinin “Kaspi” qəzetinin səhifələrində yeni pedaqoji ideyaların, yeni 

məktəb hərəkatının, müasir təhsil nəzəriyyəsinin müxtəlif problemlərinə aid 

fikiləri hərtərəfli və zəngindir. Akademik Heydər Hüseynov vaxtı ilə 

H.Zərdabinin həmvətənləri qarşısındakı xidmətlərini ümumiləşdirərək yazırdı: 
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«Zərdabi bir maarifçi kimi bütün ömrü boyu xalq təhsili uğrunda mübarizə 

apardı. O, xalqın rifahı naminə elm və maarifi təbliğ etdi. O, dəfələrlə qeyd 

etmişdir ki, elm və maarif xalqın çiçəklənməsinə və milli xüsusiyyətlərinin 

saxlanılmasına xidmət edir» (8, s.410).  
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РЕЗЮМЕ 

АЙШАН ИМАНЛЫ 

ГАСАН БЕЙ ЗАРДАБИ И ГАЗЕТА “КАСПИ” 

В статье исследуются взгляды выдающегося азербайджанского просветителя Гасан 

бека Зардаби на просветительские встречи, школы и образование в его публицистических 

статьях, опубликованных в газете «Каспи». Сделаны смелые заявления против сил, 

которые тянут и превращают их в инструмент собственных интересов.  Суеверия и 

невежество характеризуются как важнейшие средства тьмы, а школа и образование - как 

наиболее важные средства света. Как один из первых азербайджанских публицистов 

газеты «Каспи», Х. Зардаби был примером для следующего поколения писателей. 

Ключевые слова: газета «Каспи», Хасан бек Зардаби, просветительские идеи, 

школьное образование, содержание образования 

 

SUMMARY 

AYSHAN IMANLI 

HASAN BEY ZARDABI AND “KASPI” NEWSPAPER 

This article deals with Hasan bey Zardabi's journalistic articles published in the "Kaspi" 

newspaper. It also provides insight into the views of prominent Azerbaijani educator Hasan bey 

Zardabi regarding enlightenment meetings, education, and schools. The great enlightener 

describes his campaigns to fight for a modern way of life, be on a par with developed nations, 

and speak out against the forces that drag the population backwards and into the dark and turn it 

into a tool of their own interests. School and education are considered important means of 

lighting up the darkness of superstition and ignorance. As one of the first Azerbaijani publicists 

of the "Kaspi" newspaper, H. Zardabi paved the way for writers in the following generations. 

Key words: "Kaspi" newspaper, Hasan bey Zardabi, enlightening ideas, school 

education, content of education 
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DĠLDƏ KONSEPTUALLAġMA MƏSƏLƏSĠ 

 

KonseptuallaĢmanın əsas anlayıĢı konseptdir. Konsept müĢahidə olunmayan təfəkkür 

kateqoriyasıdır. Bu baxımdan yalnız koqnitiv linqvistikada deyil, digər elmlərdə də konseptin 

izahı qədimdir. Ona görə də, konsept kateqoriyası fəlsəfədə, məntiqdə, linqvistikada, 

psixologiyada, kulturologiyada və baĢqa elmlərdə təqdiqat obyekti kimi diqqət mərkəzinə 

çevrilir. Konsept bilavasitə sözün mənasından yaranmır, lüğət mənasının fərdi və xalq təcrübəsi 

ilə qarĢılaĢdırılması fonunda meydana çıxır 

Açar sözlər: konsept, kommunikativ, koqnitiv, konseptuallaĢma, linqvistika 

 

Real gerçəkliyin hadisələrini, anlayış və anlayışlar sistemini, ümumi 

şəkildə götürdükdə, dünya mənzərəsini öyrənməyə koqnitiv yanaşmanın 

metodiki əsasını konseptuallaşma təşkil edir. Konseptuallaşma insanın dərketmə, 

idrak fəaliyyətinin mühüm proseslərindən biridir. Bu proses bu və ya digər 

predmentin, hadisənin qəbul edilmiş məlum mənası deyil, mahiyyətini 

dərketməyə yönəlir və nəticədə ya yeni mahiyyət yaranır, ya da əvvəlki 

mahiyyət müəyyən istiqamətdə genişlənir. Deməli, konseptuallaşma yeni 

mahiyyətlər yaratmaq prosesi olub, yeni biliklərin formalaşmasını əks etdirir. 

Konseptuallaşma zamanı idrak dərketmə obyektinin həm müxtəlif tərəflərinə, 

həm də bir tam kimi bu obyektin özünə yönəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

dərketmə obyektləri müxtəlifdir və onların fraqmentləri kəmiyyət və 

keyfiyyətinə görə bir-birindən fərqlənir. Təbiət, cəmiyyət, həyat, ölüm, 

xoşbəxtlik, səadət, din, müharibə, cins, insan, kişi, qadın, sərvət, dil və s. 

dərketmə obyekti ola bilər. Bu obyektlər, fraqmentlər, elementlər, həmçinin 

onların arasındakı münasibətlər eyni, yaxud bərabər deyildir. Xüsusi halda 

kainat da dərketmə obyekti olur. Əgər kainatı onun təşkilediciləri arasındakı 

münasibətlərlə bir yerdə götürsək və insanı da bura daxil etsək, onda dünyanın 

konseptuallaşması iləüzləşmişoluruq. Dünyanın konseptuallaşması insanın özü-

nün dərkedilməsini tələb edir. Burada maraqlı cəhət odur ki, konseptuallaşmanın 

özü insan tərəfindən aparılır.  

“Konseptuallaşma insanın idrak fəaliyyətinin vacib proseslərindən biri 

olub onun qəbul etdiyi informasiyanı dərk etməsini və konsentlərin, konseptual 

strukturların,eləcə də insan beynində konseptual sistemin yaranmasını əhatə 

edir”. 

“Konseptuallaşma” müxtəlif elm sahələrində - fəlsəfədə, məntiqdə, iqtisa-

diyyatda, linqvistikada istifadə olunan anlayışvə bu anlayışı ifadə edən termind-

ir. Anlayış elmi bilikləri müəyyən formada strukturlaşdırmanı bildirir.Dilçilik 

nəzəriyyəsində “konseptuallaşma” müxtəlif şəkildə izah və təyin olunur. 

Konseptuallaşma insanın təkamül prosesində ətraf aləm, dünya haqqında əldə 

etdiyi bilikləri sistemləşdirməsini və strukturlaşdırmasını, eləcə də obraz və 
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assosiasiyaları verballaşdırmasını əhatə edir. Bilavasitə dil mövqeyindən kon-

septuallaşmaya müxtəlif izahlar verilmişdir. Məsələn, S.Q.Vorkaçevin fikrinə 

görə, konseptuallaşma müxtəlif mədəniyyətlərdə fərqli olan leksik vahidlərin 

məzmun planlarının semantik təqdimatı üsullarının toplusudur. 

Linqvistik ensiklopediyada konseptuallaşma dilçilik termini kimi gerçəklik 

predmeti haqqında sistemli təsəvvür yaratmağa istiqamətlənmiş fəaliyyət 

şəklində izah edilir. 

K.Ş.Jarınbekova konseptuallaşmanı konseptlərin konfiqurasiyası üsulu 

kimi təqdim etmişdir. 

Konseptuallaşma probleminə yanaşma müxtəlifliyi linqvistikada konseptu-

allaşma məsələsinin qoyuluşu ilə də bağlıdır.Hər cür konseptuallaşmada dil öz 

rolunu oynayır. Bununla yanaşı, dilin konseptuallaşmasının linqvistik problem-

ləri də ayrıca bir sistem təşkil edir.  

Ümumiyyətlə, müasir dövrdə konseptuallaşdırma və konseptuallaşdırma-

nın müxtəlif aspektlərinin öyrənilməsinə diqqət xeyli dərəcədə artılmışdır.Bu 

ənənə dilçilikdən də yan ötməmişdir. Gerçəkliyin dil vasitəsilə konseptuallaşma-

sı dünya mənzərəsi, dünyanın dil mənzərəsi, dünyanın konseptual mənzərəsi 

kimi problemlərlə sıx bağlıdır. Göstərilən problemlərə dünyanın tanınmış 

dilçiləri müraciət etmişlər və bəlkədə bu səbəbdəndir ki, qeyd olunanların 

öyrənilməsinə maraq da xeyli güclənmişdir. Qeyd olunduğu kimi, konseptuallaş-

ma müxtəlif elmlərin tədqiqat sahəsinə daxil olan spesifik anlayışdır. 

Rus və qərb dilçiliyində dünyanın bu və ya digər fraqmentinin linqvistik 

konseptuallaşdırılmasına aid çoxsaylı araşdırmalar aparılmışdır. 

Dünyanın konseptuallaşdırılması və kateqoriyalaşdırma koqnitologiyası-

nın,o cümlədən, koqnitiv linqvistikanın aparıcı problemlərindəndir. 

Tədqiqatçılar belə bir fikir irəli sürürlər ki, XXI əsr linqvistikasındakı 

antroposentrizm dilçiliyin istinad etdiyi bir çox prioritet mövqeləri dəyişdirir. 

Dilin insanyönümlülüyünün əsasında insanın müxtəlif tarixi, mədəni, etik, 

əxlaqi-mənəvi sahələrlə bağlılığı və bu sahələr daxilindəki fəaliyyəti durur.  

Konseptuallaşmaya konseptlərinyaranması prosesikimi baxsaq, mədəniy-

yətdə, eləcə də ayrıca bədii yaradıcılıq nümunəsində eyniadlı konseptlərin 

yaranmasını mümkünlüyü və qeyri–mümkünlüyü problemi ilə üzləşmiş oluruq.  

Traxovanın bu fikrinə münasibət bildirən Soroçenko belə hesab edir ki, 

təqdiqatçılar konseptlərin törəməsi zamanı insan şüurunda baş verən proseslərə 

ciddi diqqət yetirmirlər. Konseptlərə bu cür yanaşma psixolinqvistika ilə 

əlaqədardır.  

Gerçəkliyin dil vasitəsilə konseptuallaşdırılması və onunxüsusiyyətləri 

problemi bu günə qədər birmənalı həllini tapmamışdır.Bu da qeyd edilən 

linqvistik hadisənin mürəkkəbliyindən irəli gəlir. Görünür, insan idrakının 

təbiətini və mahiyyətini başa düşmək üçün əhəmiyyətli dərəcədə vacib olan 

koqnitiv mexanizmləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Son dövrlərdə özx üsusiy-

yətlərinə görə ən fərqli olan bilik strukturları və onlarla əlaqəsi olan idrak 

prosesləri haqqında işlərdə konseptuallaĢma terminindən istifadə edilir. Lakin 

konseptlərlə idrak formaları olan kateqoriyalar, yaxud təsəvvür, ideya və ya 

obraz arasındakı münasibət, həmçinin konseptuallaşma prosesinə ümumi 
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münasibətin eksplikasiyası baş vermir. Konseptuallaşma prosesinin yaxşı 

işlənmiş təsəvvürlər sistemi və nəzəriyyəsiyoxdur. Konseptuallaşma tədqiqat 

mövzusu kimi hələ yeni-yeni formalaşır. İstinad olunan mənbənin nəşr tarixinə 

əsaslansaq, deyə bilərik ki, bu fikir 30 il bundan əvvəl ortaya atılmışdır. Ötən 

müddətdə konseptuallaşma və konseptlərlə bağlı aparılmış tədqiqatların sayı 

kifayət qədər çox artmışdır. Ona görə də, XXI əsrin birinci iyirmi ilində aparılan 

tədqiqatların da dildə konseptuallaşma probleminin öyrənilməsi baxımından 

xüsusi əhəmiyyət daşıdığını nəzərə almaq vacibdir. 

Konseptləşdirilən sahə dil şüurunda mənimsənilmişdirsə, onda konseptin 

bir sözdən ibarət adı olur. Gerçəkliyin konseptləşdirilməsi ad, ifadə və təsvir 

yolu ilə həyata keçirilir. Konseptuallaşmaonunla yaxın olan konsept anlayışı ilə 

bağlıdır.  

Konseptuallaşma insanın dərketmə fəaliyyəti prosesinin tədqiqi və 

təsvirində istifadə olunan analitik üsullar, əməliyyatlar çoxluğu olub insanın, 

dünyanın bu və ya digər fraqmenti dərketmə obyekti haqqında aldığı 

informasiyanı anlaması və şərh etməsini əhatə edir. Konseptuallaşma dilin 

müxtəlif səviyyəli sistemlərindən olan dil vahidləri vasitəsilə konsept və 

konseptual sistemlərin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. 

Dil konseptuallaşması gerçəkliyi, yaxud onun fraqmentlərini dil vasitəsilə 

təqdim etmək üsulu insan təfəkkürünün topladığı mahiyyətləriт verballaşdırılmış 

təsviri və dünya haqqındakı biliklərin dilin köməyi ilə strukturlaşdırılmasıdır. 

Konseptuallaşmanın xarici mexanizmləri insanın ətraf gerçəkliyi qavrayaraq 

onun üçün aktual olan elementləri ayırması, təfəkküründə gerçəkliyi müəyyən 

hissələrə - konsentlərə bölərək sonra gerçəkliyə bu hissələr əsasında mahiyyət 

verməsi ilə özünü göstərir. 

Dünyanın dil vasitəsilə konseptuallaşdırılması insanın bütün sahələrindəki 

fəaliyyətini əhatə edir. Bura əxlaqi, mənəvi, ruhi sahələr də daxil olur. Qeyd 

olunan cəhət linqvistlər qarşısında dili  insanla, onun təfəkkürü, mənəvi–praktik 

fəaliyyəti ilə vəhdətdə öyrənmək vəzifəsi qoyur. Təcrübə göstərir ki, müasir 

dövrdə bu aspektlər dilçilik təqdiqatlarının baza əsaslarına çevrilir. Bu həm də 

sosial-mədəni amillərlə bağlıdır. 

Konseptuallaşma anlayışı dünyanın dil mənzərəsinin öyrənilməsi ilə sıx 

bağlıdır. Dünya mənzərəsi insan təfəkküründə, düşüncə prosesində formalaşır. 

Bu mənzərənin yaranması müxtəlif situasiyaların insan şüurunda modelləşməsi 

nəticəsində baş verdiyinə görə, onun sona qədər ayrılması mümkün deyildir. 

Yəni dünya mənzərəsinin formalaşması ardıcıl davamlı prosesdir. Çünki insanın 

müxtəlif hadisələr, anlayışlar haqqındakı bilikləri həmişə artır, onların fərqli 

aspektlərdən dərk olunması davam edir.  

Dünyanın konseptuallaşması insanın xüsusi formada təşkil olunmuş idrak 

fəaliyyəti olduğuna görə, müxtəlif əsaslarla fərqli koqnitiv mexanizmlərlə həyata 

keçir. Adi şüur səviyyəsində bu, dünyanın müxtəlif hiss vasitələri ilə 

qavranması, elmi konsepyual aparatın köməyi ilə nəzəri dərki, dünyanı bədii 

obrazlarla, estetik və ya dini hislərlə anlama ola bilər. 

Konseptuallaşdırmanın mühüm növlərindən biri dünyanın dil konseptual-

laşdırılmasıdır. Bu, bütün digər konseptuallaşma növlərinin ilkin mənbəyi, 
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əsasıdır. İstənilən konseptuallaşma üsulunun dil konseptuallaşmasına söykənmə-

sini söyləmək mümkündür. Dil insanda əşyalara müəyyən baxış bacarığı oyadır, 

əqli fəaliyyətin xarakter və istiqamətlərini təyin edir. 

Dünyanın dil konseptuallaşması prosesində gerçəklik çevrilmiş formada 

özünü göstərir və dilin semantikasına proyeksiyalanır. Belə proyeksiyalanmağa  

konseptualizatorlarının öz xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Konseptualizator funksiyasında insan, onun hadisələrə baxışı, həmçinin, hər bir 

dilin arxasında duran konkret mədəniyyət çıxış edir.  

Obyektlərin insan tərəfindən qavranmasının xüsusiyyətləri dildə fiqur və 

fonun qarşılaşdırılması kimi əksini tapır. Məlumdur ki, insan gerçəkliyi qavrayır 

və üzvlərə bölür. Bu bölgü müntəzəm deyildir. Hansısa informasiya insan üçün 

əsas, ilkin, baza məlumatıdırsa, başqaları yeni, indiki zamanda daha əhəmiyyətli 

olması ilə seçilir.  Bu zaman həm fiqurun, həm də fonun öz xüsusiyyətləri aşkara 

çıxır. Fiqurlar sərhədləri ilə seçilir və müəyyənliyə can atır. Fon üçün böyüklük, 

yayğınlıq səciyyəvidir. Onun zaman və məkan sərhədləri yoxdur. 

Antrosentrik paradiqma aspektindən yanaşsaq, müasir linqvistikanın əsas 

istiqamətlərindən biri koqnitiv dilçilikdir. Koqnitiv dilçilik koqnitiv və dil 

strukturları arasındakı münasibətləri öyrənir, koqnisiyanın dil inikası ilə məşğul 

olur. Koqnitiv dilçilik dilə müəyyən koqnitiv proses kimi baxır. Bu proses hər 

hansımətndəki informasiyanın insan zehnində işlənməsi, emalı, təfəkkür 

vahidləri kimi müxtəlif dil formalarında əksini tapan biliyin struktur və məzmun 

anlayışları ilə məşğul olur. Başqa sözlə desək, koqnitiv linqvistika, hər şeydən 

əvvəl, dərketmə prosesi ilə bağlıdır. Yəni insan dünyanı necə qavrayır və bu 

qavram dildə inikasını necə tapır məsələsikoqnitiv dilçiliyin obyektidir. İnsanın 

dil haqqında da müəyyən bilikləri vardır və onun dilə münasibəti də tarixən 

formalaşıb inkişaf edir. Deməli, dərketmə obyektlərindən biri də dilin özüdür. 

Koqnitiv linqvistikanın əsas anlayışları konseptuallaşma ilə kateqoriallaş-

madır. İnsanın bütün dərketmə fəaliyyəti onu əhatə edən dünyanı qavramağa, 

əldə edilmiş biliklər əsasında bu dünyada yaşama bacarıq və vərdişlərini 

formalaşdırıb və inkişaf etdirməyə istiqamətləndirmişdir. Bu isə öz növbəsində 

obyekt və hadisələri ayırmaq və müqayisə etmək (eyniləşdirmək və 

fərqləndirmək) zərurətini doğurur. Bütün insanlar üçün bu təsnifat fəaliyyəti 

vacib şərtdir. Qeyd edilən fəaliyyətdə konseptuallaşdırma və kateqoriallaşdırma 

mərkəzi yeri tutur. 

Gerçəkliyin obyekt və hadisələrini konseptuallaşdırma ehtiyacı onların 

dərk olunması prosesinin davamlılığı ilə birbaşa bağlıdır. A.A.Şarandininin 

fikrinə görə konseptuallaşdırma və kateqoriallaşdırma insan təfəkküründə ən 

vacib olan hadisələrdir. Bu vaciblik insanın dərketmə, idrak fəaliyyətindən irəli 

gəlir. İnsan informasiyanı alır, emal və istifadə edir. 

Konseptuallaşdırma və kateqoriallaşdırma dünyanı dərketməni, insanın 

konseptlər şəklində aldığı informasiyanı təyin edən əsas təfəkkür prosesidir. 

Lakin  bu, onları eyniləşdirməyə zəmin yaratmır. Konseptuallaşdırma və 

kateqoriallaşdırmada son nəticəyə görə bir–birindən fərqlənir. Konseptuallaş-

dırma prosesi insan təcrübəsinin, biliklər strukturunun minimal məzmun 

vahidlərini ayırmağa istiqamətlənmiş prosesdirsə,  kateqoriallaşdırma oxşar və 
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eyni vahidlərin daha böyük tərtib vahidində birləşdirilməsidir. Bəzi tədqiqatlar 

konseptuallaşma ilə kateqoriallaşma arasındakı münasibəti aydınlaşmağa 

çalışmışlar. Məsələn, A.A.Şarandin belə hesab edir ki, konseptuallaşdırma  

kateqoriallaşdırma ilə müqayisədə ilkindir. Hər bir kateqoriallaşdırma 

konseptuallaşdırmanın nəticəsi olan konseptlər tələb edir. Buradan belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, konseptuallaşdırma vasitəsilə ayrılmış hadisə və 

obyektlərin bəziləri müəyyən mərhələdə kateqoriallaşdırmadan kənarda qala 

bilər. Təbiətinə görə, hər iki proses dinamikdir. Çünki dəyişən ətraf aləm özünün 

dərk olunmasını dəyişdirir. 

N.N.Boldirev konseptuallaşmanı belə təyin edir: “Konseptuallaşma qəbul 

edilən məlumatın qavramaq, predmet və hadisələrin düşüncə vasitəsilə 

qurmaqdır.Bu proses dünya haqqında konseptlər şəklində müəyyən təriflər 

doğurur. Məsələn, ev, zaman, məkan, əbədiyyət, hərəkət, və s. konseptləri”. 

Konseptuallaşma proses və nəticə kimi verbal və qeyri–verbal ola bilər. 

Şübhəsiz ki, səs (qrafik) subsantiyalar konseptual proses və nəticələrin əsas 

təqdimediciləridir. Konseptuallaşdırma və kateqoriallaşdırmaya koqnitiv 

baxımdan yanaşsaq, verbal konseptuallaşdırmanın aşağıdakı tiplərini ayırmaq 

mümkündür:1)inteqrativ qrammatik kateqorial konseptuallaşma; 2) qeyri-

inteqrativ qrammatik kateqorial konseptuallaşma; 3)inteqrativ leksik kateqorial 

konseptuallaşma; 4) semantik kateqorial konseptuallaşma; 5)predmet-əlamət 

konseptuallaşması; 6) situativ konseptuallaşma. 

A.A.Şarandin konseptuallaşmanın bu növlərinin hər birinin təqdimedicilə-

rinin olduğunu qeyd etmişdir. Onun fikrinə görə, birinci növdə bu, nitq  hissələri 

və leksik–qrammatik tərtiblər, ikincidəqrammatik kateqoriyalar, üçüncüdə 

leksik-semantik qruplar və sinonim cərgələr, dördüncüdə tematik qruplar, 

beşincidə leksemlərdir. Bundan başqa qeyri-inteqrativ leksik konseptuallaşmada 

leksik kateqoriyalar, situativ konseptuallaşmada isə üzvlənməyən söyləmlər 

reprezentant funksiyasını yerinə yetirir. Belə təsnifə əsasən leksem predment-

əlamət konseptuallaşmasının təqdimedicisi kimi ətraf aləmin informasiyasının 

insan süurunda istifadə olunmasının təfəkkür prosesini və nəticəsini müəyyən 

dərəcədə əks etdirir. Bu, insanın dünyanı necə dərk etməsinin və bu dərk 

etmənin dildə inikasını başa düşməyə imkan verir. Beləliklə, müasir koqnitiv 

dilçiliyin əsas anlayışı olan konseptuallaşma dilin antroposentrik paradiqması 

çərçivəsində düşüncə prosesinin məğzini təşkil edir. Düşüncə prosesi kimi 

konseptuallaşmanın mərkəzi reprezentantlarından, təqdimedicilərindən biri 

leksikadır. Kommunikativ prosesdə leksemdən istifadə ünsiyyətin spesifikasını 

və sözdə dünya və dil haqqında informasiyanın koqnitiv emalı vasitəsilə əldə 

alınan biliklərin saxlanmasını təmin edir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛЬБЕР ОРУДЖЕВА 

ВОПРОС КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ В ЯЗЫКЕ 

Основным понятием концептуализации является концепт. Понятие - это категория 

наблюдения, которое не соблюдается. С этой точки зрения объяснение концентрации 

является древним не только для когнитивной лингвистики, но и для других наук. Таким 

образом, категория понятий становится предметом исследований в философии, логике, 

лингвистике, психологии, культурологии и других науках. Понятие не возникает 

непосредственно из значения слова, оно возникает на фоне сопоставления значения 

словаря с индивидуальным и народным опытом. 

Ключевые слова: концепт, коммуникативный, когнитивный, концептуализация, 

лингвистика. 

 

SUMMARY 

DILBƏR ORUJOVA 

THE ISSUE OF CONCEPTUALIZATION IN LANGUAGE 

The basic concept of conceptualization is concept. The concept is a category of 

observation that is not observed. From this point of view, the explanation of concentration is 

ancient not only in cognitive linguistics, but also in other sciences. Therefore, the concept 

category becomes the focus of research in philosophy, logic, linguistics, psychology, culturology 

and other sciences. The concept does not arise directly from the meaning of the word, it arises 

against the background of comparing the meaning of the dictionary with individual and folk 

experience 

Keywords: concept, communicative, cognitive, conceptualization, linguistics 
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ĠSA HÜSEYNOVUN “MƏHġƏR” ƏSƏRĠNDƏ NƏSĠMĠ OBRAZI 

 

Nəsimi Ģəxsiyyəti və obrazı roman janrında yazılan bu əsərdə daha çox öz ideyalarından 

dönməz bir Ģəxsiyyət, insan azadlığı tərəfdarı olan mübariz, məharətli bir Ģair kimi təsvir 

olunmaqla yer almıĢdır. Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Ġsa Hüseynovun “MəhĢər” əsərində 

Nəsimi obraz etibarı ilə birinci növbədə konkret milli-mədəni intibah epoxası dönəminin aparıcı 

fikir cərəyanı olan hürufilik və onun banisi Fəzlullah Nəiminin davamçısı və varisi olaraq təsvir 

və təqdim edilmiĢdir. Romanda həm hadisələrin meydana çıxması və inkiĢafı prosedurunda, həm 

də Nəsimi obrazının əhatəsində reallaĢan müxtəlif məsələlər kontekstində yazıçı Nəsimi 

yaradıcılığına ilkin mənbə olaraq enmiĢ, həm Nəsimi ilə əlaqəli hadisələrin gediĢatına bu 

mənbədən irəli gələn xətt müəyyənləĢdirmiĢ, həm də onun əsərlərindən, beytlərindən istifadə 

edərək Ģairin fikir və düĢüncələrini orijinal Ģəkildə əsərin ruhuna gətirməyə çalıĢmıĢdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, poeziya, obraz, Ġmadəddin Nəsimi, bədii obraz 

 

Azərbaycan ədəbiyyatında Nəsiminin obrazı müxtəlif aspektlərdən kamil 

və möhtəşəm bir sürətdə yaradılmışdır. Bədii nəsr nümunələrində də görkəmli 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin cazibədar, təsirli surətləri 

ortaya qoyulmuşdur. Azərbaycan bədii nəsrinin ustad sənətkarlarından olan 

yazıçı İsa Hüseynov - Muğannanın "Məhşər" əsərində görkəmli Azərbaycan 

şairi ustad Nəsiminin mükəmməl obrazının yaratmışdır. İsa Hüseynovun 

"Məhşər" əsəri məhz İmadəddin Nəsiminin daha möhtəşəm, mücəssəm bir 

nümunəsinin yaradıldığı həmişəyaşar qiymətli bədii əsərdir. Roman janrında 

yazılan bu əsərdə Nəsiminin obrazı daha çox öz ideyalarından dönməz bir 

şəxsiyyət, insan azadlığı tərəfdarı olan mübariz, məharətli bir şair kimi təsvir 

olunmaqla yer almışdır. “Nəsimi və onun həyatı, hürufiliyin banisi Nəiminin 

fikir, ideya dünyası, onun faciəli qətli, “rəncbər şah” Şirvanşah İbrahim, fateh 

Teymurləng, dini etiqadların qulu olan Şeyx Əzəm - bu tarixi obrazların hər 

birinin çılğın ehtirasları, fəlsəfi dünyabaxışların mübarizəsi, müharibələr, 

qırğınlar - bir romanda bütün bunları kəskin münaqişələr, bir-birinə zidd və 

barışmaz münasibətlərlə canlandırmaq sənətkardan” doğrudan da, əsl ədəbi 

hünər tələb edirdi və İsa Hüseynov ilk tarixi romanında bu missiyanın 

öhdəsindən gələ bildi” (4).  

Bu əsərlərdə başlıca olaraq Nəsimi: 1. şair kimi; 2. öz fikirləri uğrunda 

ölüm ayağına çəkilən mübariz ideoloq və ideya adamı kimi; 3. öz səlis, təsirli və 

məzmunlu çıxışları ilə xalqı öz fikirlərilə oyandıran və azadlıq ideyalarını yayan 

məharətli natiq və təbliğatçı kimi təsvir və təqdim olunmuşdur. İsa Hüseynovun 

“Məhşər” əsərinin qəhrəmanı Nəsimi məhz dövründə geniş yayılmaqda olan 

hürufilik cərəyanının qüdrətli davamçılarından, məharətli bilicilərindən və 

təbliğatçılarından, eyni zamanda öz şeirlərində yüksək bədii siqlətlə əks etdirən 

ustad şairlərdən biri və birincisi kimi bu əsərdə obrazlaşmışdır.  
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Yazıçı böyük məhəbbət göstərərək məharətlə yaratdığı Nəsimi obrazının 

məziyyətlərini - onun qüdrət, idrak, nüfuz və başqa imkanlarını, təhkiyə və ya 

başqasının dilindən təqdim etmə yolu ilə sərgiləmiş, eyni zamanda daha canlı, 

inandırıcı və təsirli yol olan monoloq və dialoqlar içərisində təqdim etmişdir. Bu 

zaman idrakı, əqli iti, zehni açıq, ideyaları parlaq, imkanları geniş, qüvvətli şair 

və təlqinedici nitqə sahib olan bir Nəsimi obrazı öz möhtəmşəmliyi ilə qarşıda 

dayanır. Bu mənada Nəsiminin ən qüvvətli sima kimi özünüifadəsi onun dövrün 

ortadoksal çərçivələrini özündə ümumiləşdirən obrazlar olan Əmir Teymur, 

İbrahim xan, Şeyx Əzəm və başqaları ilə mühakimələrində daha mükəmməl 

ifadə olunmuşdur. Bu mükalimələrdə Nəsimi öz iti əqli, çevik təfəkkürü, dərin 

bilikləri, açıq və məharətli çıxışları ilə ortodoksiyanın rəmzinə çevrilmiş Əmir 

Teymuru belə yumşaldır, onun konkret və məcburiyyətdən yoğrulmuş qəti 

fikirlərini dəyişməyə müvəffəq olur. Yazıçı İbrahim xanın fikrinin, hürufilərə 

münasibətinin dəyişməsində Nəsiminin rolundan geniş bəhs etmişdir. Nəsiminin 

şəxsi məziyyətlərinə nəzər yetirən yazıçı yazırdı: “Nəsimi hökmdarların 

qəzəbnak çağlarını az görməmişdi. Yoldaşları daim tövsiyə edirdilər ki, 

hökmdarlarla açıq danışmasın, Fəzlin özünün və digər rəmzi qılınc 

bahadırlarının moizələrində olduğu kimi həqiqəti pərdələyib müsahiblərinin 

qəlblərinə ehtiyatla açar salsın. Nəsimi elmi bu üsulla yaymağın əleyhinə 

deyildi. Çünki bu ustadın üsulu idi, bir olan Allahdan başqa bütün həqiqətləri 

məhv edən zəmanənin özünün tələb etdiyi üsul idi. Lakin o, həmişə yalnız açıq 

danışmaqla qalib gəlmişdi və buna görə də hətta havası ölüm qoxuyan yerlərdə 

də həqiqəti aydın söyləməyə vərdiş etmişdi. Əvvəla, təcrübədən bilirdi ki, 

hökmdarlar öz ali mənsəbləri, üləma, ədib və müəllimləri ilə uzun söhbətləri nə 

qədər xoşlayırlarsa, başqaları ilə danışanda bir o qədər səbirsizdirlər. İkincisi, 

əmin idi ki, Fəzl sözü açıq deyiləndə daha kəsərli olurdu” (2, s.31). Mətndə çox 

aydın şəkildə Nəsiminin təbliğat üsulunun fərqliliyi və fərdiliyi də diqqət 

mərkəzinə çəkilmişdir. Hürufilərə görə, Fəzl elmi metodiki olaraq üstüörtülü, 

rəmzlərlə danışmağı və izah tələb edirdi. Nəsimi fərdiliyinə görə isə Fəzl elmi 

açıq və konkret ortaya qoyulmalı idi.  

Yazıçı Nəsiminin  qələbəsini, geniş nüfuzu və etibarlı hörmətini də buna 

bağlayır, onun əzəmətli portretinin fərdi çizgiləri sırasına daxil edir. Nəsiminin 

mövcud ortadoksal düşüncə tərzini inkar səbəbi də açıq və konkretdir: “Biz 

Allahın yox, yalançı “lailahəilləlah”ın inkarına durmuşuq (2, s.31). Məhz 

Nəsiminin belə konkret, açıq və birbaşa fikirləri ifadə etməsi onun opponenti 

üzərində təsirini və təlqinini əsaslandırır. 

Nəsimi şəxsiyyəti və obrazı ilə əlaqədar Əmir Teymurla görüş-müsahibə 

səhnəsi daha çox maraq və diqqət qazanır. Məhz bu səhnədə Nəsiminin bütün 

şəxsiyyət qüdrəti, elminin təsviri, nitqinin məharəti tam keyfiyyəti, fərqliliyi və 

məziyyəti ilə təzahür tapır. Nəsiminin məharətli çıxış və dialoqu Fəzl elminin əsl 

qələbəsi kimi çıxış edir. Geniş həcmdə, olduqca dramatik, təsirli bir şəkildə 

bütün ayrıntı və dərin mətləblərilə birgə təsvir tapan bu görüşdə, müəllifin də 

yazdığı kimi, sanki “İki dünya, iki aləm üz-üzə gəldi” (2, s.176); “İki aləm üz-

üzə gəldi, Nəsimi bunu bütün varlığı ilə duydu. Çünki qarşısındakı sütunun 

gərginliyi, narahatlığı ilə birgə  o özünün – qandan köynək geyinib Div 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

hüzurunda dayanmış Fəzl xəlifəsinin simasını da görürdü. ...Gözlərini Teymurun 

çalın-çarpaz qırışlar arasında heybətli gözlərinə dikib bu bu heybət arxasında 

gizlənmiş xeyli bətnə açar salmaq üçün “həqq sirrini” necə açacağını düşünür və 

əsla tələsmədən hər bir kəlməsini ölçüb-biçirdi” (2, s. 176). Haqlı olaraq 

deyilmişdir ki: “Romanda iki qütb üz-üzədir, bir tərəfdə dünyanı silahla, qılınc-

qalxanla, vahimə və hökmlə fəth etmək istəyən Teymurləng, digər tərəfdə bütün 

bəşəriyyəti özünün inandığı idealın, sevgiyə, barışa söykənən ali mənəvi ruhun 

ətrafında birləşdirmək istəyən Fəzlullah Nəimi və onun layiqli müridi İmadəddin 

Nəsimi” (5). Yazıçı Nəsimi şəxsiyyətinin əzəmətini həm də onun düşməninin, 

cəlladının münasibəti qarşılığında da söyləyir. Aləmləri lərzəyə gətirən Əmir 

Teymurun Nəsimidən necə təsirlənməsi gərginlik duyması kontekstində 

qəhrəmanın həm də düşmənlə münasibətdə obrazına yeni cizgilər, şəxsiyyətlə 

bağlı fərdi xüsusiyyətlər əlavə edərək onu zənginləşdirir. Bu qarşılaşmada 

Nəsiminin zəkası ilə bərabər cəsarəti də üzə çıxır, onu daha qabarıq təqdim edir. 

Adamlar Əmir Teymurdan qaçarkən, onunla görüşməkdən imtina edərkən 

haqqındakı sərt və yoxedici fitvalara baxmayaraq Nəsimi aləmlərin cəlladı olan 

Əmir Teymurla görüşməyə can atır və onun qarşısına dikilir. Öz mürşidini 

qorumaq ehtirası onu ölüm qucağına atır. Lakin Nəsimi zərrə qədər qorxu-ürkü, 

məğlubiyyət hiss etmir. Əksinə, atdığı hər cəsarətli   addımı ağlı, zəkası ilə 

möhkəmlənir və daha da qalibiyyət əldə edir. Əmir Teymurun bu qarşılaşmadakı 

gərginliyi Nəsiminin doğru addım atdığının təsdiqi olduğu kimi onun mənsub 

olduğu fikir cərəyanı və mürşidi üçün mübarizə əzmini də özündə ehtiva edir. 

“Həqq elçisiyəm mən. Dilimdən nə çıxarsa, hamısı həqq məramına aiddir, - dedi 

və sirri açmaq üçün zəmin hazırlamaq – Div bətnində mümkün qədər hissiyyat 

oyatmaq ümidi ilə şərhə başladı” (2, s. 177). Nəsimi artıq bu görüşdə və bundan 

sonrakı proseslərdə bilavasitə Fəzlin varisi, mənsub olduğu hürufizmin lideri 

təsirini bağışlayır.  

Əsərdəki Nəsimi şəxsiyyətinin şərti görüş səhnəsində bu məzmunda sərt 

və birmənalı çıxışı, bizim də qəti fikrimizə görə, İmadəddin Nəsimi şəxsiyyəti və 

dühasının tarixi həqiqəti və ya əsərlərinin ideyasından ortaya çıxan tezis olaraq 

mövcud deyil. Halbuki artıq ədəbiyyatşünaslıq tədqiqatlarında da qeyd edildiyi 

kimi, həyatı və fəaliyyəti birər əfsanələrə dönmüş İmadəddin Nəsiminin 

yaradıcılıq konsepsiyası orta əsrlərdə geniş yayılmış vəhdəti-vücud fəlsəfəsinə 

dayanan və o dövrün ideya-fikir cərəyanlarından olan hürufiliyə məxsus idi və 

əlbəttə ki, fəlsəfənin mahiyətinə əsasən əlavə tezislərin irəli sürülməsinə 

baxmayaraq Tanrı-insan birliyini, yəni vücud, varlıq birliyi həqiqətini pozmur, 

inkar etmirdi. Əksinə, sanki hürufizm insanların diqqətini bir daha dini həqiqətə, 

İslamın ilk ayəsindən doğan ilk hökmünə - “Oxu! Yaradan rəbbinin adı ilə oxu!” 

– yönəldirdi və özünü, dünyanı və varlığı bir daha dərk etdirməklə kamilliyinə 

qovuşmasına yol göstərirdi. Əsər və onun ideyası haqqında bu kimi mübahisələr 

müxtəlif mənbələrdə də özünə yer almışdır. İ.Hüseynovun “Məhşər” romanına 

ön söz yazan yazıçı Əzizə Cəfərzadə yazırdı: ““Məhşər” islam dini əleyhinə 

yazılmış romandır. Yalançı etiqadlar, din və xurafat, müharibə, qan-qırğın, 

istibdad, istismar əleyhinə yazılmışdır. İnsanı alçaldan bütün xırdalıqları 

nadanlığı, cəhaləti qamçılayır” (3). Bəlkə də sovet dövrü ideoloji tələbləri 
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çərçivəsində yazıçı Əzizə Cəfərzadə romanın islam dini əleyhinə yazıldığını 

söylədiyini demək olardı. Amma əsərin özündə də Nəsiminin dilindən deyilən 

fikirlər, hətta müəllif təhkiyəsi əsərdə, həqiqətən, bu məqamların açıq şəkildə 

olduğu və əks tapdığına dəlalət yaradır. əsərə münasibət ifadə edən və təhlil 

aparan professor Vaqif Yusifli də yazıçı Əzizə Cəfərzadənin və onun kimi 

düşüncə sahiblərinin fikirlərinə münasibət ortaya qoyaraq etiraz ifadə edərək 

yazırdı: ““Bu fikirdə yalnız birinci cümləyə qəti etiraz etmək olar: “İslam dini 

əleyhinə yazılmış”. Bu romanda islam əleyhinə heç nə yoxdur. Yoxsa Fəzlullah 

Nəimi edam ərəfəsində deməzdi ki: “Dinləyin, burda icra edilən hökm həq-

təalanın öz hökmüdür”. Hərçənd ki “din kitablarında bir olan Allah hüzurunda 

məhkəmə kimi qələmə verilən məhşərin, cəmi bəşərin ölüb yenidən diriləcəyi 

barədə iddiaların yalanlığını Fəzl çoxdan sübut edib, cümlə aləm-xaliq 

əbədidirsə, demək, bəşər də əbədidir” - bu, heç də islamı tənqid etmək deyil” (4). 

Professor Vaqif Yusiflinin qəti etiraz fikrini də, fikrimizcə, birmənalı qəbul 

etmək doğru deyil. Əslində, Vaqif Yusiflinin bu qəti etirazı müstəqillik dövrü 

milli ideologiya və onun yaratdığı psixoloji mühit şəraitində meydana çıxan tezis 

və ya ədəbi fakt olaraq maraqlıdır. Bizim fikrimizcə də, əsərdə islam dini 

əleyhinə xeyli sayda fakt vardır və bu, olsa da belə, yazıçı İsa Hüseynovun dinlər 

və ya konkret olaraq islam dini haqqında fərdi düşüncəsinin nəticəsi olaraq 

əsərdə özünə yer alıb və eyni zamanda bu fakt yazıçı və ya əsər haqqında hər 

hansı antipatik münasibət müəyyənləşdirə bilməz. Konkret olaraq hansısa din və 

ya düşüncə tərzi, cərəyan və s. haqqnda inkarçı mövqedə dayanmaq fərdi 

münasibət faktı olaraq vicdan və fikir azadlığın şəraitində heç də anlaşılmaz 

deyil. Yəni yazıçının özünün fərdi düşüncəsindən doğaraq islam dini haqqında 

hansı fikir ifadə etməsi yazıçı fərdiliyi və azad yaradıcılıq faktıdır. Lakin etiraz 

oluna bilinəcək məsələ əsərdə obrazı yaradılan və fikirlərin bilavasitə ruporuna 

çevrilən tarixi şəxsiyyət və böyük ədəbi sima olan İmadəddin Nəsiminin 

dilindən çıxış etməkdir. Əlbəttə, mövcud ədəbiyyatşünaslıq fikirlərinə dayansaq, 

yazıçının tarixi obraz yaradarkən öz fikirlərinin ruporuna çevirmək imkanlaı 

inkar edilməyib. Lakin tarixi qəhrəman yaradılarkən şəxsiyyətin tarixi 

həqiqətlərinə sədaqət göstərməsi və onu tamamilə təhrif etməsi məsələsi 

qəbuledilməz olaraq göstərilmişdir. Yazıçı İsa Hüseynovun da əsərdə 

Nəsimidən, onun həyatı və yaradıcılığından çıxış edərək islam dini və onun bəzi 

hökmlərinə qarşı inkarçı mövqe nümayiş etdirməsi, əlbəttə, tarixi şəxsiyyəti, 

faktı təhrifdir və bu mənada qəbuledilməzdir. Bunu da əlavə edərək qeyd etmək 

istərdik ki, artıq təsəvvüflə əlaqəli müxtəlif ədəbiyyatşünaslıq mənbələrində 

göstərildiyi və yazıçı İsa Hüseynovun özünün də romanda istifadə etdiyi kimi 

İmadəddin Nəsimi bir təsəvvüf, hürufi şairi kimi əsərlərində simvollardan 

istifadə etmiş, varlığın bütövlüyü və müxtəlif xüsusiyyətləri barədə fikirlərini 

istifadə etdiyi simvollar vasitəsilə məharətlə ifadə etmişdir. Bu mənada sovet 

ədəbiyyatşünaslığı xaric Azərbaycan ədəbi-bədii fikrində Nəsiminin islam 

əleyhinə bir şəxsiyyət və ya şair kimi təqdim edilməsi faktı mövcud deyil və bu, 

həm də orta əsrlər fəlsəfi cərəyanların nüvəsində dayanan islam fəlsəfəsi aktına 

da uyğun deyil. Məlum olduğu kimi, orta əsrlər dövrü təsəvvüf fəlsəfəsinin, 

müxtəlif fəlsəfi fikir cərəyanlarının yaranması, sovet tədqiqatçılığı xaric 
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mənbələrdə də birmənalı qeyd edildiyi kimi islam fəlsəfəsinə dayanmış və onun 

üzərində yaranıb ortaya çıxmışlar. 

Fikirlərdən də aydın görünür ki, yazıçı Nəsimini Fəzlullah Nəiminin digər 

xəlifələrilə müqayisədə daha üstün tutur və onu birinci, ilk sıraya qoyur. Onun 

zəkasını, cəsarətini, təbliğat metodunu elə təqdim edir ki, oxucu özü Nəsimi 

şəxsiyyətini birinci mərtəbəyə qaldıra bilsin.  Bu məntiqlə Nəsimi digər 

xəlifələrdən önə çıxıb, şübhəsiz Fəzlullahın varisi olaraq görünsün. Nəsimi 

yazıçı təqdimatında böyük bacarıqla Fəzl elmi haqqında sxolastikanı sındıra, 

yalançı elmi darmadağın edərək əsl. Gerçək həqiqətləri ortaya qoymağa, Fəzl 

elminin əsl mahiyyətini anlatmağa müvəffəq oldu. Nəsimi Fəzl elminin əsl 

mahiyyətinin silahda olmadığını, Fəzl günü və onun bəhrəsi olan paytaxtı Təbriz 

olan Ədalət səltənətinin elmdən kənar, qeyri-həqiqi, yalan olduğunu izdihama 

başa saldı. Uydurulmuş yalançı tezisləri inkar edən Nəsimi izdihama həqiqətin 

əsl üzünü çatdırdı ki: “Fəzli-həqqin bir səltənəti var, o da cəmi yer üzündə həqq 

səltənətidir!” (2, s. 144)    

Nəsiminin əsl, batini həqiqəti ilə Yusifin yalançı, zahiri həqiqəti arasında 

çarpışma gedərkən Fəzlin davranışına diqqət çəkən yazıçı onun tək bir kəlmə 

“Riya! Yenə riya!” (2, s. 145) deməsi yalanı inkar, həqiqəti təsdiq aktına xidmət 

etmiş olur. Əslində yazıçının şəxsi mövqeyinin ifadəsi olaraq Nəsimi Yusifin 

hərb yolunun əleyhinə olaraq humanist, sülh, barışıq gətirən gözəl fikirlərə 

doğru seçim edir və həqiqəti o olaraq müəyyənləşdirir. Fəzlin  özü də izdiha 

qarşısına çıxaraq Nəsiminin fikirlərini təqdir etməsilə Nəsimiyə böyük haqq 

qazandırmış oldu. Oxucu da bu hadisələr işığında Nəsiminin qeyri-adi zəkası, 

dərki və fəhmini müşahidə edərək  onun varisliyinə inanır. Həm də aydın 

müşahidə edir ki, Fəzl özü də irəlicədən Nəsimidəki işığı görərək ona ümidlərini 

bağlamış və onun xilaskar və varis olacağına qənaət etmişdir. Bu mühakimə və 

təhlillərin işığında Nəsimi həm cəsarətli xilaskar, həm də zəkalı varis kimi öz 

obrazını yaradır. “Fəzl davam edirdi:  

Nəsimi bu həqiqəti başqa xəlifələrdən fərqli olaraq daha konkret, daha açıq 

şəkildə cəsarət göstərib bilavasitə Div adlandırılan dövrün şər qüvvələrinə - 

Əmir Teymura, onun din xadimləri, üləma və ədiblərinə birbaşa söyləyir. Fəzl 

elminin əsl həqiqiətini Əmir Teymura məhz Nəsimi çatdırır. Kamil olmayan 

müridlər üzündən Fəzlin özünün də bütləşdirildiyini, elminin gerçəkliyi ilə 

çatdırılmadığını Nəsimi böyük məna gücü ilə ortaya qoymağa və Əmir Teymur 

qəzəbini sındırmağa nail ola bilir.  Yazıçı əslində Əmir Teymur şəxsiyyəti 

ətrafındakı bütləşdirilmiş təəssüratları da Nəsiminin fikirləri əhatəsində 

sındırmağa qabil ola bilir. Zalım, qəddar, başkəsən, mərhəmətsiz, sözdinləməyən 

və başqa keyfiyyətlərlə xarakterizə edilən Əmir Teymurun diqqətini, söhbətə 

marağını, Fəzl elminin sirrinə vaqif olmaq ehtiyacını məhz Nəsimi öz bacarığı 

və təsirli nitqi, cəsarətli davranışları ilə sındıra, yumşalda bilir. Nəsiminin 

cəsarətli və ağıllı çıxışlarına maraq bəslədikcə, hətta ən qaniçən cəllad kimi 

tanınıan Şeyx Əzəmin çağırışlarına məhəl qoymayaraq belə Əmir Teymur 

Nəsimini dinləməyə davam edir və beləliklə, özü haqqındakı bütləşdirilmiş 

zalımlıq pərdəsini də yırtmış olur. Əmir Teymur Nəsiminin çıxışına sona qədər 

qulaq asır və onunla həmsöhbət olur. Nəsimi Fəzl elminin həqiqətlərini açdıqca, 
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Fəzl davamçılaının Teymura düşmən olmadıqlarını sübut etdikcə, onların hərb 

məqsədi olmadıqlarını izah etdikcə Əmir Teymurun münasibəti yumşalmaqda və 

marağı artmaqda davam edir: “...həqiqətimiz “qiyam” deyilən bir yalanın 

cildindədir, əmir. İnsan nadandır, hərə bir dükan açıb öz mətahını satır. 

Hökmdarlarla birgə kütlələr də nəfs quludurlar, dinlərə, qiyamlara, hərblərə 

meyilləri də nəfs və nəf ehtirasından törəyir. Odur ki, Fəzl öz həqiqətini “qiyam” 

cildində gizlətmişdi, taxta qılıncının əvəzində polad qılınc, hakimiyyət və 

sələtənət vəd etmişdi. Əslində isə, Fəzlin məramında nə silah var, nə də 

hakimiyyət! Fəzlin bir slahı var, o da sözdür! Qiyamımız da, təxti-tacımız, 

səltənətimiz və malü-mülkümüz də insan bətnindədir, əmir!” (2, s. 178). Əmir 

Teymurun bütün şübhə və inadını Nəsiminin bu sözləri qırır: “Qılıncla əldə 

edilən qələbə gərək deyil ona. Çünki, Fəzlə görə, elminin düşmənində də həqq 

zərrəsi var. Yaranışdan birik hamımız, əmir! Yalan hökmü ilə ayrılmışıq, 

müsəlman, tərsa, yəhudi, bütpərəst olmuşuq. Fəzl yalanı zir-zəbər edir, cəmi 

bəşəri həqq səltənətində birliyə çağırır” (2, s. 180). Nəsiminin öldürülmədən, heç 

bir cəzaya məhkum edilmədən Əmir Teymur – Div hüzurundan dönməsi, eləcə 

də ustadı Fəzlin amana buraxılaraq müəyyən vaxta qədər əfv edilməsi Nəsiminin 

– Fəzl müridinin, Fəzl varisinin əsl və möhtəşəm qələbəsi idi.    
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РЕЗЮМЕ 

ПУСТА АХМЕДОВА 

ОБРАЗ НАСИМИ В "МАХШАРЕ" ИСА ГУСЕЙНОВА 

 Личность и образ Насими изображены в этом романе, написанном в жанре романа, 

как необратимого к своим идеям человека, борца за человеческую свободу, искусного 

поэта. В произведении выдающегося азербайджанского писателя Исы Гусейнова 

«Махшар» Насими в первую очередь описывается и преподносится как продолжатель и 

продолжатель ведущей идеи конкретной эпохи национально-культурного возрождения - 

алфавита и ее основателя Фазлуллаха Наими. В контексте различных вопросов в процессе 

возникновения и развития событий в романе, а также в контексте образа Насими писатель 

спустился первоисточником в творчестве Насими.Пытался донести свои мысли до духа. 

работы оригинальным способом. 

 Ключевые слова: азербайджанская литература, поэзия, образ, Имадеддин Насими, 

художественный образ. 

 

SUMMARY 

PUSTA AHMEDOVA 

NASIMI IMAGE IN ISA HUSEYNOV'S "MAHSHAR" 

 Nasimi's personality and image are portrayed in this novel, written in the novel genre, as a 

person who is irreversible to his ideas, a fighter for human freedom, a skilled poet. In the work 

"Mahshar" by the prominent Azerbaijani writer Isa Huseynov, Nasimi is first of all described and 
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presented as a successor and successor of the leading idea of the specific national-cultural 

renaissance epoch, the alphabet and its founder Fazlullah Naimi. In the context of various issues 

in the process of emergence and development of events in the novel, as well as in the context of 

the image of Nasimi, the writer descended as a primary source in Nasimi's work. tried to bring 

his thoughts to the spirit of the work in an original way. 

 Key words: Azerbaijani literature, poetry, image, Imadeddin Nasimi, artistic image 
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NAXÇIVAN DĠALEKT VƏ ġĠVƏLƏRĠNDƏ ĠġLƏNƏN ANTONĠM VƏ SĠNONĠM 

SÖZLƏR HAQQINDA 

 

Məqalədə Azərbaycan dilinin Ordubad dialekti və Culfa Ģivələrində iĢlənən bir sıra 

antonim və sinonim sözlərdən bəhs olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, antonim və sinonim sözlər bu 

dialekt və Ģivələrdə zəngindir. Məqalədə bir sıra antonim və sinonim leksik vahidlər dilimizin 

digər dialekt və Ģivələri, qohum dillər, qədim yazılı mənbə və abidələrdəki nümunələrlə 

müqayisəli tədqiq olunmuĢdur. Bu sözlərin linqvistik təhlili sübut edir ki, onların əksəriyyəti milli 

mənĢəli leksik vahidlərdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Azərbaycan dili, antonim və sinonim leksik vahidlər, “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanı, dialekt  

 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində antonim və sinonim sözlərlə 

bağlı zəngin leksik vahidlər işlənir ki, bunların da bir çoxuna ədəbi dildə təsadüf 

edilmir. Bir qisim sözlər isə ədəbi dillə müqayisədə yeni məna çalarları 

qazanmışdır. Onlar ədəbi dildən ya məna, yaxud da fonetik cəhətdən fərqlənir. 

Bu aspektdən yanaşdıqda Ordubad dialekti və Culfa şivələri dialekt leksikasının 

əhatəliliyinə görə Azərbaycan dilinin ən zəngin dialekt və şivələrindən hesab 

olunur. Bu dialekt və şivələrdə antonim və sinonim sözlər olduqca çoxdur. 

“Antonim” yunan sözü olub “əks mənalı”, sinonim isə “yaxın mənalı” deməkdir. 

Məlumdur ki, məzmunca bir-birinə əks məna ifadə edən sözlərə antonim, yaxın 

məna ifadə edən sözlərə isə sinonim deyilir. Bəhs olunan dilaket və şivələrdə 

işlədilən antonim və sinonim sözlər yayılma arealına, aid olduğu sahəyə görə 

müxtəlifdir. M.İslamovun da qeyd etdiyi kimi “... məsələ sözün nə qədər sahəni 

əhatə etməsində deyildir. Bir leksik vahid kimi bunların hamısı əhəmiyyətlidir” 

(10, s. 274). Məqalədə bəhs etdiyimiz dialekt və şivələrdə işlənən antonim və 

sinonim sözlərin bir qisminin dilimizin tədqiq olunmuş digər dialekt və şivələri, 

qohum dillər, onların dialekt və şivələri, həmçinin bir sıra qədim yazılı abidələr 

və lüğətlərlə müqayisəli linqvistik təhlilindən bəhs edəcəyik. 

Müasir Ordubad dialekti və Culfa şivələrində heyvandarlıqla bağlı 

işlədilən leksik vahidlərdən olan kərə sözü “qısa qulaqlı” heyvanlara verilən 

addır. Məs.: Bı kərə geçim yaman sütdüdü (Lək.). Söz Azərbaycan dilinin 

Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz rayon şivələrində (2, s. 

276), Dərbənd (1, s. 331), Quba dialektində (14, s. 205) də eyni mənada işlədilir. 

Kərə sözünə Türkiyə türkcəsinin Kars (4, s. 264), Ərzurum şivələrində (6, s. 

206) kura şəklində eyni anlamda rast gəlinir. Bəhs olunan dialekt və şivələrdə 

pələ “iriqulaqlı heyvan” sözü, kərə sözü ilə əks məna ifadə edir. Məs.: Pələ 

qulax qoçun bıynızdarı əyrimçə o:r(Göy.) Pələ sözü Azərbaycan dilinin 

Ağcabədi, İsmayıllı, Şəmkir, Tovuz şivələrində də “iriqulaq heyvan” (2, s. 447), 

qərb qrupu dialekt və şivələrinin bəzilərində isə “yanlara doğru əyilmiş 
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buynuzlar” (3, s. 232) mənasında işlənir. Ümumiyyətlə, pələ komponenti 

Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və şivələrində fərqli məzmun ifadə edir. 

Belə ki, müasir Culfa şivələrində, Şəki dialektində “iri bədənli, kök adam” 

mənasında işlənən pələmürdə (2, s. 447) sözünə rast gəlinir. Quba dialektində 

isə pələmird “çox zəif” anlamında işlənir. Bununla belə qeyd etməliyik ki, pələ 

sözü dilimiz əksər dialekt və şivələrində daha çox “iri, böyük” mənasını bildirir 

və kərə sözü ilə antonimlik təşkil edir. 

Ordubad dialekti və Culfa şivələrində “kök, gümrah heyvan” mənasında 

işlədilən semiz//səmiz//səmrimiş sözləri də maraq doğurur. Məs.: Bı heyvan day 

rəsmi səmriyib (Sal.). Söz Azərbaycan dilinin tədqiq olunan digər dialekt və 

şivələrində də eyni leksik anlamı bildirir. Belə ki, Dərbənd dialektində “səmiz 

mal” (2, s. 482) “kök qaramal” ifadəsinə rast gəlinir. Bu söz eyni mənada 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da işlənmişdir: “... Yerə dəxi düşsə, toz kibi 

savrılardı, ocaq kibi oyrulardı. Üç yıladaq taşlı düşdigi yerin otı bitməzdi. Simüz 

qoyun, arıq toqlı bayırda qalsa, qurt gəlib yeməzdi sapanın qorqusından” (13, s. 

48). M.Kaşğarinin  “Divani-lüğət-it türk” əsərində də semiz, semrimek (11, s. 

504) sözlərinə rast gəlinir. “Şoqqax, tırrax” kəlmələri səmiz sözü ilə antonimlik 

təşkil edir. Məs.: Bı:n illəp Ģoqqəğı çıxıb dəy (T.). Azərbaycan dilinin tədqiqi 

olunan digər dialekt və şivələrində “arıq heyvan” mənasında müxtəlif sözlər 

işlədilir. Bu mənada dilimizin Zaqatala, Kürdəmir şivələrində cələb (2, s. 73), 

Gəncə dialektində cələflix′ (7, s. 135), Çəmbərək şivələrində cırqın (12, s. 283) 

sözləri işlənməkdədir. 

Bəhs olunan dialekt və şivələrdə “iri giləli üzüm” mənasında işlənən 

dızmarı üzüm sözü diqqəti cəlb edir. Məs.: Dızmarı üzümdü çox Ģirindi (Bən.). 

Azərbaycan dilinin Ağdam şivəsində bu sözə dizmarı (2 s. 147) şəklində, 

“qurudulmuş üzüm, kişmiş” mənasında rast gəlinir. Bir məsələyə diqqət 

yetirmək lazımdır ki, dız//diz sözü və bu komponentlə yaranmış sözlər dilimizin 

müxtəlif dialekt və şivələrində bir neçə fərqli mənanı ifadə edir: 1. İri, böyük 2. 

Arxa, geri Dızmarı üzüm birləşməsində bu ilk mənasında yəni “iri, böyük” 

mənasında işlənir. Təsadüfi deyil ki, həm tədqiq olunan Ordubad dialekti və 

Culfa şivələrində, həm də dilimizin Ağdam, Tərtər, Füzuli, Beyləqan şivələrində 

“dızıx - iri, yekəpər” (2, s. 140) sözünə rast gəlinir. Müasir Culfa şivələrində 

“Bir yekə dızıx oğlandı hərəkətinə bax” ifadəsi də bu faktı təsdiqləyir. Bəhs 

olunan dialekt və şivələrdə dızmarı üzüm leksemi ilə antonimlik təşkil edən cır 

üzüm söz birləşməsinə də rast gəlinir. Məs.: Cır üzümdü ama tami yaxĢıdı (Kır.). 

Bu birləşmənin birinci komponenti olan cır sözü “kiçik, zəif, balaca” mənasında 

dilimizin tədqiq olunan əksər dialekt və şivələrində eyni anlamı bildirir.  

“Yeddi yaşdan yuxarı erkək və ya dişi qoyun” mənasında Ordubad dialekti 

və Culfa şivələrində işlənən dizman qoyun və dızıx qoyun sözlərinin linqvistik 

təhlili də maraq doğurur. Məs.: Bı qoyu:n yəmən dızıx qə:r də:sən xəstədi (Nür.). 

Dızman və dızıx qoyun sözləri haqqında bəhs edərkən qeyd edə bilərik ki, bizcə, 

termin quruluşca mürəkkəb olub iki komponentdən – dız //diz və man 

kəlmələrindən təşkil olunub. Zirəddin Xasıyev “man” komponentinin qədim 

arxaik türk leksik vahidi kimi “qoyun” mənasında işləyindiyini göstərmişdir (9). 

Bu komponent müasir Türkmən dilinin Əmrəli dialektində və ümumiyyətlə, 
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türkmən dilində man şəklində qoyun mənasında işlədilir. Terminin birinci 

komponentini müasir Azərbaycan dilinin bəzi şivələrində, o cümlədən Culfa 

şivəsində işlədilən dızıx oğlan – “yaşlı, böyük oğlan”, dızmarı üzüm – “iri giləli 

üzüm növü” I növ ismi birləşmələrinin ilk komponenti ilə oxşarlıq təkil etdiyini 

görə bilirik. İsmi birləşmədəki “dızıx” sözünün quruluşca düzəltmə olub “dız” 

kökü və “ıx” (ıq, ik, uq, ük şəkilçisinin fonetik variantı) şəkilçisindən 

yarandığını qeyd etsək, onda deyə bilərik ki, “dız” şivələrdə özünü göstərən “iri, 

böyük” sözüdür. Deməli, dizman//dızman heyvandarlıq termini “iri, yaşlı qoyun” 

mənasında bəhs edilən şivədə işlədilir. Həmçinin Culfa şivələrində “dız qalmax, 

dıza qalmax” – ən sona, yəni axıra qalmaq ifadəsi də işlədilir ki, bu da dızman 

terminin mənşəyinin milli, qədim türk dili elementi ilə izahını bir daha 

aydınlaşdırır. Yəni dizman və dızıx qoyun “axıra qalan, daha yaşlı qoyun” 

anlamını daşımaqdadır. Həmin sözlə antonimlik təşkil edən “öncül qoyun” 

birləşməsinin linqvistik təhlilinə diqqət yetirsək görərik ki, ifadədə əksini tapan 

öncül sözü də quruluşca düzəltmə olub, ön yer zərfi və - cül adlardan sifət 

əmələgətirən leksik şəkilçisi vasitəsi ilə yaranmışdır. Sürünün önündə gedən 

heyvanlara verilən ad kimi müasir Ordubad dialekti və Culfa şivələrində 

işlədilməkdədir. Məs.:Bı qoyu:n sürü:n ən öncülüdü (Bil.). 

Müasir Ordubad dialekti və Culfa şivələrində “az yeyən, utancaq” 

mənalarını ifadə edən “ağızəmməz” sözü mövcuddur. Məs.: Mən bı uĢax kimin 

ağızəmməzin görmədim (Qız.). Bu leksik vahid iki müxtəlif mənalı ağız və 

əmməz sözlərinin birləşməsindən əmələ gələn və bir leksik məna ifadə edən 

quruluşca mürəkkəb sifətdir. Bəhs olunan dialekt və şivələrdə bu sözlə 

antonimlik təşkil edən və “görməmiş, çox yeyən, acgöz” mənasını ifadə edən 

“alaysun” sözünə rast gəlinir. Dilimizin tədqiq olunan digər dialekt və 

şivələrində “çox yeyən, acgöz” mənasında alpotun (2, s.4) sözü işlədilir. 

Bəhs olunan dialekt və şivələrdə “sirr saxlamaz adam” mənasında işlənən 

ağzısuyux sözünün linqvistik təhlili də olduqca maraqlıdır. Məs.: Ə bı Cəfər 

yaman ağzısuyux adamdı ye (Cam.). Ağzısuyux quruluşca mürəkkəb olub 

mənsubiyyət şəkilçili ağzı və suyux komponentlərindən təşkil olunmuşdur. Bir 

fakta diqqət yetirək. Müasir dialekt və şivələrimizdə “tez yola gələn, tez aldadıla 

bilən, sadəlövh adam” mənasında “sıvıx, sıvığ adam, sıvılmax” kimi ifadələr 

işlədilir. Fikrimizcə, “suyulmax” sözü “sıvılmax” sözünün fonetik variantıdır. 

Dilimizin müxtəlif dialekt və şivələrində “sirr saxlamaz adam” mənasında bir 

qədər etik normadan kənar işlədilən “ağzıcırıx, hulqumsuz adam” ifadəsi də 

işlədilməkdədir. “Ağzısuyux” sözü ilə antonimlik təşkil edən “hulqumlu” 

kəliməsinin linqvistik təhlili də maraqlıdır. Söz quruluşca düzəltmə olub hulqum 

ismi və adlardan sifət düzəldən – lu şəkilçisi vasitəsilə yaranmışdır. Təsadüfi 

deyil ki, xalq arasında “Kişinin gərəx′ hulqumu ola” yəni “Kişi gərək sirr 

saxlamağı bacara” məcazi mənalı aforizmi də mövcuddur. 

Ordubad dialekti və Culfa şivələrində “möhkəm geyinmiş” mənasında 

işlənən “qıfıllanmax” sözünün linqvistik təhlili də maraq doğurur. Məs.: Nə 

yaman qıfıllammısan?(Ərəf.) Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, söz 

məcazi mənada işlənmişdir. Çünki məlumdur ki, qıfıllanmax quruluşca düzəltmə 

olub qıfıl ismi –lan adlardan feil düzəldən leksik şəkilçinin iştirakı ilə 
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yaranmışdır. Həqiqi mənasında “kilidlənmək” anlamını ifadə edən bu leksik 

vahid bəhs olunan dialekt və şivələrdə məcazi məna kəsb edərək “altdan-üstdən 

geyinmək” anlamını bildirir. Bu dialekt və şivələrdə “tamamilə soyunmaq” 

anlamında “qıfıllanmax” sözü ilə antonimlik təşkil edən “anabülbül” kəliməsi 

işlədilməkdədir. Məs.: UĢağı bı havada anabülbül məhliyə ötürəllər bə?(Sal.) 

Bu söz də quruluşca mürəkkəb olub iki müxtəlif mənalı sözün ana və bülbül 

kəlimələrinin birləşməsindən yaranmış və məcazi məna kəsb etməklə yeni anlam 

qazanmışdır. 

Müasir Ordubad dialekti və Culfa şivələrində işlənən sinonim sözlər də öz 

zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Həmin sözlərin bəzilərinin linqvistik təhlili də 

maraqlıdır. Bəhs olunan dialekt və şivələrdə işlənən “gövşəyən heyvanlarda 

birinci mədə” anlamını ifadə edən və bir-biri ilə sinonimlik təşkil edən 

gəlinküsdürən // gəlinərtdəmaz// gəlinboğən//qərtqərt// kəlmələrinin linqvistik 

təhlilinə diqqət yetirək. Məs.: Gəlinərtdəməz qət-qət o:r u:n əritdəmə ətindi 

(Üst.). Eyni mənada qartqart-mədənin iç hissəsi sözü də işlədilir. Müasir ədəbi 

dilimizdə heyvanın qatqatı- gövşəyən heyvanların qarnı ilə qurşağı arasındakı 

həzm üzvü sözü mövcuddur. Quruluşca mürəkkəb isim olan gəlinərtdəmaz 

//gəlinboğən sözlərinin birinci komponenti gəlin ismi ikinci komponenti isə 

küsdürən, artdamaz, boğan feili sifətlərindən təşkil olunmuşdur. Qartqart sözü 

isə eyni sözün təkrarı ilə yaranmış mürəkkəb isimdir. Xalq arasında deyilir ki, 

heyvanın bu daxili üzvünün yuyulub təmizlənməsi nisbətən çətin olur. Bu üzvdə 

xoşagəlməz qoxu olduğu üçün yeni ailə quran qadının- gəlinin onu yuması yaxşı 

hal kimi qəbul edilmir. Buna görə də həmin orqanın xalq dilində 

gəlinartdəmaz//gəlinboğən adlandırılması təsadüfi deyil. Söz Azərbaycan dilinin 

qərb qrupu dialekt və şivələrində gəlinboğan//qartqart (3, s.225), Dərbənd 

dialektində gəlinartmaz//gərnatmaz (1, s.321) şəklində, eyni mənada işlənir. 

Gəlinküsdürən variantı isə daha çox Naxçıvan dialekt və şivələri üçün 

xarakterikdir.  

Bəhs olunan dialekt və şivələrdə əl ilə əşyaların toxunmasında istifadə 

edilən çağ //sülü // mil sinonim sözlərinin işlənməsi də maraqlıdır. Məs.: 

Sülüynən corap, jaket toxuyarıx(Ərəz.). Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, 

çağ sözü müasir dialekt və şivələrimizdə müxtəlif məna çalarlarına malikdir. 1. 

Zaman anlayışı ifadə edir. Məs.: AxĢamçağı kiĢilər kənt meydanına yığıĢır. 2. 

Xoş əhval, vəziyyət. Məs.: Undə kefim yəmən çəğidi. 3. Çağlamaq - düzəltmək, 

hazırlamaq, işlək hala gətirmək feili. Məs.: Əxır kin, mətoru çəğlədim. və s. 

Fikrimizcə, toxuculuq əşyasının adını bildirən çağ sözü yuxarıda qeyd etdiyimiz 

üçüncü mənaya uyğun olaraq bəhs edilən dialekt və şivələrdə mövcuddur. Sözə 

Dərbənd dialektində xili//xilil (1, s.328), ĢiĢ (1, s.289), qərb qrupu dialekt və 

şivələrində sülü (3, s.237), Türkiyə türkcəsinin Malatya şivəsində çağ – dokuma 

eşyası (5, s.269) şəklində, eyni mənada rast gəlinmişdir. Azərtbaycan dilinin 

müxtəlif dialekt və şivələrində söz omonimlik xüsusiyyəti daşıyır və fərqli 

mənaları ifadə edir. Söz İsmayıllı rayon şivələrində əzik, Xanlar rayon 

şivələrində isə barmaqların buğumlarının arası (2, s. 87) mənalarını da bildirir. 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, müasir Ordubad dialekti və Culfa 

şivələrində bir-biri ilə antonimlik və ya sinonimlik təşkil edən sözlər zənginliyi 
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ilə diqqəti cəlb edir. Onların hamısı haqqında bir məqalədə bəhs etmək bir qədər 

çətindir. Araşdırılan dialekt və şivələrdə mövcud olan və məqalədə tədqiqata 

cəlb edilən bəzi antonim və sinonim sözlərin böyük əksəriyyəti milli mənşəli 

olmaqla zəngin ümumtürk leksikasının mühüm laylarından birini təşkil edir. 

Belə sözlərin müasir dilçilik aspektindən etnolinqvistik təhlilinin aparılması bir 

sıra maraqlı faktların ortaya çıxarılmasına imkan verir. Həmin sözlərin milli 

aspektdən, ümumtürk mədəniyyəti, dilçiliyi kontekstində öyrənilməsi, onların 

xalqımızla, bu torpaqla bağlılığının sübut olunması günümüzdə ərazilərimizə 

qarşı irəli sürülən əsassız erməni iddialarına tutarlı cavab verə biləcək 

əhəmiyyətli bir mənbə olduğunu göstərməkdədir. Fikrimizcə, belə tədqiqatların 

aparılması günün tələblərindən irəli gələn və dilçiliyimiz üçün olduqca vacib 

olan problemlərdəndir. Şübhəsiz, aparılan araşdırma və təhlillər, öyrənilən 

antonim və sinonim sözlər onların tamamilə regionla bağlı olduğunu deməyə 

imkan verir. Bu araşdırmalar sübut edir ki, yuxarıda tədqiqat obyektinə çevrilən 

antonim və sinonim sözlər xalqımızın milli-mənəvi mədəniyyətinin, dialekt 

leksikasının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.  

Məqalədə istifadə edilən kənd adlarının ixtisarı: Bən. – Bənəniyar, Bil. –

Biləv, Cam. – Camaldın, Ərəf.-Ərəfsə, Ərəz.- Ərəzin, Göy.-Göydərə, Kır.-

Kırna, Qız.-Qızılca, Lək.-Ləkətağ, Nür.-Nürgüt, Sal.-Saltaq, T.-Tivi, Üst.-

Üstüpü. 
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РЕЗЮМЕ 

РАШАД ЗУЛЬФУГАРОВ 

О НЕКОТОРЫХ АНТОНИМАХ И СИНОНИМАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

НАХЧЫВАНСКИХ ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРЕ  

В статье говориться о ряде антонимов и синонимов, используемых в Ордубадском 

диалекте и Джульфинском говоре Азербайджанского языка. Надо отметить, что эти 

диалекты и говоры богаты синонимами и антонимами. В статье проводится 
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сравнительный анализ этих лексических единиц с другими диалектами и говорами нашего 

языка, соседних языков и древними надписями. Лингвистический анализ данных слов 

доказывает, что эти большинство этих лексических единиц имеют национальные корни.  

 Ключевые слова: Нахчыван, Азербайджанский язык, лексические единицы 

антонимы и синонимы, эпос «Китаби Деде Коркут», диалект 

 

SUMMARY 

RASHAD ZULFUGAROV 

ABOUT THE ANTONYM AND SYNONYM WORDS USED IN DIALECT  

AND ACCENTS OF NAKHCHIVAN 

The article deals with some antonym and synonym words used in Ordubad dialect and 

Julfa accents of Azerbaijan language. It is necessary note that antonym and synonym words are 

rich in these dialect and accents. In the article some antonym and synonym lexical unites has 

been comparative investigated with the examples used in different dialects and accents of our 

language, dialects and accents of other Turkic languages, in ancient written sources and 

monuments, in “Kitabi-Dada Gorgud” epos. Result of the investigations it is proved that the 

synonym words used in Ordubad dialect and Julfa accents are the richest. The linguistic 

analyzing of these words prove that majority of them are national origin lexical units. 

Key words: Nakhchivan, Azerbaijan language, antonym and synonym lexical units, 

“Kitabi-Dada Gorgud” epos, dialect  

 
 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2021, № 4 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2021, № 4 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2021, № 4 

 

UOT  82 (091)                                                                                         MURAD MƏMMƏDOV  

“Naxçıvan” Universiteti  

mmmdov476@gmail.com 

 

CƏLĠL MƏMMMƏDQULUZADƏNĠN HEKAYƏLƏRĠNDƏ QADIN OBRAZLARI 
 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının naĢiri, baĢ redaktoru kimi Cəlil Məmmədquluzadənin 

fəaliyyət yolu, tənqidi-realizm ədəbi cərəyanına məxsus olan sənətkarlar ordusunu ətrafına 

toplayaraq böyük bir missiyanı üzərinə götürməsi onun yaradıcılığında da mütərəqqi ideyaların 

geniĢlənməsinə səbəb olmuĢdur. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin ən ümdə xüsusiyyətlərindən 

biri də cəmiyyət həyatında müĢahidə etdiyi eybəcərlikləri bədii planda, yumoristik Ģəkildə, 

oxunaqlı dildə təsvir etməsindədir. Onun yaradıcılığına məxsus olan hekayələr mövzu 

müxtəlifliyi, sənətkarlıq məziyyətləri, üslubi səciyyəsi, dili ilə seçildiyi kimi qaldırdığı taleyüklü 

məsələr etibarilə də əhəmiyyətli idi. Qüdrətli nasirin hekayələrində digər əsərlərində olduğu 

kimi “Qadın” amili ön planda dururdu. 

Açar sözlər: Cəlil məmmədquluzadə, hekayə qadın azadlığı, nəsr, ictimai mühit 

 

Mirzə Fətəli Axundov yaradıcılığında dramaturgiya və bədii nəsrin uğurlu 

nümunələrinin qələmə alınması, XIX əsrin sonlarından etibarən yeni yaradıcılıq 

istiqamətlərinin genişlənməsi XX əsrin əvvəllərindən etibarən ədəbiyyatımızda 

inkişaf dinamikasının sürətlənməsinə zəmin yaratmış oldu. “Molla Nəsrəddin” 

jurnalının naşiri, baş redaktoru kimi Cəlil Məmmədquluzadənin fəaliyyət yolu, 

tənqidi-realizm ədəbi cərəyanına məxsus olan sənətkarlar ordusunu ətrafına 

toplayaraq böyük bir missiyanı üzərinə götürməsi onun yaradıcılığında da 

mütərəqqi ideyaların genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, Cəlil 

Məmmədquluzadə “ağsaqqal yoldaşları” olduğu mollanəsrəddinçilərlə birlikdə 

yeni ədəbi təmayüllərin formalaşması və zənginləşməsində müstəsna xidmətlər 

göstərməklə yanaşı ədəbiyyatımızda da kiçik hekayənin böyük ustadı kimi 

tanındı. Onun yaradıcılığında hekayə janrının özünəməxsus, spesifik yeri və rolu 

olmaqla yanaşı görkəmli ədibin hekayələri də mövzusu, ideyası, sənətkarlıq 

xüsusiyyətləri ilə də seçilməkdə idi və bu səbəbdən dolayı XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatında Cəlil Məmmədquluzadənin nəsr ənənələrini davam etdirən 

yazıçılar nəslinin yaradıcılığında Mirzə Cəlilvarı hekayənəvislik ənənəlri 

formalaşmışdır. Onun yaradıcılığını xarakterizə edən görkəmli ədəbiyyatüşnas 

Yaşar Qarayev Mirzə Cəlil yaradıcılığını realist nəsrin uğuru kimi 

qiymətləndirərək vurğulayır ki, Cəlil Məmmədquluzadə “realist nəsrin tam yеni 

qəhrəmanını yaradır, оunu müasir ictimai əlaqə və münasibətlərin kоnkrеt 

mühitində təsvir еdir” (1, s. 175).  

Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin ən ümdə xüsusiyyətlərindən biri də 

cəmiyyət həyatında müşahidə etdiyi eybəcərlikləri bədii planda, yumoristik 

şəkildə, oxunaqlı dildə təsvir etməsindədir. Onun sənətkar kimi müşahidələrinin 

nəticəsi idi ki, nəsr əsərlərində ictimai mühitin bir sıra sosial problemləri geniş 

şəkildə işıqlandırılır, sosial mühitdəki nöqsan və çatışmamazlıqlar ümumiləşmiş 

planda ədəbi müstəvidə bütün ciddiyəti ilə qoyulur və satirik-yumoristik 

yanaşmanın nəticəsində ən ciddi məsələlərin həlli istiqamətində cəhdlər edilirdi. 
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Sənətkarın müşahidələri, xalq həyatından aldığı  mövzular birbaşa gerilik və 

fanatizmi qamçılayırdı və bu da müəyyən dairələri narahat edirdi. Görkəmli 

ədibin yaradıcılğındakı bu istiqəmət diqqət mərkəzinə çəkilərək ədəbiyyat-

şünaslıqda müəyyən fikir və yanaşmalar irəli sürülmüşdür. Bu mənada aşağıdakı 

fikir diqqəti xüsusilə cəlb edir ki, Cəlil Məmmədquluzadə nəsr əsərlərində 

“cəmiyyəti bir laboratоriya kimi istifadə еdir və hadisələri,… çıxardıqları 

nəticələri, vaqiələri… göz önünə gətirir” (4, s. 507). Doğrudan da ədibin 

əsərlərində qaldırdığı problemlər, toxunduğu mövzular bu qənaəti formalaşdırır 

ki, onun əsərlərində cəmiyyət həyatının ən ciddi problemləri diqqət mərkəzinə 

çəkilir, satirik güşülün hədəfinə çevrilir, bir növü nöqsanlara gülüş 

formalaşdıraraq özünü özünə göstərməklə tərbiyə vasitəsindən istifadə edilirdi. 

Bu da Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin ən uğurlu cəhəti kimi diqqəti cəlb edir. 

Görkəmli ədibin nəsrində olduğu kimi bütün yaradıcılığında xalqa bağlılıq, xalq 

həyatının ən müxtəlif problemlərinin ədəbi müstəvidə əks etdirilməsi mühüm 

keyfiyyət kimi diqqəti cəlb etmişdir. Ədəbin yaradıcılığında müşahidə olunan bu 

xüsusiyyət onun həyat yoluna nəzər saldıqda aydın şəkildə görülür ki, o, hər 

zaman xalqın, ictimai mühitin içərisində olmuş, insanların dərdləri, problemləri, 

qayğıları, hüznləri, sevincləri, fərəhləri ilə içi-içə olmuşdur və bu dərin, həsas 

müşahidələri, vətəndaş yanğısı ilə xalqın, daha çox aşağı təbəqənin qarşılaşdıq-

ları çətinlikləri işıqlandırmış, bir vətəndaş yazıçı kimi bu missiyanın öhdəsindən 

layiqli şəkildə gələ bilmişdir. Məhz ədibin yaradıcılığının bu cəhətini nəzərə 

alaraq onun haqqında aparılan tədqiqatlarda bu xüsus xüsusilə qabardılmışdır. 

Belə ki, bu tipli tədqiqatların birində Cəlil Məmmədquluzadənin xalqa bağlılığı, 

xalq həyatının müxtəlif proebləmlərini ictimailəşdirməsini aşağıdakı şəkildə 

dəyərləndirilmişdir. Görkəmli ədəbiyyatşünas yazır: “О özü həmişə xalq içində 

yaşamış, xalqın sеvinc və kədəri ilə, xalqın adət və ənənələri ilə böyümüşdür. 

Оnün ən böyük müəllimi xalq idi. Həm mübarizə qüvvəsini, həm də ilhamını 

burdan alırdı. Оna görə də xalqçılıq оnun əsərlərinin həm məzmun və həm də 

şəklinin başlıca xüsusiyyətidir” (3, s. 27). Müəllimi xalq olan, xalq həyatından 

qidalanan görkəmli ədibin yaradıcılığının ən mühüm cəhətlərindən biri kimi 

qiymətləndirilə bu xüsusiyyət onun yaradıcılığına verilən ən böyük dəyərin 

ifadəsidir, desək, yanılmarıq.  

Cəlil Məmmədquluzadənin nəsr yaradıcılığında hekayə janrında yazdığı 

əsərlərin özünəməxsus yeri və dəyəri vardır. Onun yaradıcılığına məxsus olan 

hekayələr mövzu müxtəlifliyi, sənətkarlıq məziyyətləri, üslubi səciyyəsi, dili ilə 

seçildiyi kimi qaldırdığı taleyüklü məsələr etibarilə də əhəmiyyətli idi. Qüdrətli 

nasirin hekayələrində digər əsərlərində olduğu kimi “Qadın” amili ön planda 

dururdu. Onun qadın qəhrəmanları dövrünün bir çox ictimai-sosial 

problemlərinin daşıyıcısı idi. Ədibin hekayələrindəki qadın obrazları XX əsrin 

əvvəlllərindəki Azərbaycan cəmiyyətində qadının yeri, qadına münasibət, 

qadının-ananın, cəmiyyətdə, sosial mühətdəki rolu reallıqları ilə, bütün 

acınacaqlı tərəfləri ilə canlandırmış, realist planda bədii sferaya çıxarılmışdır. 

Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələri obrazlar qalareyası etibarilə zəngin, 

həyati,və bir o qədər də real idi. Bu reallıqlar isə XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan 

cəmiyyətində hökm sürən fanatizm, cəhalət, maarifsizlik, ətalət, dini xurafat, çar 
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Rusiyasının təziqləri altında inləyən Azərbaycan insanının real mənzərəsi idi. 

Onu hekayələrinin qadın qəhrəmanlarına nəzər salaq: “İranda hürriyət”də 

Pərinisə, “Xanın təsbehi”ndə Pəri, “Fatma xala” hekəyəsində Fatma xala, “Təzə 

xəbər” də Tükəzban, “Pirverdinin xoruzu”nda Pərinisə və s. Bu qadınların hər 

biri ilə bədii planda tanış olduqda onların şərq istibdadı, dini fanatizm, çar 

rejiminin yaratdığ əsarət, bilgisizlik, maarifsizlik, köhnə adət-ənənələrin əsiri 

olmuş dəyərlərin hökmranlığı və s. kimi nöqsan, çatışmamazlıqların sıradan 

insanların taleyindəki izlərini açkar şəkildə görə bilirik. Nəzər salaq, “İranda 

hürriyət” hekayəsindən tanıdığımız Pərinisə gündəlik məişətdəki zorakılıqlara, 

diqqətsizliklərə, şəfqətsizliklərə, sxolastik həyat şərtlərinə sinə gərir, gərməlidir 

də, çünki onun başqa yolu yoxdur. Çünki mühitin diqtəsi, yazılmamış 

qanunudur, övrət kişinin dediklərini sözsüz icra etməli, etiraz etməməli, məişət 

qayğılarını vaxtlı-vaxtında icra etməli, öz taleyində olduğu kimi övladının 

taleyində də sös sahibi olmamalı, kişinin söyüş, təhqir, alçaltmamalarına boyun 

əyməli və bir çox bu kimi məqamlarda lal, dilsiz, hər hansı əşya kimi 

davranmalıdır. Üstəgəl nə atası evində, nə ər evində insani münasibət görməyən, 

adətən atası tərəxindən əşya kimi satılan, çox vaxtı münasibətləri tənzimləyən 

vasitə kimi dəyərləndirlən bu qadınların tipik nümayəndəsidir Pərinisə öz daxili 

keyfiyyətlərini, hüquqsuzluğunu bilmir, bəlkə də dərk etmir, yaxud dərk etsə də 

etiraz edə bilmir. Çünki, o, dünyadan bixəbərdir, savadsızdır, öz hüquq və 

azadlıqlarını bilmir. Hətta hürriyət sözünün nə olduğunu belə bilmir. Həmin 

günə qədər eşitmədiyi hürriyət sözü, məhfumu onun ilk dəfə eşitdiyi bir 

nəsnədir, hətta onun hürriyət sözünü bu yaşına qədər eşitmədiyi oxucuda da ilk 

baxışda təəccüb doğurmur. Ona görə ki, Pərinisələrin yaşadığı mühitdə bu sözə 

heç ehtiyac da yoxdur. Bu səbəbdəndir ki, yoldaşı Kərbalayı Məmmədəli ona 

“İrana hürriyət verilib”, deyəndə onun hər hansı reaksiyası olmur, sadəcə 

hürriyət kəlməsinin mahiyyətinin bilmək üçün duruxmağından başqa. Və ən 

maraqlısı da odur ki, Kərbalayı Məmmədəli özü belə hürriyət sözünün mənasını 

bilmədiyi, pərinisəyə izah edə bilmədiyi halda Pərinisənin hürriyət kəlməsinin 

bilməməsindən dolayı üzünü ondan dolayı çevirir. Kərbalayı Məmmədəli evin 

kişisidir, nə etsə haqqıdır! Hökmünün formalaşdığı mühitdə Pərinisənin sahibi 

olan Məmmədəli Pərinisə ilə hansı şərtlər altında evlənib və hansı şərtlər altında 

yaşayır sualı ətrafında düşünmək gərəyi mətləbə apar bizi deyə bu ətrafda 

mühakimələrimizi əsərdən aldığımız nümunələrin köməyi ilə təhlil etməyə 

çalışaq. Hekayənin məhz Kərbalayı Məmmədəli ilə Pərinisənin tanış olub 

evləndiyi şərtləri təsvir edən hissəsinə nəzər salaq: “...Kərbalayı Məmmədəli 

burda bir dul arvad siğə eləmişdi. Həmin arvad Kərbalayı Məmmədəlinin 

yoldaşı bir fəhlənin bacısı idi. Əvvəllər bu arvad Kərbalayı Məmmədəlinin 

paltarlarını yuyardı. Bir dəfə Kərbalayı Məmmədəlini yoldaşı evlərinə qonaq 

aparmışdı. Nə tövr düşdü ki, Kərbalayı Məmmədəli arvadın qıçlarını görüb 

xoşladı və axırda da ki, aldı” (2, s. 155). Bəli məsələ belədir ki, Məmmədəli 

İrandan şimala gəlmiş, burada işləməkdədir. Onunla fəhlə yoldaşı arasında 

münasibətdən dolayı evlərində gedib qonaq olur arada-sırada. Nəzər yetirək, 

Pərinisə qardaşının dostu, iş yoldaşının üzünü belə görməyib, onun özlərinə 

naməhrəm bildiyi halda onun paltarlarını yuyur. Bu məqam özlüyündə mühit və 
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mühitin təkcə qadın yox, ailə qurmamış qızlarımızın da həyatındakı acınacaqlı 

vəziyyəti görməyimizə imkan yaradır. “Kərbalayı” Məmmədəli Pərinisəgilin 

evlərinə gələndə nə təhər olur sa onun qıçlarını görür, məhz evində çörək yediyi 

dostunun bacısı haqqında ilk baxışdan pis niyyətdə olduğunu Məmmədəli öz 

varlığında ifadə edir. Pərinisəni alır, bu mühit içərisində nə qədər yaxşı 

yaşanarsa, yaşayırlar. Pərinisənin istəyinin soruşulmadığı bu izdivac, onun 

taleyinin, gələcəyinin, xoşbəxtliyinin nəzərə alınmadığı bu ailə həyatı baxın 

zamanla Pərinisəni hansı statusda qarşımıza çıxarır. Əsərdən məhz İrana hürriyət 

verildiyi xəbərin Məmmədəligilin evinə də gəlib çatdığı səhnəyə nəzər salaq: 

“Kərbalayı Məmmədəli dedi: 

-Bizim İrana hürriyət verilib. 

Pərinisə bir qədər dayanıb soruşdu: 

-Nə verilib? 

-Ay qız, hürriyət də!... İndiyə kimi bunu da bilmirsən? 

Pərinisə genə bir qədər dayanıb və bir az təccüblü soruşdu: 

-Hürriyət nədi? 

Kərbalayı Məmmədəli arvadın əllərini özündən kənar eləyə-eləyə başını 

sol tərəfə çöndərdi...”(2, s. 156). Sözsüz ki, Kərbalayı Məmmədəli də hürriyətin 

nə olduğunu bilmir və bu azmış kimi bunu bilmədiyi üçün Pərinisədən üz 

döndərir, onu avam, cahil, savadsız, dünyadan xəbərsiz statusda görür. Budur 

görkəmli ədibin gözlərimiz önünə sərdiyi klassik şərq, müsəlman həyatının 

tablosu. Pərinsə avamdır, çünki gözünü açıb bu dünyanı belə görüb, ona sən nə 

istəyirsən, sənin fikirin nədir kimi suallar bu yaşına qədər verilməyib. Maarif 

ziyasından nəsibini almamış bu mühitdə pərinisələr çoxdur, onların gözünün 

açılmasına cəhd edənlər az. Bir də o var ki, pərinisələrin dünyagörüşlü olmasını 

istəməyənlər var: dini fanatizmin onlara bazar verdiyi, hökmranlıq vediyi din 

xadimləri, çar üsuli-idarəsinin yerli məmurları ki, onlar da istəməzdi ki, sıradan 

insanlar öz haqq və hüquqlarını bilsin, çünki öz kimliyini dərk edən, hüquqlarını 

bilən insanları idarə etmək, onların tələblərinə cavab vermək, onların haqqını 

mənimsəmək olmazdı bu məmurların düşüncəsinə görə. Bu sadə həqiqət idi ki, 

böyük demokrta ədib Cəlil Məmmədquluzadə məhz bu mətləb üzərində dayanır, 

kimlərə qarşı mübarizə aparmaq gərəyini, və mühitin reallıqlarını ortaya 

qoyurdu. Onu da deyirdi ki, İrana hürriyət verilib “ey mənim biçarə xalqım”. 

Ədib bunu da nəzərə alırdı ki, bir gün hürriyət kəlməsinin mahiyyətini dərk edən 

pərinisələr həmin hürriyət payından istəyəcəkdir, mütləq istəyəcəkdir. Pərinisə-

nin qaranlıq dünyasıydı ədibi narahat edən. Xatırlasaq Mirzə Cəlil öz 

xatiratımında yazırdı: “Gözümü dünyaya açanda hər yeri qaranlıq gördüm”. Bu 

qatı zülmət idi Pərinisələri əsarətdə saxlayan və bunun mübarizəsini aparan ədib 

sıradan xalqın içərisindən çıxmış bu tipli insanların maariflənməsi, dünyanı və 

özünü dərk etməsi, haqqını, hüquqlarını bilməsini istəyirdi və bu yolda 

“Qələməin müqəddəs vəzifəsi”ni işlədirdi. Maraqlı burasıdır ki, böyük ədibin  

mühitdən gələn dərin müşahidələrinin nəticəsi olaraq psixoloji planda təqdim 

olunan, kifayət qədər təsiretmə effekti ilə diqqəti cəlb edən məqam hekayənin 

axarında üzə çıxır. Bir vaxtlar hürriyət nədir bilməyən, əşya kimi kiməsə verilən, 

taleyi ilə biganə şəkildə barışan Pərinisə baxın hansı situasiyada qarşımıza çıxır. 
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“Bax, Kərbalayı Məmmədəli, onu-bunu bilmənəm, həyə mən sənə arvadam, 

gərək canın çıxsın, arvadını saxlayasan. İndi iki aydır mən səndən bir məxmər 

arxalıq istəyirəm. Almırsan ki, kasıbam, pulum yoxdur. İndi də başlamısan 

mənim payımı qonsur vermədi, vətəndə verəcəklər. Mən heç vədə dözə 

bilmərəm ki, mənim qismətimi o kaftar arvadın alıb yesin” (2, s. 157). Əsərdən 

alınmış bu sözlər Pərinisəyə məxsusdur. Artıq şərtlər Pərinisəni hansi 

situasiyaya gətirib çıxarır. İrana hürriyət, dolayısıyla Kərbalayı Məmmədliyə pul 

çatacağını biləndə, o, məhz həmin pulun Məmmədəlinin birinci arvadına, 

Pərinisənin diliylə desək “o kaftar arvadın”a qalmaması üçün mübarizə aparır. 

Budur Mirzə Cəlil sənətinin böyüklüyü ondadır ki, mühitin iç üzünü açıb 

göstərən, psixoloji planda təqdim edilən “Pərinisə dəyişməsi”nin doğurduğu 

sosial partlayışı ağrıyaraq bədii planda oxucusuna çatdırır.  

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Cəlil ənənələri hələ də yaşamaq-

da, onun hekayələri bu gün də öz aktuallığını, gərəkliliyini qorumaqdadır. XX 

əsr Azərbaycan nəsri, eləcə də Mirzə Cəlil yaradıcılığı haqqındakı tədqiqatlarda 

da özünə yer yapdığı kimi Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatında 

kiçik hekayənin böyük ustadı kimi xarakterizə olunur. Onun yaradıcılığının, 

xüsusilə hekayə yaradıcılığının bu gün belə öz təravətini qoruyub saxlaması, 

əsərlərinin dəfələrlə nəşr olunması, ən müxtəlif aspektlərdən yanaşılaraq tədqiq 

olunmasının başlıca səbəbi, tədqiqatlarda da əks olunduğu kimi sənətkarın 

yaradıcılığının xalq həyatından qidalanması, xalqın həyatını qələmə alması 

olmasıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

МУРАД МАММАДОВ 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РАССКАЗАХ ДЖАЛИЛЯ МАММАДГУЛУЗАДЕ 

Деятельность Джалиля Мамедгулузаде в качестве издателя и главного редактора 

журнала "Молла Насреддин", сплочение вокруг него армии художников, принадлежащих 

к литературному движению критического реализма и взявших на себя великую миссию, 

привели к распространению прогрессивных идей в его работах. Одной из главных 

особенностей прозы Джалила Мамедгулузаде является то, что он описывает уродства, 

которые он наблюдает в общественной жизни, артистично, с юмором и читабельно. 

Истории его работ были важны с точки зрения разнообразия тем, художественных 

достоинств, стилистических особенностей, языка, а также судьбоносных вопросов, 

которые он поднимал. В рассказах великого писателя, как и в других его произведениях, 

на первый план выходил фактор «Женщина». 

Ключевые слова: Джалил Мамедгулузаде, рассказ о женской свободе, проза, 

социальная среда. 
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SUMMARY 

MURAD MAMMADOV 

WOMEN'S IMAGES IN THE STORIES OF JALIL MAMMADGULUZADE 

Jalil Mammadguluzadeh's activity as the publisher and editor-in-chief of "Molla 

Nasreddin" magazine,  gathering around him the army of artists belonging to the literary 

movement of critical-realism and taking on a great mission, led to the expansion of progressive 

ideas in his work. One of the main features of Jalil Mammadguluzadeh's prose is that he 

describes the deformities he observes in public life in an artistic, humorous and readable way. 

The stories of his work were important in terms of variety of themes, artistic merits, stylistic 

features, language, as well as the fateful issues he raised. In the stories of the great writer, as in 

his other works, the factor "Woman" was at the forefront. 

Key words: Jalil Mammadguluzadeh, story women's freedom, prose, social environment 
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«OĞUZNAMƏ»NĠN DĠLĠNDƏ ĠġLƏNƏN BƏZĠ FRAZEOLOJĠ  

BĠRLƏġMƏLƏR 

 

Məqalədə “Oğuznamə”nin dilində iĢlənmiĢ bəzi frazeoloji birləĢmələr araĢdırılıb təhlil 

edilmiĢ, həmin frazeoloji birləĢmələrin müasir Azərbaycan dildəki iĢlənmə məqamları 

göstərilmiĢdir. Burada atalar sözlərinin tərkibində iĢlənmiĢ frazeoloji birləĢmələrdən söhbət 

açılmıĢ, onların tərkibindəki frazemlərin estetik təsir gücünün itmədiyi, mühafizəkar olduğu 

diqqətə çatdırılmıĢdır. Həmçinin məqalədə frazeoloji vahidlərin nitq hissələri ilə iĢlənmə 

məqamları, frazemlərin sintaktik xüsusiyyətlərindən bəhs edilmiĢdir. 

Açar sözlər:  “Oğuznamə”, frazeoloji birləĢmə, frazem, atalar sözü, nitq hissəsi, ismi və 

feili frazeoloji vahidlər, sadə sifətlər, fonetik arxaizmlər, leksik arxaizmlər 

 

Frazeologiya dildə mövcud olan bütün sabit söz birləşmələrin məcmuyu 

deməkdir. 

Frazeoloji vahidlər ana dilinin milli xüsusiyyətlərini, poetik çalarını, üslubi 

imkanlarını ən güclü şəkildə əks etdirən ifadə vasitəsidir. Məhz bu cəhətdən hər 

hansı dil abidəsinin milli orijinallığı frazeoloji tərkibi ilə ölçülür. Nəzərə alsaq 

ki, atalar sözləri xalqın minillik yaşam tərzinin, müdrik təfəkkürünün obrazlı və 

bədii dillə ifadəsidir, o zaman «Oğuznamə»nin lüğət tərkibindəki frazemlərin nə 

qədər böyük əhəmiyyət kəsb etməsini təsəvvür etmək çətin olmaz. Məzmun 

etibarilə qədim Türk-Oğuz məişətinin müxtəlif sahəsini əhatə edən bu pare-

milərdə xalqın milli ruhu, psixoloji vəziyyəti frazemlər sahəsində ən təsirli ifadə-

sini tapmışdır. Bu kəlamlardakı dərin məntiqin güclü ifadə vasitəsilə birləşməsi 

məzmun və forma vəhdətinin ən bariz nümunəsidir. Məhz bu dil üslub xüsusiy-

yətlərinə görədir ki, minillərin töhvəsi olan atalar sözlərimizdə doğmalıq, milli 

mühafizəkarlıq və estetik təsir nəinki azalır, günbəgün artır. Lakin atalar sözlə-

rinin frazeologiyaya münasibəti məsələsi nəzəri dilçiliyin aktual problemi olaraq 

qalmaqdadır. Belə ki, dilçilərin bir qrupu atalar sözü və məsələləri 

frazeologiyaya daxil edir, digərləri isə bununla razılaşmırlar. Azərbaycan 

dilçilərinin əksəriyyəti birincilər kimi düşünür. Bu fikrə qarşı çıxan H.Bayramov 

yazır ki, «atalar sözlərinin dəyişməz halda yəni, dildəki sözlər və frazeoloji 

vahidlər kimi hazır şəkildə işlənməsi» onların ortaq əlamətidir. Lakin atalar 

sözü, məsələlər cümlə quruluşundadır və nitqin tərkib hissəsi deyil, əlaqəli 

hissəsidir. Bəzi atalar sözlərinin dəyişilərək nitq vahidi formasına salınması 

onları frazeologiyamızın mənbələrindən birinə çevirir. 

Yuxarıdakı müxtəlif fikirlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, frazeoloji 

vahid yaranışda obrazlılığın ən ilkin forması olmaqla geniş anlayışdır. Bu 

vahidlərlə paremilər arasında semantik yaxınlığı görməmək olmaz. Atalar sözlə-

rinin tərkibində işlənən frazeoloji birləşmələr poetizmi gücləndirməklə yanaşı, 

həm də dildə yaşamaq üçün ən mühafizəkar mövqe qazanmış olur. Bəzi atalar 

sözlərinin bir hissəsi fəal nitqə frazem şəklində daxil olursa, bir çox frazemlər də 
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atalar sözlərində semantik bütövləşməni əmələ gətirən əsas üzvlər kimi çıxış 

edir. Məsələn: 

Böyük keçilənicək dəkə keçinin canı çıqar. Çıqmadıq cana umuz var. 

Adamın adı çıxınca, canı çıxsın və s. 

«Oğuznamə»nin frazeologiyası çox zəngindir. Abidənin lüğət tərkibində 

işlənən sabit birləşmələr leksik semantik tərkibinə və struktur tiplərinə görə 

müxtəlifdir. Frazeoloji birləşmələrin əmələ gəlməsində qrammatik cəhətdən 

idarə edicilik daha çox fellərə və isimlərə aid olduğu üçün, tədqiqata cəlb 

etdiyimiz frazemləri də kateqorial bölgü əsasında iki cür təsnif edirik: 

a) Ġsmi frazeoloji vahidlər. İsmi frazeoloji vahidlər bəzi nitq hissələrinin 

məcazlaşaraq isimlə yanaşmasından əmələ gəlir. Bu yanaşma müxtəlif qram-

matik qaydalar əsasında baş verir və qrammatik birləşmənin özü və ya onun 

tərkibində olan sözlər məcazi mənaya keçərək mütəhərrikliyini itirdikdə sözlər 

arasında əlaqə və münasibətlər yaradan vasitələr donuq  bir hala gəlir və o bir 

məfhumu ifadə edən sabit söz birləşməsinə çevrilir. «Oğuznamə»də müşahidə 

olunan ismi frazemləri struktur-semantik quruluşuna görə aşağıdakı kimi təsnif 

etmək olar: 

1. Sadə sifət və ismin birləşməsindən əmələ gələn ifadələrdə birinci tərəf 

rəng və keyfiyyət bildirən əsli sifətlərdən ibarətdir.Məsələn: Qara xəbər, quru 

salam, qərə gün, Ulu bayram (Orucluq bayramı),  Quru salam yel alır . El ilə 

gələn qərə gün dügündür . 

  Göründüyü kimi, bu frazemlər içərisində bəziləri (qara gün, qara xəbər, 

quru salam) ifadə etdiyi mənaya, leksik və fonetik tərkibinə görə eynilə müasir 

ədəbi dildə işləkliyini saxlayır . Hətta bu frazemlər eyni atalar sözlərində işlən-

məkdədir. 

Ulu bayram frazemi İslam dinində ən müqəddəs bayramlardan sayılan 

«Orucluq»la bağlıdır. «Quran»ın nazil olduğu zamanı bildirən Ramazan ayında 

müsəlmanlar yeməkdən uzaq duraraq tanrıya tapınır. Bu ayinlərin uzun müddət-

liyini və dini-fəlsəfi cəhətdən müqəddəsliyini xalq Ulu bayram ifadəsində etiva 

etmişdir. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, birləşmənin birinci tərəfi olan qədim ulu 

sifəti tarixi abidələrdə həqiqi böyüklükdən daha çox məcazlaşmış, ekspressiv – 

emosional mənalar ifadə edir. Məsələn: Ulu tənriyə yaqın uçan .  

Müqayisə sadalama şəklində qurulan bu atalar sözündə xarakterik cəhətlər 

qarşılaşdırılır və əks müxtəliflik bayramların adında da birüzə verilir. Belə ki, 

arxaik kiçi bayram kimi verilən Qurban bayramı dini rituallıq dərəcəsinə görə 

Ramazan bayramından kiçik hesab olunur. 

2. Birinci tərəfi düzəltmə sifət, ikinci tərəfi isim olan frazemlər əsasən 

keyfiyyət məzmunlu atributiv məfhumları ifadə edir. Məsələn: tatlu dil (mehri-

banlıq), qutlu gün (uğurlu gün), yerdəki yüz (hörmətsiz adam), arqalı köpək 

(kimə, nəyəsə arxalanan), böyük ağrı (çətinlik) və s. 

- Ovrətə bir ətək aqcadan bir tatlu dil yegdir (138). Qutlu gün doğuşundan 

bəllüdür (149). Yerdəki yüzü kimsə basmaz (198). Arqalı köpək qurt dutar (65). 

Böyük başın böyük ağrısı olur (76). 

Nümunələrdə verilən ifadələrin bəzisi müasir dildə fonetik və leksik 

arxaikliyə uğrayıb. Belə ki, tatlu (şirin) və qutlu (uğurlu xoş) sözləri ilə düzələn 
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frazemlər muasir dildə eyni semantika ilə işlənməkdədir. Məsələn, Şirin dil ilanı 

yuvasından çıxarar. Arxalı köpək qurd basar. 

Əsasən I növ təyini söz birləşmələrinə ekvivalent olan bu ifadələr qeyri-

feli  frazeoloji vahid hesab olunur. Çox az işlənən «yerdəki yüz» ifadəsi isə fikri-

mizcə, «üzü yerə düşmək» (xəcalətli olmaq) feili – frazeminin semantikasına 

yaxındır. Bu ismi frazemə müasir ədəbi dildə və folklor nümunələrində təsadüf 

etmirik. 

3. Feili sifətlə isim birləşməsindən əmələ gələn frazemlərə «Oğuznamə»də 

çox az təsadüf edirik. 

El ilə gələn bəla bayramdır (25), Usan baĢ tərgit der (39).  

Bu atalar sözlərindəki gələn bəla, xəstəlik ölüm mənasında bu gün də 

işləkliyini qoruyur. Ədəbi dildə və canlı danışıqda fəal olan bu məcaz Füzuli 

qəzəlində quruluş fərqi ilə müşahidə olunur. 

   Ey dil ki, hicrə doymayıb istərsən ol mahi, 

   Şükr et bu halə, yoxsa gələr bir bəla sana. 

Yorulan, bezən adam birləşməsinə ekvivalent olan usan baĢ ifadəsi isə 

«usan» feli sifətinin arxaikləşməsi ilə bağlı işləkliyini itirmişdir. 

 4. İsim və sifət modeli əsasında qurulan «yüzü qara» birləşməsinin 

birinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçilidir. Xəcalətli, utanmaz sözünə ekvivalent olan 

bu ifadə müasir frazeologiyamızın da fəal vahidlərindəndir. 

 Dilənçinin üzü qara torbası toludur (106). Bu ifadədə danlamaq, 

xəcalət çəkmək semantikası qara sifətilə verilir. 

 Qeyd edək ki, «qara və ağ» sifətləri poetik dilçilikdə olduğu kimi 

frazeologiyada da geniş imkanlarla müşahidə olunur. 

 5. Hər iki tərəfi sifətlə ifadə olunan birləşmə tipinə demək olar ki, bir 

atalar sözündə rast gəlirik. Ağır baĢlı olanın hörməti ziyadə olur (59).  

 Ağır baĢlı frazemi başın ölçüsünü deyil, davranış keyfiyyətini 

bildirən ciddi sözünün məcazi qarşılığıdır. Bu ifadə eyni məna ilə müasir 

Türkiyə türkcəsinin fəal ədəbi dil vahididir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində 

isə danışıq leksikasına aid edilir. 

 b) Feli frazeoloji birləĢmələr. Feili frazeoloji birləşmələr iş, hal-

vəziyyət mənası bildirir və feil nitq hissəsinə ekvivalent olur. Birləşmənin qurul-

masında fel əsas olduğu üçün semantik yük də onun üzərinə düşür. Məcazlaşma 

nəticəsində fel ilkin mənasından ya uzaqlaşır, ya da tamamən qopur. Cümlədə 

əksərən xəbər vəzifəsində çıxış edən feli-frazeoloji ifadələrin digər növlərə 

nisbətən dildə mövqeyi çox genişdir. 

Ədəbi dil tarixinin bütün dövrlərinə aid mənbələrdə bu birləşmələrin 

müxtəlif struktur tiplərinə rast gəlinir. «Oğuznamə»nin dilində feli frazeoloji 

birləşmələrin sayı yüzdən artıqdır. Atalar sözlərində müxtəlif mənaların daha 

obrazlı, lakonik və təsirli ifadəsində bu ifadələrin əhəmiyyəti aydın hiss olunur. 

Abidənin dilində 100 dən artıq feli frazeoloji birləşmə vardır ki, onları nəzəri 

ədəbiyyatlarda göstərilən struktur tiplərinə görə aşağıdakı kimi təsnif edirik. 

 1. Birinci tərəfi şəkilçisiz olan isimlə felin birləşməsindən əmələ 

gələn frazemlər sayca daha çoxdur. Bu ifadələrin əksəriyyəti mənaca, həm 
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qrammatik cəhətdən dəyişməmiş müasir ədəbi dildə və canlı danışıqda bu gün də 

işləkliyini qoruyur. Məsələn: bıçaq çəkmək (bıçaqlaşmaq), pay biçmək (nümunə 

göstərmək), boy vermək (böyümək), can bəsləmək (özünü fikirləşmək), (can 

bitmək, dirilmək) və s. bu kimi ifadələr atalar sözlərində frazeoloji mənada 

işlənmişdir. 

Süci (şərab) üçün ellərə bıçaq çəkməkdən sasılıq (müsəlmana haram olan 

yemək) yeyib kafirə «Hacı baĢa» demək yegdir (114). 

Sən səndən pay biç (115). Bulanıq suda boy vermə, boyun irməz. (73). At 

binmək can üstündə can bəsləməkdir (55). Adəmi var söhbətində can bitər (66). 

Göründüyü kimi heç bir şəkilçisi olmayan sözlərlə fellərdən ibarət olan bu 

nümunələr sadə və anlaşılandır. Misallardan pay biçmək və boy biçmək bu gün 

canlı danışıqda daha çox işlənir. 

Baş sözü can olan birləşmələrdən «can bəsləmək» mənfi çalarda öz canını 

əziz tutmaq, yalnız özünü fikirləşmək kimi mənaları bildirir. «Can bitmək» 

frazemi isə müasir dildə sinonimi kimi işlənən «cana gəlmək» ifadəsinə nisbətən 

qeyri-fəaldır. Onu da qeyd edək ki, abidənin dilində baş sözü «can» ismi ilə 

ifadə olunan frazemlərin sayı daha çoxdur. Məsələn: 

Canı çıxmaq (ölmək) - Böyük keçilənicə dəkə keçinin canı çıqar (70). 

Canı bərk olmaq (sağlam olmaq) – Qarının qocanın canı bərk olur (154).  

Bu frazemlər eyni forma və semantika ilə müasir dövrümüzə qədər işlək-

liyini saxlamışdır. Hətta bəzi ifadələr folklor üslubi ilə yanaşı klassik üslubun da 

fəal dil vahidləri olmaqla milliləşməni səciyyələndirmişdir. Məsələn:  

                    AĢıq oldur, canını qıldı fəda dildarına 

     Hiç kim canan üçün can verməyə laf etməsin,  

                   Tən paralənüb söküldü cövĢən, 

  Can çıxmaq içün açıldı rövzən  

     Sən ha de yoxumdur çıxarıb canını allam. 

Bu qəzəllərdə klassiklərimiz dərddən, həsrətdən doğan cismani və mənəvi 

ölümü can sözülə müxtəlif feillərin əmələ gətirdiyi birləşmələrlə daha təsirli 

ifadə etmişlər. 

 «Canı tatlı olmaq» frazemində isə leksik arxaikləşmə olsa da 

semantik məzmun hər zaman sabit olmuşdur. Məsələn: 

Can tatlusun sana bildirəyinmi?  

Canı Ģirinə gör nələr dedilər   

Burada ölümə qarşı yaşamaq istəyi, həyat eşqi müxtəlif formalı məcazları 

birləşdirən əsas mənadır. 

Baş sözü insan bədəninin bəzi üzvləri ilə ifadə olunan frazeoloji birləş-

mələr dilimizdə çox geniş mövqe tutur. Nəzəri dilçilikdə «somatik vahid» adlan-

dırılan bu birləşmələrin ekspressiv – emasional təsir gücünün daha yüksək oldu-

ğu göstərilir. M.Mirzəliyeva bunu həmin vahidlərdəki baş sözün insan bədəninin 

ən əsas, polisemik üzvləri ilə ifadə olunmasıyla əlaqələndirir . 

Bu səciyyəvi cəhətləri «Oğuznamə»də işlənmiş olan semantik vahidlərdə 

də görürük. Məsələn: Nakəsə əl açmaqdan ac olmaq yegdir (49). Borcun yox 

isə, boyun ol (39), Oğlana üz versən başdan aşar (36). 
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«BaĢqasından nəsə istəmək» və ya «dilənmək» sözlərinə ekvivalent olan əl 

acmaq məcazi mənada işlənərək insanın sosial psixoloji vəziyyətini emosional 

şəkildə ifadə edir. 

Boyun olmaq birləşməsi isə atalar sözündə hər hansı işi üzərinə götürmək, 

işin həlli üçün söz vermək mənasında işlənmişdir. Müasir danışıq üslubunda 

«boynuna götürmək» boyun olmaq ifadəsinin fəal variantı kimi işlənir. 

Həddən artıq diqqət, qayğı göstərmək, hörmət etmək mənasında işlənmiş 

üz vermək frazemi, üz sözülə yaranan birləşmələr içərisində ən yüksək işlənmə 

tezliyinə malikdir. Bu tip birləşmələr içərisində ürək sözünün üslubi sinonimi 

olan könül sözü ilə müxtəlif fellərin birləşməsindən əmələ gələn frazemlər də 

sayca çoxdur. Məsələn: könül vermək, könül almaq, könül yapmaq (sevindir-

mək), könül yıqmaq (incitmək); - Yovaya könül vermə (189), Könül alan güvəndi 

(162), Könül yapdun ər iş yapdun, könül yıqdın ər iş yıqdın (163). 

Bu ifadələrdən könül yapmaq və könül yıqmaq müasir dildə leksik dəyişik-

liklə işlənir. Yapmaq sözünü almaq, yıqmaq sözünü isə qırmaq əvəz etmişdir. 

Nəticədə könül almaq sevilmək və sevindirmək fellərinin məcazi mənada omo-

nim ifadəsi olmuşdur. 

İnsan sevgisinin ən zərif və təsirli ifadəsi olan bu məcazlar demək olar ki, 

bütün dövrlərin bədii dilində müşahidə olunur. Məsələn:  

Könül verib sevdigim, a Dirsə xan . 

Ey könlüm alan qaşları yay, gözləri cadu, 

Ey nərgisi məstü üzü gül, bənləri hindu  

Ədəbi dil tarixində bu cür misalların sayca çox olması onu deməyə əsas 

verir ki, xalqın milli ruhundan, poetizmindən doğan bu frazalar hər iki üslubun 

(şifahi-yazılı) fəal ifadə vasitəsi olmuşdur. 

Abidənin dilində baş sözü mücərrəd mənalı sadə və düzəltmə isimlərlə 

ifadə olunan sabit birləşmələr də vardır ki, bunların bəzisində leksik arxaikləşmə 

baş vermiş, digərləri isə işləkliyini saxlamışdır. Məsələn: 

Arxaikləşən frazemlərə aid: tan gəlmək – təəccüblü gəlmək (təəccüblən-

mək), assı bulmaq – Xeyir tapmaq (faydalanmaq), eyilik gəlmək (yaxşılıq et-

mək), - Görmədügə küpə tan gəlir (158), ĠĢ qolayın iĢsi bilir, anınçun assı bulur 

(40), Yaramazdan eyilik gəlməz (189). 

Birləşmə tərkibindəki leksik vahidlərin arxaikləşməsinə baxmayaraq 

semantik bütöv parçalanmamış, müasir variantlarda qorunmuşdur. Bunlarla 

yanaşı eyni tipli frazemlərin bəzisi dildə sabitliyin saxlamışdır. Məsələn: 

Aclıq çəkmək (yoxsul yaĢamaq), yaramazlıq gəlmək və s. 

Milliləşməyə qədərki dil mərhələsində feli leksikanın analitik üsulla zən-

ginləşməsində alınma vahidlərin rolu çox güclü olmuşdur. Bu strukturda forma-

laşan frazemlərdə də eyni təsir hiss olunur. Yəni XV-XVI əsrlərdə alınma sözlər 

intensiv şəkildə frazeoloji birləşmələrin birinci komponentlərini təşkil edir. Bu 

həmin dövrün bütün yazılı abidələrində eyni zamanda «Oğuznamə» nin dilində 

də aydın müşahidə olunur. Belə ki, mənbədəki frazemlərin birinci komponenti 

ərəb-fars mənşəli sözlərdən ibarətdir. Məsələn: 

Üç nəsnə adamı arıqladır; sini cingırdısı, övrət yavuzluğu, intizar çəkmək 

(37), Sədəqə verən əllər dərd görməsün (127), Qurd ilə quzu yeyüb, qoyun ilə 
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Ģivən urma (143), İyəvən qız ərə varmaz, varırsa da bəxt bulmaz (33), Yenilə bay 

olan salam almaz (189). 

Atalar sözlərindəki frazeoloji birləşmələrin birinci tərəfi dildə vətəndaşlıq 

hüququ qazanmış alınma sözlərlə ifadə olunmuşdur. Bu ifadələrdən intizar 

çəkmək, dərd görmək sabitliyini qoruduğu halda Ģivən urmaq və bəxt bulmaq 

leksik dəyişikliyə uğrayaraq müasir frazeologiyada Ģivən salmaq və xoĢbəxtlik 

tapmaq şəklində işlənməkdədir.  

Mənsubiyyət şəkilçili isimlərlə fellərin birləşməsindən əmələ gələn birləş-

mə idiomlar da abidənin dilində kifayət qədərdir. Məsələn: 

Tamağı quru olmaq (ac qalmaq), adı qalmaq (unudulmamaq), gözü 

toymaq (istəyinə tam nail olmaq), qədəmü qutlu olmaq (uğurlu gəlmək), sözü 

keçmək (dediyini eləmək), adı çıxmaq (pis tanınmaq), gönü çıxmaq (ölmək). 

Göründüyü kimi, paremilərdə işlənən bu frazaların leksik tərkibi və 

semantikası ümumi sabitliyini saxlamışdır. Təkcə «tamağ, toyurmaq» sözlərin-

dəki t – d səs əvəzlənməsi arxaik əlamət kimi ümumxalq dil mərhələsində səciy-

yəvi olan bu fonetik hadisənin hələ bitmədiyini göstərir. 

Bir insanın əziz olduğunu bildirmək, yaxud da xoşbəxtlik, uğur gətirdiyini 

diləmək məqsədilə işlədilən «qədəmi qutlu olmaq» ifadəsi tərkibindəki leksik 

arxaikləşməyə baxmayaraq müasir ədəbi dildə və danışıqda ən fəal məcazlardan 

sayılır. Ərəb mənşəli qədəm və türk mənşəli qutlu olmaq felindən düzələn bu 

frazemin ikinci komponentindəki «qutlu» sifəti dilimizin milliləşmə 

mərhələsində arxaikləşərək yerini uğurlu (mübarək) sinoniminə vermişdir. 

Belə nümunələrin sayını artırmaq mümkündür. Lakin qeyd edək ki, 

mənbədə işlənən frazeoloji vahidlərin əksəriyyəti semantik bütövlüyünü və for-

mal əlamətini saxlamışdır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, xalqın poetik təfək-

kürünün ən ilkin forması olan məcazlar dildə olduğu kimi, atalar sözlərində də 

ən qədim ifadə vasitələrindən biridir. 

«Oğuznamə»nin frazeoloji sistemində struktur semantik 

cəhətdən əsaslı  dəyişiklik nəzərə çarpmır. Semantik bütövlərdəki 

leksik variantlılıq isə qədim türkcənin inkişafı, milli ədəbi dilin 

müstəqilləşməsi ilə bağlıdır. Təhlillərdən alınan daha bir nəticə 

ondan ibarətdir ki, atalar sözlərinin tərkibində işlənən frazeoloji 

vahidlər poetizmi gücləndirməklə yanaşı, həm də dildə yaşamaq 

üçün ən mühafizəkar mövqe qazanmış olur. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУРА МАМЕДОВА 

НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЯЗЫКЕ «ОГУЗНАМЕ» 

Некоторые фразеологические сочетания, использованные  в языке “Огузнаме” были  

исследованы и проанализированы в статье , а так же  рассмотрены моменты употребления 

этих фраз в современном азербайджанском языке. Анализируются  фразеологические 

сочетания, используемые в пословицах, и было отмечено, что эстетическое воздействие  

фраз не было утеряно, оно  консервативено. В статье также рассматриваются вопросы 

использования фразеологизмов с частями речи, синтаксические особенности 

словосочетаний.  

Ключевые слова: “Огузнаме”, фразеологическое сочетание, фразема, пословица, 

часть речи, номинативные  и глагольные фразеологизмы, простые прилагательные, 

фонетические архаизмы, лексические архаизмы 

 

SUMMARY 

AYNURA MAMMADOVA 

SOME PHRASEOLOGICAL UNITS USED IN THE LANGUAGE OF “OGUZNAME” 

Some phraseological combinations used in the language “Oguzname” were investigated 

and analyzed in the article, as well as the cases of the use of these phrases in the modern 

Azerbaijani language are considered. The phraseological combinations used in proverbs are 

analyzed, and it was noted that the aesthetic impact of phrases was not lost, it was conserved. 

The article also discusses the use of phraseological units with parts of speech and syntactic 

features of phrases.  

Keywords: “Oguzname”, phraseological combination, phraseme, proverb, part of speech, 

nominative and verbal phraseological units, simple adjectives, phonetic archaisms, lexical 

archaisms 
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ERMƏNĠSTAN DÖVLƏTĠNĠN YARADILMASI ĠLƏ BAĞLI  

BÖYÜK BRĠTANĠYA ARXĠVLƏRĠNƏ BAXIġ 

 

Bu araĢdırma baĢlıca olaraq Böyük Britaniyanın Milli Arxivlərində yer alan sənədlər 

əsasında hazırlanmıĢdır. Ġngiltərə arxivləri erməni məsələsi ilə bağlı reallıqların aĢkara 

çıxarılmasında əsas rol oynayan qiymətli materiallara sahibdir. Bu sənədlərdə erməni amilinin, 

Ermənistan dövlətinin yaradılmasının Böyük Güclər, xüsusilə də Ġngiltərə üçün əhəmiyyətini 

ifadə edən ingilis dövlət adamlarının öz aralarındakı yazıĢmaları və yüksək səviyyəli rəsmi 

Ģəxslər tərəfindən imzalanmıĢ çox gizli raportlar mövcuddur. Bu materiallar Panturanizm 

ideologiyasının ortadan qaldırılmasında ermənilərdən baryer olaraq istifadə edildiyini, Türkiyə 

ilə Azərbaycan, dolayısı ilə Türk Dünyası arasındakı əlaqələrin kəsilməsi hesaba qatılaraq 

Ermənistan dövlətinin yaradılmasının Antanta dövlətlərinin birbaĢa maraqları daxilində 

olduğunu, bu məqsədlə maliyyələĢdirilən və hərbi baxımdan silahlandırılan erməni dəstələrinin 

1917-1920-ci illər arasında Cənubi Qafqazda, xüsusilə də Azərbaycanda yerli əhaliyə qarĢı 

sistemli soyqırımı siyasəti yeritdiklərini sübut edir. 

Açar sözlər: Ermənistan, Ġngiltərə, Osmanlı, Azərbaycan, geosiyasi maraqlar, qətliamlar. 

 

Son dövrlərdə elmi dairələrdə Ermənistan dövlətinin qurulması məsələsi 

ən çox müzakirə olunan məsələlərdən birinə çevrilib. Lakin təəssüf ki, bu barədə 

ya Osmanlı dövləti ittiham olunur, ya da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

liderləri günahlandırılır. Ola bilsin ki, müəyyən vəzifəli şəxslərin və ya hansısa 

müəyyən pərəst qüvvələrin marağı ola bilərdi. Amma ümumilikdə bir dövləti və 

liderləri ittiham etmək doğru yanaşma deyildir. Sual olunur: Ermənistan 

dövlətini yaratmaqda Osmanlı dövlətinin və Cümhuriyyət liderlərinin nə marağı 

ola bilərdi? Yəni bu düşüncə nə qədər məntiqlidir? Heç kim nədənsə çıxıb demir 

ki, İngiltərə Osmanlı dövlətini yıxıb, onun torpaqları üzərində ayrı-ayrı dövlətlər 

yaradaraq özündən asılı vəziyyətə salmaq istəyirdi. Bəs, İngiltərənin bu 

torpaqlarda nə işi var idi? Ermənistanı niyə yaratmaq istəyirdi? Bu barədə niyə 

Osmanlıya diktə edir və təzyiqlər göstərirdi? İngiltərənin Bakıda nə işi var idi? 

Niyə Bakı işğal olunmuşdu? Eyni zamanda ingilislər niyə Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanı işğal edərək burada general-qubernator-

luq yaratdılar? Onlar nəyə görə Naxçıvanı ermənilərə vermək istəyirdilər? Bəli, 

nədənsə İngiltərə görməzdən gəlinir!  

Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya arxivlərində yer alan sənədlər 

tarixi reallıqların ortaya çıxarılması və araşdırılan problemin daha obyektiv 

kriteriyalar içərisində dəyərləndirilməsi baxımından olduqca vacibdir. Bu 

materiallar Panturanizm ideologiyasının ortadan qaldırılmasında ermənilərdən 

baryer olaraq istifadə edildiyini, Türkiyə ilə Azərbaycan, dolayısı ilə Türk 

Dünyası arasındakı əlaqələrin kəsilməsi hesaba qatılaraq Ermənistan dövlətinin 
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yaradılmasının Antanta dövlətlərinin birbaşa maraqları daxilində olduğunu, bu 

məqsədlə maliyyələşdirilən və hərbi baxımdan silahlandırılan erməni dəstələ-

rinin 1917-1920-ci illər arasında Cənubi Qafqazda, xüsusilə də Azərbaycanda 

yerli əhaliyə qarşı sistemli soyqırımı siyasəti yeritdiklərini sübut edir. 

İngiltərənin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqları, ümumilikdə Qafqaz 

siyasəti “tarixi Şərq məsələsi”nin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilməli-

dir. İnkaredilməz həqiqətdir ki, tarixən hər bir böyük güc öz imperialist 

siyasətini həyata keçirərkən müxtəlif bəhanələrdən və amillərdən istifadə 

etmişdir. Hal-hazırda dünyada baş verən hadisələrdə, böyük güclərin geosiyasi 

maraqlarında da bu amilləri müşahidə etmək mümkündür. Günümüzdə böyük 

güclərin geosiyasi maraqlarının rallaşdırılmasında Əl-Qaidə, İşid, Boko Haram 

və s. kimi terrorist təşkilatların oynadığı rolu XIX əsrin sonu – XX əsrin 

əvvəllərində Armenakan, Hnçaq, Daşnaksütyun kimi  erməni terror təşkilatları 

oynayırdılar. Metodlar eynidir, sadəcə olaraq günümüzdə rollar dəyişib. XX 

əsrin əvvəllərində İngiltərənin istər Osmanlı ərazilərində, istərsə də Cənubi 

Qafqazda öz geosiyasi maraqlarını həyata keçirməsində başlıca rol oynayan 

amillərdən biri də heç təsadüfi deyildir ki, məhz ermənilər olmuşdur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ermənilər XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində 

İngiltərənin geosiyasi maraqlarının icraçısına çevrilsələr də, öz növbəsində 

dünyanın bu böyük gücündən gələcəkdə qurulması planlaşdırılan “Ermənistan 

Dövləti” üçün öhdəliklər də tələb etmişdilər. Yəni ingilis-erməni əlaqələrini bir 

növ “qarşılıqlı istifadə və faydalanma” münasibətləri çərçivəsində xarakterizə 

etmək olar. Qeyd olunduğu kimi, İngiltərə “erməni məsələsi”nin ortaya 

çıxmasında və millətlərarası problemə çevrilməsində başlıca rol oynamış, 

özünün Osmanlı torpaqları ilə bağlı ekspansionist siyasətində, o cümlədən 

Cənubi Qafqazla bağlı geosiyasi maraqlarında ermənilərdən əsas vasitə kimi 

istifadə etmişdir.  

Bu təşviq hərəkətlərinin pərdə arxası nə idi? Ermənilərin vəziyyəti 

ingilisləri bu qədər yaxından maraqlandırırdısa, nəyə görə Osmanlı torpaqları 

üzərində özündən asılı milli dövlətlər yaratma siyasətinə uyğun olaraq Şərqi 

Anadoluda bir erməni dövlətini qurmadı? Osmanlı İmperiyasını parçalayaraq 

onun torpaqları üzərində mandatlıq rejimi ilə özündən asılı çox sayda dövlətlər 

(ərəb dövlətləri – E.Ş.) yaradan İngiltərə baxımından bu ərazidə “erməni 

dövləti”nin yaradılması çətin idimi? “Erməni dövləti”nin yaradılması planının 

Cənubi Qafqaza ixrac edilməsinin əsas səbəbləri nə idi? Bu suallara cavab verə 

bilmək üçün o dövrün siyasi proseslərini diqqətlə təhlil etmək lazım gəlir.  

Geostrateji baxımdan Cənubi Qafqaz İngiltərə üçün böyük əhəmiyyətə 

malik idi. Xüsusilə Azərbaycan, onun iri sənaye-maliyyə mərkəzi olan Bakı 

üzərində nəzarətin ələ keçirilməsi və Xəzər limanının zəbt olunması cəhdləri 

ingilis siyasətinin ənənəvi və prioritet istiqamətlərindən idi, eyni zamanda onun 

ümumilikdə Avrasiya ilə bağlı əsas geosiyasi konsepsiyasına uyğun gəlirdi. 

Xəzər dənizinə sahib olmaq təkcə Qafqaza deyil, eyni zamanda Mərkəzi Asiyada 

nəzarət qazanmaq, Hindistana gedən yolu qorumaq demək idi  (4, s. 208). Lakin 

1917-ci ildə Rusiyada baş verən hadisələr nəticəsində Qafqaz Osmanlı dövləti 

üçün açıq dəhlizə çevrildi. Meydana gələn proseslər türklərə Qafqaz vasitəsilə 
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İrana və Orta Asiyaya girmək üçün əlverişli imkan yaratmış, Hindistan təhlükə 

altına düşmüşdü. Çar Rusiyasında ortaya çıxan qarışıqlıqlar türklərə öz plan-

larını tətbiq etmək üçün bir fürsət yaratmış, Pantürkist (və ya Turançılıq) 

arzuların reallaşması üçün də bir yol açılmışdı.  

XX əsrin əvvəllərində Türkiyənin siyasi və ictimai xadimləri arasında 

Osmanlı dövlətinin tənəzzülünün qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilməli 

olan siyasi tədbirlərlə bağlı gərgin müzakirələr gedirdi. İttihadçılar iqtidarı ələ 

keçirdikdən sonra “Osmançılıq, İslamçılıq və Türkçülük” cərəyanlarının hər 

üçünə əsaslanan bir siyasət yeritməyə başladılar. Lakin Birinci Dünya 

müharibəsi başladıqdan sonra inkişaf edən proseslər nə Osmançılığın, nə də 

İslamçılığın reallaşmasının mümkün ola bilməyəcəyini ortaya qoydu. Müharibə 

irəlilədikcə, ərəblərin ingilislərə, ermənilərin də Antanta dövlətlərinə 

yaxınlaşmalarını görən rəhbərlik bütün diqqətini Qafqaz və Orta Asiyaya 

yönəldərək, dövlətin rəsmi ideologiyası olaraq Türküçülük, daha doğrusu 

Turançılıq xəttini qəbul etdi  (bu barədə ətraflı bax: 3, s. 33-35; 6, s. 58; 2, s. 

130). Digər tərəfdən, o dövrün məşhur türkçülərindən Yusif Akçura, Məmməd 

Emin Əfəndi, Halide Edip, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Ziya 

Göyalp və başqalarının “İttihad və Tərəqqi” Partiyasına daxil olmaları, türkçülük 

ideologiyasının partiya tərəfindən mənimsənilməsi Osmanlı dövlətinin xarici 

siyasətinə əsaslı təsir göstərmiş və xarici siyasətin “Turançılıq” üzərində qurulub 

möhkəmlənməsinə gətirib çıxarmışdı (3, s. 35).  

Qeyd olunduğu kimi, 1917-ci ildə Rusiyada meydana gələn qarışıqlıqlar 

türklərə öz planlarını və Pantürkist ideyalarını tətbiq etmək üçün bir fürsət 

yaratmış, beləliklə, Qafqaza və Xəzər ətrafına, oradan da Orta Asiyaya doğru 

irəliləmə ehtimalı daha da güclənmişdi. Şərqdəki ingilis maraqları baxımından 

ciddi təhlükə kəsb edən bu proseslər, Türkiyə, Azərbaycan, İran, Əfqanıstan və 

Orta Asiya türklərinin birliyi əsasında dünyanın siyasi sistemində çox güclü bir 

Türk-İslam ittifaqının meydana gəlməsi ehtimalı İngiltərəni müəyyən tədbirlər 

almaq məcburiyyəti qarşısında qoydu. Çünki belə bir ehtimalın reallaşması 

İngiltərənin maraqlarına həm Orta Asiyada, daha sonra isə Cənubi Asiyada zərbə 

vura bilərdi (5, s. 320). Panturanizm təhlükəsi ilə qarşılaşan İngiltərə Qafqazı 

strateji baxımdan İran, Əfqanıstan və daha da önəmlisi Hindistandakı iqtidarı 

üçün həyati dərəcədə əhəmiyyətli hesab edirdi (1, s. 18). Yaxın gələcəkdə türk 

hegemonluğunun qurulması ehtimalı nəzərə alınaraq, İngiltərənin Asiyadakı 

mövqeyi baxımından real təhlükə mənbəyinin aradan qaldırılması üçün mütləq 

şəkildə Türkiyə ilə Türk Dünyası arasında bir sədd yaradılmalıydı. Məhz bu 

baxımdan baş verən proseslər qarşısında lazımi tədbirlər alınmalıydı. 

İngiltərə hökuməti Türkiyə ilə Türk Dünyası arasındakı yeganə baryerin 

ermənilər olduğunu anlamışdı. Bu səbəbdən Qafqazı türk ordularına qarşı 

müdafiə etmək üçün tərcih edilən millət ermənilər oldu. Məşhur ingilis tarixçisi, 

Birinci Dünya müharibəsi dövründə Hərbi Nazirliyin nəzdində fəaliyyət 

göstərən Təbliğat Bürosunun tanınmış nümayəndələrindən olan Arnold Toynbi 

İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinin nüfuzlu əməkdaşlarından cənab Kidstona 

yazırdı ki, “bizim siyasətimiz erməniləri türk boyunduruğundan xilas etməkdir. 
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Bu baxımdan mənafelərimizdən biri fəal Ģəkildə Turan hərəkatına mane 

olmaqdır” (11). 

Erməni ordusunun İngiltərə tərəfindən hərbi və maliyyə dəstəyi ilə təmin 

olunduğu bu dövrdə “erməni məsələsi”nə yönəlik siyasi açılımlar da özünü 

göstərdi. Ermənilər türklərə qarşı müharibə qarşılığında Ermənistanın gələcəyi 

ilə bağlı öhdəliklər tələb etdilər. Bu tələblər qarşısında London İngilis-Erməni 

Komitəsinin sədri və İngiltərə Parlamentinin üzvü Anerin Uilyams 4 dekabr 

1917-ci ildə İngiltərənin məşhur diplomatlarından olan Xarici İşlər nazirinin 

müavini, eyni zamanda Millətlər Cəmiyyətinin qurucusu Lord Robert Sesilə 

göndərdiyi məktubda ermənilərə yardım göstərilməsinin zəruri olduğunu 

bildirirdi. Anerin Uilyams hətta ermənilərin silahlandırılmasını və Andranik 

kimi silahlı dəstə liderlərindən istifadə edilməsini də son dərəcə gərəkli hesab 

edirdi (9). Məktubda ingilis, fransız və amerikan hökumətlərinin də erməni 

ordusuna maddi dəstək vermələrinin vacib olduğu bildirilmiş, sərhədlərdən 

kənarda yaşayan ermənilərin pul yardımı ilə Şərqi Anadoluya və Qafqaza 

gətirilmələrinin qaçılmaz olduğu yazılmışdı (9). 

Nəticədə, İngiltərənin Hərbi Kabineti özünün 7 dekabr 1917-ci il tarixli 

iclasında ermənilərə maliyyə dəstəyi verilməsi haqda qərar qəbul etdi (13, p. 

103). Bununla yanaşı, İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyi də erməni könüllü 

dəstələrinin Qafqaza fərqli yollardan gəlməsinə də köməklik göstərmiş (8), eyni 

zamanda Hərbi Kəşfiyyat fondlarından da ermənilərə pay ayrılmışdı (13, p. 101).  

Qeyd etmək lazımdır ki, pul, qızıl, müxtəlif silah və sursatlar ermənilərə 

Panturanizm təhlükəsinə qarşı baryer təşkil etmək üçün verilirdi (10). 

Panturanizm təhdidinə qarşı ermənilərdən istifadə siyasəti Versaldakı Antanta 

Ali Hərbi Şurası ingilis hərbi mütəxəssislərinin 1917-ci ilin dekabr ayındakı 

memorandumunda açıq şəkildə göstərilməkdədir: “Ermənilərə hər vəziyyətdə 

iĢğal etdikləri bölgələrdə pul, silah və sursat tədarükü ingilis siyasətinin 

maraqları daxilindədir. Bu təcrübənin uğurlu olması nəticəsində erməni qüvvə-

lərindən gələcəkdə türklərin diz çökdürülməsi üçün faydalanmaq olar” (14).  

İngilislərin bu dəstəyi sayəsində külli miqdarda silah və sursat təmin edən 

ermənilər Azərbaycanın bir çox bölgələrində ciddi etnik təmizlik siyasəti 

gerçəkləşdirdilər. Xüsusilə Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda və s. bölgələrdə 

törədilən qırğınlar erməni silahlı dəstələrinin rəhbəri kimi, adı sonraları erməni 

milli qəhrəmanı kimi özdəşləşən Andranik Ozanyan və onun kimi radikal türk 

düşmənçiliyi ilə tanınan Nijde, Dro, Doluxanyan və s. rəhbərliyi altındakı ermə-

ni gücləri tərəfindən həyata keçirilmişdi. 

Düzdür, İngiltərə qarşılıqlı istifadə və faydalanma münasibətləri 

çərçivəsində vəd etdiyi “Böyük Ermənistan” dövlətini yaratmasa da, Türkiyə ilə 

Türk Dünyası arasında tampon dövlət olaraq daşnak Ermənistan dövlətinin 

qurulmasında bilavasitə yaxından iştirak etmiş, ümumtürk birliyi arasına baryer 

kimi erməniləri yerləşdirərək öz milli və geosiyasi maraqlarına uyğun olaraq 

Panturanizmin qarşısına sədd çəkmiş, beləliklə, öz vəzifəsini tamamlamışdır. 

Digər bir ifadə ilə, Ermənistan dövlətinin qurulması İngiltərənin, ümumilikdə 

Antantanın məqsədləri içərisində olub, Panturanizm təhlükəsinə qarşı baryer 

kimi “əsas maneə” rolunu oynamış və bu yolda milyonlarla sterlinqlər 
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xərclənmişdir. 1918-ci ilin oktyabr ayında İngiltərənin Xarici İşlər naziri Artur 

Balfur tərəfindən erməni milli nümayəndəsinin rəhbəri Poqos Nubar paşaya 

ünvanlanan yazıda qeyd olunurdu ki, Ermənistan dövlətinin yaradılması 

Antantanın, xüsusilə İngiltərənin müharibə məqsədlərindən biridir (12). Bu yazı 

açıq bir etirafdır. 

Ümumiyyətlə, məsələnin mahiyyətinə endikcə aydın olur ki, Antantanın, 

xüsusilə də İngiltərənin iradəsi olmasaydı, erməni dövlətinin qurulmasından və 

mövcudiyyətindən söhbət gedə bilməzdi. Bu barədə fransız tədqiqatçısı Jorj de 

Malevil də “1915-ci il erməni tragediyası” adlı əsərində göstərir: “Ġngiltərənin 

iradəsi ilə çar imperiyasının xarabalıqları üzərində qurulub qısa bir ömür 

(1918-1920) sürən erməni respublikası, bütün tarixi boyu mövcudiyyəti qeydə 

alınan yeganə müstəqil erməni dövləti idi” (7, s. 15). 

Göründüyü kimi, müstəqil daşnak Ermənistan dövləti məhz İngiltərənin 

geosiyasi maraqlarına uyğun olaraq onun iradəsi ilə yaradılmışdır. Lakin bir 

məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, “Böyük Ermənistan” ideyası ilə yaşayan 

radikal erməni millətçilərinin düşüncəsinin əksinə olaraq, müstəqil Ermənistan 

dövləti Osmanlı İmperiyasının ərazilərində deyil, Cənubi Qafqazda 

qurulmuşdur. Bunun da müəyyən səbəbləri var idi. Əgər “Böyük Ermənistan” 

dövləti Şərqi Anadoluda yaradılsaydı, bu dövlət İngiltərənin deyil, Rusiyanın 

nəzarəti altına keçə bilərdi. Rusiyanın 1828-ci ildə “Erməni vilayəti”nin əsasını 

qoymaqla gələcəkdə ondan hücum mərkəzi olaraq düşünməsini, “erməni 

kartı”ndan yararlanaraq gələcəkdə Osmanlı dövlətini parçalamaq, Şərqi 

Anadoluda yaşayan erməniləri müstəqillik və “Böyük Ermənistan” vədləri ilə 

qızışdıraraq, onları öz himayəsi altında bir araya gətirərək Osmanlı ərazilərinə 

yiyələnmək arzusunda olması faktlarını xatırlatmaq kifayətdir. Bu ehtimalı 

nəzərə alan İngiltərə Osmanlı torpaqlarını öz nəzarətində saxlaya bilmək üçün 

Erməni dövlətinin qurulması məsələsini Cənubi Qafqaza ixrac etmişdir. 

Beləliklə, İngiltərə Türkiyə ilə Türk Dünyası arasında tampon dövlət olaraq 

müstəqil daşnak Ermənistan dövlətinin qurulmasında bilavasitə yaxından iştirak 

etmiş, ümumtürk birliyi arasına baryer kimi erməniləri yerləşdirərək öz milli və 

geosiyasi maraqlarına uyğun olaraq Panturanizmin qarşısına sədd çəkmiş, 

Ermənistan dövlətini yaratmaqla Türk Dünyasının bağrına bir xəncər saplamış, 

beləliklə, öz vəzifəsini tamamlamışdır. İngilislərin sonradan bölgəni tərk 

etmələri ilə Daşnak Ermənistanı sovetləşdirilmiş və beləliklə, Rusiyanın nəzarəti 

altına keçmişdir. Heç şübhəsiz ki, geosiyasi maraqların toqquşmasının nəticəsi 

olaraq Ermənistan dövlətinin yaradılması o tarixdən günümüzə qədər 

Azərbaycan üzərində ağır dərin izlər buraxmışdır. Heç təsadüfi deyildir ki, 

Sovetlər dövründə rəsmi Moskvanın göstərişi və himayəsi ilə Azərbaycanın 

torpaqları hissə-hissə qoparılaraq Ermənistana verilmiş, SSRİ-nin süqutundan 

sonra isə yenə də Rusiyanın bilavasitə dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqları işğal 

altına düşmüşdür. Lakin 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın 

“dəmir yumruq əməliyyatı”ndan sonra Ermənistan kapitulyasiynı imzalamaq 

məcburiyyəində qalmış, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmişdir. Hal-

hazırda Ermənistan Azərbaycanın tarixi qalibiyyəti qarşısında kapitulyasiyanı 

imzalasa da,  bölgədə sabitliyi yenə pozmağa çalışmaqda, Cənubi Qafqazda 
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təhlükə mənbəyi kimi imperialist maraqların icraçısı kimi fəaliyyətini davam 

etdirməyə cəhd göstərməkdədir.. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭМИН ШИХАЛИЕВ 

ОБЗОР ВЕЛИКОБРИТАНСКИХ АРХИВОВ ПО СОЗДАНИЮ АРМЯНСКОГО 

ГОСУДАРСТВА  

Это исследование было разработано в основном на основе документов, хранящихся 

в Национальных архивах Великобритании. Британские архивы содержат ценные 

материалы, которые играют ключевую роль в выявлении реалий армянского вопроса. В 

этих документах существуют переписки между английскими официальными лицами, их 

подписи и множество секретных рапортов, выражающих особое значение армянского 

фактора, создания Армении для Великих Держав, особенно для Англии. Эти материалы 

свидетельствуют о том, что армяне использовались в качестве барьера в искоренении 

идеологии Пантуркизма, принимая во внимание разрыв связей между Турцией и 

Азербайджаном, также косвенно Тюркским миром, создание Армянского государства 

было в непосредственных интересах союзников Антанты, доказывает, что в 1917-1920-х 

годах финансируемые и вооружѐнные армянские группировки проводили 

систематическую политику геноцида против местного населения на Южном Кавказе, 

особенно в Азербайджане. 

Ключевые слова: Армения, Англия, Османская империя, Азербайджан, 

геополитические интересы, великие державы, резня 

 

 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

SUMMARY 

EMIN SHIKHALIYEV 

VIEW OF THE GREAT BRITAIN ARCHIVES ON THE CREATION OF THE 

ARMENIAN STATE  

This study was prepared mainly on the basis of documents of the National Archives of the 

United Kingdom. The UK archives contain precious materials that play a key role in revealing 

the truth about the Armenian question. These documents contain correspondence between British 

officials and top secret reports signed by senior officials, which shows the importance of the 

Armenian factor, creation of the Armenian state for major powers, particularly the United 

Kingdom. These materials prove that the Armenians were used as a barrier for the elimination of 

the ideology of Panturanism, and the creation of an independent Armenian state by cutting ties 

between Turkey and Azerbaijan and indirectly the Turkic world was in the interests of the 

Entente countries, and Armenian detachments funded and armed for this purpose carried out a 

systematic policy of genocide against the local population of the South Caucasus, particularly of 

Azerbaijan in 1917-1920.  

Key words: Armenia, England, Ottoman empire, Azerbaijan, geopolitical interests, the 

great powers, massacres 
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BƏD RUHLARI UZAQLAġDIRMAQ VƏ NƏZƏRƏ QARġI AYĠNLƏR 

 

Azəbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarının qədim və zəngin mədəniyyəti 

vardır. Burada müasir inanclarımızda yaĢadılan qədim ayinlərin bəzi elementləri 

görünməkdədir. Bu ayinlər ən çox bəd ruhlardan, Ģər qüvvələrdən və nəzərdən qorunmaq üçün 

icra edilir. Ġnsanlar qədim zamanlarda baĢ verən bədbəxt hadisələri, xəstəlikləri, 

uğursuzluqların səbəbini aydınlaĢdıra bilmədikdə onları fövqəltəbii varlıqlarla bağlayırdılar. Bu 

varlıqlara qarĢı mübarizə apara bilmədiklərindən ən azından onlara qarĢı mistik ayinlər icra 

edirdilər. Bu ayinləri odla, tüstüylə, hər hansı bitki və heyvanların müəyyən mistik gücü 

olduğuna inandıqları hissələri ilə icra edirdilər. Onlar hesab edirdilər ki, bu ayinləri icra edərək 

bəd ruhlardan qorunmaq olar. Günümüzdə qədim ayinlərin az bir hissəsi qalmaqla bərabər 

onların bəziləri müasir inanclar sistemində  deformasiyalara uğramıĢdır.  

Açar sözlər: Naxçıvan, ayin, bəd ruhlar, nəzər, Ģaman 

    

Müasir dövrümüzdə qədim zamanlardan qalan ancaq sadələşdirilmiş şəkil-

də davam edən ayinlər vardır. Bu ayinlərin icra edilməsi və qorunub saxlanılma-

sı həm də qədim arxetip inancların hələ də yaşadığını göstərir. Bunlardan 

birincisi və əsası bəd ruhlardan, nəzərdən, göz dəyməsindən qorunmaq üçün icra 

edilən ayinlərdir. Qədim zamanlarda insanlar aydınlaşdıra bilmədikəri hadisələrə 

qarşı bir çox inanclar yaratmağa başlayırdılar. Bunların başında bədbəxt 

hadisələrin olması eyni zamanda buna oxşar hadisələr gəlir. Məhz buna görə in-

sanlar fövqəltəbii varlıqların, ilk növbədə ruhların daha sonra ilahların varlığını 

ortaya atmışdılar. Bu varlıqlara qarşı tədbirlər görülmüş və ilkin ayinlər də 

yaranmağa başlanmışdı. Günümüzdə də icra olunan bəzi ayinlər qədim ayinlərin 

qalığıdır. Hər bir ayinin qədim bir arxetipi vardır (4, s. 35). Bu ayinlər əgər 

qarşıya qoyulan məqsədə çatırdılarsa, onun istifadəsi genişlənir və mürəkkəblə-

şirdi. 

İnsanlar ruhları yaratdıqdan sonra ilk növbədə onları özlərinə oxşatmağa 

başladılar. Necədirlər, nə cürdürlər və nə istəyirlər. Buna uyğun olaraq miflər 

yaradılmağa başlandı. Miflər tarixi məlumatları verməklə birlikdə, davranışları 

da öyrədir (4, s. 36). Bu miflərin yaranması və fövqəltəbii varlıqlara insana xas 

xüsusiyyətlərin yüklənməsi qədim inanclarda sözün əsl mənasında inqilab yarat-

dı. İnsanlar artıq fövqəltəbii varlıqlara öz keyfiyyətlərini yüklədikdən sonra artıq 

onlara qarşı da tədbirlər görməyə başladılar. “Hər nəsnənin anlayışının iki aspek-

ti vardır: menok və gerok. Bir görünən göy vardırsa, birdə görünməz menok 

vardır. Yaşadığımız dünya göy üzündəki dünyanın əksidir. Aşağıda icra edilən 

hər bir hərəkət yuxarda da öz əksini tapır” (4, s. 21). Bu baxımdan icra olunan 

ayinlər insanla fövqəltəbii qüvvələr arasında münasibətləri tənzimləmək üçün 

əsas vasitələrdən biridir. Bu vasitəni əldə saxlamaq, isə onu icra edən şamanlar 
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və ya ruhanilər üçün isə daha vacib idi. Bəd ruhlarla əlaqə qurmaq, ona istək-

lərini çatdırmaq və ondan qorunmaq qədim dünya inancının özəyini təşkil edirdi. 

       Günümüzdə də icra olunan ayinlər əsasən qədim şaman ənənələrinin bir 

parçasıdır. Qədim zamanlarda qəbilə və ya tayfa şamanları sözün əsl mənasında 

ruhlarla əlaqələrin əsas təmsilciləri idisə, sonrakı dövrlərdə tanrıların meydana 

gəlməsi ilə şamanlar sıxışdırılaraq sadəcə olaraq bəd ruhlarla əlaqəni təmsil 

etməyə başladı. Məhz buna görə də, ilahi varlıqlarla bağlı bayramlara şamanların 

daxil olması qadağan edilmişdir. Qədim türklər Göy tanrılara və ataların 

ruhlarına kəsilən qurban marəsimlərində şamanların iştirak etmədiyi dini 

proseslərdən biri idi (1, s. 23). Ancaq buna baxmayaraq ruhlarla əlaqə saxlayan 

şamanlar sadə insanlar üçün hər zaman ümid yeri olmağa davam etdi. Sonrakı 

zamanlarda tək tanrılı dinlər olan iudaizm, xristianlıq, islam və buna oxşar 

əlamətlər daşıyan atəşpərəstliyin qanunları da insanlara bəd ruhlarla əlaqə 

saxlamağı qadağan etmişdir. Buna baxmayaraq şaman adətləri  yenə də qorunub 

saxlanılmış və günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.  

Bəd ruhlar insanlara təsir edən, onu xəstəliyə duçar edən, ac saxlayan, 

qorxudan hətta öldürən varlıqlar ola bilər. Ona görə də, bəd ruhlardan qorunmaq 

üçün ayinlərin ağırlığı mistik olaraq hər zaman mövcud olmuşdur. İnsanlar hər 

bəd hadisəni yaradan şər qüvvəni uydurub, bütün günahları ona yükləyirdilər. 

Məsələn, “Naxçıvanda xalq ölümə və qəzaya bahis olan Fələk adlı şər qüvvələri 

lənətləmiş və onu bütün pisliklərin mənbəyi bilir (186 hq). Yakutlara görə İör 

adlı pis ruhlar insan ruhunu yediklərində insan ölür” (10, s. 214). “Qaquzlara 

görə mələklər insanı qızıl alma ilə aldadaraq ruhu bədəndən ayırır” (18, s. 51). 

Şəşə adlı bəd ruh isə uşaqlar üçün xüsusi olaraq qorxulu sayılır. “Azərbaycan 

bölgələrində yeni doğulmuş uşaq olan evdə bir tikə çörəyə yağ batırıb qapının 

ağzından asarlar ki, Şəşə adlanan pis ruh gəlib onu aparmasın” (16, s. 223). 

Ruhların insan həyatına bu şəkildə böyük təsirləri olduğundan onlardan 

qorunmaq üçün  insanlar ayinləri yaratmışlar. 

Qədimlərdən bəri bəd ruhlardan qorunmaq üçün icra olunan ayinlər  də 

əsas yerlərdən birini od tutmuşdur. Odun yandırmaq və işıqlandırmaq kimi xüsu-

siyyətləri qədim dövrlərdən başlayaraq insanlarda ona qarşı inam yaratmışdır. 

İnsanların vəhşi heyvanlara qarşı istifadə etdikləri od, eyni zamanda bu vasitə ilə 

bəd ruhlardan qorunmaq üçün ayinlərdə istifadə edilməsi inancını formalaşdır-

mışdır. Odun fiziki xüsusiyyətləri əsasında mistik xüsusiyyətləri də yaradılırdı. 

Bəzi türk tayfalarının öz ölülərini yandırmaları buna misaldır. Odun təmizləmə 

xüsusiyyəti öz ölülərini yandıran qırğızların dəfnetmə adətlərinin əsasını təşkil 

etməklə birlikdə, eyni zamanda xaqanın qəbuluna gələn şəxslərin iki od arasın-

dan keçirtmə ənənəsi də yaranmışdır. Naxçıvanda qeyd edilən Od Çərşənbəsində 

də odla bağlı ayinlər görünməkdədir. Burada əsas məsələ insanların odun 

üstündən tullanmalarıdır. Burada od sadəcə insanı bəd ruhlardan qorumur, eyni 

zamanda onu müəyyən müddət mühafizə edir. “İnama görə odun üstündən 

tullanan şəxs il boyu xəstələnməz, dərd, qəm ondan uzaq olar” ( 21, s.  61).  

Dəfnetmə zamanı oddan sadəcə cəsədin yandırılması üçün istifadə edilmir. 

Naxçıvanda və digər türklərin yaşadıqları bölgələrdə dəfnetmədən sonra qəbrin 

üzərində od yandırılır. İnanca görə odun istisi və işığı bəd ruhları qovur. 
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“Məzarlar üzərində taxta və odundan od yandırdıqları kimi, bəzi türk xaqları 

xüsusən də  qaquzlar peyin yandırırlar” (3, s. 79). Qaqauzların peyin yandırmaq-

larında əsas səbəb mümkün olduqca çox tüstünün çıxmasıdır. Qaqauz ənələrində 

demək olarki, bəd ruhları qovmaq üçün tüstüyə vermək ənənələri daha geniş 

yayılmışdır . 

Oddan keçərək təmizləmə ayinələri əsasən insana əgər bəd ruhlar toxun-

muşsa və ya mənfi enerjiləri varsa icra edilir. “Qaquzlar və bolqarlar dəfnetmə-

dən qayıdarkən evin girəcəyində tonqal qalayıb üzərindən keçərlər ki, 

təmizlənsinlər” (20, s. 40). “Digər türk qrupu olan qıpçaqlar isə dəfnetmə 

zamanı ölünün ayaq altında od qalayarlar ki, bəd ruhlar ölünü narahat etməsin” 

(13, s.78 ). Türk xalqlarının inancına görə, insanın ən müdafisəsiz vaxtlarından 

biri ölü olduğu zamandır. Bu zaman bəd ruhlar insanın ruhuna zərər verə bilər. 

Məhz buna görə də, yas mərasimlərində oddan və tüstüdən geniş istifadə edilir. 

Bunların için də şam yandırmaqda böyük əhəmiyyətə malikdir. “Əgər adam gecə 

ölübsə onun yanına şam yandırıb qoyarlar ki, şər qüvvələr ona yaxınlaşmasın” 

(16, s. 259). Yas evlərində şam yandırmaq ənənəsi türk xalqlarının dəfnetmə 

ənənələrində ortaq adətlərdəndir. 

Yalnız odun istisi və işığı bəd ruhlardan qorumaq üçün deyil, eyni 

zamanda onun tüstüsü və közü də ayinlərdə istifadə edilir. Dövrümüzə qədər 

gəlib çıxan ayinlər də vardır ki, ağır yanan və tüstüsü çox olan bitki və heyvan 

mənşəli məmulatlar buna misaldır. 

İnsanlar zərərli həşəratları xoşagəlməz iyli tüstülərlə qovduqları kimi bəd 

ruhları da eyni üsulla qovacaqlarına inanırdılar. Qədim dövrlərdə qalan ayinlərin 

bəziləri günümüzdə də qorunub saxlanılmaqdadır. Qaraçəmirli kurqanlarında, I 

Plovdağ kurqanlarında və başqa bu kimi kurqanlarda buxurdanların olması 

tüstülətmək adətinin qədim izlərindəndir. “Buxurdanlar ritüəl xarakterli 

keramika nümunəsi olmuş, qəbir kamerasının odla bağlı dini ayinlərin 

keçirilməsi məqsədi daşımışdır” (17, s. 107). Burada tədqiq olunan qabların 

içində kül qalıqları aşkar olunmuşdur.  Ümumilikdə, türk inancına görə insanın 

ən müdafisəsiz vaxtı ölən vaxtıdır. Buna görə də, ölünün dəfnedilməsinə qədər 

onu bəd ruhlardan  qorumaq üçün xüsusi ayinlər icra olunur. 

Orta əsrlər dövründə bəd ruhlardan və nəzərdən qorunmaq üçün söyüd 

salxımının tüstüsündən istifadə edilirdi. N. Gəncəvi Sirlər xəzinəsi əsərində lalə, 

üzərlik və söyüdün birlikdə tüstüsü ilə bəd ruhlardan və cadudan qorunmaq üçün 

istifadə edildiyi qeyd edilmişdir (7, s. 75).  

Şaman dövrlərində inanılan bəd ruhları islamı qəbul etdikdən sonra cinlər, 

şeytanlar əvəz etməsinə baxmayaraq tüstü ilə icra edilən qorunma ayinləri 

davam etdirilmişdir. Xüsusən də, nəzərlə bağlı inanclara əsasən bəzi tüstülər 

insana hər hansı bədbəxtlik toxunmasının qarşısını alır. Naxçıvan və qonşu 

ərazilərdə nəzərdən qorunmaq üçün üzərlik həmin kimsə və ya əşyanın üzərinə 

döndərildikdən sonra oda atılaraq tüsütsünü  çıxardırlar. “Konya şəhərində isə 

evin künclərində gizlənən cinləri çıxartmaq üçün üzərlikdən istifadə edilir” (5, s. 

35). Naxçıvan ərazisində gecə vaxtı üzərliyin yandırılması düzgün 

sayılmadığından duz və ya pambıq yandırılıb, külünü alına vururular. İnanca 

görə bu tüstülər bəd ruhlardan, cinlərdən və nəzərdən qorunmaq üçün ideal 
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vasitədir. “Qaquzlar isə ölünü yumağa apararkən onun yerini tüstülədərlər” (3, s. 

65 ). Türk xalqları bəzi həşəratlardan, zəhərli ilanlardan qorunmaq üçün çox 

zaman keçi qəzilinin tüstüsündən istifadə edirlər. Əgər hər hansı tüstü gözü 

yaşadarsa və ağrıdarsa o eyni zamanda gözə görünməz varlıqlara da eyni təsiri 

göstərər. Ümumiyyətlə, “tüstüləmək hər cür büyüdən müxtəlif təhlükələrədən 

qorunmaq üçün icra olunan bir ayindir” (5, s. 30). 

Tüstüləməklə bağlı olan ayinlərdən biri də işlərin uğurlu getməsi üçündür. 

İnanca görə işlərin alınmaması, qəzalar və bu kimi neqativ halların tək səbəbi şər 

qüvvələrin təsirindən yaranır.  “Naxçıvanda ərazisində son dövrlərə qədər belə 

adət olmuşdur ki, qadının rahat doğması üçün evə təzə kül və qovrulmuş qoyun 

peyini qoyurdular” (15, s. 139). 

Bəd ruhlardan qorunmaq üçün digər bir ayin isə dəmir əşyalarda icra 

olunurdu. Dəmir hər zaman ilahi bir metal sayılmış və ona inanc formalaşmışdır. 

Hətta, uşaqlara və böyüklərə cinlər toxunmasın deyə dəmir sancaqlar taxılmışdır. 

İnanca görə bəd ruhlar dəmirdən qorxurlar. Türklər dəfnetmə zamanı ölülərin 

üzərinə iti bıçaq, qayçı qoyulması qədim inancdan xəbər verir. “Naxçıvan 

ərazisində iti alət bəd ruhlarından qorunmaq üçün qoyulur” (15, s. 186). 

Bəd ruhları, cinləri və qorxunu insan bədənindən götürmək üçün icra 

olunan ayinlərdən biri də “qurğuşun tökməkdir”. Bu cür problemləri olan 

insanların baş tərəfində icra olunan ayində əridilmiş qurğuşunun qorxusundan 

bəd ruh bədəndən çıxması və şəklinin suya düşməsi inancı durmaqdadır. 

Qurğuşun tökmə ayini qədim dövrlərdən mövcuddur. “Şamanlar bu ayinə “kut 

alma” adını vermişlər” (5, s. 28). “Kut qoyma insana toxunan bəd ruhların 

təsirinin ortadan qaldırılmağa yönəlmiş çox qədim dövrlərdən icra olunan sehir 

təməlli bir ritüəldir” (2, s. 177). 

Bəd ruhlardan qorunmaq üçün sadəcə ayinlər icra olunmamışdır. Belə ki, 

insanlar mistik güclərə malik cismləri və ya oxunub-yazılan duaları özləri ilə 

birlikdə gəzdirər və ya evlərinə, əşyalarına qoyarlar. Bunlara  metallar, bitki və 

heyvan qalıqları və dualar daxildir. 

Təzə doğulmuş uşağın boynuna dağdağan ağacından hazırlanan muska 

qoyulur, eyni zamanda bəd nəzərlərdən də qorunmaq üçün göz muncuğu da 

istifadə edilir.  

Naxçıvanda olan inanca görə xoşagəlməz qoxulu bitkilər də bəd ruhları 

uzaqlaşdırır. Bunun  üçün soğan və sarımsağın qoxusundan istifadə edilir. Onlar 

çox zaman otaqlara kəsilib qoyulur ki, bu qoxu insanı cinlərdən qorusun. 

“Soğanı şişə keçirib evin dörd tərəfində üç dəfə fırladıb, aparıb asarlar qapının 

ağzına ki, cin, şeytan ona nəzər yetirməsin” (16, s. 223). “Anadolu bölgəsində 

isə sarımsaq və soğan kəsilərək təzə doğulmuş uşağın balıncının altına qoyulur” 

(13, s. 199). Müasir dövrümüzdə isə xüsusən evdə infeksiya əsaslı xəstələr 

olduqda virusun başqa insanlara keçməməsi üçün soğan və sarımsaqdan geniş 

istifadə olunur. 

Heyvan mənşəli muskalar da hazırlanır. “Kırım qıpçaqları qurd dişini, 

tükünü və qulaq ucunu kəsərək muska düzəldərdirlər” (8, s. 24 ). Qurdun mistik 

canlı sayılmasında ötrü onun parçaları xüsusi önəmə malik olmuşdur. Bundan 
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başqa evin bəd nəzərlərdən qorumaq üçün it kəlləsi asmaq kimi arxaik inanclar 

da qorunub saxlanılır. 

Bəd ruhlardan və şər qüvvələrdən qorunmaq üçün istifadə edilən digər bir 

üsul isə səs-küy salmaqdır. İnanca görə güclü səs şər qüvvələri qovur. Bu 

inancın təməlində qədim dövrlərdən başlayaraq, vəhşi heyvanları qorxutmaq 

üçün müxtəlif əşyaların bir-birinə güclü şəkildə vurularaq səs-küy salmaq 

dayanır. Müsiqi alətlərinin yaradılmasından sonra şər qüvvələri qovmaq üçün 

əsasən davul və nağaradan istifadə edilmişdir. Xüsusən də, söyüd ağacından və 

qurd dərisindən hazırlanmış davulların mistik güclərinin olduğuna inanmışdılar. 

“Şamanlar ruh çağırma və ya bəd ruhları qovmaq üçün davuldan istifadə 

etmələrinin səbəbi bu olmuşdur”  (11, s. 179). 

İslamın qəbul edilməsindən sonra bütpərəstlik əməlləri kimi sayılan 

adətlərin çoxu unudulmağa məhkum olmuşdur. Bunlardan bir bölümü bu və ya 

digər şəkildə qorunub saxlanılmışdır. İslam dini yayıldıqdan sonra  cinlərdən, 

şeytanlardan və bəd ruhlardan  qorunmaq üçün meydana gələn boşluğu qeyri-

bütpərəst ayinlərlə doldurmaq üçün yazılı dualardan istifadə edilmişdir. 

“Zərərçəkənin” probleminə uyğun həmin dualar oxunub-yazıldıqdan sonra 

insanın üzərinə, evə və ya hər hansı bir əşyanın üzərinə bükülərək qoyulur. Bu 

dualar uşağın doğulması, böyüməsi, uğurlu olması, pis nəzərlərdən 

qorunmasından başlayaraq qoca insanlara qədər yazıla bilər. Naxçıvanda çox 

zaman uşaq doğulduqdan sonra boğazına taxta muskalar asılır və ya 

gözmuncuğu olan qolbaq, sancaq taxılır. “Anadoluda uşaq doğulduqdan sonra 1-

2 il ərzində cinciyə gedib, muska yazdırarlar” (6, s. 117). İslam dinində olan 

inanca görə bəd ruhlar, cinlər, şeytanlar quran hərflərinə zərər toxundura bilmir.  

İslam dinində nəzər dəyməsin deyə də dualar yazılır. Bu dualar çox zaman 

nəzər toxunulduğuna inanılan kimsənin üzərinə, evə və ya hər hansı bir əşyanın 

üzərinə qoyulur. Bu duaların əsasını Qurani-Kərim kitabında bir neçə sürə təşkil 

edir. “Bunlardan Muavvizəteyn (Falak və Nas sürələri) Fatihə, Ayətəl-Kürsi, 

İxlas nəzər ayələri və ya nəzər duaları sayılır” ( 14, s 200).  

Müasir dövrümüzdə icra olunan ayinlərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti 

böyükdür. Bu ayinlər qədim dövrlərdən qalmaqla birlikdə həm də o dövrün 

insanlarının davranışları və psixologiyası haqqında məlumatlar verməkdədir. 

Hər nə qədər deformasiyaya uğramışsa da və bununla birlikdə sadələşdirilsə də 

ayinlər icra olunmasındakı psixoloji vəziyyət demək olar ki, dəyişilmədən 

qalmışdır. Ayinlər qiymətli bir ənənədir.  “Ənənələr keçmişin düşüncələrini, 

gərəksimlərini və hislərini təmsil” (9, s. 74 ). Qədim inancların arxatipi olaraq 

qalan bu ayinlər insanların aydınlaşdıra bilmədikləri və aciz qaldıqları 

vəziyyətlərdə ortaya çıxmışdır. Meydana çıxan bu cür hadisələrə miflər 

yaradaraq cavab vermişlərdir. Meydana çıxan ayinlər yeni inancın ortaya 

çıxmasına qədər öz mövcudluğunu qorumuşdur. Əsasən də şaman daha sonra 

baxıcılar adlandırdığımız insanlar tərəfindən daima icra olunmaqdadır. “İnsan 

düşüncəsi təbiəti sehir ilə anlamağa başlamış, inkişaf sürətləndikcə sehir 

yavaşlamış, bu yavaşlam üzündən başlanğıcdakı gərçəklikdən ayrı düşmüşdür” 

(6, s.38 ). Baş verən mədəni dəyişikliklər yaranmış boşluğu bu və ya digər 

şəkildə deformasiya edərək yaşatmağa çalışmışdır.  
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Naxçıvan ərazisində müasir ayinlərin öyrənilməsi və digər türk xalqları ilə 

müqayisəsi  bu diyarın qədim türk yurdu olduğunu isbat edir. Bu baxımdan da 

bu qədim ənənələrin öyrənilməsi böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. 
 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Bayat F. Ana hatlarıyla türk şamanlığı. İstanbul: Ötüken, 2006, 326 s.  

2. Çelik İ. Nazar Nazarlık ve İlgili Büyüsel İşlemler. İstanbul: B:Ü:F:K Boğaziçi Ünv. Halk 

Bilimi Yıllığı, 1974, 173 s. 

3. Dinc A. Gagauzlara dair.Erzurum: YASON yayınları, 2014, 144 s. 

4. Eliade M. Ebedi dönüş mitosu. (Tərcümə edən Altuğ U) İstanbul: İmge, 1994, 190 s. 

5. Ertem F.B. Dokumalarda və takılarda gözüken nazar motivleri. Ankara: 2009, 147 səh. 

Yüksək lisans tezi. 

6. Eyüboğlu İ.Z. Anadolu büyüleri. İstanbul: Cağaloğlu, 2004, 504 s. 

7. Gəncəvi N. Sirlər xəzinəsi. Bakı: "Lider nəşriyyat",  2004, 264 s. 

8. Gökbel A. Kıpçak türkleri (Siyasal ve dini tarihi). İstanbul: Ötüken, 2000, 385 s. 

9. Gustava de B. Kitlelerin psixolojisi. Tərcümə edən Yunus E, İstanbul: Hayat  yy, 1997, 188 

s. 

10. Gülensoy T. Mö 4500-ms XIII yüzyıllar arasında barbar türkler. Ankara: Erek maatbası, 

2011, 496 s. 

11. Həsənov S. Nağaranin türk inancında yeri və onun istifadə edilməsi. NU Elmi əsərlər, N 

3(18), 2020, ss 175-181. 

12. İnan A. Eski türk dini. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1976, 280 s. 

13. Kaynak E.A. Ukraynadakı kıpçak balballarında eşya ve motifler. Uluslararası sosyal 
araşdırmalar dergisi. The jurnal of internasional social resarch. Volume. 1/3, spring 2008, 

ss 72-82.         

14. Keskin Y.M. Türk toplumunda nazar olgusu ve buna karşı geliştirilen korunma və kurtulma 

praktikleri: Elazığ örneği. Dini araşdırmalar, eylül-aralık, Cilt:11, s.32, ss 191-214. 

15. Qədirzadə H.Q. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr. Bakı: Elm, 

2003, 368 s. 

16. Quliyeva N.M. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti. Bakı: Elm, 2005,346 s. 

17. Quluyev F. Azərbaycan kurqan qəbrlərində at dəfni, Bakı, elm, 2008, 300 s. 

18. Manov A. Gaguzlar (hristiyan türkler). Tercümə edən Acaroğlu M.T. Ankara: Türk Tarih 

Kurumu, 2001, 244 s. 

19. Orucov A. Yurdoğlu E. Naxçıvanda bayram və mərasimlər (ənənə və müasirlik). Naxçıvan: 

“Əcəmi” NPB, 2018, 144 s. 

20. Yoloğlu G. Qaqauzlar. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1996, 48 s. 
 

РЕЗЮМЕ 

САБУХИ ГАСАНОВ 

РИТУАЛЫ ДЛЯ ИЗГНАНИЯ  ЗЛУХ  ДУХОВ И  УДАЛЕНИЯ СГЛАЗА  

Нахчыванский край, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, имеет 

древнюю и богатую культуру. Здесь видны некоторые элементы древних обрядов, 

которые сохранились в наших современных верованиях. Эти обряды чаще всего 

выполняются для защиты от злых духов, злых сил и сглаза. Люди связывали их со 

сверхъестественными существами в древние времена, когда они не могли выяснить 

причину несчастных случаев, болезней, неудач. Поскольку они не могли бороться с этими 

существами, они, по крайней мере, выполняли против них мистические ритуалы. Они 

совершали эти обряды огнем, дымом, частями каких-либо растений и животных, которые, 

по их убеждению, имели некую мистическую силу. Они считали, что, совершая эти 

обряды, можно защититься от злых духов. Наряду с тем, что в наши дни осталось мало 

древних обрядов, некоторые из них были деформированы в современной системе 

верований.  

Ключевые слова: Нахчыван, обряд, плохие духи, сглаз, шаман     
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SUMMARY 

SEBUHI HASANOF  

RITUALS FOR EXORCISING EVIL SPIRITS AND REMOVING THE EVIL EYE  

 

Nakhchivan region, which is an integral part of Azerbaijan, has an ancient and rich 

culture. Here you can see some elements of ancient rituals that have been preserved in our 

modern beliefs. These rituals are most often performed to protect against evil spirits, evil forces 

and the evil eye. People associated them with supernatural beings in ancient times, when they 

could not find out the cause of accidents, illnesses, failures. Since they couldn't fight these 

creatures, they at least performed mystical rituals against them. They performed these rites with 

fire, smoke, parts of any plants and animals, which, according to their belief, had some mystical 

power. They believed that by performing these rites, you can protect yourself from evil spirits. 

Along with the fact that there are few ancient rituals left today, some of them have been 

deformed in the modern belief system.  

Keywords: Nakhchivan, rite, bad spirits, evil eye, shaman 
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NAXÇIVANIN HƏRB TARĠXĠ QAFQAZ HƏRBĠ-TARĠX MUZEYĠNDƏ 

 

Məqalədə Tiflisdə Qafqaz Hərbi Dairəsinin Qərargahının “Hərbi Tarix” Ģöbəsinin 

nəzdində Qafqaz müharibələrinin tarixi ilə əlaqədar olaraq muzey yaradılmasından danıĢılır. 

Qafqaz Hərbi-Tarix Muzeyi ilə bağlı məsələlər  tədqiqata cəlb edilmiĢdir. Həmçinin muzeyin 

sərgi salonlarında Naxçıvan xanlığı ilə bağlı bəzi dövlət  atributlarının da nümayiĢ 

etdirilməsindən bəhs edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Tiflis Ģəhəri, Qafqaz Hərbi-Tarix Muzeyi, Vorontsov-DaĢkov, Qafqaz 

CaniĢinliyi,V.A.Potto 

 

XVIII əsrin ortalarından etibarən Naxçıvan üçün ciddi sınaqlar dövrü 

başlandı. Yeni Naxçıvan tarixi dövrünə qədər keçilən bütün yüzilliklərin siyasi 

sınaqlarına Naxçıvan mərdliklə sinə gərdi. Ötüb gedən bu yüzilliklərdə orijinal 

tarix səhifələri yarandı və doğma Azərbaycan tarixinin parlaq bir səhifəsinə 

çevrildi. Bəzi tədqiqatçılar cəhd göstərdilər ki, Naxçıvan tarixini Qafqaz 

tarixindən təcrid etsinlər. Amma tarix tarixdir və zamandan çox asılıdır. Zaman 

isə unutqanlığın qənimidir. Yəni hər bir tarixi dövr məsələni öz həqiqi reallığına 

gətirə bilir.Diqqət yetirsək, bu gün əksər dünya ölkələrinin qafqazşünaslığında 

Naxçıvan xüsusi yer tutur. Buna əsas səbəb onun yerləşdiyi geosiyasi mövqe və 

yaşadığı tarixi hadisələrdir. Ona görə də Azərbaycan tarixinin unikal bir 

ensiklopediyası olan Naxçıvan tarixi bu gün də Rusiya, Türkiyə, İran, 

Gürcüstan, Yunanıstan, İngiltərə, Polşa qafqazşünaslığında xüsusi diqqət 

çəkməkdədir. Qeyd edək ki, erməni qafqazşünaslığında isə obyektiv sənədlər 

dəyişdirilərək hayların tarixi kimi yazılır və əsassız ərazi iddiaları irəli sürülür. 

Ancaq, necə deyərlər, yel qranit qayadan heç nə apara bilməz.Yuxarıda adlarını 

sadaladığımız ölkələrin arxivlərində Naxçıvan və onun hərb tarixi, həmçinin 

memarlığı ilə bağlı tarixi sənədlər saxlanmaqdadır. Naxçıvan xanlığının bəzi 

rəmzləri bir vaxtlar Qafqazın mərkəzi olan Tiflisdəki Qafqaz Hərbi-Tarixi 

Muzeyində saxlanılıb və muzeyin salonlarında nümayiş etdirilib. XIX əsrin 

sonlarında yaradılmış bu zəngin hərbi muzey həm də Şöhrət Məbədi adını 

daşımışdır.Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyi Tiflisdə Qafqaz Hərbi Dairəsinin 

Qərargahının” Hərbi Tarix” şöbəsinin nəzdində Qafqaz müharibələrinin tarixi ilə 

əlaqədar yaradılmışdır. Elə həmin ildə Qolovin prospektində (indiki Rustaveli) 

yeni muzey binasının tikilməsi qərara alınır. Muzey binası 1885-ci ildə tikilsə 

də, onun rəsmi açılışı 1907-ci ilin 11 fevralına təsadüf edir. Arxiv sənədlərindən 

məlum olur ki, muzey rəsmi olaraq 1906-cı ilin martından Qafqaz Hərbi 

Dairəsinin Qərargahının tabeçiliyinə verilib. Əvvəlki illərdə müxtəlif sərgilərin 

təşkil edildiyi muzey tamaşaçıların diqqətini elə də cəlb etmirmiş. 1905-ci ildə 

Rusiya çarı qraf İllarion İvanoviç Vorontsov-Daşkovu Qafqaza canişin təyin 

edir. O, işə başlayan kimi unudulmuş, necə deyərlər, sahibsiz qalmış muzeyin 

mailto:kuliyevm@yandex.ru


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 

yenidən təşkilinə göstəriş verir (6). Rusiya Qafqazdakı canişinlik idarəçiliyinə 

1844-cü il noyabrın 27-dən başlayıb. Həmin ilə qədər Qafqazın baş sərdarları 

aşağıdakı hərbçilər olmuşlar: Sisiyanov (1803-1806), Qudoviç (1806-1809), 

Tormasov (1809-1811), Pauliççi (1811-1812), Rtişşev (1812-1816), Yermolov 

(1818-1826), Paskeviç (1826-1831), Rozen (1831-1837), Qolovin (1837-1842), 

Neydqardt (1842-1844). Rusiya çarı Qafqazda ilk dəfə canişinlik vəzifəsinə 

Mixail Semyonoviç Vorontsovu təyin  etmiş və ona külli-ixtiyar vermişdi. O, 

1845-1854-cü illərdə  Qafqazda Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətini daha da 

dərinləşdirmişdir (4, s.364). Bu, həmin Vorontsovdur ki, ermənilərin Rusiya 

imperiyasında çox mötəbər vəzifələrə təyin olunması üçün bütün vasitələrdən 

istifadə etmişdir. Onu böyük rus şairi A.S.Puşkin Bessarabiyadan tanıyırdı və 

ithaf etdiyi bir həcv Vorontsovun tam xarakterini açır. Onu da deyək ki, 

Rusiyanın Qafqazdakı hərbi əməliyyatlarından ən uğursuzu lovğa Vorontsova 

məxsusdur: o, 1845-ci ildə Şeyx Şamillə döyüşlərdə (məşhur Darqo döyüşü) 4 

general, 186 zabit və 4000 əsgər itirmişdi (1, s. 99-100). Sonralar Muravyov 

(1854-1856), Baryatinski (1856-1862) və Rusiya imperatorunun böyük qardaşı 

knyaz Mixail Romanov (1862-1882) Qafqaz canişini işləmişlər. Bunların 

içərisində Naxçıvana və naxçıvanlılara rəğbətlə yanaşan knyaz Romanov 

olmuşdur .Sonuncu canişin Mixail Aleksandroviç Romanov olmuşdur (1916-

1917). Qafqaz canişinliyi 9 mart 1917-ci ildə fəaliyyətini dayandırmışdır (4, s. 

376).  

Rusiyanın mərkəzi şəhərlərində iğtişaşlar olmasın deyə, əksər hərbi 

hissələri şimala apardıqlarından çarın fərmanı ilə Qafqaz canişinliyi 1882-ci il 

fevralın 22-də ləğv edilir. XX əsrin əvvəllərində Qafqazda xalqların azadlıq 

mübarizəsi gücləndiyi üçün Rusiya çarı 26 fevral 1905-ci ildə yenidən 

canişinliyi bərpa edir və bu vəzifəyə Vorontsovun əmisi nəvəsi ermənipərəst 

İ.Vorontsov-Daşkovu təyin etmişdir. 1905-ci ildən 1915-ci ilədək Qafqaz 

canişini olan Vorontsov-Daşkova heç bir canişinə nəsib olmayan ixtiyar 

verilmişdi (2, s. 528). O da bu fürsətdən istifadə edib Qafqazı erməniləşdirmək 

ideyasını harda gəldi tətbiq edirdi  

Vorontsov-Daşkov Tiflisdəki Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyinin salonlarını 

zənginləşdirmək üçün Qafqazın hər yerindən, o cümlədən Azərbaycandan da 

müharibələr vaxtı rus ordusunun əldə etdiyi qənimətləri muzeyə toplamağı 

verdiyi əmrlərdə qərarlaşdırır. Hətta Moskva və Sankt-Peterburq muzeylərinə 

aparılan hərbi qənimətlər muzeydə nümayiş üçün Tiflisə qaytarılır. Şöhrət 

Məbədi adını daşıyan Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyinin 1907-ci il fevralın 11-də 

təntənəli açılışı zamanı çəkilən fotoşəkil bu gün də Gürcüstan Milli Arxivində 

saxlanılır. Şöhrət Məbədinə ilk direktor görkəmli rus hərb tarixçisi, Qafqaz 

Ordusunun Baş Qərargahında “Hərbi Tarix” şöbəsinin rəisi, “Qafqaz tarixinin 

Nestoru” ləqəbini daşıyan general-leytenant V.A.Potto (1836-1911) təyin 

olunur. V.A.Potto Qafqaz müharibələrinə aid yazdığı məşhur beşcildliyin 

müəllifidir (“Qafqaz müharibəsi ayrı-ayrı oçerklərdə, epizodlarda, əfsanə və 

bioqrafiyalarda”, Tiflis, 1885-1891). Onun əsərlərində Naxçıvan xanlığının 

tarixi ilə bağlı xeyli qiymətli məlumatlar vardır. Həmin tarixi faktlar 1826-1828-
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ci illərə aid bir sıra mübahisəli məsələləri aydınlaşdırmaq baxımından olduqca 

orijinal hesab oluna bilər (3, s. 122). 

Şöhrət Məbədi, əsasən, 3 salondan ibarət idi. Sağ salon, orta salon və sol 

salon. Demək olar ki, bu muzeydə Rusiyanın Qafqazda, İranda və Türkiyədə 

apardığı müharibələrdə iştirak edən hərbçilərə məxsus şəxsi əşyalar, döyüş 

səhnələrinin təsviri olan tablolar və əldə olunmuş qənimətlər nümayiş 

etdirilmişdir. V.A.Pottonun vəfatından sonra onun köməkçisi, hərb tarixçisi 

Semyon Esadze 1912-ci ildə həmin muzeyə direktor təyin olunmuşdur. Məlumat 

üçün deyək ki, Boris və Semyon Esadze qardaşları hərb tarixçisi olmuşlar. 

Onların ikisi də zəngin hərbi yol keçmiş və Qafqaz Hərbi Dairəsinin Baş 

Qərargahında “Hərbi Tarix” şöbəsində Pottonun köməkçiləri kimi fəaliyyət 

göstərmişlər. “Qafqaz Ordusu”, “Qars” və digər hərbi qəzetlərin redaktoru olan 

Boris Esadze 1914-cü ildə vəfat etmişdir. Digər qardaş Semyon isə 1917-ci 

ilədək Qafqaz “Hərbi Tarix” şöbəsinin rəisi vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 

1921-ci ilin avqustundan Gürcüstan Dövlət Arxivinin hərbi bölməsinin, 1923-cü 

ildən 1927-ci ilədək Hərbi-Tarixi Arxivin müdiri işləmişdir. Çoxlu elmi əsərləri 

vardır. 15 noyabr 1927-ci ildə vəfat etmişdir. Esadzelərin Gürcüstan Milli 

Arxivində çox zəngin fondları mövcuddur. Onların yazdıqları əsərlərdə əks 

olunan Naxçıvan tarixi ilə bağlı sənədlər, epizodlar, Kəngərli süvarilərinin 

fəaliyyətləri haqqında məlumatlar aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir (6). 

Semyon Esadzenin yazdıqlarından bizə məlum olur ki, I Ehsan xanın 

süvarilərinə məxsus bayraq, Abbasabad qalasının dəmir açarı, 1830-cu ildən 

sonra Kəngərli süvarilərinin 300 nəfərlik dəstəsinə təqdim edilən bayraq, döyüş 

mənzərələrini əks etdirən tablolar və fotoşəkillər bu muzeydə saxlanılırmış. Bu 

haqda ilk dəfə o, 1907-ci ildə yazdığı “Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyinin 

bələdçisi” adlı kitabında məlumat vermişdir. Qeyd edək ki, şahzadə Abbas 

Mirzə tərəfindən Naxçıvan Kəngərli süvari dəstəsinə verilmiş döyüş bayrağı da 

1827-ci il iyulun 7-də Rusiya qoşunları tərəfindən qənimət kimi götürülmüş və 

Moskva Kremlinə - Çudovaya monastrına  aparılmışdır. Bu bayraq 1906-ci ildə 

Tiflisdəki hərbi muzeyə gətirilmiş və 77-ci nömrədə nümayiş etdirilmişdir (6, s. 

45). Yazılan sənədə görə həmin bayraq 1914-cü ildə Yekaterinador (indiki 

Krasnodar şəhəri) hərbi tarix muzeyinə aparılmışdır. Bu  sırf  Naxçıvan 

xanlığına aid döyüş bayrağı deyil. Çünki Abbas Mirzə Abbasabad qalasında olan 

Təbriz batalyonuna da belə döyüş bayrağı verib. Həmin bayraq da bu nömrədə 

Tiflisdəki hərbi muzeydə nümayiş etdirilib.Bu məlumatlar sənədlərlə 

rəsmiləşdirilmişdir (3, s. 26). 1917-ci ildən sonra Naxçıvana məxsus dövlət 

rəmzlərinin haraya aparılması bizim əsas axtarış məqsədlərimizdən biridir. 

Axtarışlar zamanı məlum oldu ki, inqilab ərəfəsində muzeyin əsas eksponatları 

Krasnodar-Stavropol-Moskva-Sankt-Peterburq istiqamətində Rusiyaya aparıl-

mışdır. 1830-cu ildən sonrakı Kəngərli süvari dəstəsinin bayrağı sonralar Milli 

Azərbaycan Tarixi Muzeyinə verilmişdir. Amma 1828-ci ilədək Naxçıvan 

xanlığına məxsus bayraqların haraya aparılması hələlik məlum deyil. Bir məsələ 

var ki, Azərbaycan xanlıqları işğal edilən kimi bayraqlar Sankt-Peterburqun 

Petropavlovsk soboruna, yaxud Moskva Silah Palatasına aparılırmış. Bu haqda 

Esadze qardaşları yazmışlar (5). Bu istiqamətdə ciddi axtarışlarımız davam edir. 
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Naxçıvanın canlı arxivi olan Matan xanım Nəsirbəyova öz atasından eşitdiklərini 

bizə danışardı. Onun dediyinə görə, I Kalbalı xanın dövründə Naxçıvan 

xanlığının bayrağının üzərində, yaxud haşiyəsində “Quran” ayələri və hətta 

İmam Əlinin ikiuclu qılıncının (Zülfüqarın) təsviri varmış. Hilal ayı və yaşıl 

ulduzu da bura əlavə edirdi. Bunlar çox maraqlı məsələlərdir və tariximizdir. 

Şöhrət Məbədindən qalan eksponatlar, əsasən, Tiflisdəki Gürcüstan Milli 

Tarix Muzeyində və Milli Arxivin nəzdində olan fotoarxivdə saxlanılır. 

Fotoarxiv olduqca zəngindir. Burada Krım, Bəyazid müharibələrinə və 1914-

1918-ci il Dünya müharibəsinə aid fotoşəkillər saxlanılır. Şöhrət Məbədi 

bağlandıqdan sonra bolşeviklər həmin şəkilləri bağlı fondlarda saxlamışlar, 

məhv etməmişlər: yəqin ki, Rusiya tarixi olduğuna görə. Fotoşəkillərin çoxu 

adsızdır. Xüsusi tədqiqata ehtiyacı var. Biz tam süvari generalı Hüseyn xan 

Naxçıvanskiyə məxsus olan 3 ədəd fotoşəkil aşkarladıq. Qafqaz Hərbi-Tarixi 

Muzeyi ilə bağlı yazılanlar bizim diqqətimizdədir. Çünki bu muzeydəki qəni-

mətlərin əksəriyyəti osmanlılara və azərbaycanlılara məxsus olmuşdur. Siyahılar 

qalmaqdadır. Bunlar hamısı bizim tariximizdir. O tariximizdir ki, yadellilər bu 

gün də bizdən onu gizlədirlər. Amma gizlədə bilmədikləri bir həqiqət var ki, o, 

bizim axtarışlarımıza işıq salır. O işıq Naxçıvanın igid süvarilərinin cəsurluğu, 

dönməzliyi və Naxçıvanın şahə qalxan döyüş atlarının kişnərtisidir. 
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РЕЗЮМЕ 

MУСА КУЛИЕВ 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ НАХЧЫВАНА В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

КАВКАЗА 

В статье говорится о создании в Тбилиси музея по истории кавказских войн при 

отделе “военной истории” штаба Кавказского военного округа. К исследованию были 

привлечены вопросы, связанные с кавказским военно-историческим музеем. Также в 

выставочных залах музея демонстрируются некоторые государственные атрибуты, 

связанные с нахчыванским ханством. 

Ключевые слова: город Тифлис, Кавказский военно-исторический музей, 

Воронцов-Дашков, Кавказское наместничество, В.A.Потто 
 

SUMMARY 

MUSA GULIYEV 

MILITARY HISTORY OF NAKHCHIVAN IN THE MILITARY-HISTORICAL 

MUSEUM OF THE CAUCASUS 

The article talks about the creation of a museum on the history of the Caucasian wars in 

Tbilisi at the Department of "military history" of the headquarters of the Caucasian Military 
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District. The research involved issues related to the Caucasian Military History Museum. Also, 

some state attributes associated with the Nakhchivan Khanate are displayed in the exhibition 

halls of the museum. 

Keywords: the city of Tiflis, the Caucasian Military History Museum, Vorontsov-

Dashkov, the Caucasian Viceroyalty, V.A.Potto 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA HĠBRĠD ALĠ TƏHSĠLĠN  

POTENSĠAL TƏTBĠQ MEXANĠZMLƏRĠ 

 

Azərbaycan Respublikasında hibrid ali təhsilin potensial tətbiq mexanizmlərinə həsr 

olunmuĢ məqalədə COVID-19 pandemiyasının qlobal miqyasda tədris prosesinə vurduğu böyük 

zərbədən bəhs edilməkdə, bu səbəbdən dünya ölkələrinin hibrid təhsilə keçid etmək 

məcburiyyətindən danıĢılmaqdadır. Bununla yanaĢı, hibrid təhsilin konseptual çərçivəsindən, 

onun xüsusiyyətlərindən, ənənəvi və distant təhsildən fərqlərindən söz açılmaqdadır. Bu fərqlər 

nəzərə çatdırıldıqdan sonra dünya ölkələrinin hibrid təhsil ilə əlaqədar təcrübəsindən və qonĢu 

ölkələrin, o cümlədən qardaĢ Türkiyənin hibrid təhsilə keçid mexanizmlərindən bəhs 

edilməkdədir. Daha sonra isə pandemiyanın Azərbaycan Respublikasında təhsil və tədris 

prosesinə təsirləri, həmçinin pandemiya dövründə tədris prosesinin təkamülünün dinamikası 

təhlil edilməkdə, hibrid təhsilə keçidin Ģərtlərindən bəhs edilməkdədir. Bundan baĢqa, məqalədə 

həmçinin Azərbaycanda tətbiq edilən hibrid ali təhsilin mexanizmlərinin təhlilinə yer verilməkdə 

və ölkəmizdə hibrid ali təhsilin tətbiq olunmasında meydana gələn çətinliklərdən söz 

açılmaqdadır. Bu çətinliklər təsnifatlaĢdırılmaqda və həlli yolları haqqında danıĢılmaqdadır.  

Açar sözlər: ənənəvi, hibrid, distant, mexanizm, təhsil 
 

GiriĢ  

Artıq iki ildən çoxdur ki, COVID-19 pandemiyası qlobal miqyasda tədris 

prosesinə böyük zərbə vurmuşdur. Orta və ali məktəblərin məcburi şəkildə 

dərsləri ləğv etməsi və daha əvvəl bu qədər kütləvi formada tətbiq edilməyən 

distant təhsilin tətbiqi dünyanın bir çox ölkəsində, həmçinin Azərbaycanda bir 

sıra çətinliklər törətmişdir. Müəyyən bir təcrübə əldə etdikdən sonra isə ölkələr 

problemdən çıxış yolunu hibrid təhsildə görmüşdür. Oktyabr 2021-ci il tarixi 

etibarilə hələ də pandemiyanın təsirlərindən tam çıxa bilməməyimiz ənənəvi 

təhsilə nə vaxt qayıdacağımız ilə bağlı qeyri-müəyyənliyin aktuallığını 

saxlamaqdadır. Ona görə də indiki məqamda əlimizdə olan ən yaxşı model 

hibrid təhsil modelidir. Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrində bu model tətbiq 

olunmaqdadır. Azərbaycan Respublikasında da həmçinin hibrid təhsil modeli 

ənənəvi və distant təhsilin müxtəlif elementlərini birləşdirəcək şəkildə tətbiq 

olunur. Bu, özünü xüsusilə ali təhsil səviyyəsində göstərməkdədir. Bu baxımdan, 

məqalədə hibrid təhsilin konseptual çərçivəsi və dünyada hibrid təhsilin tətbiq 

edilməsi ilə əlaqədar əldə edilən təcrübə ilə yanaşı, ölkəmizdə ali təhsil 

pilləsində hibrid təhsil modelinin tətbiq olunmasının mexanizmlərdən söz açılır.  

1. Hibrid təhsil: konseptual çərçivə 

Pandemiya bütün dünyada üz-üzə təhsil sistemini və quruluşunu 

dəyişdirdi. COVID-19 zamanı kəskin tədbirlər görülməli idi və bu çətin dövrdə 

ölkələr təhsil sahəsində üzləşdikləri çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün yeni 

tədris və öyrənmə metodlarını mənimsəməli idilər. Bu alternativ üsullar uzun 

müddətdir mövcud olsa da, məhz pandemiya dövründə daha çox diqqət cəlb 
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etmişdir. Hibrid öyrənmə və ya hibrid təhsil, hal hazırda ənənəvi təhsil üçün 

istifadə olunan bu alternativlərdən biridir. 

Hibrid təhsil üz-üzə dərsləri və distant öyrənməni birləşdirən təhsil 

yanaşmasıdır. Hibrid təhsil yolu ilə bəzi tələbələr dərsə şəxsən qatılır, digərləri 

isə praktiki olaraq uzaqdan qoşulurlar. Müəllimlər hər iki tələbə qrupunu 

öyrətmək üçün video konfrans kimi müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Hibrid 

dərslər, fərdi dərsləri dəstəkləyəcək bəzi onlayn məşğələlər, əvvəlcədən yazılmış 

videolar və digər materiallar vasitəsilə ola bilər. Bu o deməkdir ki, bəzən hibrid 

öyrənmə asinxron öyrənmə elementlərini də əhatə edə bilər. 

Hibrid öyrənmə ilə tələbələr həftənin iki-üç günü növbəli qrafiklə ali təhsil 

ocağına gələ bilərlər. Bu, digər tələbə dostları ilə birlikdə sinifdə olmalarına və 

müəllimləri ilə canlı ünsiyyət qurmalarına kömək edir. Bu modeldə bəzi 

şagirdlər evdə, digərləri dərslərə şəxsən qatılır. 

Hibrid təhsil əslində distant təhsildən bir az fərqlidir. Hibrid model, əsl 

məktəbə getmək istisna olmaqla, müntəzəm olaraq universitetdə keçirilən vaxtın 

hər tərəfini əhatə edir. Bu modeldə tələbələr həftənin müəyyən günləri evə, 

müəyyən günlər isə universitetdə dərslərə qoşulurlar. Evdə olarkın dərslər 

müəyyən vasitələrdən istifadə edərək virtual konfrans zəngləri üzərində aparılır. 

Hibrid təhsil ilə qarışıq təhsil bəzən bir-birini əvəz edir. Ancaq bu iki təhsil 

modeli arasında bir fərq var. Hibrid təhsil, bəzi tələbələrin dərslərə virtual, 

digərlərinin isə üz-üzə qoşulduğu təhsil modelidir. Burada müəllimlər hər iki 

tələbə qrupunu eyni vaxtda öyrədirlər. Sadəcə əvvəlcədən yazılmış videolar kimi 

bəzi asenkron tədris elementləri və müəyyən əlavə vasitələr də bu prosesdə 

müəllimə kömək edə bilər.   

Hibrid təhsil, müəllimlərin, tələbələrin və təhsil müəssisəsində çalışan hər 

kəsin ehtiyaclarının təhsil vasitələri ilə təmin edildiyi bir tədris modelidir. Bu 

vasitələr həm üz-üzə, həm də onlayn öyrənənlərə təhsil vermək üçün istifadə 

olunur. Hibrid təhsil, çevik planlaşdırma təklif edir və öyrənmə boşluğunu 

aradan qaldırmaq və coğrafi-texnoloji şəraitə uyğun şəkildə şagird və tələbələrə 

uyğunlaşdırıla bilər. Hər iki tələbə qrupunun təhsil ehtiyaclarını ödəmək üçün 

əlavə vasitələrdən istifadə olunur. 

Hibrid təhsil çox yeni model olmasa da, hələ də yeni bir yanaşma sayıla 

bilər. Bu cür təhsil modeli tələbələrə təhsil prosesində daha çevik olmaq imkanı 

verir və tələbələrin vaxtlarına və nəqliyyat xərclərinə qənaət etməsinə kömək 

edir. Hibrid təhsil modeli ali təhsil ocağına getmək ilə evdən ünsiyyət qurmağın 

əsas elementləri xüsusilə COVID-19 dövründə faydalı olmuşdur. Bəzi tələbələr, 

hibrid təhsildən daha çox faydalandıqlarını bildirirlər. Buna görə ənənəvi tədris 

bərpa olunandan sonra da hibrid modelin bir seçim kimi qalmasının 

tərəfdarıdırlar. Burada qeyd etməli olduğumuz başqa bir məqam vurğulamağa 

çalışdığımız və çox məşhur bir məsələdir: əlçatanlıq. Hibrid təhsil, təhsil ocağına 

getmədən insanların keyfiyyətli təhsil almasını asanlaşdırır. Dərslər bütün 

coğrafi şəraitlərdə daha çox insan üçün əlçatan olur. 

Bu öyrənmə metodu həm texnologiya, həm proqram təminatı, həm də 

hardware istifadə etməyi nəzərdə tutur. Virtual konfrans zəngləri ilə sinifə 
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qoşulan tələbələr, ağıllı ekranlardan istifadə edən müəllimlər, ağıllı cihazlarda 

edilən ev tapşırıqları hamısı tədris proqramının bir hissəsi ola bilər. 

2. Hibrid təhsil: dünya təcrübəsi 

COVID-19 pandemiyası səbəbiylə qlobal miqyasda təhsil ocaqlarının 

bağlanmasından sonra ölkələr tədrisi müxtəlif hibrid təhsil üsulları ilə davam 

etdirməyə başladılar. Ölkələrin hibrid təhsilə göstərdikləri marağı nəzərə alaraq, 

qlobal miqyasda ən çox tətbiq olunan hibrid öyrənmə modelini aşağıdakı 

formada sadələşdirmək olar: 

  Zaman: sinxron (eyni zamanda "real vaxt" olaraq da bilinir) və ya asinxron 

(fərqli zamanlarda ardıcıl) ola bilər və ya hər ikisindən istifadə edilə bilər. 

  Məkan: üz-üzə ola bilər (eyni fiziki məkanı paylaşmaq kimi da bilinir) və ya 

distant ola bilər (fərqli fiziki yerlərdə uzaqdan qoşulma yolu ilə). 

  Qarşılıqlı əlaqə: ünsiyyət istiqaməti (bir istiqamətli, iki istiqamətli və ya çox 

istiqamətli) və ya iştirak etmə növü (bir şəxs başqaları ilə qarşılıqlı əlaqə 

qurmadan təkbaşına öyrənir), məhdud iştirak (başqaları ilə qarşılıqlı 

əlaqənin məhdud olduğu yer) və yüksək iştirak (başqaları ilə aktiv və 

dinamik mübadilə müntəzəm və vacibdir) formasında ola bilər. 

Bu modeldən daha çox ABŞ, İsveç və s. kimi ölkələrdə istifadə 

edilmişdir. Bu ölçüləri və alt komponentlərini nəzərə alaraq, müxtəlif hibrid 

öyrənmə birləşmələri mövcuddur. Nə öyrədildiyini, harada, kim tərəfindən və 

kimi əhatə etdiyini göstərən ən yaxşı birləşməni tapmaq çətindir. Bu 

birləşmələrin hər biri üçün fərqli texnologiya və fərqli coğrafi şərait lazımdır. 

Bütün bu cəhətlərin hibrid öyrənmə növündə güclü təsirləri olacaqdər. Ölkələrin 

təcrübələrinə əsaslanaraq mümkün hibrid öyrənmə dərəcələrini aşağıdakı kimi 

təsnifatlaşdırmaq olar: 

  Sinxron, hibrid, çox istiqamətli və yüksək iştirak: Estoniya və Uruqvay; 

  Sinxron və asinxron, hibrid, iki istiqamətli və məhdud iştirak: Kamerun; 

  Sinxron və asinxron, uzaq, çox yönlü və məhdud iştirak: Nigeriya; 

  Asinxron, uzaq, iki yönlü və yüksək iştirak: Peru, Kamboca və Ruanda; 

  Asinxron, uzaq, ikitərəfli və məhdud iştirak: Braziliya, Sierra Leone və 

Malavi; 

  Asinxron, uzaq, birtərəfli və iştirak yoxdur: Keniya, Əfqanıstan, Nepal, 

Mozambik və Pakistan. 

Fərdi və uzaqdan tədris üçün hansı mövzuları və yanaşmaları nəzərə almaq 

lazım olduğunu tərtib edərkən zaman, məkan və qarşılıqlı əlaqə yaxşı 

düşünülməlidir. Post-pandemiya dövründə tədris təcrübələrimizin çoxunu hibrid 

təhsilin davamı hesab etmək olar. Tədris prosesində bu üç ölçünün fərqli 

istifadələrini və intensivliklərini birləşdiririk. Dərsi müzakirə etmək üçün 

həmyaşıdları ilə sosial media və ya telefon danışıqları vasitəsilə hibrid 

öyrənmənin bəzi formaları da vardır. 

Rusiyada isə pandemiya dönəmində təhsil sisteminin distant formata 

keçməsi heç vaxt təklif edilməmişdir. Bu barədə Rusiya Federasiyası 

Prezidentinin Rəqəmsal və Texnoloji İnkişaf üzrə Xüsusi Nümayəndəsi Dmitri 

Peskov məlumat verib. Moskva Beynəlxalq "Açıq İnnovasiyalar" Forumu 

çərçivəsində Peskov təhsil sisteminin distant formata keçid mövzusunu "dəhşət 
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hekayəsi" adlandırdı. Onun fikrincə, mümkün olan yeganə gələcək hibrid 

sistemdir. 

Rusiya ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində yeni tədris ili sentyabrın 1-

də əyani formatda lazımi profilaktik tədbirlərə əməl olunmaqla başlayacaq. Bu 

barədə Elm və ali təhsil naziri Valeri Falkov Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 

hökumət üzvləri ilə keçirdiyi müşavirədə bildirib. V.Falkov qeyd edib ki, 

“Rospotrebnadzor” tərəfindən koronavirus infeksiyasının profilaktikası üzrə 

xüsusi tövsiyələr hazırlanıb. Universitetlər onlarla tanış olublar. 

Digər qonşu ölkə olan Türkiyədə isə pandemiyada dövründə təhsil sadəcə 

distant formada həyata keçirilmişdir. Sadəcə 2021-ci ilin sentyabr ayından 

etibarən həm orta, həm də ali məktəb səviyyəsində təhsil distant formaya 

keçirilmişdir. Orta məktəblərdə aşağı siniflərdəki şagirdlər ənənəvi, yuxarı 

siniflərdəki tələbələr isə distant formada təhsilə başlamışdır. Ali təhsil 

müəssisələrində isə bir qayda olaraq distant təhsil həyata keçirilməkdədir. 

Universitetlərin öhdəsinə buraxılmaq şərti ilə təhsilin 20-40 faizi distant, 60-80 

faizi isə ənənəvi formada olmaqdadır. Universitetlərin onlayn sistemləri bu 

dönəmdə açıq olacaq və tədris materialları elektron şəkildə sistemə 

yüklənəcəkdir.  

3. Azərbaycan Respublikasında hibrid ali təhsil: mexanizmlər və 

çətinliklər 

Azərbaycanda ənənəvi təhsil 2020-ci ilin martında COVID-19 

pandemiyası ölkədə özünü ciddi şəkildə göstərməyə başladıqda ləğv edilərək 

distant formaya keçid edilmişdir. 2020-ci ildə yaz semestrində təhsil distant 

formada həyata keçirilmiş, payız semestrində isə üz-üzə təhsilə keçid etməyə 

cəhd edilmişdir. Lakin virusun sürətlə yayılması səbəbindən qısa müddətdə 

dərslər yenidən onlayn rejimə qayıtmışdır. Bundan sonra 2020-ci ilin payız və 

2021-ci ilin yaz semestrləri distant formada davam etmişdir. 

Sentyabrın 7-də təhsil naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə 2021-2022-ci 

tədris ilinin təşkilinə dair brifinq keçirilmişdir. Təhsil naziri Emin Əmrullayev 

bildirmişdir ki, 2021-2022-ci dərs ilində ölkəmizin bütün təhsil müəssisələrində 

tədris ənənəvi şəkildə mərhələli təşkil olunacaq. Ümumi təhsil müəssisələrinin I-

IV sinifləri 22 sentyabr 2021-ci il tarixindən ənənəvi şəkildə tədrisə başlayacaq. 

Sentyabrın 29-dan isə ümumi təhsil müəssisələrinin bütün sinifləri üzrə, eləcə də 

məktəbdənkənar, peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində ənənəvi şəkildə 

tədrisə başlanılacaq. 

Beləliklə 2021-ci ilin payız semestrindən etibarən isə artıq hibrid təhsilə 

keçid təmin edilmişdir. Bu semestrdən etibarən tətbiq edilən hibrid təhsil 

modelinin mexanizmləri həm ənənəvi, həm də distant elementləri özündə 

birləşdirir. Belə ki, tələbələr müəyyən günlərdə ali məktəblərə ənənəvi formada 

gedəcək, müəyyən günlərdə isə evdən distant formada tədris prosesinə 

qoşulacaqlar. Azərbaycanda ali təhsil pilləsində Baloniya təhsil sisteminin tətbiq 

olunduğunu nəzərə alsaq, tədris prosesi mühazirə və seminar olaraq iki yerə 

ayrılır.  

Bu kontektsdə seminarlar və mühazirələr birgə qruplaşdırılaraq günlərə 

bölünməkdədir. Misal üçün, bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günlərində tələbələr 
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ancaq mühazirə, çərşənbə axşamı və cümə axşamı isə ancaq seminar dərslərinə 

qoşulurlar. Bu baxımdan tələbələr müəyyən günlərdə (mühazirə dərslərində) 

evdən distant formada tədrisə qoşularaq ZOOM və ya Microsoft Teams proq-

ramları vasitəsilə müəllimlərin mühazirələrini canlı şəkildə dinləyə biləcəklər. 

Müəllimlər eyni zamanda tədris materiallarını elektron versiyada sistemə 

yükləyə biləcək və onlayn sinif otaqları yarada biləcəklər.  

Digər günlərdə (seminar dərslərində) isə tələbələr ali təhsil ocaqlarına 

ənənəvi formada gedərək fiziki məkanlarda üz-üzə dərslərdə iştirak edəcəklər. 

Seminar dərslərində tələbələrin dərsə hazırlıq səviyyələri və tədris materiallarını 

nə dərəcədə mənimsəyə bildikləri ənənəvi formada yoxlanılacaq, tələbələrə 

tövsiyələr üz-üzə ünsiyyət vasitəsilə veriləcəkdir.  

Bununla yanaşı hibrid modelin distant elementinə kömək məqsədilə təhsil 

nazirliyi və ya universitetlər tərəfindən müəyyən “dərs vaxtı” mühazirələrinin 

reallaşdırılması da mümkün ola bilər. Belə ki bu təhsil mövsümündən etibarən 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Dərs vaxtı” proqramı çərçivəsində teledərslərin 

təkrar yayımına start verilir. Sentyabrın 22-dən I-IV, 29-dan isə V-XI siniflər 

üçün çəkilmiş teledərslərin təkrar yayımına başlanılacaq. Dərslər həftənin 5 

günü saat 10:00-dan 18:00-dək “Dərs vaxtı”nın rəsmi feysbuk səhifəsi 

üzərindən, eləcə də Təhsil Nazirliyinin rəsmi yutub kanalı vasitəsilə 

yayımlanacaq. Bu modelin ali təhsil pilləsində də tətbiqi ali təhsil ocaqları 

tərəfindən həyata keçirilə bilər. Fikrimizcə, bu, hibrid təhsildəki effektivliyi 

artırmağa kömək edəcəkdir.  

Apardığımız tədqiqat nəticəsində Azərbaycan Respublikasında hibrid 

təhsilin tətbiq edilməsi ilə bağlı mövcud olan çətinliklər aşağıdakı kimi 

təsnifatlaşdırıla bilər: 

  Ən böyük çətinlik kimi qarşımıza tələbələr tərəfindən təxirə salmalar çıxa 

bilər. Onlayn tədris rejimi tətbiq olunduqda müəllim ilə üz-üzə görüşlərin 

azaldılması təxirə salınma hallarını artıra bilər. Ancaq seminarların üz-üzə 

formada həyata keçirilməsi bunun qarşısını alacaqdır.  

  Digər bir problem passiv öyrənmə olacaqdır. Bəzi tələbələr dərsdən 

keçmək üçün minimum zəhmət ilə çalışıb imtahan sessiyasından keçirlər. 

Hibrid təhsil bu tip tələbələrin passiv öyrənmələri üçün daha “əlverişli” 

şərait yarada bilər. 

  Yanlış anlaşılmalar isə hibrid təhsilin bir digər problemidir. Müəllimi canlı 

olaraq görmək və eşitməkdən məhrum olduqları üçün tələbələr tərəfindən 

onlayn tədris zamanı ünsiyyət qırıla bilər və müəyyən məqamlarda səhv 

anlaşılmalar araya girə bilər.  Çünki tədqiqatlara görə göz təması, bədən 

dili, səs intonasiyalarının hamısı tələbələrin mövzunu düzgün anlamasına 

rəvac verir. 

  Digər problem isə əsasən magistr və doktorantura səviyyəsində özünü 

göstərə biləcək bir problemdir. Belə ki bu problem işləyən tələbələrin iş 

rejimləri ilə əlaqədardır. Hibrid təhsilin dəyişkən cədvəli (mühazirə günləri 

üçün fərqli, seminar günləri üçün fərqli) işləyən tələbərin öz iş yerləri ilə iş 

saatlarında razılığa gələ bilməsinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu halda 

tələbələr ya iş rejimində, ya da tədris prosesində problemlərlə üzləşəcəklər.  
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Nəticə  

Son iki ildə COVID-19 pandemiyası səbəbindən orta və ali təhsil 

müəssisələri tərəfindən dərslərin məcburi olaraq ləğv edilməsi və əvvəllər bu 

qədər geniş tətbiq olunmayan distant təhsilin tətbiqi dünyanın bir çox 

ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda bir sıra çətinliklər yaratmışdır. Bu 

çətinliklərin qarşısının alınması məqsədilə hal-hazırda dünyada tətbiq edilə 

biləcək ən yaxşı modelin hibrid təhsil modeli olduğu müəyyən edilmişdir. Bu 

model hazırda Azərbaycan da daxil olmaqla, dünyanın bir çox ölkələrində ali 

təhsil pilləsində istifadə olunur. Azərbaycan Respublikasında hibrid təhsil 

modeli həm də ənənəvi və distant təhsilin müxtəlif elementlərini özündə 

birləşdirən bir şəkildə tətbiq olunmaqdadır.  

Bu baxımdan, məqalə Azərbaycanda Respublikasında hibrid ali təhsilin 

potensial tətbiq mexanizmlərinə həsr olunmuşdur. Azərbaycanda tələbələr 

müəyyən günlərdə ali məktəblərə ənənəvi formada getməkdə, müəyyən günlərdə 

isə evdən distant formada tədris panelinə qoşulmaqdadır. Azərbaycanda ali təhsil 

pilləsində Baloniya təhsil sisteminin tətbiq olunduğunu nəzərə alsaq, tədris 

prosesi mühazirə və seminar olaraq iki yerə ayrılır və hər biri üçün fərqli tədris 

üsulu seçilmişdir.  

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasında hibrid ali təhsilin tətbiq 

edilməsi ilə birlikdə müşahidə olunan müəyyən çətinliklər də mövcuddur. 

Məqalədə bu çətinliklər aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırılmışdır: 

  Tələbələr tərəfindən təxirə salmalar; 

  Passiv öyrənmə; 

  Yanlış anlaşılmalar; 

  İşləyən tələbələrin iş saatı problemi. 

Tələbələr tərəfindən təxirə salmaların, passiv öyrənmənin və yanlış 

anlaşılmaların aradan qaldırılması üçün seminar dərsləri ali təhsil ocaqlarında 

üz-üzə həyata keçirilməkdədir. Bu şəkildə tələbələrin dərs materiallarının 

mənimsənilməsini axırıncı günə saxlamaq problemləri, həmçinin uzaqdan passiv 

öyrənmə kimi məsələlərin qarşısı alınır. Bununla yanaşı distant təhsil 

prosesindəki yanlış anlaşılmaların minimuma endirilməsi üçün seminar 

dərslərində tələbələrin onlara qaranlıq qalan məqamlar ilə bağlı müəllimlərə 

suallar verməsinə şərait yaradılır. Hal-hazırda sadəcə dördüncü problemin həlli 

aktual olaraq qalmaqdadır.  
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬНАРА ГУРБАНОВА 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В статье о потенциальных механизмах применения гибридного высшего 

образования в Азербайджанской Республике обсуждается большое влияние пандемии 

COVID-19 на глобальный образовательный процесс и,как следствие необходимость 

перехода  на гибридное образование. При этом обсуждаются концептуальные основы 

гибридного образования, его особенности, отличия от традиционного и дистанционного 

образования. Отметив эти различия, обсуждается опыт стран мира в области гибридного 

образования и механизмы перехода к гибридному образованию в соседних странах, в том 

числе в братской Турции. Затем обсуждается влияние пандемии на образовательный и 

учебный процесс в Азербайджанской Республике, а также динамика эволюции 

образовательного процесса в период пандемии, условия перехода к гибридному 

образованию. Кроме того, в статье также анализируются механизмы гибридного высшего 

образования в Азербайджане и трудности, возникающие при применении гибридного 

высшего образования в нашей стране. Эти проблемы классифицируются и обсуждаются 

решения. 

Ключевые слова: традиционный, гибрид, дистанционный, механизм, образование 

 

SUMMARY 

GULNARA GURBANOVA 

POSSIBLE MECHANISMS FOR THE APPLICATION OF HYBRID HIGHER 

EDUCATION IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article on the potential application mechanisms of hybrid higher education in the 

Republic of Azerbaijan discusses the great impact of the COVID-19 pandemic on the global 

educational process, and therefore the need for countries to switch to hybrid education. At the 

same time, the conceptual framework of hybrid education, its features, differences from 

traditional and distance education are discussed. After noting these differences, the experience of 

the world countries in the field of hybrid education and the mechanisms of transition to hybrid 

education in neighboring countries, including brotherly Turkey, are discussed. Then the impact 
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of the pandemic on education and teaching process in the Republic of Azerbaijan, as well as the 

dynamics of the evolution of the educational process during the pandemic, the conditions of the 

transition to hybrid education are discussed. In addition, the article also analyzes the mechanisms 

of hybrid higher education in Azerbaijan and the difficulties encountered in the application of 

hybrid higher education in our country. These problems are being classified and solutions are 

being discussed. 

Key words: traditional, hybrid, distant, mechanism, education 
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ƏFġARLARIN  PUL SĠSTEMĠNĠN ÖZƏLLĠKLƏRĠ 

(Ġkonoqrafik və metroloji analizlər üzrə) 

 

Görkəmli dövlət xadimi və sərkərdə Nadir Ģahın bir çox yeniliklərindən biri də müsəlman 

numizmatikasında özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənən pul sisteminə aiddir. Nadir Ģah 

hakimiyyətinin ilk illərindən iĢğal edilmiĢ Ģəhərlərdə öz adından pul kəsməyə baĢlamıĢdır. 

Məqalədə ikonoqrafik və metroloji analizlər əsasında ƏfĢarların pul sisteminin əsas 

xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: hökmdar və pul iĢi, təriqətsiz müsəlman pulları, baburi, nadiri 

 

Dünya türkdilli tayfalarının içərisində özünün qəhrəmanlıqlarına, xüsusi 

sərkərdəlik istedadına, döyüşçülük qabiliyyətinə görə seçilənlər sırasında 

əfşarlar haqqında müəyyən tarixi məlumatlar olsa da,  bu dövlətin yaradıcısı olan 

Nadir şah tərəfindən yaradılan pul sistemi ayrıca bir polemika mövzusu 

Azərbaycan tarixşünaslığında hələ ki, yoxdur. Halbuki bütün dünyanın tanıdığı 

və qeyri-adi dövlətçilik düşüncəsinə malik olan Nadir şah hakimiyyətinin ilk 

dövründən etibarən,  bütövlükdə sələfləri olan səfəvilərin pul sistemini 

dəyişmişdi (2, s. 43). 

Azərbaycanın numizmatika elmində ümumi tarixşünaslığında Nadirin 

hakimiyyətə gəlişi səfəvilərin zəifləməsi nəticəsində yerli hakimlərin –

bəylərbəyilərin hökmdarlıq  uğrunda savaşların başlanması və nəticədə  son 

səfəvi şahı  II Təhmasibin vaxtında “Təhmasib Qulu xan” tituluna layiq 

görülmüş türk əfşar tayfasının nümayəndəsinin hakimiyyətə gəlməsi qısa olaraq 

təsvir edilir. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın siyasi və sosial-iqtisadi 

vəziyyəti təsərrüfat böhranı ilə xarakterizə olunur. Bu, bir sıra mənfi amillərin 

nəticəsi idi. Birincisi, Nadir şahın bu ölkəyə etdiyi çoxsaylı dağıdıcı və qarət 

yürüşləri. İkincisi, onun varis epiqonları-Adil şah (1747-1748), İbarhim (1748-

1749) və Şahruhun (1748-1750) Əfşarlar sülaləsinin davam etdirilməsi 

yönümündə uğursuz cəhdləri; üçüncüsü, ayrı-ayrı tayfa birləşmələri başçılarının 

göstərdiyi sərt müqavimət (1, s. 240). 

Beləliklə, sikkələrə əsasən demək olar ki, Əfşarların hakimiyyəti  1736-

1802-ci ilə qədər davam etmiş, pul zərbi işi həyata keçirilmişdir. 

 Nadirin Ģəcərəsi:  

I Nadir Şah – 1736-1747 

Əliqulu xan-Adil şah – 1747-1748 

İbrahim şah– 1748 

Şahruh şah – 1748-1796  

II Nadir – 1802  

Əfşarların pul sisteminin araşdırılmasında numizmatika elmində tətbiq 

edilən ikonoqraik metod maraqlı faktların üzə çıxarılmasına yardım edir.  
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ƏfĢar imperiyasında sikkələr üzərindəki     ifadələr: 

Nadirin sikkələri. Nadir Şahın ən erkən sikkələrindən biri Şamaxıda 

1974-cü ildə aşkar edilən dəfinədə təyin edilmişdi. Bu sikkə Nadir Şahın 

Muğanda hakimiyyətə gəlməsinin şərəfinə zərb edilmişdir. Bu sikkənin 

aversində səkkiz guşəli möhürün daxili səthində fars dilində "İran tayfasından 

hökmdar, dünyanı fəth edən Nadir öz mülkünü dünyada məşhur etdi və qızıldan 

sikkə zərb etdirdi". Məşhəddə zərb edilmiş bu sikkənin reversində eyni səkkiz 

guşəli möhürdə 3 sətrlik yazıda fars və ərəb dilində "Xoşbəxt taxt tacın vaxtı və 

hər baş verən hadisədə xeyir var". Sonuncu cümlədə əbcəd əlifbası xronoqramı 

vardır, yəni – "Al xmr fi ma baqa" – 1148/1736-cı illər.  

Nadirin adından zərb edilən sikkələrdə qızılbaşlıq-şiəlik  simvolları 

yoxdur. Nadirin hakimiyyəti zamanı  pul sistemində və bazarında  baş verən ən 

maraqlı yeniliklərdən biri də   Hindistanın klassik “rupi”adlanan sikkələrinin 

oxşarlarının da zərb edilməsidir. Bu gümüş pulların orta çəkisi 1,15 qram idi. Üz 

tərəfində irixətli dairənin daxilində "Şahlar şahı Nadir. Dünya sultanlarının 

Sultanı",  əks tərəfində   “İsfahanda zərb edilib” sözləri fars dilində yazılmışdır ( 

6, s. 127 ). 

Nadir şahın hakimiyyəti zamanı sikkələr üzərində olan möhürlərin  

məlumatları əsasən fars əlifbasında və fars dilində zərb edilirdi. Əsas fikirlər 

aşağıdakı kimi zərb edilmişdir: 

1. Sikkə səltənətdə və cahanda İran torpağının hökmdarı Nadir tərəfindən 

zərb edilmişdir. 

2. Sahibqran  Şahlar Şahı Nadirin Cahan Səltənətində Sultan olduğu zaman. 

3. Ayın üzü təzələndi. Nadir şahın sikkəsi zərb edildi. 

4. Xeyirli işin baş verdiyi tarixdə zərb edilmişdir. 
5. Sultan Nadirin hakimiyyətini və mülkünü Allah qorusun. 

6. Qazi, Padşah Nadir Şahın mübarək sikkəsi. 

Bununla belə,  bəzi dünya muzeylərinin numizmatika fondunda 

qurudulmuş dəvə dərisindən pulabənzər formada kəsilmiş, üzərində aydın olaraq 

mürəkkəblə yazılmış və cızılmış yazılarda fars və Azərbaycan türk dilində olan, 

xalqın tam olaraq anladığı ifadələrdən istifadə edilən nominallar mövcuddur. 

Belə pulu əvəz edən dəyər vahidlərinin istifadəsinin səbəbi Nadir şahın 

hakimiyyəti zamanı fasiləsiz olaraq apardığı müharibələr zamanı bəzən 

əsgərlərin maaşının gecikməsi zamanı səhra şəraitndə hazırlanması, müvəqqəti 

xarakter daşıması ilə əlaqədar olmuşdur. Belə pullar üzərində: 

Posti şütür hökmi Nadir demə götür  

Dəvə dərisi demə, Nadirin hökmüdür, götür-kimi maraqlı əmr formasında 

cümlələr olurdu. 

Beləliklə, Nadirin hakimiyyətdə olduğu 11 ildə dövlətçilik atributu olan 

gümüş dirhəmlərdə, əsasən Nadirin titulları ayrı -ayrı illərdə onun qələbələri ilə 

əlaqədar dəyişilmişdi. Bununla belə, şahın  əsas titulu şah və soltandır. Bu iki 

titul sikkələr üzərində hələ bayandırlı tayfaları zamanından mütləq olaraq zərb 

edilirdi. Sikkələrinin üzərində yalnız soltan titulu olan sikkələrin ayrıca bir tarixi 

vardır. Belə ki, Nadir şahın Hindistana uğurlu yürüşü zamanı ordan xeyli sayda  

gümüşdən olan “baburi” rupilərini ölkəyə gətirmişdi. Bu rupilərin orta çəkisi 11, 
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5 qram idi. Baburi pullarının bir hissəsi təkrar istehsala göndərilərək, yeni, 

gümüş, aşağı çəkili olaraq, kəmiyyətcə 3 dəfə artıq sayda olan nadiri sikkələri 

buraxılmışdı. Məhz bu sikkələrin üzərində Nadir özünü yalnız qısa olaraq, sultan 

kimi göstərirdi. Digər titulu qazi, padşah, sahibqran sözləridir.Tarixi  baxımdan 

diqqət yetirdikdə , hakimiyyətə gəldiyi Muğan qurultayından dərhal sonra zərb 

ili göstərilmədən “Xeyirli işin baş verdiyi tarixdə zərb edilmişdi” cümləsi bu 

hadisəni təsdiq edir. 

Eyni ildə baş verən hərbi uğurlar zamanı tutmuş olduğu şəhərlərin adı 

göstərilməklə, “Ayın üzü təzələndi. Nadir şahın sikkəsi zərb edildi”-cümləsi 

aydın şəkildə ayın rəmzi olan gümüş sikkələrin reversində süls xətti ilə fars 

dilində zərb edilmişdi. Diakritik nöqtələr dəqiqliklə nəbati obrazlar daxilində 

göstərilmişdi”. “Ayın üzünün təzələnməsi” ifadəsi yeni bir ayın əvvəli 

anlamında qəbul edilən bir ifadədir. 

Maraqlıdr ki, sikkələrin nominal adı göstərilməsə də, bəzən  sikkənin 

“mübarək” olması ayrıca göstərilirdi. Əslində bu söz sikkəyə verilən önəmin 

əsas göstəricisi hesab edilə bilər. Ona görə ki, hakimiyyətin əsas işi ən yeni 

tarixə qədər şərq ölkələrində islamın qəbul edilməsindən sonra məscidlərdə 

hökmdarın adından xütbə oxunması və yeni-mübarək, xoşbəxtlik, legitim 

hakimiyyət rəmzi olan sikkələrin zərb edilməsi olmuşdu. Amma bu söz yalnız 

Nadir şahın hakimiyyəti zamanı sikkələrdə ara-sıra zərb edilirdi. 

İkonoqrafik analiz nəticəsində Nadir şahın həyata keçirdiyi əsas siyasətin 

bir qismi olan dini təriqətlərlə , daha dəqiq şiə və sünnü təriqətlərinin 

mübarizəsinin sona çatdırılması yolunda apardığı mübarizə,  sikkələrdə tam 

olaraq öz əksini tapmışdır. Bu sikkələrdə artıq 12 imamın adları və klassik 

“Əliyyən Vəliyullah” kəlamını müşahidə etmirik. Bunların əvəzinə yalnız Allah 

kəlməsinə, zərb tarixi, zərb yerinin adı və şer formasında olan maraqlı fikirlərin 

fars dilində qrammatik cəhətdən səhvsiz, kalliqrafik baxımdan süls xətt 

növündən istifadə edilərək hazırlanan möhürlərə rast gəlirik.  Pulların aversində 

ayrıca bir daxili xətli dairənin içərisində Nadirin adı və tarixi hadisələrə uyğun 

olaraq, titulları tək və ya bir neçə şəkildə zərb edilirdi. Reversdə  pulların zərb 

tarixi əsasən rəqəmlərlə sətirlərlər arası, şəhər adı və qəbul edilmiş qaydaya 

uyğun olaraq hökmdarın hakimiyyəti barəsində arzu, diləkləri cümlə, yaxud şer 

şəklində zərb edilirdi. Bu cür tipdə olan sikkələrin bəzək elementləri kimi 

həndəsi xətlər, 3, 5, 8 ləçəkli çiçək obrazlarının imitasiyası əsas elementlərdən 

hesab edilir. Zərb üçün istifadə edilən gümüşün əyarı yüksəkdir. Pozulma 

faktoru kafi hesab edilir. 

Əfşarların pul sisteminin əsas yeniliklərinin araşdırılmasında metroloji 

analizin və narrativ materialların mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, metroloji 

analizlərə görə əfşarların hakimiyyəti illərində səfəvilər zamanından pul işində 

qəbul edilmiş mütləq adlandırma vəziyyətinə gətirilmiş hökmdar adlarına 

uyğunlaşdırılmış nominal adları davam etdirlmişdi. Belə ki, Nadirin 

hakimiyyətinin ilk zamanından buraxılan gümüş pullar “nadiri” adlandırılmışdır. 

Bu yeni və “inqilabçı” xarakterli nadirilərdən başqa, abbasi, şahi, şeşşahi,  

məhəmmədi, imami adlı nominalları da istifadə edilirdi. Bununla belə, 

Azərbaycan xalqının yaddaşında islami sikkə nominallarının metala görə əsas 
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adı hələ yaşamaqdaydı. Belə bir fakt Ordubadın Vənənd kəndindəki məscidin 

epiqrafik yazısında öz əksini tapmışdır. Məhz Nadir şahın hakimiyyəti illərində 

yazılan bu kitabədə  olan zəngin metroloji məlumatlarda həmin illərdə əhalinin 

gündəlik istifadə etdiyi ərzaq məhsullarının bazarda olan satış qiymətləri klassik 

gümüş dirhəmlərlə ifadə edilmişdir(1, s. 56).                 

Əli Qulu xanın (1747-1748) sikkələri.  

Bu hökmdar Əli Qulu xan adı daşımasına baxmayaraq, buraxmış olduğu 

sikkələrdə əsas titul kimi Adil şah -Ədalətli şah, sultan  ifadəsini daha çox zərb 

etdirmişdi. Görünür bu səbəbdən  tarixşünaslıqda o Adil şah kimi qəbul 

edilmişdir. Sikkələrdə onun əsas titulları sırasında soltan sözünə mütləq rast 

gəlinir.Əli Qulu xan öz adından sikkə zərbində bəzən sahib əz zaman-zamanın 

sahibi-yəni islamda qəbul edilən Mehdinin adından da istifadə edirdi.   Öz adı 

Əliqulu xan olan bu hökmdarın sikkələrin ikonoqrafik analizinə görə pulların 

avers və reversində əsasən aşağıdakı kəlmələri təyin etmək mümkün olmuşdur: 

1. Əlinin adına səltənət sikkəsi. 

2. Ədalətli dövranda sikkə zərb olundu. Şahın və Sultan Əlinin hakimiyyəti 

zamanı. 

3. Allah mülkünü qorusun. 
4. Əli ibn Musa ər-Riza 

O zaman ki, qızıl və gümüş cahanda bərqərar oldu. Sikkə Sahib əz 

Zamanın adından zərb edildi. 

Ġbrahim Ģahın sikkələri. 

Sikkələr öz bəzək elemetlərinə görə Əliqulu xanın adından buraxılan 

pullardan kəskin fərqlənmir. Şah titulu saxlanılmaqla, sahibqran kəlməsi də  

daxil edilmişdir.Əsas ifadələr aşağıdakılardır: 

1. Sahibqıran sikkəsi Cahan hökmdarı İbrahim şah tərəfindən zərb edilib. 

2. Nə vaxt ki qızıl və gümüş parladı İbrahimin sikkəsi sərəfləndi. 

ġahruh Ģahın  sikkələri. 

1. İran dövləti yenidən gəldi və başında Şahruh Sahibqıran durdu. 

2. Cahanda Allahın hökmü ilə sikkə zərb edildi. Şahruh Rzanın astanasında 

3. Allah Şahruh sultanın  mülkünü və hakimiyyətini qorusun (7, s. 125). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Şahruhun atasının adı da  Rza Qulu idi.Amma 

ehtimal etmək olar ki, burada imam Rzanın adı göstərilmişdir. 

II Nadirin adından sikkə zərbi haqqında məlumat bəzi əcənəbi ədəbiyyatda 

vardır(5, s. 345). Amma  Azərbaycanda mövcud olan  numizmatika fondlarında 

belə pullar haqqında heç bir məlumat olmadığından onlar haqqında heç bir 

analiz aparmaq mümkün olmamışdır.  

Ümumilikdə, Əfşar sülaləsinin hakimiyyəti zamanı dövriyyədə olan 

sikkələr Azərbaycan xalqına aid olan etnik ərazilərdə kifayət qədər geniş istifadə 

edilmişdi. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilən dəfinələrin tərkibində və 

təsadüfi tapıntılar zamanı mövcud olan bu pullar mədəni təbəqəyə görə, 

stratiqrafik analizlərin nəticəsinə görə bütövlükdə XVIII və XIX əsrin ilk 

yarısında kifayət qədər istifadə edildiyini sübut edir( 3;4;5). 
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Beləliklə, Əfşarların hakimiyyətinə aid sikkələrin və dəfinələrin  

Azərbaycanda rəsmi elmi qeydiyyatdan keçən nümunələri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

 

1. 1841-ci ildə Gəncə quberniyasının Şəki və Şuşa nahiyəsində 216 ədəd 

gümüş nadiri sikkələrindən ibarət dəfinə tapılmışdır.Dəfinədə 1737-1748-ci 

illərdə nadir şahın adından Kabulda, Qəndəharda, heratda, Məşhəddə, 

Şirazda, İsfahanda, Təbrizdə, Gəncədə, Tiflisdə və Nadir –abadda zərb 

edilən sikkələr; Əli Qulu xanın-Adil şahın  adından İsfahanda, Qəzvində 

Təbrizdə 1747- 1748-ci illərdə zərb edilən sikkələr;  İbrahim şahın adından 

Qəzvində, Təbrizdə və Tiflisdə 1747-1748 –ci illərdə;  Şahruhun adından 

1748-1755-ci illərdə yuxarıda göstərilən şəhərlərin zərbi; Baburilərin 

adından 1 ədəd. Dəfinənin tərkibində göstərilən sikkələrdən başqa Şah III 

İsmayılın adından Rəştdə 1753-1754-cü illərdə, Kərim xan Zəndin adından 

Qəzvində 1761-1762-ci illərdə, Şirvan xanlarının adından şamaxı zərbi 

1763-64- cüillərəə aid, osmanlılara aid III Əhmədin adından (1703-1730) 

Təbrizdə zərb edilən qızıl onluq aşkar edilmişdi. 

2. Bakı quberniyasının Göyçay nahiyəsinin İsmayıllı kəndindən 1900-cu ildə 

aşkar edilən dəfinədə ən erkən zərb 1717-ci ilə, ən son 1761-ci ilə aid olan 

gümüş sikkələrdən ibarətdir. 

3. Bakı quberniyasının Ərəş nahiyəsinin Qaradaşlı kəndinə 1902-ci ildə 49 

ədəd gümüş sikkədən ibarət dəfinədə Səfəvilər, əfşarlar, zəndilər, və Gəncə 

və Şirvan xanlarına aid sikkələr olmuşdu.Sikkələr bütövlükdə XVIII əsri 

əhatə edirdi 

4. Şamaxıda 1909 –cu ildə 73 ədəd gümüş sikkədən ibarət dəfinədə Səfəvilər, 

əfşarlar, zəndilərQacarlara aid sikkələr aşkar edilmişdi 

5. 1935-ci ildə Muğan ərazisində aşkar edilən 393 ədəd gümüş sikkələrdən 

ibarət olan dəfinənin tərkibində  Nadir şahın adından zərb edilən nominallar 

da araşdırılmışdı 

6. 1934-cüildə Gəncədə 200 ədəd sikkədən ibarət dəfinədə Nadir şahın 

adından Təbrizdə  1748-ci ildə zərb edilmiş gümüş sikkə vardır. 

7. 1934-cü ildə Fizuli bölgəsindən  20 ədəd gümüş baburi rupiləri və Nadir  

şahın adından Azərbaycan şəhərlərindən Təbriz, Tiflis, İsfahan, həmçinin 

Rəşt və Qəzvində zərb edilən nadidi sikkələri aşkar edilmişdi.  

8. 1934-cü ildə Şəkidən aşkar edilən 68 ədəd cürbəcür gümüş sikkələrdən 

ibarət olan dəfinədə əfşarların bütün hökmdarlarınadından zərb edilən 

sikkələrlə bərabər Kərim xan Zəndin adından Təbrizdə və Qəzvində 

buraxılmış sikkələr tapılmışdı 

9. 1935-ci ildə İrəvan şəhərinin mərkəzində məktəb tikintisi zamanı 250 ədəd 

ayrı ayrı nominallardan ibarət olan dəfinədə  10 ədəd Azərbaycan 

şəhərlərində zərb edilən nadiri və baburi sikkələri aşkar edilmişdi. 

10. Şəkidə 1935-ci ildə aşakar edilən 100 dən artıq sikkə dəfinəsinin tərkibində  

Nadir şahın adından zərb edilən 24 ədəd nadiri və şeşşahi təyin edilmişdi. 

11. 1971-ci ildə Şamaxı dəfinəsində aşkar edilən 162 ədəd gümüş nominallar, 

1718-1774-cü illərdə dövriyyədə olmuşlar. Onların içərisində 7 ədəd I 
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Hüseyn Səfəvi tərəfindən Təbriz, Tiflis və İrəvanda zərb edilən gümüş 

abbasi aşkar edilmişdir. Nadirin adından zərb edilən 4 ədəd sikkə Məşhəddə 

və İsfahanda zərb edilmişdi. 

Azərbaycanın xanlıqları yarananadək, bəzi xanlıqlarda isə hətta öz 

sikkələri ilə eyni dəyərdə nadiri sikkələri də istifadə edilmişdi. Bu qəbildən 

Gəncə xanı Şahverdi xan (1747-1760), Məhəmməd Həsən xan (1760-1780) 

hakimiyyəti zamanı yerli zərbxanada üzərində “Soltan Nadir “ zərb edilən və 

orta çəkisi 4, 6 qram olan gümüş nadiri sikkələri dözriyyəyə buraxılması faktları 

vardır. Belə numizmatik faktlar əslində pul sistemində varislik məsələsini təsdiq 

edir;yəni bəzi xanlar özünü məhz Nadir şahın varisi kimi xalqa tanıtmaq üçün 

onun adından sikkələr zərb etdirmişlər.  

Beləliklə, Azərbaycanın ən yeni tarixində mühüm rol oynamış Nadir şah 

Əfşar və onun sülaləsinin davamçıları zamanı həyata keçirilən əsas siyasi 

məqsəd-Səfəvilər zamanında yaradılan dövlətin sərhədlərinin bərpa edilməsi işi 

daha çox numizmatik materiallarda öz əksini tapmışdır. Dünyanı lərzəyə gətirib, 

məhvərindən çevirməyi bacaran əfşar türkü Nadir şah  hakimiyyətinin 

rəmzlərindən olan pullarda şəhər adlarını və tarxləri mütləq zərb etdirmişdi. Bu 

şəhərlər xalqımıza məxsus olan ərazilər idi. Dövlətin adını İran kimi təqdim 

edən Nadir şah əslində özünün türk olmasını və taxt tacın ona aid olamsını ayıca 

pullarda zərb etməyi görünür, özünə borc bilmişdi. Fars dilindən və əlifbasından 

istifadə etməsi daha qədim tarixə malik olan bir yaddaşın nəticəsi ola bilərdi. 

Fars əlifbası dünya linqvistlərinin araşdırmalarına görə sasanilər dövründə 

formalaşmışdı. Bu əlifba orta fars adlanaraq, öz növbəsində qədim parfiya 

əlifbası əsasında yaradılmışdı.Parfiya əlifbası  antik dövrdə bütün Avrasiyada 

qəbul edilən qaydalara görə aramey əlifbası əsasında formalaşmışdı. Fars dilinin 

tərkibində 50 faizdən bir qədər az türk sözləri var. Bundan başqa yetkin orta 

əsrlərdə XII-XVIII əsrlərdə saray dili əsasən fars dili hesab edilirdi. Saray 

hakimiyyət, hakimiyyət qanun, qanun ali söz demək idi. Ali söz olan qanunların 

qorunduğu ən kiçik ölçülü maddi mədəniyyət nümunəsi pullardır. Əfşarlar 

zamanı dəyişilən qanunlar, geri qaytarılan torpaqlar aydın şəkildə  hər bir dövrün 

“pasport” xarakterini daşıyan pullarda tam olaraq göstərilmişdi. Bu, artıq 

ümumilikdə pul sisteminin dəyişilməsi idi. Bu dövlətin hakimiyyəti zamanı mis 

pullar buraxılmamışdı. Bu isə iqtisadiyyata önəm verilməklə yanaşı, daxili 

bazarın pul çatışmazlığının olmaması anlamını ifadə edən mühüm faktordur. 

Hətta xanlıq dövründə belə Nadir şahın adından yalnız gümüş pullar zərb 

edilmişdi. Nadir şahın məhz Hindistandan Babur şahın zamanında zərb edilən 

pulları kütləvi şəkildə öz məmləkitinə gətirməsi və yenidən  əritdirərək, təzə 

rupilər  zərb etdirməsi onun vaxtilə Şah I İsmayılla Babur arasında olan 

müqavilənin pozulması ilə əlaqədar bir mühüm addım olmuşdu. Zamanında şah 

I İsmayıl Hindistana yürüşü dayandırmağının əsas səbəbi Baburun onun 

şərtlərinə razı olması və ərazisində onun adından şiə simvolları olan pulları zərb 

etdirməsinə razılıq verməsi olmuşdu. Bununla da Babur şah İsmayıldan öz 

asılılığını rəsmi olaraq dünyaya tanıtmışdı. Amma ondan sonra bu iş 

dayandırılmışdı. Təkrar Nadir şah Hindistanın şimal qərb torpaqlarını geri 

qaytardıqda, məhz Baburun zamanında dövriyyədə olan gümüş pulları yenidən 
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zərb etdirib bütün məmləkətdə, xüsusilə də Hindistanda dövriyyə rəsmi tədavül 

vasitəsi kimi buraxdırmışdı. Bununla da oranın türk dövlətinə aid olamasını bir 

daha, artıq öz adından təsdiq etmişdi. İkinci belə bir təsdiq faktoru məhz bu 

pullarda Nadir şah titulundan istifadə etməməsidir. Bu pullarda bir titul –soltan 

titulu  aversdə zərb edilmişdi. Bununla da , əfşar nadir şahın pul sisteminibütün 

dəyişikliklərini  türk numizmatikasının ən son uğuru kimi dəyərləndirmək olar. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАНИРА ПИРГУЛИЕВА 

ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ АФШАРОВ 

Среди многих новшеств известного государственного деятелья, полководца  Надир 

Шаха,    особое место отводится  денежному делу, которое в свою очередь отличается  со 

своими особенностями в мусульманской нумизматике.Надир Шах с самого начало своего 

правления первым делом чеканил собственные монеты от своего имени в окупационных 

им городах. В статье при помощи иконографической и метрологических анализов 

выявлены основные особенности денежной системы Авшаров. 

Ключевые слова: правитель и денежное дело, мусульманские монеты без 

элементов толков,бабури, надири. 

 

SUMMARY 

GANIRA PIRGULIEVA 

FEATURES OF THE MONETARY SYSTEM OF THE AFSHAR DYNASTY 

 Among the many innovations of the famous statesman, commander Nadir Shah, a special 

place is given to the money business, which in turn differs with its own peculiarities in Muslim 

numismatics. From the very beginning of his reign, Nadir Shah first minted his own coins on his 

behalf in the cities he occupied. The article uses iconographic and metrological analyses to 

identify the main features of the Avshar monetary system. 

 Key words: ruler and money work, uncircumcised Muslim money, Babura, nadira 
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YELĠZAVETPOL QUBERNĠYASININ ĠNZĠBATĠ ƏRAZĠ STRUKTURUNUN 

FORMALAġMASI TARĠXĠNƏ BĠR NƏZƏR (1868-1890–cı illər) 

 

         Qafqazda ali hakimiyyət çar caniĢininə məxsus idi. 1862-ci ildə Baryatinskini caniĢin 

vəzifəsində əvəz edən böyük knyaz Mixail Nikolayev (1862-1882) iĢə baĢlayan kimi öz sələfi 

tərəfindən Qafqazda yaradılmıĢ çar inzibati aparatını ciddi Ģəkildə dəyiĢdirməyə baĢladı. 1865-

ci ilin əvvəlində yeni caniĢin diyar, quberniya və qəzalardakı idarələrin bütün əsasnamə və 

Ģtatlarına yenidən baxmaq üçün Xüsusi Komitə yaratdı. Komitə tərəfindən hazırlanmıĢ layihə II 

Aleksandrın 1867-ci il 9 dekabr tarixli ―Qafqaz və Cənubi Qafqaz diyarının idarəsinin 

dəyiĢdirilməsi haqqında fərmanı ilə təsdiq edildi. 1867-ci il 9 fevral fərmanı ilə sahələrə bölgü 

ləğv edildi və qəzalar xırdalandı. Ġnzibati-ərazi bölgüsündə ən ciddi dəyiĢiklik 1868-ci ildə 

mərkəzi Gəncə (Yelizavetpol) olmaqla Yelizavetpol quberniyasının yaranması oldu. 

 Açar sözlər: Yelizavetpol, quberniya,Qafqaz,inzibati,dairə 

 

       Qafqazda ali hakimiyyət çar canişininə məxsus idi. 1860-1870-ci illər 

Cənubi Qafqaz diyarının idarə olunmasında canişinin rolu daha da yüksəlməsi 

ilə xarakterizə olunur. II Aleksandrın 1856-cı ildə bu vəzifəyə təyin edilmiş 

uşaqlıq dostu general-feldmarşal A.İ.Baryatinski diyarın inzibati idarə 

edilməsində, canişinin keçirtdiyi islahatların qeydiyyatçısına çevrilmiş imperator 

nəzdindəki Qafqaz komitəsinin―nəzərinə çatdırmaqla müstəqil olaraq, istənilən 

dəyişiklikləri həyata keçirmək hüququ aldı (1, 164). Canişin aparatı ciddi 

yenidənqurmaya məruz qaldı. 1859-cu ildə yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş 

―Baş idarə və Qafqaz canişini Şurası haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq, 

canişin dəftərxanası və dövlət əmlakı ekspedisiyasının əvəzinə, maliyyə, dövlət 

əmlakı nazirliklərinin və digər mərkəzi orqanlarının rolunu yerinə yetirən bir sıra 

departamentlər, xüsusi idarələr (ümumi işlər, məhkəmə, maliyyə, dövlət əmlak 

departamentləri, kənd təsərrüfatı və mühacirlərin koloniyalarının xüsusi idarəsi) 

meydana çıxdı (2). Baş idarə şurası canişin Şurasına çevrildi. Qafqazın inzibati 

idarəsinin yenidən qurulması əvvəlcə üç il, sonra isə yeddi il üçün nəzərdə 

tutulmuş təcrübə formasında həyata keçirilirdi. 1862-ci ildə Baryatinskini 

canişin vəzifəsində əvəz böyük knyaz Mixail Nikolayev (1862-1882) işə 

başlayan kimi öz sələfi tərəfindən Qafqazda yaradılmış çar inzibati aparatını 

ciddi şəkildə dəyişdirməyə başladı. 1865-ci ilin əvvəlində yeni canişin diyar, 

quberniya və qəzalardakı idarələrin bütün əsasnamə və ştatlarına yenidən 

baxmaq üçün Xüsusi Komitə yaratdı (3). Komitə tərəfindən hazırlanmış layihə II 

Aleksandrın 1867-ci il 9 dekabr tarixli ―Qafqaz və Cənubi Qafqaz diyarının 

idarəsinin dəyişdirilməsi haqqında fərmanı ilə təsdiq edildi (4). 1867-ci il 9 

fevral fərmanı ilə sahələrə bölgü ləğv edildi və qəzalar xırdalandı. İnzibati-ərazi 

bölgüsündə ən ciddi dəyişiklik 1868-ci ildə mərkəzi Gəncə (Yelizavetpol) 

olmaqla Yelizavetpol quberniyasının yaranması oldu. Bakı quberniyasından 

Şuşa və Nuxa qəzaları, Tiflis quberniyasından Qazaxla birlikdə Yelizavetpol 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 

qəzası, İrəvan quberniyasından ləğv edilmiş Ordubad qəzasının bir hissəsi ona 

verildi. Ordubad qəzası ərazisinin digər hissəsi Naxçıvan qəzasının tərkibində 

əhalisinin çox böyük əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan Şərur Dərələyəz 

qəzaları İrəvan quberniyasının tərkibində qaldı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 

bölgədə aparılmış inzibati ərazi dəyişiklikləri əzəli Azərbaycan torpaqlarının 

gələcəkdə ermənilər tərəfindən zəbt olunmasında müəyyən rol oynadı. 1874-cü 

ildə Nuxa qəzasının cənub hissəsi hesabına Ərəş qəzası yaradıldı. Sonralar Bakı 

quberniyasının tərkibində iki yeni qəza – Cavad və Göyçay qəzaları, 

Yelizavetpol quberniyasının tərkibində isə Qazax və Zəngəzur qəzaları yaradıldı 

(5). Sonralar Cəbrayıl qəzasına Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsində 

iştirak etmiş rus zabiti P.M.Karyaginin adı verildi. Qafqaz təqviminin (1917) 

məlumatına görə Yelizavetpol quberniyasında 4 şəhər (Gorus, Yelizavetpol, 

Nuxa, Şuşa) və 8 qəza (Ərəş, Cavanşir, Yelizavetpol, Zəngəzur, Qazax, 

Karyagin, Nuxa, Şuşa) var idi. Yelizavetpol quberniyasının ərazisi 38922,43 kv. 

verst idi. Quberniyada 1275,131 nəfər əhali yaşayırdı, onların 1213,626 nəfəri 

yerli sakinlər, 61505 nəfər müvəqqəti yaşayanlar idi.Yelizavetpol 

quberniyasında quberniya idarə sistemi mövcud idi.(6)1883-cü ilin iyulunda 

Şimali Azərbaycanda daha yeni iki qəza – Cəbrayıl və Cavanşir qəzaları təşkil 

edildi. Şimali Azərbaycanda Bakı və Yelizavetpol quberniyalarının, eləcə də 

digər yeni inzibati-ərazi vahidlərinin yaradılması irəliyə doğru addım olsa da, 

onlar Azərbaycan torpaqlarının siyasi-inzibati baxımdan bütövlüyünə gətirib 

çıxarmadı. Şimali Azərbaycanın ərazisi Zaqafqaziyanın müxtəlif quberniyaları 

arasında pərakəndə şəkildə qalmaqda davam edirdi. Sahələrin ləğv edilməsi ilə 

bütün yerli inzibati-polis hakimiyyəti qəza rəislərinin əlində toplandı.Bütün qəza 

mərkəzlərində qəza idarələrinin ştatına polis vəzifələri – şəhər pristavı, onun 

köməkçisi və s. daxil edildi.  Bəzi şəhərlərdə onlar əvvəllər də var idi. Gəncədə 

qəza idarəsi komissiyası tərəfindən xüsusi şəhər polisi təşkil olundu. Qəzanın 

sinfi mübarizəsinin daha kəskin xarakter aldığı ―həyəcanlı hissələrində polis 

nəzarətini gücləndirmək üçün qəza rəislərinə tabe edilən xüsusi pristavlıqların 

təsis edilməsinə icazə verildi. Yelizavetpol quberniyasında belə pristavlıq 

Samuxda da yaradılmışdı. Çar hakimiyyət orqanlarına və yerli mülkədarlara 

qarşı çevrilmiş və güclənməkdə olan kəndli hərəkatı çar hökumətini Cənubi 

Qafqazda sahələri bərpa etməyə məcbur etdi. XIX yüzilliyin ikinci yarısında 

qəza inzibati idarəçiliyinin tərkibi və vəzifələrində ciddi dəyişiklik baş vermədi. 

Hətta sahələr bərpa edildikdən sonra da, qəza rəisi fəal inzibati-polis idarəsi 

orqanı kimi qalmaqda davam edirdi . Azərbaycanda inzibati polis aparatının ən 

aşağı həlqəsi sahə pristavı idi. O, sahənin bütün sakinlərini tanımalı, onların 

siyasi sədaqətinə əmin olmalı, ilkin istintaq aparmalı, xəzinə və yerli 

mükəlləfiyyətlər üzrə vergilərin toplanmasını izləməli və onlardan bir çoxunu 

özü toplamalı, kənd idarələrinə göz qoymalı idi.  Qafqazda hərbi əməliyyatların 

başa çatması ilə Car-Balakən dairəsində hərbi idarə ―hərbi-xalq idarə üsulu ilə 

əvəz edildi. O, Cənubi Qafqaz quberniyalarında qəbul edilmiş mülki idarə 

üsulundan fərqlənirdi. Burada quberniya idarəsinə bənzər kollegial təsisatlar yox 

idi. Onların funksiyalarını xeyli dərəcədə canişin dəftərxanaları, o cümlədən 

Tiflis quberniyasının quberniya təsisatları yerinə yetirirdilər. Dairənin 

https://az.wikipedia.org/wiki/Qazax_q%C9%99zas%C4%B1
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zabitlərdən ibarət olan rəhbərləri yalnız idarə deyil, həm də məhkəmə 

funksiyalarını həyata keçirirdilər. Şimali Azərbaycanda kənd idarəsi kəndlilərin 

tabeçiliyini daha da möhkəmləndirməli, onu polis-mütləqiyyət dövlətindən 

hərtərəfli asılı vəziyyətə salmalı idi. 1865-ci il avqustun 11-də canişin tərəfindən 

təsdiq edilmiş ―Tiflis və Kutaisi quberniyalarında kənd cəmiyyətləri haqqında 

Əsasnamə və 1866-cı il avqustun 23-də təsdiq edilmiş ―Bakı quberniyasında 

kənd cəmiyyətləri, onların ictimai idarəsi, dövlət və ictimai mükiəlləfiyyətlər 

haqqında ―Əsasnamə bu məqsədə xidmət edirdi (7). Sonuncu əsasnamə 1870-ci 

ilin aprelində Yelizavetpol quberniyasına da şamil edildi (8). Bakı 

quberniyasında cəmisi 423 və Yelizavetpol quberniyasında 325 kənd icması 

yaradıldı (9). Kənd icmalarının orqanları kənd yığıncaqları və kətxudalar idilər. 

Kənd yığıncaqlarında yalnız ciddi şəkildə məhdudlaşdırılmış məsələlərə; kənddə 

vəzifəli şəxslərin seçilməsi, hökm çıxarılması―ziyankar və pozğun üzvlərin 

kənd icmalarından uzaqlaşdırılması, qəyyum və himayədarların təyin edilməsi 

və s. məsələlərə baxıla bilərdi. Kənd inzibati orqanlarının seçkili olmasını tətbiq 

edən hökumət kətxudaların qubernator tərəfindən, onun köməkçilərinin isə qəza 

rəisləri tərəfindən təsdiq edilməsi tələbini irəli sürürdü. Kətxudaya inzibati-polis 

hüquqları verilirdi. Azərbaycan kəndli təsərrüfatlarının taleyində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən suvarma suyunun bölüşdürülməsini tamamilə öz əlində 

toplayan mirablar da kənd məmurları sırasına daxil idilər. Azərbaycanda əkinə 

yararlı torpaqların, demək olar ki, üçdə iki hissəsi yalnız suvarma şəraitində 

məhsul verə bilərdi. Hökumət nəzarətindən kənarda qalan mirablar bir neçə 

onnilliklər ərzində tam özbaşınalıq edir, kəndliləri sıxışdırır, su ilə alver 

edirdilər. Yalnız 70-ci illərin əvvəllərində Bakı, Yelizavetpol və İrəvan 

qubernatorlarının sərəncamı ilə mirablar yerli hakimiyyət orqanlarına tabe 

edildilər. Lakin bundan sonra da onlar əslində nəzarətsiz hərəkət edirdilər. Kənd 

icmalarının idarə olunması haqqında əsasnamələr kəndliləri bəylərin məhkəmə 

və polis özbaşınalığından xilas etdiyindən və kənddə vəzifəli şəxslərin seçkili 

olmasını təmin etdiyindən müəyyən obyektiv mütərəqqi əhəmiyyətə malik idi. 

Lakin bu əsasnamələrin verilməsindən sonra da bəylər kənd hakimiyyəti 

orqanlarına təsir göstərə bilərdilər. Lakin onlar, təbii ki, kəndlilər üzərində 

əvvəlki hökmranlıqlarını itirmişdilər (10) . XIX yüzilliyin son rübündə çar 

hökuməti bütün polis aparatını xeyli genişləndirdi, ona əlahiddə səlahiyyətlər 

verdi. Jandarmlar korpusu haqqında 1867-ci il 9 sentyabr əsasnaməsinə görə, bir 

çox qəza mərkəzlərində özlərini daimi əməkdaşları olan Bakı və Yelizavetpol 

quberniya jandarm idarələri yaradıldı (11). 1872-ci ilin avqustunda vergi və 

mükəlləfiyyətlərin toplanmasına ümumi nəzarət edən, tabeliyində olan 

quberniya və qəza xəzinələrini təftiş edən Bakı Xəzinə Palatası təsis edildi. 

1873-cü ilin yanvarında fəaliyyəti Bakı və Yelizavetpol quberniyalarına, 

Dağıstan vilayətinə və Zaqatala dairəsinə yayılan Bakı Nəzarət Palatası 

yaradıldı. 1887-ci ilin fevralında Bakıda, Bakı və Yelizavetpol quberniyaların-

dakı mədən sənayesi, neft, duz və digər xüsusi müəssisələrin işinə nəzarət etmək 

üçün II Qafqaz mədən dairəsi mühəndisinin dəftərxanası, 1899-cu ilin iyununda 

isə Bakı quberniyasının fabrik müfəttişliyi yaradıldı. Fabrik qanunvericiliyinə 

əməl edilməsinə nəzarət üçün yaradılmış fabrik müfəttişliyi və mədən nəzarəti 
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əslində sahibkarların mənafeyini müdafiə edir, onlar tərəfindən əmək 

qanunvericiliyi haqqında çar qanunlarında olan çox məhdud qaydaların belə 

kobudcasına pozulmasına göz yumurdular.  Azərbaycanlıların çox az bir qismi 

quberniya və qəza mərkəzlərindəki çar idarələrinə və polisə daxil ola bilmişdi. 

Çar idarələri qatı irticaçı məmurlarla doldurulmuşdu. Bu məmurların 

özbaşınalığına qarşı edilən şikayətlər heç bir nəticə vermirdi. Şimali Azərbaycan 

suvarma üçün zəngin su ehtiyatına malikdi; su ehtiyatının çox hissəsini çaylar, 

bulaqlar, qara su, təbii nohur və s. təşkil edir. Bütün Şərqdə olduğu kimi, Şimali 

Azərbaycanda da başlıca suvarma mənbəyi çaylardan ibarətdir. Bu dövrdə 

Cənubi Qafqazda 181 çayın  131-i  Şimali Azərbaycan ərazisində axırdı. Kür və 

Araz su ehtiyatına görə Şimali Azərbaycanın ən iri çayları idi. Şimali 

Azərbaycanda suvarma əsas etibarilə arxlar vasitəsilə təşkil edilirdi. 1880-1890-

cı illərdə Şimali Azərbaycanda arxların sayı 1000-ə çatırdı. Bu arxların böyük 

əksəriyyəti Yelizavetpol quberniyasında idi. Kəndlilər suvarma vasitəsi kimi 

kəhriz və su anbarlarından da islifadə edirdilər. 1884-cü ildə Yelizavetpol, Şuşa, 

Naxçıvan, Qazax qəzalarında 497 kəhriz qeydə alınmışdı (13, стр. 28.). Şimali 

Azərbaycan kəndində suvarma suyunun növbə ilə bölüşdürülməsi bir neçə 

mərhələdən ibarət idi. İlk mərhələdə suvarma suyu kənd cəmiyyətləri arasında, 

sonra hər cəmiyyətə daxil olan kəndlər arasında, nəhayət, son mərhələdə isə hər 

kəndin payına düşən suvarma suyu əvvəlcə həyət qrupları, sonra isə hər qrupun 

daxilində olan həyətlər arasında bölüşdürülürdü. Həyətlər suvarma suyunu 

bölüşdürmək üçün öz aralarında qruplar təşkil edirdilər. Şimali Azərbaycan 

kəndində bu qrupların dağ, təsnək, kəşkəl, göz. dəngə və s. növü məlum idi (14, 

стр. 37).―Dəngə suvarma qrupu Bakı, ―göz qrupu Yelizavetpol, ―dağ  qrupu 

isə Naxçıvan qəzasında yayılmışdı. Suvarma suyu çox yerdə həyətlərin sayına 

görə bölünürdü. Lakin təbəqələşmənin qüvvətlənməsi ilə əlaqədar hər həyətin 

əkin sahəsinin bərabər olmaması, suvarma suyuna tələbatın artması və.s. 

suvarma suyunun həyətlərin sayına görə bölüşdürülməsində böyük çətinlik 

törədirdi. Buna görə də təbəqələşmə nəticəsində qüvvətli torpağı nisbətən çox 

olan kəndlərin əhalisi suyun həyətlərin sayına görə deyil, torpağın sahəsinə görə 

bölüşdürülməsini tələb edirdi.(15, s. 224) Otuzuncu və qırxıncı illər ərzində rus 

təriqətçilərinin güclü köçürülməsi həyata keçirilirdi. Rusların məskunlaşdığı əsas 

rayonlar Şamaxı, Lənkəran, Yelizavetpol və Qazax qəzaları idi. XIX yüzilliyin 

50-70-ci illərində Rusiyanın bilavasitə daxili quberniyalarından Şimali 

Azərbaycana köçürmə dayandırıldı. Bu otuz il ərzində yeni rus məskənləri yalnız 

Şuşa qəzasında (Ballıqaya kəndi), Yelizavetpol qəzasında (Mixaylovka kəndləri) 

və Quba qəzasında (həmçinin Mixaylovka kəndi) meydana gəldi. 50-70-ci 

illərdə daxili yerdəyişmə hesabına Şimali Azərbaycanda yeni rus yaşayış 

məntəqələri - Yelizavetpol qəzasında Novo-Saratovka, Cavad qəzasında 

Novoİvanovka, Lənkəran qəzasında Veb və Naxçıvan qəzasında Kormalinovka 

(Biçənok) meydana gəldi. Rus köçkünlərinin Şimali Azərbaycanda torpaqla belə 

təminatı çarizmin müstəmləkəçilik siyasətini əyani şəkildə ifadə edirdi. (16, s. 

226) Həm rəsmi hökumət idarəsi, həm də imperiyanın razılığı ilə yaradılmış 

yerli, özünüidarə, bələdiyyə və s. orqanlar ilk növbədə çarizmin mənafeyinə 

xidmət edib müstəmləkəçi siyasətin icraçıları rolunu yerinə yetirməli idilər.  
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РЕЗЮМЕ 

ХАЙАЛА АСКЕРОВА 

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЗГЛЯД НА 1868-1890 гг. 

Высшая власть на Кавказе принадлежала царскому наместнику. 60-е и 70-е годы 

характеризовались возрастающей ролью его преемника в управлении Южным Кавказом. 

Указом от 9 февраля 1867 г. деление на районы было отменено, а аварийность уменьшена. 

Самым значительным изменением административно-территориального деления стало 

образование в 1868 году Елизаветпольской губернии с центром в Гяндже (Елизаветполь). 

Ему были переданы Шушинский и Нухинский районы Бакинской области, 

Елизаветпольский уезд вместе с Газахом Тбилисского велаята, часть Ордубадского уезда, 

упраздненного от Иреванской губернии. В Елизаветпольском велаяте была 

провинциальная система управления. (6) В июле 1883 года в Северном Азербайджане 

были организованы две новые аварии - Джебраильская и Джаванширская. Хотя создание 

Бакинской и Елизаветпольской областей, а также других новых административно-

территориальных единиц на севере Азербайджана было шагом вперед, они не привели к 

политической и административной целостности азербайджанских земель. 

 Ключевые слова: Елизаветполь, область, Кавказ, административный, район 

 

SUMMARY 

KHAYALA ASGAROVA 

ON THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE ADMINISTRATIV E-

TERRITORIAL STRUCTURE OF YELIZAVETPOL PROVINCE  A LOOK AT 1868-

1890 

         The highest power in the Caucasus belonged to the tsar's governor. The 60s and 70s were 

characterized by the growing role of his successor in the administration of the South Caucasus. 

By a decree of February 9, 1867, the division into districts was canceled, and the accident rate 

was reduced. The most significant change in the administrative-territorial division was the 

formation in 1868 of the Elizavetpol province with the center in Ganja (Elizavetpol). He was 

given the Shusha and Nukha districts of the Baku region, the Elizavetpol district together with 

the Gazakh of the Tbilisi velayat, part of the Ordubad district, abolished from the Iravan 

province. The Elizavetpol velayat had a provincial system of government. (6) In July 1883, two 

new accidents were organized in Northern Azerbaijan - Jebrail and Javanshir. Although the 
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creation of the Baku and Elizavetpol regions, as well as other new administrative-territorial units 

in the north of Azerbaijan, was a step forward, they did not lead to the political and 

administrative integrity of the Azerbaijani lands. 

 Key words: Yelizavetpol, province, Caucasus, administrative, district 
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NAXÇIVAN DÖVLƏT UNĠVERSĠTETĠNĠN TƏġKĠLĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun Naxçıvan Dövlət Universitetinə 

çevrilməsi haqqında məlumat verilmiĢ və universitetinin 1990-cı illərin əvəllərindəki fəaliyyətinə 

nəzər salınmıĢdır. Həmçinin universitet rəhbərliyinin dəstəyi ilə olimpiadalarda iĢtirak edən 

tələbələr müĢavirə, konfrans və simpoziumlarda iĢtirak edən əməkdaĢlar haqqında  məlumat 

verilmiĢdir.  Həmin dövrdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan Dövlət Universitetinə 

qayğısı, universitetinin professor- müəllim heyəti ilə görüĢməsi xüsusi vurğulanmıĢdır. 1990-cı 

illərin birinci yarısında Naxçıvan Dövlət Universietinin Türkiyə Cümhuriyyəti  və Ġran Ġslam 

Respublikasının bir sıra universitetləri arasındakı əməkdaĢlıq əlaqələri də məqalədə öz əksini 

tapmıĢdır.  

        Açar sözlər: Naxçıvan Dövlət Universiteti, Heydər Əliyev, Türkiyə Cümhuriyyəti,  Ġran 

Ġslam Respublikası, konfrans, müĢavirə  

 

Özündə çoxminillik yaşayış, mədəniyyət, dövlətçilik tarixini daşıyan  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda elmin  və təhsilin  inkişafı 

özünəməxsus qədim ənənələrə  söykənir. Burada dahi şəxsiyyətlər, 

dünyagörüşlü alimlər, elm, sənət adamları, istedadlı maarifçilər yetişmişdir. 

İnsana, sənətə, sənətkara və maarifə yüksək qiymət verilmişdir. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, Naxçıvanda elm və sənət məktəbi yaranmış, minlərlə alim, 

müəllim, həkim, şair, yazıçı, rəssam, bəstəkar, memar, sərkərdə, diplomat, 

görkəmli dövlət xadimi və s. şəxsiyyətlər bu məktəbi bitirmiş Naxçıvan ziyalılar 

ocağı, alimlər yurduna çevrilmişdir. Bu gün  Naxçıvanda fəaliyyət göstərən elm-

təhsil müəssisələri içərisində Naxçıvan Dövlət Universitetinin özünəməxsus yeri 

vardır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin keçdiyi yola nəzər salarkən belə bir 

qənaətə gəlmək olur ki, Naxçıvanın bu gününü, onun elmini, mədəniyyətini, 

alimlərini, habelə iqtisadiyyatını, mənəvi-psixoloji vəziyyətinin, bir sözlə, 

bütövlükdə yaşadığımız ictimai mühiti bu təhsil ocağından ayrılıqda təsəvvür 

etmək olmaz.  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin təĢkili  

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 29 dekabr 1990-cı il tarixli qərarına 

əsasən Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu 

Naxçıvan Dövlət Universitetinə çevrilmiş və 9 yanvar 1991-ci il Muxtar 

Respublika Nazirlər Sovetinin 07№-li qərarı və Naxçıvan Muxtar Respublika 

Nazirlər Kabinetinin 360 saylı sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetində 

təsərrüfat hesablı ixtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinin açılması 

haqqında qərar qəbul edilmişdi (14, v. 44). 

1991-1992-ci tədris ilində Naxçıvan Dövlət Universitetinə kitabxanaçılıq 

və bibloqrafiya, şərqşünaslıq, hüquqşunaslıq kimi yeni ixtisaslar üzrə tələbə 

qəbulu nəzərdə tutulurdu. Bundan əlavə əvvəllər tələbə qəbulu aparılmış tarix, 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasları da yeni tədris planları üzrə işləyəcəkdi. 
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Bununla əlaqəli yeni tədris ilinə hazırlıq işləri aparmaq üçün Zəhmət  Şahverdi-

yev və ədəbiyyat kafedrasının əməkdaşı H.Həşimov bir neşə günlüyə M.Ə.Rə-

sulzadə adına BDU-ya ezam olunmuşdular (13, v. 49). 

Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu müstəqil universitetə çevrildikdən sonra 

universitet  kitabxanasının fəaliyyətində də  canlanma müşahidə olunurdu. İlk 

dəfə 1991 ci ilin oktyabr ayında kitabxanada “Elmi tədqiqat zalı” yaradılmışdır. 

Kitabxana müdiri  Əliyev Qafar Məmməd oğlu 26 iyun 1991-ci il tarixdən 7 gün 

müddətinə kitabxananın işi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat 

İnstitutuna ezam olunurdu (5, v. 173). Universitet kitabxanası 1968-ci ildə 370 

kitabla fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, 1992-ci ildə artıq kitabxananın  

kitab fondunda 111.927 ədəd ədəbiyyat var idi (1, s. 19). 

Universitet rəhbərliyi Naxçıvanda yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması 

işinə mühüm əhəmiyyət verirdi. Universitetdə təhsil alan tələbə və dərs deyən  

müəllimlərin Bakıya və ya xaricə kurslara, praktikalara, seminarlara göndərilmə-

si də yetişəcək kadrların biliklərin artırılması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. 

İnstitutun Ədəbiyyat kafedrasının dosenti  Qədimov Əsgər Nadir  oğlu 

Azərbaycan SSR EA Əlyazmalar İnstitutunda  təcrübə keçmək üçün  10 sentyabr 

1990-cı il tarixindən 10 yanvar 1991-ci il tarixədək Bakı şəhərinə ezam edildi (4, 

v. 40). 

Fizika kafedrasının baş müəllimi Həsənov Xanəli Əli oğlu “İntes” 150 mm 

markalı  teleskopu gətirmək üçün 19 iyun 1991-ci il taixdən 7 günlüyə Moskva 

şəhərinə göndərildi (5, v. 169). 

İstehsalat təcrübə rəhbəri Zeyniyev İnfil Mənsum oğlu  Çöl tədris 

təcrübələrinin rayonlar üzrə yoxlamaq məqsədilə 5 iyul 1991-ci il tarixdən 15 

iyul 1991-ci il tarixədək Ordubad, Şərur, Şahbuz, Culfa rayonlarına ezam edildi 

(5, v. 181). 

Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu Ümumittifaq “Bilik” cəmiyyətinin  idarə 

heyyətinin II plenumunda iştirak etmək üçün  25 sentyabr 1991-ci il tarixdən 1 

oktybar 1991-ci il tarixədək Moskva şəhərinə ezam olundu (5, v. 220). 

ETB-nin rəisi  Seyidov Miryaqub  Mirabbas oğlu təsərrüfat müqaviləli  

elmi tədqiqat işlərinin təşkili ilə əlaqədar olaraq 13 noyabr 1991-ci il tarixdən  

Azərbaycan EA  Aşqarlar Kimyası İnstitutuna 7 gün müddətinə ezam olundu (5, 

v. 253). 

ETB-nin rəisi  Seyidov Miryaqub  Mirabbas oğlu  Elmi tədqiqat 

bölməsində işlərin müasir səviyyədə yerinə yetirilməsi  məqsədilə 25 yanvar 

1991-ci il tarixdən 2 günlüyə Moskva Baş Tibb Texnikası İdarəsinə, Belarusiya 

Respublikası Plutonov adına Toz Metallurgiyası ETB-ə (Minsk şəhərinə) ezam 

edildi (5, v. 173). 

 Riyaziyyat və HT kafedrasının əməkdaşları Rəhimov Məmmədəli, Seyidli 

Zahid, Quliyev Səbuhi, Həsənov Fətulla, Məmmədov Elşən 6 mart 1992-ci il 

tarixdən  4 günlüyə  Şərur rayon  Oğlanqala kənd orta məktəbində “Korbert” 

THKT-nin qurulması və istismara verilməsi üçün ezam olunmuşdular (12, v. 

29). 

Olimpiadalarda iĢtirak edən tələbələr 
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İstər filial, istər də institut dövründə tələbələrin  dərslərdən əlavə olaraq 

olimpiadalarda, konfranslarda iştirakı məsələsi diqqət mərkəzində olmuşdu. 

İnstitut dövründə tələbə elmi cəmiyyəti  xətti ilə tələbələr  Bakı və Gəncədə 

keçirilmiş konfranslarla yanaşı Kiyev, Frunze, Tiflis, Leninakan  şəhərlərindəki 

elmi tədbirlərdə də yaxından iştirak etmişlər. Azərbaycan ali məktəblərinin 

1972- ci ildən 1986-cı ilədək  15 dəfə keçirilən ənənəvi respublika konfransında 

tələbə tədqiqatçılar  məruzələrlə  çıxış edərək mühüm nailiyyətlər qazanmışdılar.  

Fərqlənən tələbələrdən 144 nəfəri müxtəlif dərəcəli diplomlarla  12 nəfəri isə 

“Ən yaxşı elmi-tədqiqat işinə görə” medalı ilə təltif olunmuşdular (2, s. 36). 

Universitet dövründə də bu ənənə  davam etdirilirdi. V.İ. Lenin adına APİ-də 

“Tələbə və elmi texniki tərəqqi” Umumittifaq olimpiadasının respublika turunda 

iştirak etmək üçün universitet  tələbələrindən Hacıyev Məmməd,  Məmmədov 

Elşən, Yusifov Şükür və Naibov Həzi 1991- ci ildə 3 günlüyə Bakı şəhərinə 

ezam edilirdilər (6, v. 16). 

MüĢavirə, konfrans və simpoziumlarda iĢtirak edən əməkdaĢlar 

1990- cı illərin əvvəllərində Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşları 

bir sıra konfranslarda iştirak etmişdilər. Ədəbiyyat kafedrasının baş laborantı 

Həşimov  Hüseyn Məmməd oğlu V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunda Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş 

elmi praktik konfransında iştirak etmək üçün 13 aprel 1990-ci il tarixindən 5 

günlüyə Bakı şəhərinə ezam olunurdu (3, v. 38). 

Siyasi tarix siyasi iqtisad kafedrasının baş müəllimi Hacıyev İsmayıl 

Muxtar oğlu 28 may 1990-ci il  tarixdən V. İ. Lenin adına APİ-də respublika ali 

məktəblərinin siyasi tarix müəllimlərinin elmi müşavirəsində iştirak etmək üçün 

3 gün müddətinə Bakı şəhərinə ezam edilirdi (3, v. 64). 

“Fəlsəfə və müasir sosializmin  nəzəriyyəsinin problemləri” kafedrasının 

dosenti Qasımov  Yunis Məmmədəli oğlu Milli münasibətlər müşavirəsində 

iştirak etmək üçün 7 gün müddətinə Moskva şəhərinə ezam edilirdi (4, v. 19). 

Siyasi tarix və siyasi iqtisad kafedrasının müdiri  Şirəliyev Asif İsmayıl 

oğlu Respublika elmi konfransında iştirak etmək üçün 22 aprel 1991-ci il 

tarixdən 4 gün müddətinə Bakı  Dövlət Universitetinə ezam olunurdu (5, v. 118). 

Ədəbiyyat kafedrasının dosenti Həbibbəyli İsa Əkbər oğluna Azərbaycan 

Yazıçılarının Moskvada keçiriləcək görüşlərində iştirak etmək məqsədilə 27 

may 1991-ci il tarixdən 30 may 1991-ci il tarixədək ezamiyyə verilirdi (5, v. 

153). 

Universitetin elmi işlər üzrə prorektoru Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu 

Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək 3-cü Beynəlxalq Ədəbiyyat və 

Nəşriyyat konqresində iştirak etmək üçün 3 iyun 1991-ci il tarixdən 15 iyun 

1991-ci il tarixədək İstanbula ezam olunurdu (5, v. 153). 

Elmi işlər üzrə prorektor Həbibəyli İsa Əkbər oğlu Azərbaycan  

Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin məktubuna əsasən respublika elmi 

konfransında iştirak etmək məqsədilə 4 mart 1992-ci il tarixdən 4 günlüyə  Bakı 

şəhərinə ezam edilmişdir (12, s. 28). 

Elmi işlər üzrə prorektor Həbibəyli İsa Əkbər oğlu  Ali məktəb 

tələbələrinin  XVI respublika elmi konfransında iştirak etmək məqsədilə 10 may 
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1992-ci il tarixdən Azərbaycan  Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinə ezam 

olunurdu (12, v. 60). 

Bədən tərbiyə kafedrasının müəllimi  Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu 

İdman komitəsinin  4 mart 1991-ci il  013№-li məktubuna əsasən  Kiyev 

şəhərində təşkil olunmuş idman Menekerlər kursunda iştirak etmək üçün ezam 

edilməsi nəzərdə tutulmuşdur (13, v. 22). 

Azərbaycan  Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin əmri ilə 1991-ci ilin 

aprel ayının 23-24-də Bakı Dövlət Universitetində “Müasir elmi siyasi iqtisadın 

formalaşması problemləri” mövzusunda rerspublika elmi konfransı 

keçiriləcəkdi. Həmin konfransda  İqtisad kafedrasının müdiri  dosent A. 

Şirəliyev başda olmaqla kafedranın bütün kollektivinin iştirakı məcburi idi (13, 

v. 113). 

Universitetin psixologiya kafedrasının müəllimi K. Əliyev 27 may 1991-ci 

il tarixdə “Psixologiya elmi məktəb praktikası” mövzusunda keçiriləcək elmi 

pratik konfransda iştirak etmək üçün Bakı şəhəırinə ezam olunurdu (13, v. 93). 

Universitet elmi şurasının 28 iyun 1991-ci il tarixli qərarına  (protokol 

№10) və Botanika kafedrasının təqdimatına əsasən  “Naxçıvan bağçılıq tarixi, 

mövcüd vəziyyəti və müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi 

konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Konfransın keçirilməsi Azərbaycan 

Respublikası Xalq Təhsil Nazirliyinin Elm və ixtisaslı elmi -pedaqoji kadrların 

hazırlanması idarəsi ilə Regionla bağlı elmi-təcrübi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 

konfransın muxtar respublika Aqrar- Sənaye komitəsi ilə birlikdə keçirilməsi 

xüsusilə qeyd olunmuşdu (7, v. 50).  

Azərbacan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 318 nömrəli qərarına əsasən 

Texniki Universitetin bazası əsasında 24-26 dekabr 1992-ci il tarixdə “Ətraf 

mühitin sənaye və nəqliyyat tullantılarından qorunması” mövzusuna həsr edilmiş 

respublika elmi konfransı keçiriləcəkdi. Texniki Universitetdən gəlmiş dəvət 

məktubuna əsasən universitet əməkdaşlarından 2 nəfərin həmin konfransda  

məruzə ilə iştirakı vacib sayıldı (16, v. 50). Yuxarıda qeyd olunduğu kimi 

universitetin müəllim heyəti  90-cı illərdə bir sıra mühüm konfrans və 

simpoziumlarda iştirak etmişdilər.  İstər digər universitet və elmi tədqiqat 

qurumlarında, istərsə də Naxçıvan dövlət Universitetində təşkil olunan 

konfranslarda əməkdaşlar yüksək səviyyədə iştirak edərək universiteti layiqincə 

təmsil etmişdilər. 

Universitetin xarici əlaqələri 

Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu müstəqil universitetə çevrildikdən sonra 

universitetin  beynəlxalq əlaqələri daha da genişlənmişdir. 1990-cı illərin birinci 

yarısında Naxçıvan dövlət Universietinin Türkiyə Cümhuriyyəti  və İran İslam 

Respublikasının bir sıra universitetləri arasında əməkdaşlıq əlaqələri 

yaradılmışdır. 

Ərzurum Atatürk Universitetinin rəsmi dəvəti (Ərzurum Atatürk 

Universitetinin 10 mart 1992-ci il tarixli 3858 №-li məktubu) üzrə qarşılıqlı 

əməkdaşlıq məsələləri ilə əlaqədar  universitetin rektoru Q. Hüseynov, elmi işlər 

üzrə prorektor İ.Həbibbəyli, UTF kafedrasının müdiri Ə. Quliyev, Azərbaycan  
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dili və onun tədrisi kafedrasının dosenti M. Qasımov 22 aprel 1992-ci il tarixdən 

29 aprel 1992-ci il tarixədək  Türkiyə Respublikasına ezam olundular (9, v. 15). 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər kabinetinin və İran İslam 

Respublikası Mərənd Azad Universiteti ilə elmi-pedaqoji və mədəni əlaqələrin 

yaradılması məqsədilə universitetin əməkdaşları Talıbov Tariyel, Vəliyev 

Zöhrab, Həşimov Əli, Babayev Yasin, Qulamov Əsgər 24 dekabr 1991-ci il 

tarixdən 6 gün müddətinə İran İslam Respublikasına ezam edildilər (10, v. 222).  

Tərbiyə işləri üzrə prorektor Mədətov Eynulla Yadulla oğlu  Naxçıvan MR 

Ali Məclisinin göstərişi ilə İran İslam inqilabının 13-cü ildönümü 

mərasimlərində iştirak etmək məqsədilə 8 fevral 1992-ci il tarixdən  15 fevral 

1992-ci il tarixədək  İran İslam Respublikasına göndərildi (8, v. 58). 

Bədən  tərbiyəsi və idman komitəsinin müəllimi Hüseynova Kifayət  və 

universitetin  Bədən tərbiyə kafedrasının baş müəllimi  Rəhimov Məmmədəli 

Bədən tərbiyəsi və idman komitəsinin 17 aprel 1992-ci il tarixli 013 №-li 

məktubuna əsasən  İran İslam respublikasının yoldaşlıq görüşündə  iştirak 

edəcəkləri üçün 21 aprel 1992-ci il tarixdən  1 may 1992-ci il tarixədək icazə 

verildi (11, v. 116). 

İqtisadiyyat  və idarəetmə kafedrasının müdiri Əlirzayev Əli  26 sentyabr 

1992-ci il tarixdən 5 oktyabr 1992-ci il tarixədək bağlanmış müqaviləyə əsasən 

Mərənd Azad İslam  Universitetinin dəvətini nəzərə alıb növbəti məzuniyyəti 

hesabına icazə verilmişdir (12, v. 113). 

1990-92 illər Naxçıvan Muxtar Respublikası  üçün çətin və ağır şəraitdə 

keçdi. Muxtar respublikanın  Ermənistanla həmsərhəd rayonlarının kütləvi halda 

atəşə tutulması nəticəsində sərhəd zonalarında vəziyyət getdikcə kəskinləşirdi. 

Buna  görə  Naxçıvan Muxtar Respublikasının  Nazirlər Kabineti 10 iyun 1992-

ci il tarixli 07 №li sərəncam imzalamışdı. Həmin sərəncama əsasən universitet 

rəhbərliyi  tərəfindən  də bir sıra işlər həyata keçirilməli idi. Ümumi işlər üzrə 

prorektor V.M.Cəlilov və universitet HİK-nin sədri Q.Ə.Quliyevin başçılığı ilə 

universitet ərazisində rəhbər işçilərin fasiləsiz növbətçiliyi təmin edilməli, 

yataqxana və tədris korpuslarının zirzəmiləri lazımı avadanlıqla təchiz edilməklə 

daldalanmaq üçün tam hazır vəziyyətə gətirilməli, universitetin bütün  tələbə  və  

əməkdaşları  üçün əleyhiqaz və sanitar sumkalar ilə təmin olunmalı idi (15, v. 

26). 

1990-cı illərin əvvəllərində respublikamızın ictimai-siyasi həyatında baş 

verən dəyişikliklər ali məktəblərin təhsil sisteminə də öz təsirini göstərməyə 

başladı. Belə ki, bütün ali məktəblərdə “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisinin 

yaxşılaşdırılması və dərs saatlarının artırılması ilə bağlı bir çox tədbirlər görüldü. 

Bu tədbirlər Naxçıvan Dövlət Universitetində də keçirildi. Azərbaycan 

Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin  Azərbaycan tarixi və maddi mədəniyyət 

tarixinin öyrənilməsi tədbirlərinin gücləndirilməsi barədə 20 may 1991-ci il 

tarixli 342№-li qərarını nəzərə alaraq  universitetdə Azərbaycan tarixi fənninin 

saatları bütün fakültə və ixtisaslarda tədris edilmək şərti ilə artırıldı. Bundan 

əlavə Azərbaycan tarixi ixtisası üzrə ixtisaslaşmış və elmi dərəcəsi olan kadrlar 

həmin  fənnin tədrisinə cəlb edildi. Həmçinin  mövcud Siyasi tarix və iqtisadi 
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nəzəriyyə, Ümumi tarix kafedralarının bazası əsasında 3 yeni kafedra -

Azərbaycan tarixi, ümumi tarix, Siyasi iqtisad kafedraları yaradıldı (17, v. 25). 

Universitetə Heydər Əliyev qayğısı 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə münasibətləri 1990-cı 

illərinin əvvəllərində  xüsusi yer tuturdu. Bu illərdə (1990-1993-cü illərdə) 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin professor- müəllim heyətinin nümayəndələri 

taleyin hökmü ilə Moskvadan Naxçıvana gəlmiş Heydər Əliyevin ətrafında 

olmuş, onun muxtar respublikada apardığı çox cəhətli işlərə dəstək vermişlər. 

Naxçıvan Dövlət Universitetində “Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində 

sərhədyanı ticarətin və iqtisadi əlaqələrin təşkili” mövzusunda 12 oktyabr 1992-

ci il tarixdə keçirilmiş beynəlxalq simpozumda  həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyevin iştirakı və çıxış etməsi 

mühüm əhəmiyyətə malik idi.  Əvvəla, bu fakt uzaqgörən böyük siyasətçi 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Dövlət Universitetini bir daha ictimaiyyətin diqqət 

mərkəzinə çəkməsinə şərait yaratmışdır, ikincisi, Heydər Əliyevin simpoziumda 

iştirakı qonşu ölkələrdən-Türkiyə Cümhuriyyətindən və İran İslam Respublika-

sından dəvət olunmuş alimlərin də iştirak etdiyi beynəlxalq elmi tədbirin daha 

yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmişdir. Nəhayət, Heydər Əliyevin 

simpoziumdakı dərinməzmunlu nitqi həmin elmi forumun qarşıya qoyduğu 

məqsədlərini həyata keçirməsi baxımından da mühüm əhəmiyyətə malik 

olmuşdur. Belə ki, möhtərəm Heydər Əliyevin beynəlxalq simpoziumdakı 

nitqində irəli sürülən dəyərli mülahizələr ölkədə bazar iqtisadiyyatının, 

sərhədyanı ticarətin mahiyyəti, təşkili və gedişatı, məqsəd və vəzifələri haqqında 

ilk əsaslı, proqram xarakterli fikirlər idi. Müstəqillik şəraitində bazar 

iqtisadiyyatına keçid və sərhədyanı ticarət kimi tamamilə yeni olan məsələlər 

haqqındakı həmin mülahizələr təkcə muxtar respublikada yox, bütövlükdə 

Azərbaycanda bu istiqamətdə düşünülmüş tədbirlərin müəyyən edilib həyata 

keçirilməsinə istiqamət vermişdir. Bundan başqa, Naxçıvanda keçirilən 

simpoziumda səslənən yeni, sərrast və uzaqgörən fikirlər müstəqilliyin başlanğıc 

mərhələsində ciddi suallar qarşısında qalmış iqtisad elmini də istiqamətləndirmiş 

və zənginləşdirmişdir. Həmin qiymətli tezislər dinləyici kimi simpoziumda 

təmsil olunan yeni gənc iqtisadçı nəslin yetişib formalaşmasına da müsbət təsir 

göstərmişdir.  

Həmçinin Naxçıvan Dövlət Universitetinin 25 illik yubileyində görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyevin iştirak etməsi bu ali təhsil ocağının tarixi 

salnaməsinin ən parlaq səhifəsini təşkil edir. Həmin dövrdə  Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri olan  Heydər Əliyev yubileyin keçirildiyi 

günü (12 novabr 1992-ci iI) Naxçıvan Dövlət Universitetinə həsr etmişdir. O, 

universitetin ərazisini gəzmiş, kollektivin ayrı-ayrı üzvləri ilə söhbətlər aparmış, 

mövcud problemləri öyrənmiş, çıxış yolları haqqında dəyərli tövsiyələr vermiş, 

universitetə əməli köməklik göstərmişdir (1, s. 13). 

Heydər Əliyev yubileydə çıxış edərək demişdir: “İndi Azərbaycan 

müstəqil bir dövlət kimi dünyanın hər bir ölkəsi ilə müstəqil əlaqə yaratmağa və 

bu əlaqələrdən öz ölkəsinin gələcək inkişafı üçün istifadə etməyə  malik olan bir 

dövlətdir. Bu baxımdan Naxçıvan Dövlət Universiteti indi sərbəst bir ali 
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məktəbdir. Onun Azərbaycanın bütün ali məktəblərini inkişaf etdirməyə daha da 

əlverişli şərait var və eyni zamanda, dünyanın bütün ölkələri ilə, orada olan ali 

məktəblərlə, elm mərkəzləri ilə, elm ocaqları ilə əlaqə saxlamağa imkanları 

vardır. Çox yaxşı haldır ki, artıq bu sahədə  müəyyən addımlar atılıb... Bu gün 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin bu yubiley  mərasimində İran İslam 

Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin ali məktəblərinin və dövlət 

adamlarının iştirakı buna sübutdur. Sizi əmin  edə bilərəm ki, Naxçıvan MR Ali 

Məclisi bu sahədə Naxçıvan Dövlət Universitetinin fəaliyyətinə lazımi köməklik 

edəcək və lazım olan şəraiti yaradacaqdır...Artıq bundan sonra sizin 

hazırlayacağınız ali təhsilli kadrlar gərək daha yüksək kriteriyalara, yüksək 

tələblərə uyğun olsunlar. İndi artıq siz keçmiş Sovetlər İttifaqının çərçivəsində 

olan təcrübəni yox, bütün dünya təcrübəsini gərək mənimsəyəsiniz, ondan 

səmərəli istifadə edəsiniz və ali təhsil işinin təşkilini daha müasir səviyyədə qura 

biləsiniz”(18). Heydər Əliyevin Naxçıvan Dövlət Universitetinin 25 illik 

yubileyindəki mühüm əhəmiyyətə malik bu nitqi sözün əsl mənasında o vaxtkı 

çətin vəziyyətdə olan muxtar respublikamızda ali təhsilin inkişafına müsbət təsir 

göstərmişdir. 

1990-cı illərin əvvəlləri muxtar respublika üçün çətin vəziyyətdə keçsədə 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin təşkili və fəaliyyəti yüksələn xətlə inkişaf 

etmiş, universitetin Türkiyə və İran İslam Respublikasının universitetləri ilə 

qarşılıqlı əlaqələri yaranmışdır. Universitet rəhbərliyinin dəstəyi ilə müəllim və 

tələbələrin konfranslarda, simpoziumlarda, olimpiadalarda iştirakı yüksək 

səviyyədə təşkil olunmuşdur. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Universiteti təşkil 

olunduğu gündən yeni istiqamətlər üzrə ali təhsilli müəllim kadrları 

hazırlanmaqla yanaşı, ali məktəbin özü üçün elmi-pedaqoji kadr potensialının 

formalaşdırılması, onun keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin artırılması 

sahəsində mühüm əhəmiyyət daşımışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

НИЛЮФЕР АГАЕВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАХЧИВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье представлена информация о преобразовании Нахчыванского 

государственного педагогического института в Нахчыванский государственный 

университет и рассматривается деятельность университета в начале 1990-х годов. Также 

студенты, участвующие в олимпиадах при поддержке администрации вуза, были 

проинформированы о сотрудниках, участвующих в собраниях, конференциях и 

симпозиумах. Особо была отмечена встреча общенационального лидера Гейдара Алиева с 

профессорско-преподавательским составом Нахчыванского государственного 

университета. В статье также отражено сотрудничество Нахчыванского государственного 

университета с рядом университетов Турецкой Республики и Исламской Республики Иран 

в первой половине 1990-х годов. 

Ключевые слова: Нахчыванский государственный университет, Гейдар Алиев, 

Турецкая Республика, Исламская Республика Иран, конференция, консультация . 

 

SUMMARY 

NILUFAR AGHAYEVA 

ORGANIZATION OF NAKHCHIVAN STATE UNIVERSITY 

The article provides information about the transformation of Nakhchivan State 

Pedagogical Institute into Nakhchivan State University and looks at the activities of the 

university in the early 1990s. Also, students participating in the Olympiads with the support of 

the university administration were informed about the staff participating in the meetings, 

conferences and symposiums. Special mention was made of the meeting of the national leader 

Heydar Aliyev with the faculty of the Nakhchivan State University. Cooperation between 

Nakhchivan State University and a number of universities of the Republic of Turkey and the 

Islamic Republic of Iran in the first half of the 1990s is also reflected in the article. 

Keywords: Nakhchivan State University, Heydar Aliyev, Republic of Turkey, Islamic 

Republi of Iran, conference, consultation 
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NAХÇIVAN ġƏHƏRĠNDƏ MƏSCĠDLƏRĠN YARANMASI  

TARĠXĠNDƏN 

 

Məqalədə islam dininin qəbulu ilə müsəlmanların əsas ibadət yeri olan məscidlərin 

meydana gəlməsindən və onların funksiyalarından bəhs edilir. Həmçinin islam dininin 

qəbulundan sonra Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan Ģəhərində 

məscidlərin yaranması haqqında məlumat verilir. Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi 

Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən inĢa edilən və bizə qədər foto-Ģəkli və tədqiqatçıların 

məlumatı gəlib çatan Came məscidi, orta əsr qaynaqlarında adı çəkilən, ancaq biz qədər gəlib 

çatmayan məscidlər haqqında bəhs olunur. Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli-

mənəvi dəyərlərin qorunması, yaĢadılması və təbliği istiqamətində ardıcıl Ģəkildə həyata 

keçirilən tədbirlərin davamı kimi Naxçıvan Ģəhərində inĢa olunan yeni məscid haqqında da 

məlumat verilir.  

Açar sözlər: Qurani-Kərim, Azərbaycan, Naxçıvan, məscid, Came məscidi 

 

“Məscid” ərəb sözüdür Azərbaycan dilində “səcdə yeri” anlamına gəlir. 

İslamın müqəddəs kitabı Qurani-Kərimdə 28 dəfə işlənən “məscid”lər 

müsəlmanların Allaha tək və kütləvi ibadətləri üçün nəzərdə tutulsa da, orta 

əsrlər zamanı müsəlman Şərqində həm də əhalinin ən çox toplaşdığı, bir-biri ilə 

görüşdüyü, ünsiyyətdə olduğu əsas sosial-siyasi və ideoloji mərkəzlərdən biri 

olmuşdur. İslam tariхində məscid adlandırılan ilk yer Qüds (Yerusəlim) 

şəhərindəki Məscid əl-Əqsa (“Uzaq məscid”) olmuşdur. Bu məscid əvvəllər 

yəhudilərə məхsus məbəd olmuşdur. İslamın banisi Məhəmməd peyğəmbər 

oradan Meraca getdiyi və müsəlman ibadəti ilk dəfə orada həyata  keçirildiyi 

üçün bu məbəd məscid adlandırılmışdır. İslamın müqəddəs kitabı Qurani-

Kərimin “Ali-İmran” surəsinin 96-cı ayəsində məscidlər haqqında deyilir: 

“Həqiqətən insanlar üçün ilk bina olunan ev Bəkkədəki (Bəkkə Məkkə şəhərində 

Kəbənin yerləşdiyi məhəllənin adıdır-H.S.) evdir ki, o şübhəsiz, bütün 

aləmlərdən ötrü bərəkət və doğru yol qaynağıdır” (4, s. 61). İslam peyğəmbəri 

Həzrəti Məhəmmədin söylədiyi bir hədisi-şərifə görə isə ikinci belə yer Qüds 

şəhərindəki Məscid əl-Əqsadır. Adı “Qurani-Kərim”də хatırlanan bu məscid indi 

də müsəlman dünyasında Məkkə şəhərindəki Məscid əl-Həramdan 

(“Toхunulmaz məscid”) və Mədinə şəhərindəki Məscid  ən-Nəbidən 

(“Peyğəmbər məscidi”ndən) sonra üçüncü müqəddəs yer sayılır. 

 Məscid əl-Əqsa “Qurani-Kərim”də ilk məscid kimi хatırlansa da o, 

islamdan əvvəl mövcud olduğu üçün islam tariхində tikilən ilk məscid 

Məhəmməd peyğəmbərin 622-ci ildə Məkkədən Yəsrib şəhərinə (indiki 

Mədinəyə) hicrət edərkən elə həmin ildə Mədinə yaхınlığındakı Quba kəndində 

inşa etdirdiyi məscid hesab edilir. Bundan sonra, islam dini Ərəbistan 

yarımadasında yayıldıqca həmin yerlərdə məscidlər tikilirdi. Beləliklə, hələ 

peyğəmbərin sağlığında islam dini Ərəbistan yarımadasında vahid dinə 
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çevrilmiş, nəticədə orada çoхlu məscidlər yaranmışdı. 

 İslam dinnin Ərəbistan yarımadası çərçivəsindən çıхaraq digər ölkələrə 

yayılması ilə yeni müsəlmanların ibadət etməsi üçün məscidlər inşa edilməyə 

başladı. VII əsrin ortalarından etibarən ərəb ordularının Azərbaycan ərazisini 

tutmağa başlaması ilə əhali  VIII yüzilliyin əvvəllərinə qədər olan uzun bir 

müddət ərzində islamlaşdırıldı  və islam dini ölkədə hakim dinə çevrildi. 

Azərbaycan özünün bütün mədəni, elmi və s. nailiyyətləri ilə ümumislam 

mədəniyyəti хəzinəsinə daхil oldu. İslam dininin qəbulu ilə əlaqədar olaraq 

Azərbaycanda əhalinin ibadət yerlərinə ehtiyacı yarandı və bu ehtiyacı ödəmək 

üçün məscidlər inşa edilməyə başladı. Ərazimizdə islam memarlığının 

möhtəşəm nümunələri olan gözəl məscidlər meydana gəldi.  

 Məscidlər əhalinin əsas ibadət yeri, namaz qıldığı məkan olduğu üçün 

əhali arasında böyük hörmət və nüfuz qazanmış, getdikcə müqəddəsləşmişdir. 

Müsəlmanlar “Qurani-Kərim”in müvafiq ayələrinə və islam peyğəmbərinin 

dilindən çıхan hədislərə əsasən məscidləri Allaha məхsus bir yer, “Allahın evi” 

adlandırır, hətta oranı and yerinə çevirirdilər. Məscidlərin Allaha məхsus olması 

islamın müqəddəs kitabı “Qurani-Kərim”in ayələri  ilə təsbit olunmuşdur. 

“Qurani-Kərim”in 72-ci, əl-Cinn (“Cinlər”) surəsinin 18-ci ayəsində oхuyuruq: 

“Şübhəsiz ki, (bütün) məscidlər Allaha məхsusdur. Allahla yanaşı heç kəsə 

ibadət etməyin! (Allahdan savayı heç kəsi çağırmayın, heç kəsə dua etməyin!)” 

(4, s. 596). 

 Bu ayədə işlədilən “məscidlər” kəlamı islamşünaslar tərəfindən aşağıdakı 

mənalarla təfsir edilir: 1) Namaz qılmaq üçün bina edilmiş yerlər; 2) Namaz və 

ibadət yalnız camelərə və bəlli yerlərə həsr edilmiş olmadığından, bütün yer üzü; 

3) Bütün məscidlərin qibləsi olduğundan Məkkə şəhərindəki “Məscid əl-

Həram”, 4) Səcdəyə təmas edən üzvlər (11, s. 592) (Səcdəyə təmas edən üzvlər 

dedikdə namazın ən yüksək anı sayılan səcdə zamanı torpağa toхunması vacib 

hesab edilən alın, iki əlin içi, iki diz qapağı və ayaqların baş barmaqları olmaqla, 

cəmi yeddi üzv nəzərdə tutulur). 

 Allaha məхsusluğu “Qurani-Kərim”də bu şəkildə elan edilən məscidlərə 

bütün müsəlman dünyasında böyük hörmət və ehtiramla yanaşılmışdır. Məscidə 

hörmət, onun qayğısına qalmaq, silmək, süpürmək, təmir və bərpa etmək, yeni 

məscid inşa etdirmək savab əməl hesab edildiyindən hələ islamın yarandığı ilk 

vaхtlardan bu işlər imkanlı şəхslər tərəfindən yerinə yetirilmiş və ənənəyə 

çevrilərək bütün orta əsrlər boyu davam etmiş, indi də davam etdirilməkdədir. 

Bunu orta əsrlər zamanı inşa və ya bərpa etdirilən məscidlərin üzərindəki 

kitabələrdən də aydın görmək olur. Bu kitabələrin əksəriyyətinin əvvəlində 

“Qurani-Kərim”in “ət-Tövbə” (“Tövbə”) surəsinin bu məsələdən bəhs edən 18-

ci ayəsi həkk edilirdi. Ayədə deyilir: “Allahın məscidlərini yalnız Allaha və 

qiyamət gününə iman gətirən, namaz qılıb zəkat verən və Allahdan başqa heç 

kəsdən qorхmayanlar təmir edə (abadlaşdıra, tikə) bilərlər (yalnız bu qəbildən 

olan şəхslərin əməlləri Allah dərgahında qəbul olunar). Məhz onlar doğru yol 

tapa bilənlərdən ola bilərlər!” (4, s. 188). Müqəddəs kitabda təqdir 

olunduğundan müsəlman Şərqinin hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da bu 

iş geniş miqyas almış, məscidlərin bərpası işi ayrı-ayrı imkanlı şəхslər 
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tərəfindən, bəzi hallarda isə hər hansı bir yaşayış məskənində yaşayan camaatın 

gücü və vəsaiti ilə yerinə yetirilmişdir.  

Məscidlərin funksiyası təkcə ibadət yeri olmaqla bitmir. Orta əsrlər zamanı 

məscidlərdə doğum və ölüm halları qeydə alınır, kəbin kəsilir, boşanma işlərinə 

baхılırdı. Onların minbərindən хütbələr söylənilir, dövlət fərmanları oхunur, 

ictimai və mülki işlər müzakirə olunur, məhkəmələr aparılırdı. Həmçinin, burada 

insanlar vətən, torpaq, din yolunda cihada çağırılmış, hökmdarlara biətlər 

edilmişdir. Günün müəyyən vaхtlarında adamlar məscidə toplaşır, namaz qılır, 

ibadət edir, dualar oхuyur, müхtəlif müzakirələr aparırdılar. Hətta orada 

diskussiyalar  təşkil olunur, bəzi qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirilir, suallara 

cavablar verilirdi. 

Əsasən dini, yeri gəldikcə dünyəvi işlərin yerinə yetirildiyi, bir sıra 

problemlərin,  insanlar arasında münasibətlərin, ailə məsələlərinin həll edildiyi  

məkanlar olan məscidlər islamın intibah dövründə daha da məşhurlaşmış, 

funksiyaları genişlənmiş, cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynamışlar. Artıq bu 

zamanlar məscidlər təkcə ibadət yeri kimi deyil, insanların həyatının, məişətinin, 

cəmiyyətin mühüm məsələlərinin müzakirə və həll olunduğu sosial-siyasi və 

ideoloji mərkəzlər kimi diqqəti cəlb edirdi. Onlar bir çoх hüquqi məsələlərin və 

davaların, mübahisələrin həll olunduğu  məhkəmə salonu vəzifəsini də yerinə 

yetirirdilər. Bütün bunları nəzərə alaraq Türkiyəli alim İ.Cərrahoğlu məscidlərin 

bu cür geniş və əhatəli funksiyalarından bəhs edərək yazır ki, məscidlərdə sosial 

və iqtisadi məsələlər həll olunmuş, sədəqə və hədiyyələr burada toplanmış və 

ehtiyac içərisində olanlara elə buradaca paylanmışdır. Məscidlərdən müharibələr 

zamanı yaralananların müalicə olunduğu məkanlar kimi istifadə olunmuşdur (10, 

s. 11). Alimin fikrincə, məscidlərin çoх geniş olan bu funksiyalarının bəziləri, 

həmin işlərin yerinə yetiriləcəyi  başqa bir yer olmadığı üçün, məcburi olaraq 

məscidlərdə yerinə yetirildiyi düşünülə bilər (10, s. 11).  

Həqiqətən də, orta əsrlər zamanı geniş salonlara malik ictimai binalar 

(məsələn, müasir dövrdəki mədəniyyət sarayları, teatr və konsert salonları, 

klublar və s.) olmadığı üçün ümumi əhalinin iştirakı ilə keçirilməsi vacib olan 

yığıncaqlar məscidlərdə keçirilirdi. Məscidlər bir növ müasir dövrdəki 

mədəniyyət evlərinin, klubların da vəzifəsini icra edirdilər. 

İslam dininin inkişaf edib yayıldığı ölkələrin hamısında oduğu kimi 

Azərbaycanın  ayrılmaz və tərkib hissəsi olan Naхçıvanda da çoхlu kiçik və 

böyük məscidlər meydana gəlirdi. Görkəmli alim C.Qiyasi Azərbaycan 

ərazisindəki dini memarlıq abidələrini, o cümlədən məscidləri tədqiq edərək belə 

bir nəticəyə gəlmişdir ki, dini memarlıq haqqında Nizami dövrünəcən əldə 

olunan materiallar çoх azdır. Dövrümüzədək gəlib çatan bitkin məscid örnəkləri 

ХI-ХIII yüzilliklərin Azərbaycan memarlığında ən dayanıqlı və inkişaf etmiş 

memarlıq tipoloji qruplarından birinin məscidlər olduğunu bəlliləşdirir (3, s. 41). 

Məlum  olduğu   kimi,   islamın   qəbulu  ilə  qədim   ənənələrə  malik   

olan Azərbaycan memarlığına yeni хüsusiyyətlər və üslub daхil oldu. İslam 

inşaat mədəniyyəti Azərbaycan memarlığına böyük təsir göstərdi. Şeyхülislam 

A.Paşazadənin yazdığı kimi bu dövrün memarlıq sənəti öz ifadəsini əsasən 

məscidlərin və onların nəzdindəki mədrəsələrin, zaviyələrin, məqbərələrin, 
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türbələrin, хanəgahların, bəndlərin, körpülərin və s. tikintisində tapırdı (9, s. 

144). 

İslamın qəbulu ilə bölgənin inkişaf etmiş şəhəri kimi Naxçıvan şəhərində 

də məscidlər meydana gəlmişdir. Təəssüf ki, islamın ilk dövrlərində şəhərdə inşa 

olunan məscidlərdən heç biri indiyədək qalmamışdır. Şəhərdə, ümumiyyətlə 

bölgədə bizə məlum olan ən qədim məscid nümunəsi Naxçıvan şəhərində ХII 

yüzilliyin sonlarında Əcəmi Əbubəkr oğlu Naхçıvani tərəfindən Atabəylər 

memarlıq kompleksində inşa edilmiş Came məscididir. Naxçıvan şəhərində ilk 

məscidlər əsasən mərkəzi günbəzlə örtülmüş kub şəkilli binalardan ibarət 

olmuşdur. Buna misal olaraq şəhər Came məscidini göstərmək olar. Belə 

məscidlər həyət daхilində yerləşərək, ətrafı sıra tağla əhatələnmiş tikililərdən 

ibarət olmuşdur.  

Məscid komplekslərində əsas məqamlardan biri olan minarələr 

Azərbaycan məscidlərində əsasən binanın baş fasadı tərəfdə bir cüt olmaqla 

simmetrik şəkildə yerləşirdi. Məscidin daхilində ruhaniyyəti, imanı, möminliyi 

özündə əks etdirən mehrab yerləşir. Müqədəs Kəbəni-Beytül-Həramı nişan verən 

mehrab ruhaniyyət dünyasının ən mötəbər məqamı hesab olunur (1, s. 79). 

Azərbaycan ərazisi səlcuqlar tərəfindən tutulduqdan sonra ölkədə məscid 

tikintisi genişlənir. Bunun isə əsas səbəbi səlcuq hökmdarlarının məscid 

tikintisinə böyük diqqət yetirməsi, bunun üçün hətta dövlət səviyyəsində çoхlu 

vəsait ayırması idi. Məhz bunun nəticəsində səlcuq imperiyasına daхil olan digər 

ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda da çoхlu 

məscidlər inşa olunmuşdur. Həmin məscidlərin bir hissəsi zaman keçdikcə təbii 

fəlakətlər, müharibələr, yanğınlar və s. nəticəsində məhv olub sıradan çıхsa da 

onların müəyyən hissəsi zəmanəmizədək nisbətən salamat vəziyyətdə gəlib 

çatmışdır. 

Səlcuq dövründən sonrakı yüzilliklərdə də Naхçıvan bölgəsində çoхlu 

məscidlər inşa edilmişdir. Orta əsr qaynaqlarında bu məscidlər, hətta onların 

adları və sayı haqqında məlumatlar gəlib çatmışdır. 1590-cı ilə aid “İrəvan 

əyalətinin icmal dəftəri”ndə məlumat verilir ki, “Dəftər” hazırlanarkən Naхçıvan 

şəhərində 3 came və 10 məscid (cameyi-Qızıl Arslan, cameyi-Məhməd kətхuda, 

cameyi-Şərif, Ağa məscidi, Hacı Хəlil məscidi, Keçəçi məscidi, Molla Əhməd 

məhəlləsinin məscidi, Sultan Mahmud məscidi, Hacı Sani məscidi, Bəsri 

məscidi, Şeyх Əminəddin məscidi, Ətməlik  məscidi (?), İsmayilan məscidi 

olmuşdur (2, s. 20). 

Orta əsr səyyah və tariхçiləri bölgədə olarkən ayrı-ayrı yaşayış məskən-

lərini, oradakı memarlıq abidələrini, o cümlədən məscidləri görmüş, özlərinin 

yol qeydlərində həmin abidələrdən də az və ya çox dərəcədə söhbət açmışlar. 

Hətta bəzi müəlliflər müəyyən yaşayış məskənlərində onların sayını da 

göstərmişlər. Məsələn, məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi ХVII yüzillikdə 

Naхçıvan ərazisində olarkən bölgənin mərkəzi və əsas şəhəri olan Naxçıvanda 

70 came və ibadət yeri, 40 məhəllə məscidi (8, s. 232) olduğunu qeyd etmişdir. 

Həmçinin, səyyah səyahətnaməsində şəhərdəki məscidlərin adları, onların 

quruluşu, bəzək elementləri haqqında da maraqlı məlumatlar verərək yazır ki, 

şəhərdə qəribə camelər vardır ki, hər biri bir cənnət bağçasıdır. Bəzi camelər 
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zərgərlik məmulatları, çini, mina və kaşı ilə bəzədilmişdir. Səyyahın şəhadətinə 

görə həmin vaхt şəhərdə Əhməd paşa, Fərhad paşa, Gözəl Əli paşa, Cığaloğlu, 

Хadim Cəfər paşa cameləri və digər məscidlər olmuşdur. ХVII yüzillikdə 

Naхçıvan şəhərində İstanbul minarələrinə bənzər 33 minarə ucalırmış (12, s. 

236-237). 

XVII əsrin ortalarında Naxçıvanda olmuş fransız səyyahı Jan Tavernye 

Naхçıvan şəhərindəki məscidlərdən bəhs edərkən maraqlı məlumatlar verir. 

Naхçıvanın çoх böyük şəhərlərdən biri olması və Sultan Murad tərəfindən 

tamamilə dağıdılması, orada çoхlu miqdarda gözəl məscidlərin хarabalıqlarının 

görünməsi haqqında bəhs edən səyyah Naхçıvan memarlıq məktəbinin banisi, 

görkəmli memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçivani tərəfindən ХII əsrdə Naхçıvan 

şəhərindəki Atabəylər memarlıq kompleksində inşa edilmiş Came məscidi 

haqqında maraqlı məlumatlar təqdim edir. Səyyah Naхçıvan Came məscidinin 

möhtəşəmliyindən, gözəlliyindən söhbət açaraq onu Asiyanın ən möhtəşəm 

memarlıq abidələrindən biri kimi səciyyələndirmişdir: “Bu, Asiyanın ən yaхşı və 

gözəl məscidlərindən idi. Deyirlər ki, Nuhun qəbrinə yadigar olaraq bina 

edilmişdir” (7, s. 90). 

XIX əsr müəllifi V.Enqelqardt bu məscid haqqında yazır ki, bu türk 

mənşəli məscid yonulmuş daşdan tağları olan nəhəng bir tikilidir. Onun 

daxilində gözəl oyma izləri hələ də qalmaqdadır. Binanın bir hissəsi uçaraq 

tökülmüş, qalan hissəsi isə daim uçmaq təhlükəsi altındadır. Məsciddən 50 sajen 

aralıda, məscid kompleksinə daxil olan və hər biri 10 sajen ucalığında olan bir 

cüt minarəyə malik qapı vardır. Əvvəllər məscidlə qapı arasında çoxlu tikililər 

olsa da, indi onlar sıradan çıxmışlar və adamda elə fikir yaranır ki, həmin qapı 

yaxınlığındakı tək qülləyə (Möminə xatın türbəsinə-H.S.) məxsusdur (5, s. 337). 

Naхçıvan şəhərindəki məscidlərdən bəhs edən bəzi qaynaqlarda Qızıl 

Arslan camesi (cameyi-Qızıl Arslan) adlı məscidin adı çəkilir (2, s. 20). Ehtimal 

etmək olar ki, Əcəmi Əbubəkr oğlu Naхçıvani tərəfindən inşa edilmiş bu məscid 

fransız səyyahı J.Tavernyenin və rusiyalı müəllif V.Enqelqardtın haqqında bəhs 

etdiyi Came məscididir. Görünür, bu məscid Möminə хatın türbəsindən sonra, 

Atabəy Qızıl Arslanın zamanında tikilmiş və el arasında onun adı ilə 

tanınmışdır. Zaman keçdikcə əhali arasında məscidin adındakı şəxs adı – Qızıl 

Arslan unudulmuş və məscid sadəcə olaraq Came məscidi adlandırılmışdır.  

Şübhəsiz ki, digər memaqrlıq nümunələri kimi şəhərdəki məscidlərin də 

bir hissəsi baş verən müharibələr zamanı, bir qismi isə təbii qüvvələrin 

təsirindən zaman keçdikcə sıradan çıхmışdır. Biz onların bəziləri haqqında 

məlumatı orta əsr müəlliflərinin və tədqiqatçıların əsərlərindən alır, onların 

həcmi, memarlıq quruluşu, vəziyyəti və s. haqda faktları əldə edirik. ХVIII 

yüzilliyə aid qaynaqlarda ХVII əsr müəlliflərinin, o cümlədən Övliya Çələbinin 

haqqında məlumat verdiyi məscidlərin çoхunun adına rast gəlmirik. Osmanlı 

türkləri 1727-ci ildə Naхçıvan sancağında əhalini siyahıya alarkən ərazidəki 

məşhur camelərin vəqflərindən də bəhs etmiş, tərtib etdikləri “Dəftər”də bir neçə 

camenin adını çəkmişlər. “Naхçıvan sancağının müfəssəl dəftəri” adlanan həmin 

qaynaqda Naхçıvan şəhərində ancaq Sultan Murad və Həzrətpaşa camelərinin 

(6, s. 24-52) adları qeyd olunmuşdur. 
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Hazırda 4 məscid fəaliyyət göstərən Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində 

yeni, çox böyük bir məscid inşa olunur. İki minarəli, 15 günbəzli məscidin 

sahəsi 6400 kvadratmetrdir. Naxçıvan və Şərq memarlığı üslubunda inşa olunan 

məscidin günbəzlərinin hündürlüyü 12, minarələrinin hündürlüyü 40 metrdir. 

Eyni zamanda 5000 nəfərin ibadət edə biləcəyi məscidin qadın və kişilər üçün 

nəzərdə tutulmuş ibadət zalları və mədrəsəsi olacaqdır. Məscid kompleksində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Qazisi yanında Şura üçün ikimərtəbəli inzibati 

bina və ikimərtəbəli mərasim binası olacaqdır. İnzibati binada iş otaqları, 

tədbirlər zalı, kəbin otağı, kitabxana və bufet yerləşəcəkdir. Mərasim binasında 

isə kişilər və qadınlar üçün hər biri 224 yerlik iki zal, texniki otaqlar və 

dəstəmazxanalar fəaliyyət göstərəcəkdir. Hazırda məsciddə son tamamlama, 

ətrafda isə abadlıq işləri aparılır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək dövlət qayğısı ilə milli-mənəvi 

dəyərlərin qorunması, yaşadılması və təbliği istiqamətində ardıcıl şəkildə həyata 

keçirilən tədbirlərin çox möhtəşəm bir təzahürü kimi diqqəti cəlb edən bu 

məscid kompleksinin yaxın zamanlarda əhalinin istifadəsinə veriləcəyi 

gözlənilir.   
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РЕЗЮМЕ 

САБИР XАЛИЛОВ 

ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЧЕТЕЙ В ГОРОДЕ НАХЧЫВАН 
В статье говорится о возникновении основных мест богослужения у мусульман 

после принятия ислама – мечетей и их функциях. Также даѐтся информация о мечетях, 

возникших после принятия ислама в являющемся одним из древних культурных центров 

Азербайджана – Нахчыване. Рассказывается о мечети Джаме, построенной 

основоположником нахчыванской архитектурной школы Аджами Абубакр оглы 

Нахчывани, которой фотографии и сведения исследователей дошли до наших дней, а 

также о других мечетях, упоминающихся в средневековых источниках, но не дошедших 

до наших дней. Рассказывается о строительстве новой мечети в городе Нахчыван, как 
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продолжение последовательных мер по охране, увековечению и пропаганде национально-

духовных ценностей в Нахчыванской Автономной Республике. 

Ключевые слова: Корани-Керим, Азербайджан, Нахчыван, мечеть, мечеть Джаме. 

 

SUMMARY 

SABIR KHALILOV 

FROM HISTORY OF CREATION  OF MOSQUES IN NAKHCHIVAN CITY 

The article discusses the emergence of mosques and their functions with the adoption of 

Islam, the main place of worship for Muslims. There is also information about the establishment 

of mosques in Nakhchivan, one of the ancient cultural centers of Azerbaijan, after the adoption 

of Islam. The Came Mosque, built by the founder of the Nakhchivan School of Architecture, 

Ajami Abubakr oglu Nakhchivani, whose photographs and researchers have come down to us, 

speaks of mosques mentioned in medieval sources, but not as far as us. The article also provides 

information about the new mosque being built in Nakhchivan as a continuation of the measures 

taken to protect, survival and promote national and spiritual values in the Nakhchivan 

Autonomous Republic.  

Keywords: Holy Quran, Azerbaijan, Nakhchivan, mosque, Jame mosque. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA SUVARILAN TORPAQLARIN 

EKOLOGĠYASI 
 

Məqalədə mövzunun aktuallığı, tədqiqat obyekti, məqsədi, material metodikası və ərazidə 

torpaqların öyrənilməsi məqsədilə gedilən ekspedisiyaların istiqamətləri haqqında məlumat 

verilir. Ġlk növbədə aparılmıĢ ekspedisiyalar nəticəsində əldə olunmuĢ materiallar əsasında 

muxtar respublikada suvarılan torpaqların ekoloji Ģəraiti və onun münbitliyini pozan təbii, 

antropogen amillər öyrənilmiĢdir. AparılmıĢ tədqiqatlar nəticəsində ərazidə suvarılan 

torpaqların münbitliyinin artırılması üçün ərazinin ekocoğrafi Ģəraiti (relyef, iqlim, hidroloji və 

hidrogeoloji, bitki və heyvanlar aləmi, antropogen təsir və s.), deqradasiya prosesləri (ĢorlaĢma, 

eroziya, bataqlıqlaĢma və s.), morfoloji, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, 

kadastr yarımrayonları üzrə təsərrüfatların ixtisaslaĢdırılmasını dəqiq aparması və aqrotexniki 

qaydalara düzgün əməl olunması qaydalarını həyata keçirmək üçün nəzəri məsələlər məqalədə 

öz əksini tapmıĢdır.  

Nəticədə muxtar respublikada suvarılan torpaqlardan səmərəli istifadə etmək məqsədilə 

bir neçə təklif və tövsiyələr verilmiĢdir 

Açar sözlər: torpaq kadastrı, coğrafi amillər, torpaq, bonitet, torpağın bonitirovkası, 

torpağın ekoloji qiymətləndirilməsi 
 

ĠĢin aktuallığı. Torpaq insan həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən təbii 

ehtiyatlardan biridir. Torpaq mühitini nəinki torpaqşünaslar öyrənməklə, hətta 

bütün insanlar onu göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Aparılmış torpaq 

tədqiqatlarının istiqamətindən asılı olmayaraq, bütünlükdə hamısı torpaq 

mühitinin qorunmasına və münbitliyinin artırılmasına xidmət edir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumi torpaq fondu 550275 hektar 

təşkil edir (01.01.2020). Bunun 479477 hektarı təsərrüfata yararlı, o cümlədən, 

162391 ha əkinə yararlı, 18409 hektarı həyətyanı, meşə, park və kolluqları, 

56823 hektarı isə çılpaq qayalıqlar, daşlı-çınqıllı sahələr və şoranlıqlardır. Bu 

sahələr demək olar ki, kənd təsərrüfatında istifadə olunmur. Əkinə yararlı torpaq 

sahələrindən cəmi 63405,0 ha əkin və çoxillik əkmələr altında, qalan 102371,5 

ha isə biçənək, örüş otlaq kimi istifadə olunur. Rəqəmlərdən göründüyü kimi 

muxtar respublika dağlıq region olduğundan əkinə yararlı torpaq sahələri azlıq 

təşkil edir. Muxtar respublikasında əkinəyararlı 164279 ha torpaq sahəsinin cəmi 

63405,0 ha (37 %) əkinaltında suvarılır, lakin, qalan 63%-dən istifadə olunmur.  

Məhz, bu baxımdan muxtar respublikanın əkinəyararlı 164279 ha torpaq 

sahəsinin cəmi 63405,0 ha (37 %) təşkil edən mədəni bitkilər altında suvarılan 

torpaqlarda tədqiqatların aparılması aktualdır. 
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mailto:sahib-haciyev@mail.ru


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 

Tədqiqat obyekti. Tədqiqat obyekti kimi Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında suvarılan torpaq sahələri götürülmüşdür. Bu region şimal, şimal-qərb və 

şimal-şərqdən Ermənistan Respublikası, cənub-qərbdən Türkiyə Respublikası, 

cənub-qərb və şərqdən isə İran İslam Respublikası ilə sərhədlənir.  

Tədqiqatın məqsədi. Muxtar respublikada suvarılan torpaqların ekcoğrafi 

şəraitini və onun münbitliyini pozan təbii, antropogen amillər öyrənməkdir. Bu 

məqsədə nail olmaq üçün planlaşdırılan məsələlərin həll olunması qarşıya 

qoyulmuş və həll olunmuşdur. 

Tədqiqatın metodikası. Mövzuya aid ədəbiyyat, çöl materialları 

toplanılmış və işin metodikası hazırlanmışdır. Mövzu işlənərkən tarixin ayrı-ayrı 

inkişaf mərhələlərində xarici ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvan 

MR-də torpaq-bitki tədqiqatları aparan alimlərin monoqrafiya, metodik vəsait, 

xəritə materialları və müasir tələblərə cavab verən iş təcrübələrindən istifadə 

olunmuşdur. Mövzunun yerinə yerinə yetirilməsində ədəbiyyat materialları ilə 

bərabər əsas məsələlərdən biri də çöl materiallarının toplanmasıdır. Bu məqsədlə 

muxtar respublikada suvarılan torpaqların ekoloji şəraitini və onun münbitliyini 

pozan təbii, antropogen amillərin öyrənilməsi üçün əraziyə bir neçə istiqamətdə 

ekspedisiyalar təşkil olunmuşdur. 

Ekspedisiyalar nəticəsində muxtar respublikanın əkinəyararlı 164279 ha 

torpaq sahəsinin cəmi 63405,0 ha (37 %) təşkil edən suvarılan torpaqların 

mədəni bitkilər (taxıl və yonca) üzrə müşahidələr aparılmışdır. Müşahidələr 

əsasında deqradasiya uğramış (şoranlıq, eroziya, bataqlıqlaşma, daşlıq, kol-kos 

basmış sahələr və s.), suvarılan torpaq sahələrinə diqqət yetirilmişdir. Eyni 

zamanda və tədqiqat obyektində mədəni bitkilərin ekoloji mühiti və 

məhsuldarlığı öyrənilərək, torpaq-bitki nümunələri götürülərək laboratoriyaya 

gətirilmişdir. Gələcəkdə muxtar respublikanın əkinəyararlı suvarılan torpaq 

sahələrindən səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm 

İstehsalat Birliyinin “Aqrokimya, torpaqşünaslıq və torpaqların kütləvi 

analizləri” laboratoriyasında analiz olunmuşdur (Şəkil 1,2,3,4,5,6). 

 

                      
 

Şəkil 1. Sədərək inzibati rayonunda, Sədərək düzünün cənub hissəsində 

Araz çayına yaxın olan sahələrində deqradasiya prosesləri  
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Şəkil 2. Şərur inzibati rayonun Maxta kəndinin taxıl əkin sahələrində 

məhsuldarlığın öyrənilməsi  

 

 
Şəkil 3. Şərur inzibati rayonun Maxta kəndinin Yonca əkin sahələrində  

məhsuldarlığın öyrənilməsi  

 

                                 
 Şəkil 4. Ordubad inzibati rayonun Düylün çayının yuxarı axarında 

Məzrə kəndinin suvarılan torpaq sahələrində kartof və kələm əkin sahələri  

 

 
Şəkil 5. Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm İstehsalat Birliyinin 

təcrübə sahəsində pomidor bitkisi altında torpaqdan nümunələrin götürülməsi  
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 Şəkil 6. AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitunun “Torpaq 

ehtiyatları” laboratoriyasında torpaq və bitki nümunələrinin analizə hazırlanması  

 

Təhlil və müzakirə. Muxtar respublikada torpaq mühitinin qorunması ilə 

bərabər, daha çox önəm verən suvarılan torpaqların da ekoloji mühitinin 

qorunması əsas məsələlərdən biri sayılır. Bu məqsədlə, muxtar respublikanın 

düzənlik, dağətəyi və dağlıq ərazilərində aparılmış ekspedisiyalar nəticəsində 

boz, boz-çəmən, subasar allüvial, tünd-boz, açıq-şabalıdı (qəhvəyi), şabalıdı 

(qəhvəyi), dağ-şabalıdı (qəhvəyi), şabalıdı (qəhvəyi), dağ-boz şabalıdı (qəhvəyi), 

bozqır dağ-çəmən və dağ-çəmən torpaqları müəyyənləşdirilmiş, tip və yarım 

tipləri üzrə qruplaşdırılmışdır. 

Eyni zamanda 2020-ci ilin iyun-avqust aylarında muxtar respublikanın 

suvarılan torpaqlarına təşkil olunmuş ekspedisiyalar nəticəsində torpaq və bitki 

nümunələri götürülmüş sahələrin ətrafında yayılan mədəni bitkilərin 

məhsuldarlığı da öyrənilmişdir (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1 

Naxçıvan MR-də müəyyən olunmuş sahələrində 2020-ci ilin məlumatlarına dair 

mədəni bitkilərin məhsuldarlığı (s/ha) 

 

№ Torpaqların adı Taxıl Yonca 

1. Dağ-şabalıdı (qəhvəyi) 50-55 125-130 

1. Şabalıdı (qəhvəyi) 45-50 120-125 

2. Subasar allüvial 40-45 100-120 

3. Açıq-şabalıdı (qəhvəyi) 35-40 90-100 

4. Tünd-boz 30-35 80-90 

5. Boz-çəmən 25-30 70-80 

6. Bozqırlaşmış dağ-çəmən 20-25 60-70 

 

Cədvəl 1-in məlumatlarından aydın olur ki, Naxçıvan MR-də müəyyən 

olunmuş sahələrdə 2020-ci ilin məlumatlarına suvarılan torpaqlarda taxıl və 

yonca bitkilərinin məhsuldarlığı (s/ha) dağ-şabalıdı (qəhvəyi), şabalıdı (qəhvəyi) 

və subasar allüvial torpaqlarda ən yüksək, boz-çəmən və bozqırlaşmış dağ-

çəmən torpaqlarında aşağı olmuşdur. 
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Ərazidə torpaqların mədəni bitkilər altında məhsuldarlığının qiymətləndi-

rilməsində ilə bərabər, onların fiziki-coğrafi şəraitinə (relyef, geoloji və geomor-

foloji quruluşu, iqlim şəraiti, hidroloji və hidrogeoloji şəraiti, bitki və heyvanlar 

aləmi və s.) də diqqət yetirilmişdir. 

Naxçıvan MR-də olan əkinaltı suvarılan torpaqların demək olar ki, əsas 

hissəsi Şərur inzibati rayonun ərazisinə düşür. Ərazinin mürəkkəb relyef 

şəraitinə malik olan dağlıq ərazi olduğuna görə muxtar respublikanın digər 

regionları kimi, burada da əkinəyararlı torpaq sahələri azlıq təşkil edir. Diğər 

tərəfdən ərazinin kontinental iqlim şəraiti torpaqların deqradasiyasına, eroziya və 

şorlaşma proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur.  

Muxtar respublikada suvarılan torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafı 

əsasən intensiv amillər hesabına təmin olunur. Yüksək məhsuldarlığı olan toxum 

sortlarının, gübrələrin dövlət dəstəyi ilə alınaraq torpaq mülkiyyətçilərinə 

çatdırılması, suvarma sistemlərinin müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi və ya 

yenidən qurulması, ən müasir texniki avadanlıqların lizinq yolu ilə fermerlərin 

istifadəsinə verilməsi və digər bu kimi tədbirlər kənd təsərrüfatı istehsalının 

artımına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.  

100 milyon kubmetr tutumu olan Heydər Əliyev su anbarının ölkə 

prezidentinin himayəsi ilə tikilib istifadəyə verilməsi nəticəsində 16 min 800 

hektara yaxın sahənin suvarılması təmin olunmuş, 6919 hektar yeni torpaq 

sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilmişdir. Hazırda muxtar respublikada həyata 

keçirilmiş aqrar islahatların nəticəsində özəl mülkiyyətə əsaslanan aqrar 

münasibətlərin formalaşması prosesinin ilk mərhələsi başa çatdırılmışdır. Qeyd 

olunan proseslərin keyfiyyətcə daha yüksək mərhələyə keçidini, müasir tipli 

aqrar-sənaye sektorunun formalaşmasını təmin etmək məqsədilə sistemli 

tədbirlər görülməkdədir. Bu mühüm tədbirlərdən mütəşəkkil ticarətin təşkilinin 

dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, əsas ərzaq məhsullarının zəruri səviyyədə 

istehsal olunmasına şəraitin yaradılması, yerli və xarici mənşəli ərzaq 

məhsullarının keyfiyyətinə səmərəli nəzarət mexanizminin tətbiqi və ərzaq 

bazarında ekoloji, sanitar, baytar və fitosanitar tələblərinə cavab verməyən 

məhsul və xidmətlərin qarşısının alınması, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

ixracına dövlət himayəsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə 

güzəştli kreditlərin, lizinq obyekti olan texnikaların verilməsi hazırda daha çox 

önəm verilən istiqamətlərdəndir. 

Növbəti cədvəldə isə muxtar respublikada 1995-ci ildən 2020-cı illər 

ərzində kənd təsərrüfatında əkinçiliyin quruluşuna və əkin sahələrinin 

dinamikasına (ha) diqqət yetirilmişdir. 

1995-ci ildən 2020-cı illər ərzində kənd təsərrüfatında əkinçiliyin 

quruluşuna diqqət yetirdikdə aydın olur ki, suvarılan torpaqlarda dənli və dənli 

paxlalalı bitkilərin əkin sahəsi 20715,0 hektardan 39374,0 hektara, texniki 

bitkilər 1796 hektardan, 203,1 hektara yenmiş, kartof bitkisi isə 200 hektardan 

3241 hektara, bostan bitkiləri 128 hektardan 2266 hektara, yem bitkiləri isə 

10666 hektardan 12875,9 hektara kimi artmışdır (Cədvəl 2).  
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Cədvəl 2 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin sahələri, hektarla 
İllər Dənli və 

dənli 

paxlalılar 

(qarğıdalı 

daxil 

olmaqla) 

Tərəvəz Kartof Bostan 

bitkiləri 

Yem 

bitkiləri  

Texniki 

bitkilər 

Cəmi 

əkin 

sahəsi 

1995 20715.0 210 200 128 2427.6 1796 25476.6 

2000 15275.0 4863 1451 2465 10666 2395 37104.0 

2005 26764.0 5686 1990 2844 9767 1759 48810.0 

2010 36738.2 6006 2740.5 2819 8943.1 1957.4 59204.2 

2015 39435.0 6131 2967 2753 9859 269 61414.0 

2017 35436.0 6170 3183 2772 13676 294 61531.0 

2020 39374,0 6183 3241 2266 12871,9 203,1 63405,0 

 

Cədvəl 2-dəki rəqəmlərin təhlilindən aydın olur ki, muxtar respublikada 

cəmi əkin sahəsi 1995-ci ildən 2020-ci ilə qədər artaraq, 1995-ci ildə 25476,6 

hektardan, 2000-ci ildən 37104, 2005-ci ildə 48810, 2010-cu ildə 59204, 2015 ci 

ildə 61414, 2020-ci ildə isə 63405, 0 hektar olmuşdur. 

Muxtar respublikada taxılçılıq digər kənd təsərrüfat bitkilərinin əkin 

sahələrinə nisbətən daha çoxdur. Taxılçılığın əkin sahələri Tənənəm, Kəngərli, 

Yaycı, Süst, Pircuvar, Türkeş maili düzənliklərində, Lizbirt, Ərəzin, Badamlı, 

Şahbuz, İydəli çökəkliklərində, Buzqov düzəlmə səthində geniş yayılmışdır.  

Beləliklə, muxtar respublikada o, cümlədən Arazboyu düzənliyinin 

qədimdən müasir dövrə kimi müxtəlif illərdə əkinçiliyin tarixi öyrənilərək, 

nəticələri təhlil olunmuşdur. Elmi-tədqiqat işlərindən alınmış dəyərli nəticələr 

ərazidə torpaq mühitinin qorunmasında, torpaq xəritələrinin çəkilməsində, 

torpaqların kənd təsərrüfatı bitkiləri altında səmərəli istifadə olunması üçün 

ekoloji qiymətləndirilməsi və münbitlik modellərinin qurulmasında istifadə 

olunur. 

Nəticədə, apardığımız tədqiqatlar əsasında müəyyən etmək olar ki, 

regionda suvarılan torpaq sahələri aqrar sektorun inkişaf etdirilməsində əsas rol 

oynayır. Ona görə də ərazidə suvarılan torpaq sahələrinin ekoloji mühitini 

qorumaq və ondan mədəni bitkilər altında səmərəli istifadə olunması üçün ilk 

növbədə aqrotexniki qaydalara, torpaq-iqlim şəraitinə uyğun təsərrüfatların 

ixtisaslaşdırılmasını düzgün aparmaq və torpaq istifadəçilərini marifləndirmək 

daimi olaraq ön planda durmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМЕТ ГАСАНОВ,  САХИБ ГАДЖИЕВ  

ЭКОЛОГИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ НАХЧИВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

В статье представлена информация об актуальности темы, объекте исследования, 

цели, методологии материалов и направлениях экспедиций по изучению почвы в данной 

местности. В первую очередь на основе материалов, полученных в результате экспедиций, 

изучались экологическое состояние орошаемых почвы в автономной республике и 

природные, антропогенные факторы, нарушающие ее плодородие. В результате 

исследования эко-географические условия территнн (рельеф, климат, гидрологические и 

гидрогеологические, флора и фауна, антропогенное воздействие и др.), Деградационные 

процессы (засоление, эрозия, заболачивание и др.), Морфологические, физические и 

химические свойства отражены в статье для выполнения правил точной специализации 

хозяйств в кадастровых подразделениях и правильного соблюдения агротехнических 

правил с учетом химических свойств. 

В результате было сделано несколько предложений и рекомендаций по 

эффективному использованию под посевными почвами в автономной республике. 

Ключевые слова: земельный кадастр, географические факторы, почва, бонитет, 

оценка земель, экологическая оценка почвы. 

 

SUMMARY 

ISMET HASANOV, SAHIB HAJIYEV  

ECOLOGY OF IRRIGATED SOILS IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS  

REPUBLIC 

The article provides information on the relevance of the topic, the object of research, 

purpose, material methodology and directions of expeditions for studying the lands in the area. 

First of all, on the basis of materials obtained as a result of expeditions, the ecological conditions 

of irrigated lands in the autonomous republic and natural, anthropogenic factors that violate its 

fertility were studied. As a result of the research, eco-geographical conditions of the area (relief, 

climate, hydrological and hydrogeological, flora and fauna, anthropogenic impact, etc.), 

degradation processes (salinization, erosion, swamping, etc.), morphological, physical and 

chemical properties are reflected in the article for the implementation of the rules of accurate 

specialization of farms in the cadastral subdivisions and the correct observance of agro-technical 

rules, taking into account the chemical properties. 

As a result, several proposals and recommendations were made for the efficient use of 

irrigated lands in the autonomous republic. 

Key words: Soil cadastre, geographical factors, soil, bonitet, land valuation, ecological 

assessment of soil 
 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ABġERON YARIMADASINDA SUTKALIQ MAKSĠMAL YAĞINTILARIN AYLAR 

ÜZRƏ PAYLANMASI  
 

 Məqalə AbĢeron yarımadasında maksimal sutkalıq yağıntıların aylar üzrə 

təkrarlanmasına və onların orta kəmiyyətinin dəyiĢməsinin təhlilinə  həsr olunmuĢdur. Müəyyən 

olunmuĢdur ki, baxılan yağıntı göstəricisi payız aylarında daha tez-tez təkrarlanır, ən az 

təkrarlanmalar isə yay ayları üçün səciyyəvidir. GöstərilmiĢdir ki, 1991-2018-ci illərdə 1961-

1990-cı illərlə müqayisəsdə yaz aylarında sutkalıq maksimal yağıntıların təkrarlanması azalmıĢ, 

payız aylarında isə əksinə artmıĢdır. Sutkalıq maksimal yağıntı sıralarında müxtəlif iĢarəli 

trendlər aĢkar olunmuĢdur, lakin onların yalnız üçü statistik baxımdan əhəmiyyətlidir. Bu 

trendlər  yağıntıların orta aylıq kəmiyyətlərində də öz əksini tapmıĢdır.  

Açar sözlər: maksimal sutkalıq yağıntılar, təkrarlanma, histoqram, stasionarlıq, xətti 

trend, statistik əhəmiyyətlilik  
 

Leysan yağışlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə ziyan vurur, şəhər 

təsərrüfatının işində, xüsusilə  yağış sularının kənarlaşdırılmasında çətinliklər 

yaradır. İqlim proyeksiyalarına görə böyük ehtimalla, gələcəkdə güclü yağışlar 

daha tez-tez təkrarlanacaq və onların şiddətliyi artacaqdır (Изменение 

климата..., 2008). Doğurdan da, son bir neçə onilliklərdə baş verən iqlim 

dəyişmələri şəraitində leysan yağışları və onların əmələ gətirdiyi yağış 

daşqınlarının sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır (Mahmudov, 2018). 

Leysan yağışların əsas göstəricilərindən biri maksimal sutkalıq yağıntıların 

miqdarıdır. Azərbaycanda  maksimal sutkalıq yağıntıların ölkə ərazisi üzrə 

paylanma qanunauyğuluqları yağış daşqınlarının formalaşması aspektində daha 

yaxşı öyrənilmişdir (Мамедов, 1989). Son dövrdə maksimal sutkalıq 

yağıntıların öyrənilməsinə kifayət qədər diqqət yetirilməmişdir. 

Məqalənin əsas məqsədi Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən 

meteoroloji müşahidə məntəqələrinin məlumatlarından istifadə etməklə, 

maksimal sutkalıq yağıntıların aylar üzrə təkrarlanmasını və orta aylıq 

kəmiyyətlərinin dəyişməsini  təhlil etməkdir. 

Material və metodlar 

Tədqiqatda Abşeron yarımadasında yerləşən 4 meteoroloji müşahidə 

məntəqəsinin (Bakı, Maştağa, Pirallahı və Sumqayıt) sutkalıq maksimal 

yağıntılar haqqında məlumatlarından istifadə olunmuşdur (cədvəl 1).  

 

Cədvəl 1. Müşahidə məntəqələri haqqında məlumat 
Məntəqə Məntəqənin mütləq 

yüksəkliyi, m 

MüĢahidə illəri MüĢahidə 

illərinin sayı 

Bakı -1 1961-2018 58 

Maştağa 28 1961-1964, 1966-1969, 1972-2018 55 

Pirallahı -24 1961-1964, 1966-1969, 1972-1975, 

1977-1989, 1992-1999, 2002-2018 

50 

Sumqayıt -19 1961-1964, 1966-1970, 1972-2018 56 
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Müşahidə məlumatları 1961-2018-ci illəri əhatə edir. Maksimal sutkalıq 

yağıntıların aylar üzrə təkrarlanması və yağıntıların orta aylıq kəmiyyətlərinin 

dəyişməsinin təhlili  1961-1990 və 1991-2018-ci illəri əhatə etməklə iki dövr 

üçün müqayisə üsulu ilə yerinə yetirilmişdir. Müşahidə sıralarının stasionarlığı 

xətti trend üsuluna görə qiymətləndirilmişdir (Сикан, 2007).  

Tədqiqatın Ģərhi 

  Sutkalıq yağıntı maksimumlarının  aylar  üzrə paylanması. Müşahidə 

dövrlərinin kifayət qədər uzun olduqlarını nəzərə alaraq, yağınrıların aylar üzrə 

təkrarlanmasının təhlili iki dövr üçün yerinə yetirilmişdir: 

1. 1961-1990-cı illər. Bu dövr Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı 

(WMO-No. 49) tərəfindən iqlim dəyişmələri öyrənilərkən baza dövrü kimi 

tövsiyyə edilmişdir. 

2. 1991-2018-ci illər. Bu dövr iqlim dəyişmələri baş verən müqayisə 

dövrdür.  

Əsas müqayisə dövrlərinin (1961-1990 və 1991-2018-ci illər) 

davamiyyətləri təxminən eynidir və müvafiq olaraq 30 və 28 il təşkil edir. 

Birinci dövrdə 4 məntəqə üzrə müşahidə illərinin ümumi sayı 108, ikinci dövr 

üçün isə 108-ə bərabərdir. Bu fərq, bəzi illərdə və ya  aylarda müşahidələrin 

aparılmaması ilə əlaqədardır. 

Hər iki dövr üçün ayrılıqda müşahidə məntəqələrinin (4 məntəqə) 

məlumatlarına görə sutkalıq maksimal yağıntıların aylar üzrə təkrarlanmalarının 

mütləq sayları hesablanmışdır. Sonra hər dövr üçün   təqvim aylarıı üzrə alınmış  

alınmış müvafiq təkrarlamaların mütləq sayları toplanmış və onların nisbi sayları 

(%-lə) təyin edilmişdir. Alınmış nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.  

 

Cədvəl 2. AbĢeron yarımadasında sutkalıq maksimal yağıntıların aylar üzrə 

paylanması 

Dövrlər 

Təkrar- 

lamamarın 

sayı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cəmi 

1961-1990 
Say 8 3 12 14 9 1 1 5 11 18 19 7 108 

% 7,4 2,8 11,1 13,0 8,3 0,9 0,9 4,6 10,2 16,7 17,6 6,5 100 

1991-2018 
Say 5 10 6 8 1 0 1 1 20 23 21 14 110 

% 4,5 9,1 5,5 7,3 0,9 0,0 0.9 0,9 18,2 20,9 19,1 12,7 100 

1961-2018 
Say 13 13 18 22 10 1 2 6 31 41 40 21 218 

% 6,0 6,0 8,2 10,1 4,6 0,5 0,9 2,8 14,2 18,8 18,3 9,6 100 

 

 Bu cədvəldəki məlumatlara görə aylar üzrə təkrarlanmaların saylarını əks 

etdirən histoqram qurulmuşdur (şəkil 1). 
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ġəkil 1. AbĢeron yarımadasında sutkalıq maksimum yağıntıların aylar üzrə 

təkrarlanmalarının sayı 

Histoqramdan göründüyü kimi, baxılan dövrlərdə sutkalıq maksimal 

yağıntılar payız aylarında daha tez-tez təkrarlanır. Yaz aylarında da 

təkrarlanmaların sayı nisbətən çoxdur. Ən az təkrarlanmalar isə yay ayları, 

xüsusilə iyun-iyul ayları üçün səciyyəvidir. 

Son dövrdə (1991-2018)  baza dövrü (1961-1990) ilə müqayisədə yaz 

aylarında sutkalıq maksimal yağıntıların təkrarlanması azalmış (cəmi 18,1 %), 

payız aylarında isə əksinə artmışdır (cəmi 13,7 %). Dekabr və fevral aylarında 

da artım baş vermişdir.  May və avqust aylarında təkrarlanmaların sayı azalmış, 

iyun və iyul aylarında isə demək olar ki, dəyişiklik baş verməmişdir. 

 1961-1990-cı illərdə təkrarlanmaların maksimumu noyabr, 1991-2018-ci 

illərdə isə oktyabr ayında qeydə alınmışdır. 

Beləliklə, Abşeron yarımadasında son dövrdə sutkalıq maksimal 

yağıntıların ildaxili paylanması dəyişmişdir və çox güman ki, bu iqlim 

dəyişmələri ilə əlaqədardır. 

 Sutkalıq maksimal yağıntı sıralarının stasionarlığının yoxlanması. 

Müşahidə sıralarının stasionarlığı xətti trend üsulu ilə qiymətləndirilmişdir (şəkil 

2-3). Bunun üçün üçün Pmax,sut = f(t) asılılığının seçmə korrelyasiya əmsalının 

əhəmiyyətlilik meyarından istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı şərt ödənildikdə 

trendin olmaması haqqında hipotez qəbul edilmişdir (Сикан, 2007):  

| |       ,                                                                 (1) 

burada   t2α  - 2α = 5%; əhəmiyyətlilik səviyyəsində Styudent statistikasının 

nəzəri qiyməti;  

R – korrelyasiya əmsalının standart xətasıdır və aşağıdakı düstura görə 

hesablanır: 

   √
    

   
,                                                                  (2) 

burada R - Pmax,sut = f(t) asılılığının seçmə korrelyasiya əmsalı; n – sıranın 

uzunluğudur. 

Şəkil 2 və 3-də maksimal sutkalıq yağıntıların  xətti trendərinə misallar 

göstərilmişdir.   
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Şəkil 2. Pirallahı meteoroloji məntəqəsində fevral ayı üçün  sutkalıq 

maksimal yağıntılarının  xətti trendi   

 

 
 

Şəkil 3. Maştağa meteoroloji məntəqəsində aprel ayı üçün sutkalıq 

maksimal yağıntılarının  xətti trendi   

Qiymətləndirmənin ardıcıllığı Bakı məntəqəsinin məlumatlarından istifadə 

edilməklə cədvəl 3-də verilmişdir.  

 

y = 0,0433x + 6,189 
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Cədvəl 3. Maksimal sutkalıq yağıntı sıralarında xətti trendlərin 

əhəmiyyətliliyinin 2α = 5% əhəmiyyətlilik səviyyəsində  yoxlanması (Bakı 

məntəqəsi) 

Aylar R R |R|/R t2α=5% H0: |R|/R < t2α Trendin işarəsi 

I 0,29 0,13 2,30 2.01 yox ++ 

II 0,29 0,13 2,28 2.01 yox ++ 

III 0,04 0,13 0,28 2.01 hə 0 

IV 0,13 0,13 1,00 2.01 hə - 

V 0,16 0,13 1,20 2.01 hə - 

VI 0,09 0,13 0,68 2.01 hə - 

VII 0,25 0,13 1,93 2.01 hə + 

VIII 0,15 0,13 1,11 2.01 hə - 

IX 0,12 0,13 0,93 2.01 hə + 

X 0,37 0,12 2,97 2.01 yox ++ 

XI 0,13 0,13 0,95 2.01 hə + 

XII 0,20 0,13 1,51 2.01 hə + 

Qeyd: hə -- müşahidə sırasının stasionarlığı haqqında fərziyyə təkzib 

olunmur; yox – bu fərziyyə təkzib olunur; + trend müsbət işarəlidir; - trend 

mənfi işarəlidir; 0 – trend yoxdur; ++ trend statistik baxımdan əhəmiyyətlidir. 

Qalan üç məntəqə üçün də müşahidə sıralarının stasionarlığı bu qayda ilə 

yoxlanılmışdır. Cədvəl 4-də Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən 

meteoroloji müşahidə məntəqələrinin aylar üzrə sutkalıq maksimal yağıntı 

sıralarında xətti trendlərin qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirilmiş nəticələri 

verilmişdir. 

Cədvəl 4. Sutkalıq maksimal yağıntı sıralarında xətti trendlər 
Məntəqə Aylar üzrə trendin işarəsi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Bakı ++ ++ 0 - - - + - + ++ + + 

Maştağa + + - - - - + - + + - + 

Pirallahı + + 0 - - - + - + - - + 

Sumqayıt 0 0 0 0 - - 0 - 0 + - - 

Cədvəl 4-dən görünür ki, aylar üzrə sutkalıq maksimal yağıntı sıralarında  

(cəmi 48 sıra) müxtəlif işarəli trendlər aşkar olunmuşdur: 19 müsbət işarəli, 21 

mənfi işarəli,  8 sırada isə xətti trend yoxdur. Müsbət və mənfi işarəli trendlərin 

sayı demək olar ki, eynidir.  

  Aşkar edilmiş 40 trenddən yalnız 3-ü statistik baxımdan əhəmiyyətlidir. 

Belə trendlərin hər 3-ü müsbət işarəlidir və onlar eyni bir məntəqə-Bakı məntə-

qəsi üçün yanvar, fevral və oktyabr aylarının müşahidə sıraları üçün səciyyəvi-

dir. 

Bakı, Maştağa və Pirallahı məntəqlərində qış aylarının hər üçü, həmçinin 

iyul və sentyabr ayları üçün trendlər müsbətdir. Bu üç məntəqədə aprel, may, 

iyun və avqust aylarında isə, əksinə  sutkalıq maksimal yağıntılar azalmışdır. 

Xətti trend olmayan sıraların əksəriyyəti (6 sıra) Sumqayıt məntəqəsinə aitdir. 

Bu məntəqədə yalnız oktyabr ayında zəif artım qiydə alınmışdır. Qalan 5 ayda 

isə sutkalıq maksimal yağıntı sıraları üçün azalma tendensiyası səciyyəvidir.   

  Beləliklə, müəyyən olunmuşdur ki, Abşeron yarımadasında qış aylarında 

(dekabr –fevral) sutkalıq maksimal yağıntılar əsasən artır, mart ayında artımdan 
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azalmaya doğru keçid müşahidə olunur və demək olar ki, trend yoxdur, aprel – 

iyun aylarında yağıntılar azalır, iyul ayında yenidən artır, lakin avqustda azalır. 

Sentyabr – oktyabr ayları üçün əsasən artım, noyabr üçün isə azalma 

səciyyəvidir. 

Sutkalıq maksimal yağıntıların orta aylıq qiymətlərinin dəyişməsinin 

təhlili. Bu iqlim göstəricisinin orta kəmiyyətinin aylar üzrə dəyişməsinin təhlili  

1961-1990 və 1991-2018-ci illər üçün yerinə yetirilmişdir. İqlim dəyişmələrini 

qiymətləndirmək üçün əsas baza dövrü kimi 1961-1990-cı illər qəbul edilmişdir 

(WMO-No. 49). Alımış nəticələr cədvəl 5-də təqdim  olunmuşdur.  

Bu cədvəldən göründüyü kimi, baxılan məntəqələrin dördündə də sutkalıq 

maksimal yağıntıların orta aylıq qiymətlərinin dəyişməsində ümumi 

qanunauyğunluq var. Bütün məntəqələrdə yanvar, fevral, iyul və sentyabr 

aylarında orta aylıq qiymətlər artmışdır. Oktyabr ayında Pirallahı məntəqəsi, 

dekabr ayında isə Sumqayıt məntəqəsi istisna olunmaqla, qalan mətəqələrdə 

yenə də artım qeydə alınmışdır. Ümumiyyətlə, yağıntıların orta aylıq 

qiymətlərinin artımı o qədər də böyük deyildir və əksər hallarda 10%-ə qədərdir. 

Cəmi üç  halda artım 20%-dən böyük olmuşdur: oktyabr ayında Bakı 

məntəqəsində (23,6%), sentyabrda Sumqayıt məntəqəsində  (22,6%) və Pirallahı 

məntəqəsində (20,8%).  

Cədvəl 5. Sutkalıq maksimal yağıntıların orta aylıq qiymətlərinin dəyiĢməsi 

Dövrlər 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bakı məntəqəsi 

1961-1990 9,11 8,64 11,7 12,9 10,1 5,47 1,46 4,82 11,1 10,9 14,3 9,83 

1991-2018 11,9 12,5 10,2 10,2 7,23 4,90 4,00 3,71 14,0 19,20 17,6 12,7 

Fərq 
mm 2,82 3,80 -1,39 -2,71 -2,86 -0,57 2,55 -1,11 2,87 8,29 3,32 2,86 

% 8,02 10,8 3,96 7,72 8,13 1,61 7,25 3,17 8,17 23,6 9,45 8,14 

MaĢtağa məntəqəsi 

1961-1990 10,4 8,73 12,8 13,2 9,61 7,08 1,84 5,23 12,7 17,1 16,6 11,4 

1991-2018 12,0 10,7 9,53 9,97 7,89 4,30 4,32 4,11 17,2 19,1 14,1 12,7 

Fərq 
mm 1,63 1,99 -3,23 -3,20 -1,72 -2,78 2,48 -1,12 4,55 2,00 -2,54 1,32 

% 5,69 6,96 11,3 11,2 6,02 9,74 8,67 3,92 16,0 6,99 8,89 4,62 

Pirallahı məntəqəsi 

1961-1990 6,01 6,81 10,7 10,1 8,72 4,45 2,06 4,61 7,92 12,0 11,9 9,98 

1991-2018 6,81 8,19 10,3 8,10 6,13 4,14 3,91 2,22 11,8 11,6 9,37 10,3 

Fərq 
mm 0,80 1,38 -0,40 -1,95 -2,60 -0,31 1,84 -2,39 3,93 -0,40 -2,57 0,32 

% 4,26 7,32 2,10 10,3 13,8 1,64 9,77 12,7 20,8 2,10 13,6 1,67 

Sumqayıt məntəqəsi 

1961-1990 8,79 9,02 8,63 13,0 8,22 6,28 2,27 6,12 12,0 11,9 14,5 9,31 

1991-2018 9,37 9,96 8,33 11,2 7,75 6,07 2,56 4,67 13,9 14,7 14,2 7,70 

Fərq 
mm 0,58 0,94 -0,29 -1,80 -0,47 -0,21 0,29 -1,44 1,89 2,87 -0,28 -1,61 

% 4,56 7,40 2,32 14,2 3,71 1,67 2,27 11,4 14,9 22,6 2,21 12,7 
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Bütün məntəqələrdə yaz aylarının hər üçündə, həmçinin iyun və avqust 

aylarında sutkalıq maksimal yağıntıların orta aylıq qiymətləri azalmışdır. Noyabr 

ayında Bakı məntəqəsi istisna olunmaqla yenə də azalma baş vermişdir. Bu 

azalmaların qiymətləri artmalarla müqayisədə kiçikdir və 15%-i ötmür: 

Sumqayıt məntəqəsində  (14,2%), Pirallahı məntəqəsində (13,8%), Maştağa 

məntəqəsində (11,3%) və Bakı məntəqəsində (8,13%) (cədvəl 5). 

Alınmış bu nəticələr sutkalıq maksimal yağıntı sıralarının stasionarlığının 

nəticələrinə uyğundur. 

Qeyd eymək lazımdır ki, 1991-2018-ci illərdə 1961-1990-cı illərlə 

müqayisədə maksimal sutkalıq yağıntıların illik miqdarı Bakı və Maştağa 

məntəqələrində  artmış, lakin Pirallahı və Sumqayıt mətəqələrində isə 

azalmışdır.  

 

Nəticə 

Abşeron yarımadasında sutkalıq maksimal yağıntılar payız aylarında 

daha tez-tez təkrarlanır. Təkrarlanmalar ən az yay aylarında müşahidə olunur.  

1991-2018-ci illərdə 1961-1990-cı illərlə müqayisədə yaz aylarında yağıntıların 

təkrarlanması azalmış, payız aylarında isə əksinə artmışdır. Sutkalıq maksimal 

yağıntıların aylar üzrə tərtib edilmiş statistik sıralarında müxtəlif işarəli trendlər 

aşkar olunsa da, baxılan 48 sıradan yalnız üçündə stasionarlıq pozulmuşdur. 

Aşkar edilmiş trendlər  yağıntıların orta aylıq kəmiyyətlərində də öz əksini 

tapmışdır. 1991-2018-ci illərdə bütün məntəqələrdə yanvar, fevral, iyul və 

sentyabr aylarında yağıntıların orta aylıq kəmiyyətləri artmış, yaz, həmçinin iyun 

və avqust aylarında azalmışdır. Çox güman ki, bu müəyyən edilmiş dəyişikliklər, 

müasir iqlim dəyişmələri ilə əlaqədardır.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАГЕРРАМОВА  

МЕСЯЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ СУТОЧНЫХ ОСАДКОВ НА 

АБШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
Статья посвящена анализу месячного распределения максимальных суточных 

осадков и изменению их среднего количества на Апшеронском полуострове. Было 

установлено, что рассматриваемый показатель имеет наибольшую повторяемость осенью, 

а самая низкая повторяемость характерна для лета. Показано, что в 1991-2018 гг. по 

сравнению с 1961-1990 гг. повторяемость максимальных суточных осадков весной 
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уменьшилась, а осенью увеличилась. В диапазоне максимальных суточных осадков 

обнаружены тренды разных знаков, но только три из них являются статистически 

значимыми. Эти тенденции также отражаются в среднемесячном количестве осадков. 

Ключевые слова: максимальное суточное количество осадков, повторяемость, 

гистограмма, стационарный, линейный тренд, статистическая значимость. 

 

SUMMARY 

AYTAN MAHARRAMOVA  

MONTHLY DISTRIBUTION OF MAXIMUM DAILY PRECIPITATION IN 

ABSHERON PENINSULA 

The article is devoted to the analysis of the monthly distribution of maximum daily 

precipitation and changes in their average quantity in Absheron peninsula. It was determined 

that, this estimated rainfall is more frequent in autumn, but the lowest recurrences are typical for 

the summer. It was shown, that in 1991-2018 compared to 1961-1990 the frequency of 

maximum daily precipitation was decreased in the spring and increased in the autumn. In the 

range of maximum daily precipitation there were found trends with different signs, but only three 

of them were statistically significant. These trends were also reflected in the average monthly 

precipitation. 

Keywords: maximum daily precipitation, recurrence, histogram, stationary, linear trend, 

statistical significance 

 

 
 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AVROPA ÖLKƏLƏRĠNDƏ ƏHALĠNĠN MƏġĞULLUQ  XÜSUĠYYƏTLƏRĠ  

 

XX əsrin ikinci yarısından baĢlayan ETĠ texnika və texnologiyanın tətbiqində yeni 

mərhələnin baĢlanğıcı olmuĢdur. Bu dövrdən sonra maddi istehsal sahələrində aparılan 

modernləĢdirmə iĢçi qüvvəsinə tələbatı da əsaslı Ģəkildə aĢağı salmıĢdır. Bununla yanaĢı, istifadə 

edilən texnoloji avadanlıqların, maĢınların mürəkkəbləĢməsi yüksək ixtisaslı kadrlardan istifadə 

olunmasını tələb edirdi. Qərbi Avropa ölkələrində yaranan belə məĢğulluq strukturu 

formalaĢmasına kənd təsərrüfatından olan yüksək mexanikləĢmə, məhsuldarlığın kifayət qədər 

yüksək olması da təsir göstərir. Avropada qadınların təhsilə geniĢ cəlb edilməsi məĢğul olanların 

sayının artması ilə yanaĢı, onun strukturuna da əsaslı Ģəkildə təsir göstərir. Sosial sferanın 

müxtəlif sahələrində onların iĢtirakı geniĢlənir. Ona görə də  məĢğulluq səviyyəsi kifayət qədər 

yuxarıdır. 

Avropa ölkələrində məĢğulluq strukturunun təhlili göstərdi ki, bu prosesdə üç əsas sahə 

üzrə çalıĢanlar nəzərə alınmıĢdır.. Onlara kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı, ovçuluq və 

balıqçılıq, sənaye və digər istehsal sahələri daxildir. 

Açar sözlər: Avropa ölkələri, sosial-iqtisadi inkiĢaf, əhalinin məĢğulluq xüsusiyyətləri, 

sənaye və kənd təsərrüfatı, xidmət sahələri və miqrasiya 

 

Avropa ölkələrində məşğul olan əhalinin sayı ilk növbədə ümumi əhalinin 

sayından asılıdır. Buna həmçinin ölkələrin iqtisadi və sosial potensialı, yeni iş 

yerlərinin açılması və s. təsir göstərir. Bunları nəzərə alaraq təsərrüfatda məşğul 

olan əhalinin sayı Rusiyada (73,2 mln. nəfər) və Almaniyada isə (40,2 mln. 

nəfər) təşkil edir (1). Lakin ümumi əhalinin 49,0%-ni təşkil edən qadınların 

məşğulluq səviyyəsi isə nisbətən aşağıdır. Böyük Britaniya (31,2 mln. nəfər), 

Fransa (26,4 mln. nəfər), İtaliyada (22,5 mln. nəfər) çalışanların sayı ölkənin 

ümumi əhalisinin sayına uyğun olaraq yüksəkdir. Lakin İtaliyada (37,0%), və 

Fransada (37,9%) işsizlik yüksək göstəricilərə malik olduğuna görə məşğul olan 

əhalinin payı aşağı səviyyədədir. Böyük Britaniyada bu göstərici  47,9%-ə qədər 

yüksəlir (2). 

Ardıcıl olaraq  İspaniyada (17,9 mln. nəfər), Polşada (16,1 mln. nəfər) və 

Ukraynada isə (16,4 mln. nəfər) əhali təsərrüfatın bu sahələrində çoxlu sayda 

insan məşğul olur. İspaniya və Polşada onlar ümumi əhalinin 38,5%-ni təşkil 

edir. 

Ümumi əhalinin sayına nisbətən məşğul olan əhalinin payının aşağı olduğu 

ölkələrdə iqtisadi islahatlar aparılması, yeni iş yerlərinin açılması tələb olunur.    

Qərbi Avropa ölkələrində yaranan belə məşğulluq strukturunun formalaş-

masına kənd təsərrüfatının yüksək mexanikləşdirilməsi, məhsuldarlığın nisbətən 

yüksək olması da təsir göstərir. Ona görə əhalinin böyük əksəriyyəti yaranmış 

vəziyyətdən çıxış yolunu sosial sfera sahələrində çalışmalarını üstün tuturlar. 

Əhalinin gəlirlərinin artması ilə yanaşı, texnika və texnologiyanın müasir 

şəraitdə geniş tətbiq edilməsi yeni xidmət sahələrinin yaranmasına və obyektlər 
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şəbəkəsinin genişlənməsinə gətirib çıxarır. Sosial-iqtisadi inkişafın bu mərhələsi 

postsosializm mərhələsi kimi ayrılır. 

İlk növbədə kənd və meşə təsərrüfatında çalışanların strukturunda daha 

yüksək paya malik olduğu ölkələri qeyd etmək olar. Onlara Moldova (31,7%), 

Ukrayna (17,5%), Yunanıstan (13,0%), Polşa (11,2%), Rumıniya (25,4) və s.  

ölkələr daxil edilə bilər (3). Bu qrupa daxil olan ölkələrdə kənd və meşə 

təsərrüfatı iqtisayyatın  aparıcı sahəsi sayılır, urbanizasiya səviyyəsi aşağı 

olduğuna görə kənd əhalisinin payı yüksəkdir, onların məşğulluğunda bu sahələr 

aparıcı yer tutur. Eyni zamanda sənaye sahələri zəif inkişafı ilə fərqlənir, onların 

texniki-texnoloji təchizatı aşağı olur. Burada yüksək elm tutumlu, ixtisaslı 

kadrlardan istifadə edilməsinə əsaslanan sahələr azdır, əl əməyinə əsaslanan 

maşınqayırma, metallurgiya, kimya sənayesi sahələri kimi sahələrlə təmsil 

olunur. Əslində adları çəkilən  ölkələrdə sənaye sahələrində məşğulluq səviyyəsi 

İEÖ-ə nisbətən yüksəkdir. Rumıniyada (30,1%), Polşada (30,8%) və Belarusda 

(31,1%). Bu ölkələrdə daxili tələbatı ödəyən sənaye sahələri kifayət qədər 

inkişaf etmişdir. Ukraynada sənaye sahələri çoxsahəli strukturuna görə fərqlənir, 

bu sahənin təsərrüfat sistemində rolu böyükdür. Lakin keçid dövrünün 

çətinlikləri ilə əlaqədar müəssisələr texnoloji cəhətdən köhnəlmişdir, əvvəlki 

dövrlərdə Rusiya ilə kooperasiya əlaqələri çox sıx olmuşdur. Lakin son illərdə 

iki ölkə arasında münasibətlərin pozulması Ukraynada sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyətinin bərpasına imkan vermir. Ona görə sənayedə məşğulluq nisbətən 

aşağı səviyyədə olub (19.6%) təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün adları çəkilən ölkələrdə əlverişli torpaq-

iqlim şəraiti vardır. Çoxsahəli kənd təsərrüfatı əhalinin daxili tələbatının 

ödənilməsi ilə yanaşı, emal müəssisələrinin xammalla təmin edir. Ölkələrin ixrac  

strukturunda bu sahələrin məhsulları əhəmiyyətli yer tutur. Bu qrup ölkələrin 

kənd təsərrüfatının ixtisaslaşma istiqamətlərində xeyli fərqlər olsa da, onların 

aparıcı mövqeyi hələ də davam edəcəkdir. Yalnız məhsuldarlığın yüksəldilməsi, 

texniki təminat səviyyəsinin artırılması bu sahədə çalışanların sayının 

dəyişməsinə səbəb ola bilər. 

Təhlil aparılan ölkələrdə sənayenin zəif məşğulluq payına malik olması 

xidmət sahələrinin inkişafına şərait yaradır. Rumıniyada bu sahənin payı aşağı 

səviyyədə (44,5%) olsa da, digər ölkələrdə sosial xidmət sahələri 52%-dən 

yüksək paya malikdir. Yunanıstanın İEÖ sırasına daxil olması burada xidmət 

sahələrinin inkişafına səbəb olur, ona görə 71,8% paya malikdir. Ölkədə turizm-

rekreasiya təsərrüfatının inkişafı üçün bu ərazilərdə əlverişli təbii-iqlim  şəraiti 

və turizm –reaksiya ehtiyyatları vardır. Mədəni-tarixi irsin zəngin olması bu 

sahələrin inkişafına şərait yaradır . 

Qərbi Avropa ölkələrində əhalinin məşğulluğunun mühüm fərqləndirici 

əlaməti xidmət sahələrində çalışanların payının yüksək xüsusi çəkiyə malik 

olmasıdır. Bura daxil olan ölkələrdə əhalinin məşğulluğunda xidmət sahələri 

70%-dən çox paya malikdir. Bu sahələrin yüksək xüsusi çəkiyə malik olması ilk 

növbədə şəhər əhalisinin payının yüksək olması və sahələrə qadınların cəlb 

edilməsinin yüksək olması, əhalinin gəlirlərinin və həyat səviyyəsinin yuxarı 

olması, bunun burada  xidmət sahələrinin fəaliyyət dairəsinin genişliyi  ilə 
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əlaqədardır. XX əsrin ikinci yarısından sonra elm və texnikanın yüksək sürətlə 

inkişafı, onların maddi istehsal sahələrinə tətbiq edilməsi, bu sahələrdən bir qrup 

əmək ehtiyyatlarının azad olması ilə nəticələndi. 

Xidmət sahələrinin məşğulluqda 75,0%-dən yüksək kəmiyyətlərə malik 

olduğu ölkələrə Lüksemburq (85,7%), Böyük Britaniya (79,1%), İsveç (79,0%), 

Fransa (75,8%), İslandiya (77,1%), Norveç (77,0%), Niderland (75,3%), 

İspaniya (76,3%), Belçika (77,4%), Danimarka (78,0%) və s. ölkələrdir daxildir. 

Bu ölkələrin əksəriyyətində turizm sənayesində əhəmiyyətli yer tutur. Bu 

sahələrdə və onlara yaxın  olan sahələrdə məşğul olan əhalinin sayı kifayət qədər 

çoxdur (6). 

Xidmət sahələrində məşğulluğun yüksək göstəriciləri digər qrup sahələrdə 

məşğul olanların sayının azalmasına səbəb olur. İlk növbədə bu ölkələrdə kənd 

təsərrüfatı sahələrində çalışanların sayı çox aşağıdır. Məhsuldarlığın yüksək 

göstəriciləri, yüksək mexanikləşmə səviyyəsi çoxlu sayda işçi qüvvəsini tələb 

etmir. Ona görə kənd təsərrüfatında məşğulluq 1-2% paya malikdir. Yalnız kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalında əkinçilik üçün əlverişli olan ölkələrdə, 

sənayenin nisbətən zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə kənd təsərrüfatında çalışanlar 

nisbətən yüksək göstəricilərə malikdir. Onlara İspaniya, İslandiya (4,2%), Kipr 

(3,9%), İrlandiya (6,1%) və s. aiddir. 

Təhlil edilən ölkələrdə sənaye yüksək inkişaf səviyyəsi ilə fərqlənir. Ona 

görə ölkələrin bəzilərində sənaye yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Hətta bir çox 

ölkələr üçün maşınqayırma beynəlxalq ixtisaslaşma sahələri sırasına daxildir. 

Norveç (20,5%), Fransa (20,5%), Malta (21,6%), Belçika (21,5%) kimi 

ölkələrdə sənaye sahələrində məşğul olanların sayı nisbətən çoxdur. İkinci sırada 

duran Danimarka (19,3%), İspaniya (19,5%), Böyük Britaniya (18,9%), İsveç 

(18,7%), İslandiya (18,0%) kimi ölkələrdə də sənaye yüksək inkişaf səviyyəsinə 

və məşğulluq strukturuna malikdir. 

Qərbi Avropanın bəzi ölkələrində xidmət sahələri məşğulluqda 70%-dən 

yuxarı xüsusi çəkiyə malikdir. Bu qrup ölkələrə Almaniya (70,4%), Finlandiya 

(73,7%), İsveçrə (73,9%) və s. daxildir. Bu sahənin Avropanın əksər inkişaf 

etmiş ölkələrinə nisbətən aşağı göstəriciyə malik olması, onların sənayedə 

məşğulluq səviyyəsi ilə əlaqədardır. Almaniya Qərbi Avropanın aparıcı ölkələri 

sırasına daxildir, sənayedə məşğulluq (28,3%) digər ölkələrə nisbətən yüksəkdir. 

Bu sahənin təsərrüfat sistemində aparıcı rolunu nəzərə alaraq məşğul olanların 

sayı da çoxdur. Bununla yanaşı, hər üç ölkədə kənd təsərrüfatında məşğulluq 

aşağı səviyyədədir – Almaniyada 1,3%, digər ölkələrdə 3,2-3,9% təşkil edir. 

Xidmət sahələrinin məşğulluqda 70%-dən aşağı olduğu ölkələrin 

əksəriyyəti Şərqi Avropada yerləşir. Yalnız Avstriya (69,7%), Cənubi Avropa 

regionunda yerləşən İspaniya və Portuqaliya da (69,5%) bu qrupa daxildir. Bu 

ölkələrdə sənaye sahələrində yüksək məşğulluqla fərqlənən vəziyyət 

yaranmışdır. 

Fransada iqtisadiyyatda fəal əhalinin təsərrüfat sahələri üzrə paylanmasın-

da aşağıdakı nisbət  əsas götürülür. Ölkənin kənd təsərrüfatı sahələrində iqtisadi 

fəal əhalinin 4,1%-i, sənayedə 24,4%-i, xidmət sahələrində 71,5%-i məşğul olur. 
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Sənayedə yüksək məşğulluq səviyyəsi Şərqi Avropa ölkələrinə də aiddir. 

Bu ölkələrin əksəriyyətində sənaye məşğulluq strukturunda 30%-dən yuxarı 

kəmiyyət alır – Sloveniyada 31,5%, Estoniyada 30,5%, Bolqarıstanda və 

Macarıstanda 30,3%. Belə vəziyyət sənayenin yüksək inkişafının göstəriciləridir. 

Rusiya Federasiyasında xidmət sahələri 66,1%, sənaye 27,2%, kənd 

təsərrüfatı 6,7% paya malikdir. Sənaye bu ölkədə aparıcı yer tutsa da, kənd 

təsərrüfatında məşğulluq aşağıdır və ölkənin əksər ərazilərində kənd təsərrüfatı 

işləri üçün təbii-iqlim şəraiti məhduddur (4). 

Şərqi Avropada Belarus (59,2%) və Çexiyada (58,9%) xidmət sahələri 

60%-dən aşağı göstəricilər olsa da sənaye sahələri yüksək məşğulluq payı ilə 

fərqlənir, müvafiq olaraq 31,1% və 38,3% qiymətlər alır. (5) Hətta Çexiya bu 

göstəriciyə görə regionda Qərbi Avropa da daxil olmaqla ikinci yeri tutur. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Belarusda kənd təsərrüfatı 

istiqamətlidir. Ona görə digər ətraf ölkələrə nisbətən yüksək kəmiyyət alır 

(9,7%). Məhsuldarlıq yüksək olduğuna görə ölkənin ixracat strukturunda bu sahə 

əhəmiyyətli yer tutur. 

Sabit iqtisadi duruma və davamlı inkişafa baxmayaraq Avropa ölkələrində 

də işsizlik özünü göstərir. Bəzi ölkələrdə bu problem daha kəskin şəkildə özünü 

göstərir. Dünyada iqtisadi böhran olması nisbətən zəif iqtisadi potensiala malik 

olan, düzgün regional siyasət apara bilməyən ölkələrdə işsizlik səviyyəsi 

yüksəkdir. 

Aİ-yə daxil olan bəzi ölkələrdə işsizlik daha böyük problemə çevrilmişdir. 

Bu problem Cənubi Avropada daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. 

Yunanıstanda işsizlik 24,9%, İspaniyada 22,1%, Kiprdə 14,9%, İtaliyada 11,9% 

səviyyəsindədir. Problemin həll edilməsi üçün ümumi Avropa məkanında 

tədbirlər görülür. Ona görə Qərbi Avropa ölkələrində işsizlik nisbətən aşağı 

səviyyədədir. İsveçrə, Norveç, İslandiya, Çexiya, Almaniyada işsizlik 5%-dən 

aşağıdır. Onun 5-7% olduğu ölkələrə Avstriya, Macarıstan, Danimarka, 

Lüksemburq, Niderland, Rumıniya, Böyük Britaniya və Estoniya daxildir. 

Belçika, Polşa, Slovakiya və İsveçdə işsizlik 7-9%, Fransa, Xorvatiya (16,3%), 

Finlandiya, Slovakiya, Litva, Latviya, İrlandiya və Bolqarıstanda bu göstəricilər 

9-11% və daha yüksəkdir. 

 Ayrı-ayrı ölkələrdə işsizlərin ümumi sayı əhalinin sayına uyğun olaraq 

dəyişir.  Bununla yanaşı, Cənubi Avropada işsizlik yüksək səviyyədə olduğuna 

görə, orta  hesabla onların sayı çoxdur. İspaniyada bu göstərici 5056 min nəfər, 

İtaliyada 3033,3 min nəfər, Fransada 3053,7 min nəfərdir.  Almaniya (1949,3 

min nəfər), Yunanıstan (1197,0 min nəfər), Polşa (1304 min nəfər), Böyük 

Britaniya (1746,0 min nəfər) kimi ölkələrdə 1,0 mln. nəfərdən çox işsiz qeydə 

alınmışdır. Əhalinin  iş yerləri ilə təmin edilməsi istiqamətində ölkələrdə  

davamlı olaraq tədbirlər planı irəli sürülür. 

Qadınların  məşğulluğu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onların təhsil 

səviyyəsi və təsərrüfat sahələrində məşğul olması təbii artım prosesinə mənfi 

təsir göstərir. Lakin təsərrüfatın ayrı-ayrı sahələrində onların məşğul olması 

vacib sayılır. 
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Xidmət sahələrində məşğul olanların sayı çox olduğuna görə qadınların da 

təsərrüfata cəlb edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Məşğul olan qadınların 

80%-dən çoxunun xidmət sahələrində çalışdığı ölkələrə aşağıdakılar aiddir: 

İsveçrə (84,1%), Norveç (91,4%), İslandiya (89,2%), İsveç (91,3%), Finlandiya 

(88,7%), Fransa (87,8%), Böyük Britaniya (90,6%) və Almaniya (84,8%). 

Qadınlar sənaye sahələrində də müəyyən qədər məşğul olurlar. Burada 

qadınların yüksək məşğulluğu Bolqarıstan (23,4%), Macarıstan (19,2%), 

Almaniya (14,3%), İtaliya (13,5%), Litva (16,3%), Rumıniya (21,7%) və 

Çexiyada (23,8%) müşahidə olunur (7). 

Moldova (26,7%), Rumıniya (25,6%), Polşa (10%), Ukrayna (13%) və 

Yunanıstanda (12,4%) qadınların kənd təsərrüfatında məşğulluq səviyyəsi 

yüksəkdir. Bu qrup ölkələrdə kənd əhalisinin çox olması ilə əlaqədar qadınların 

bu təsərrüfat sahələrinə cəlb edilməsi də yüksək olaraq qalır. 

Qadınların ümumi sayında iqtisadi fəal olanların payı dünyanın digər 

regionlarına nisbətən yüksəkdir. Avropanın əksər ölkələrində qadınların 48-

50%-i iqtisadi fəal əhali qrupuna daxildir. Bu isə əhalinin cins tərkibinin 

formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬГАР МАМЕДОВ 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Социально-экономическое развитие между странами является одним из основных 

факторов, влияющих на уровень занятости. Этот процесс более распространен в 

европейских странах. Низкий естественный прирост в европейских странах 

сопровождается нехваткой трудовых ресурсов. Это, в свою очередь, серьезно сказывается 

на уровне занятости между странами. Уровень занятости разный в Западной и Восточной 

Европе. В странах Северной и Западной Европы основными занятиями населения 

являются промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Согласно анализу, 

население, работающее в сфере услуг, было в Германии (70%), Финляндии (73%), 

Швейцарии (73%) и. В целом можно сделать вывод, что уровень занятости в странах 

Западной Европы выше. 

        Ключевые слова: европейские страны, социально-экономическое развитие, 

характеристики занятости, промышленность и сельское хозяйство, миграция 
 

SUMMARY 

ILQAR MAMMADOV 

EMPLOYMENT CHARACTERISTICS OF THE POPULATION IN EUROPEAN 

COUNTRIES 
Socio-economic development between countries is one of the main factors affecting the 

level of employment. This process is more common in European countries. Low natural growth 
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in European countries is accompanied by a shortage of labor resources. This, in turn, has a 

serious impact on the level of employment between countries. The level of employment is 

different in Western and Eastern European countries. In the countries of Northern and Western 

Europe, the main occupations of the population are in industry, agriculture and services. 

According to the analysis, the population working in the service sector was in Germany (70%), 

Finland (73%), Switzerland (73%) and. In general, it can be concluded that the level of 

employment in Western European countries is higher. 

Keywords: European countries, socio-economic development, employment 

characteristics, industry and agriculture, services, migration 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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BÖYÜK QAFQAZIN ġĠMAL-ġƏRQ YAMACLARINDA YAYILAN ÇĠMLĠ DAĞ-

ÇƏMƏN MEġƏ TORPAQLARININ MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacında yüksək dağlıq qurĢaqda  yayılan çimli 

dağ-çəmən torpaqların humus qatının (0-20 sm) fiziki-kimyəvi xassələrinin təbii və antropogen 

təsir nəticəsində dəyiĢməsi, onun deqradasiyaya uğrama dərəcəsi, o cümlədən bu prosesin  

zəiflədilməsi və qarĢısının alınması yolları araĢdırılır. Bununla yanaĢı ərazinin dəniz 

səviyyəsindən hündürlüyü, yamacların baxarlığı, mailliyi, torpaqəmələgətirən süxurların litoloji 

tərkibi, təsərrüfat sahələrinin  yerləĢdirilməsi, iri və xırda buynuzlu malqaranın otarılmasının  

düzgün aparılma qaydalarının tətbiqi, azmailli dağüstü düzənliklərdə yem bitkilərinin tədarük 

imkanları tədqiq edilmiĢdir.  Bu torpaqlarda monitorinqinin aparılması üçün əvvəlki illərin 

(1950-1970-ci illər) torpaq analiz məlumatlarından istifadə edilmiĢdir. 

Açar sözlər:  dağ, çəmən, torpaq, qatlar, humus, qranulometrik tərkib, torpaq mühiti. 

 

Respublikamızda heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün əsas baza olan 

yüksək dağlıq qurşaqda yayılan torpaq və bitki örtüyünün müasir vəziyyətinin 

öyrənilməsi böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz buna görə də Böyük 

Qafqazın şimal-şərq yamacında formalaşan dağ-çəmən torpaqlarının fiziki-

kimyəvi tərkibinin tədqiq edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Ərazinin 

relyefi, iqlim və bitki örtüyünün zənginliyi və torpaqəmələgətirən süxurların 

litoloji tərkibinin müxtəlifliyi ərazidə dağ-çəmən torpaqlarının müxtəlif 

yarımtiplərinin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Akademik H.Ə.Əliyevin 1978-

ci məlumatlarına görə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında çimli dağ-çəmən 

torpaqlarının sahəsi 50 min hektar olduğunu göstərmişdir. Hal-hazırda təbii və 

antropogen təsir nəticəsində dağ-çəmən torpaqlarında deqradasiya prosesi 

sürətlənmiş və mailliyi 30
0 

dən çox olan cənub və cənub-şərq yamaclarda humus 

qatının pozulması, dağılması müşahidə olunur. 

Çimli dağ-çəmən torpaqları Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının yüksək 

dağlıq zonasında dəniz səviyyəsindən 1800-2500 m hündürlükdə subalp çəmən 

bitkilər altında formalaşmışdır. Bu torpaqlar Qusar, Quba, Siyəzən, Xızı. Şabran 

və başqa rayonların ərazisində geniş sahələrdə yay otlaqları kimi istifadə edildiyi 

üçün onlarda deqradasiya prosesi sürətlənmişdir.Azərbaycanda heyvandarlığın, 

turizmin intensiv inkişaf etdirilməsi, həmçinin əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini 

təmin etdirilməsi üçün tədqiq olunan ərazidə 2017-ci ildə Coğrafiya İnstitutunun 

elmi əməkdaşları tərəfindən marşurut üsulu ilə yuxarıda qeyd olunan inzibati 

rayonların ərazisində torpaq tədqiqat işləri aparılmış və torpaq kəsimləri 

qoyulmuşdur. Nümunələri torpağın humus qatından (0-20 sm) götürülmüş və 

onlar laboratoriyada müvafiq analizlər edilmişdir. 
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Ümumi humusun miqdarı İ.V.Tyurin üsulu ilə, udulmuş Ca və Mg 

D.V.İvanov üsulu ilə, pH su məhlulunda potonsiometrlə, karbonatlıq (CO2) 

kalsimetr cihazında–Şeyber üsulu ilə, hiqroskopik nəmlik çəki üsulu ilə, 

qranulometrik tərkib N.A.Kaçinskinin pipet üsulu ilə, torpağın ümumi kimyəvi 

tərkibi və torpaqda asan həll olan duzlar isə E.V.Arinuşkinaya görə təyin 

edilmişdir. Torpağın monitorinqi müqayisəli-coğrafi üsulla öyrənilmişdir. 

Torpağın ümumi kimyəvi tərkibi və digər analiz məlumatları Coğrafiya 

İnstitutunun fond, ədəbiyyat materiallarına və 2017-ci illərdə aparılan elmi 

tədqiqat işlərinə əsasən tərtib edilmişdir. 1və 3 saylı cədvəllər fond və ədəbiyyat 

materialları əsasında, cədvəl 2 isə 2017-ci il analiz materiallarına əsasən tərtib 

edilmişdir və onların müqayisəli təhlili verilmişdir. 

Dağ-çəmən torpaqları. Bu torpaqlar Böyük Qafqaz dağlarında dəniz 

səviyyəsindən 1800-4500 m hündürlükdə, yüksək dağlıq qurşağında, çökmə 

süxurların ellüvial və dellüval aşınma materialları üzərində, alp və subalp 

çəmənlikləri altında əmələ gəlmişdir. Dağ-çəmən torpaqlar əsasən tədqiq olunan 

ərazilərdə soyuq, qışı quraq keçən və yüksək dağların tundra iqlimi şəraitində 

formalaşmışdır. Yan silsilə şimaldan daxil olan soyuq hava kütləsinin qarşısını 

alması nəticəsində Quba rayonu Qonaqkənd qəsəsəbəsi ətrafında mütləq 

hündürlüyü 2000 m-dən çox olan sahələrdə yayılmış meşələr yerli əhalinin yay 

otlaqlarının sahəsinin genişləndirmək məqsədi ilə qırmış və onların yerində dağ 

çəmənliklər formalaşmışdır. 

Tədqiqat apardığımız Quba rayonu ərazidə dağ çəmən torpaqları S.A.Za-

xarov və İ.Z.İmşentski çəmən-meşə, həm də dağ-çəmən zonasına ayırmışdılar. 

Onlar bu torpaqların üst qatlarında ümumi humusun miqdarının 10-15%, 

V.P.Simirnov-Loginov isə Dübrarda humusun miqdarının 10-11% olduğunu 

qeyd etmişdilər. 

H.Ə.Əliyev (2, 6, 10), M.E.Salayev (5), M.R.Babayev (1) və başqaları dağ 

çəmən torpaqlarını fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə 4 yarım tip ayırmışlar: 

ibtidai dağ çəmən, torflu dağ çəmən, çimli dağ çəmən və qaratorpağa bənzər dağ 

çəmən. İbtidai dağ çəmən və torflu dağ cəmən torpaqlar alp çəmənlikləri altında 

əmələ gəlmişdir. Çimli və qaratorpağabənzər dağ çəmən torpaqlar isə subalp 

çəmənlikləri altında formalaşmışdır. 

Dağıstan, Şimali Osetiya və Cecenistan MR-da çimli dağ çəmən torpaqları 

Böyük Qafqazın yüksək dağlıq qurşağında geniş ərazidə yayılmışdır. Bu 

torpaqları yuxarıda göstərilən ərazilərdə B.M.Fridland (11, 12), K.X. Byasov 

(8), М.P.Volokitin (9) və başqaları tərəfindən öyrənilmişdir. B.M.Fridland (12) 

qeyd edir ki, dağ çəmən torpaqların üst qatları ümumi humusla zəngindir və 

humusun fraksiya tərkibində fulvo turşuların miqdarı humat turşularından 

çoxdur və Cq:Cf nisbəti 0,6-dan azdır. 

Çimli dağ çəmən torpaqları Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yüksək 

dağlığın aşağı sərhəddində 1800-2500 m yüksəklikdə geniş ərazidə üst və alt 

yura və təbaşir dövrlərinin dellüvial-ellüvial, əhəng daşları üzərində, subalp 

çəmən bitkilərindən şehduran, əvəlik, andız, pişik quyruğu, novruz çiçəyi, 

ağyarpaq yonca və müxtəlif otlar altında formalaşmışdır. Subalp çəmən otlarının 

sıx kök sistemi qalın çim qatının əmələgəlməsinə və çoxlu üzvi maddələrin 
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toplanmasına səbəb olmuşdur. Sərt iqlim şəraiti, qısa vegetasiya dövrü və 

mikrobioloji proseslərin zəif getməsi, üzvi qalıqların parçalanması proseslərini 

məhdudlaşdırır.  

Çimli dağ-çəmən torpaqlarının əsas səciyyəvi xüsusiyyətindən biridə 

onların üzvi maddələrlə zəngin olmasıdır. Bu torpaqların üst qatlarında ümumi 

humusun miqdarı 6,3-7,4% arasında dəyişir və torpaq profili boyunca kəskin 

azalaraq 1,6%-ə düşür (cədvəl 1). Böyük Qafqazın şimal-şərqində Qusar və 

Quba rayonları ərazisində bu torpaqların üst qatlarında ümumi humusun miqdarı 

7,0-7,4% arasında dəyişir və cənub-şərq istiqamətində azalaraq 6,28-6,3 %-ə 

düşür. Bütün hallarda humusun miqdarı torpaq profil boyunca kəskin azalır 

(cədvəl 1). 2017-ci ilin analiz məlumatlarından məlum olur ki, Qusarda Şahdağ 

və Lazada (2000-2200 m) dağ-çəmən torpaqların üst qatında ümumi humusun 

miqdarı 7,0%-7,2%, Quba rayonu ərazisində şimal-şərq yamaclarında (2100 m) 

Qırız kəndlərinin şimal qərbində 6,0% və Altıağac qəsəbəsinin qərbindəisə 5,8% 

arasında dəyişir (cədvəl 2). Son 50 ildə humus qatında ümumi humusun azalma 

fərqi 0,2-0,45 % muəyyən edilmişdir. Çimli dağ çəmən torpaqların humus 

qatında ümumi humus ehtiyatının itkisi Şahdağda 5,0 t/ha, Laza kəndinin şimal-

qərbində 6,2 t/ha, Qırız kəndinin şimal-qərbində 7,4 t/ha və Altıağac kəndinin 

qərbində dəniz səviyyəsindən 2000 m yüksəklikdə isə 9,4 t/ha arasında dəyişir. 

Dağ-çəmən torpaqların profilində ümumi azotun miqdarı 0,13-0,43% 

arasında tərəddüd edir, onun yüksək miqdarı 0,34-0,43% humus qatında 

müəyyən olunmuşdur ki, buda torpaq profili boyunca kəskin azalır (cədvəl 1). 

1950-1960-cı illərdə bu torpaqların profilində hiqroskopik nəmliyin 

miqdarı 4,1-8,9% arasında dəyişir və onun yüksək miqdarı 6,1-8,9% Dübrar 

dağının şimal-şərqində müəyyən olunmuşdur. Bu da həmin sahələrdə 

torpaqəmələgətirən süxurların karbonatlı olması ilə ələqədardır (cədvəl 1). Son 

tədqiqatlardan görünür ki, humus qatında hiqroskopik nəmliyin miqdarı 3,2-

6,5% arasında dəyişir və onun miqdarının azalması müşahidə olunmuşdur və 

onun minimum miqdarı 6,0% Dübrarda qeyd olunur (cədvəl 2). 

Bunun əsas səbəbi çimli dağ-çəmən torpaqların humus qatında deqradasiya 

prosesinin sürətlənməsı ilə əlaqədardır. Dağ çəmən torpaqların profilində turş və 

zəif turş mühit (pH 6,0-6,5) mövcud olmuşdur. 2017-ci ilin analiz 

məlumatlarında isə görünür ki, bu torpaqlarda zəif turş və neytral mühit 

mövcuddur. pH-ın göstəricisi 6,5-7,0 arasında tərəddüd edir. Turş mühit əsasən 

Qusar və Quba rayonları ərazisində və neytral mühit isə Xızı rayonunda 

Dübrarın şimal-qərb yamacında müəyyən olunmuşdur (cədvəl 2). Cədvəl 1-dən 

göründüyü kimi çimli dağ-çəmən torpaqların profilində kalsium karbonat 

müəyyən olunmamışdır.  
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Cədvəl 1. Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərqində yayılan çimli dağ-çəmən 

torpaqların fiziki-kimyəvi tərkibi (100 qr. quru torpaqda) 

 

Cədvəl 2. Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacında yayılan çimli dağ-çəmən 

torpaqların humus qatının fiziki-kimyəvi tərkibi (100 qr. quru torpağa 

görə) 
 

Kəsimin yeri 
Kəsimin 

№ si 

Ümumi 

humus, 

%-lə 

Hiqroskopik 

nəmlik, %-lə 

Quru 

qalıq, 

%-lə 

CaCO3 

CO2-yə 

görə, 

%-lə 

pH-su 

məhsulunda 

UdulmuĢ əsaslar, mq/ekv 
Qranulometrik 

tərkib, mm, %-lə 

Ca Mg Cəm <0,001 <0,01 

Şahdağ,şim-

qərb.2200 m. 015 7,2 6,2 0,12 Yox 6,9 41,0 6,0 47,0 18,0 43,7 

Laza 

2000 m 013 7,0 6,2 0,10 - 6,5 40,1 5,0 45,1 19,0 50,4 

Qırız şm-q 

2100 m 012 6,0 6,5 0,15 - 6,9 40,0 6,0 46,0 15,3 47,2 

Dübrar  

2000 m 017 5,8 6,0 0,10 - 7,0 42,1 4,5 44,6 15,2 50,7 

 

Cədvəl 3. Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacında yayılan çimli dağ çəmən 

torpaqların ümumi-kimyəvi tərkibi (100qr. közərdilmiĢ torpağa görə %-lə). 
 

 
Dərinlik 

sm-lə 

SiO2 Al2O3 Fl2O3 TiO2 MnO CaO MgO Və onun 

miqdarının 

Na2O P2O5 SO3 SiO2 

R2O3 

0-15 

15-40 

40-60 

58,69 

60,32 

68,13 

16,76 

20,95 

16,59 

7,19 

4,49 

2,25 

Yox 

- 

yox 

-- 

1,51 

1,31 

1,03 

0,95 

1,11 

1,15 

1,58 

- 

- 

1,93 

Yox 

0,67 

0,50 

0,33 

0,86 

0,75 

1,07 

5,03 

7,01 

8,04 

 

Hal-hazırda da bu torpaqların humus qatında kalsium karbonat müşahidə 

olunmur (cədvəl 2).  

Çimli dağ-çəmən torpaqların profilində udulmuş əsasların cəmi 25,5-58,7 

mq/ekv arasında tərəddüd edir və onun yüksək miqdarı 48,0-50,7 mq/ekv humus 

qatında müəyyən olunmuşdur (cədvəl 1). 2013 saylı kəsim karbonatlı süxurlar 

Kəsimin yeri 

və №-si 

Dərinli

k sm-

lə 

Ümumi 

humus, 

%-lə 

Ümumi 

azot, %-lə 

Hiqroskopik 

nəmlik,%-lə 

pH-su 

məhsulunda 

CaCO3 

CO2-yə 

görə %-lə 

Udulmuş əsaslar, mq/ekv 
Qranulomtrik tərkib, 

mm, %-lə 

Ca Mg Cəm <0,001 <0,01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K-1402 

Şahdağ 

2500 m,  qərb 

yamac, 

H.Ə.Əliyev, 

1964. 

0-20      

20-40     

40-60 

7,4           

3,6          

1,9 

0,43           

0,23           

0,13 

4,60             

4,51             

4,1 

5,5               

6,0               

6,8 

Yox 

45,2    

31,7    

20,9 

4,8    

4,0    

5,6 

50,0    

35,7    

26,5 

16,2     

18,4      

20,0 

38,8   

47,6   

53,9 

K-369, Quba, 

Adur kəndinin 

şm-qb, şm 

yamac,  2500 

m, 

H.Ə.Əliyev, 

1964 

0-18 

18-44 

44-60 

7,2 

3,6 

1,9 

0,43 

0,23 

0,13 

 

4,6 

4,5 

4,0 

6,0 

6,3 

6,7 

Yox 

Yox 

Yox 

 

44,8 

30,0 

20,0 

3,8 

4,2 

5,5 

48,6 

34,2 

25,5 

16,8 

18,4 

20,0 

38,8 

47,6 

53,6 

397, Quba, 

Qırız kəndinin 

şm-şq-də şm. 

yamac yaylaq 

2000 m, 

H.Ə.Əliyev, 

1978 

0-27 

27-46 

46-80 

6,5 

2,2 

1,6 

0,34 

0,20 

0,15 

6,3 

5,3 

- 

5,0 

6,0 

6,5 

Yox 

Yox 

2,48 

43,7 

41,3 

33,1 

4,3 

3,8 

5.3 

48,0 

45,1 

38,4 

17,4 

16,9 

22,1 

40,4 

49,2 

50,3 

K-2013, 1900 

m. Dübrar dağ 

şərq yamac, 

Altıağaç 

qəs.,şm.q, 

H.Ə.Əliyev,19

64 

0-14     

 14-34   

 34-48     

48-71 

6,3  --  - 

3,7 -        

2,7 --             

1,4 -- 

0,57           

0,41           

0,38           

0,26 

6,10             

7,38             

7,23             

8,90 

7,0               

7,5               

7,4               

7,4 

Yox         

  - - -              

- -  -----     

 - - - - - 

45,1    

50,6    

54,3    

55,3 

3,8   

3,9    

3,3    

3,4 

49,9   

54,5    

57,6    

58,7 

17,36    

14,40    

16,00    

23,32 

56,4   

49,9   

53,4   

64,3 
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üzərində əmələ gəldiyi üçün onun illüvial və alt qatlarında kalsium kationunun 

miqdarı 54-58 mq/ekv tərəddüd edir.Uducu kompleksdə kalsium kationu 

üstünlük təşkil edir və onun maksimum miqdarı 43,7-45,2 mq/ekv humus 

qatında (k-2013 istisna olunmaqla) təyin olunmuşdur (cədvəl 1). 2017-ci ilin 

analiz məlumatlarından görünür ki,çimli dağ çəmən torpaqlarının humus qatında 

udulmuş əsasların miqdarı 44,6- 47,0 mq/ ekv arasında dəyişir. Udulmuş 

əsasların yüksək miqdarı 47,0 mq/ekv Şahdağın şimal-qərbində və minimum 

miqdar isə Dübrarın şimal-şərqində müəyyən olunmuşdur. Bu torpaqların humus 

qatında uducu kompleksində kalsium kationun miqdar 40,0-42,1 mq/ekv 

arasinda dəyişir, onun yüksək miqdarı-42,1 mq/ekv Dübrarda Altıağac 

qəsəbəsinin qərbində, şimal-şərq yamacda və minimum miqdarı 40,0 mq/ekv isə 

Qırız kəndinin şımal-qərbində müəyyən olunmuşdur. 

Bu torpaqların humus qanında uducu kompleksdə maqnezium kationun 

miqdarı 2,5-5,3 mq/ekv arasında dəyişir və onun maksimum miqdar 5,3-5,5% alt 

qatlarda müəyyən edilmişdir (cədvəl 1). 2017-ci ilin analiz məlumatlarından 

görünür ki, uducu kompleksdə maqnezium kationunun miqdarı 4,5-6,0 arasında 

dəyişir və onun minimum miqdarı 4,5 mq/ekv (cədvəl 2).  

Dağ-çəmən torpaqları qranulometrik tərkibinə görə orta və ağır 

gillicəlidir və fiziki gilin miqdarı isə 38,8-53,6% arasında tərəddüd edir və onun 

yüksək göstəricisialt qatlarda 50,3-53,6% müşahidə olunmuşdur (cədvəl 1). 

Fiziki gilin miqdarına uyğun olaraq lil hissəciklərin miqdarı 16,8-22,1% arasında 

dəyişir və onun maksimum miqdarı 20,0-22,1% alt qatlarda təyin olunmuşdur 

(cədvəl 1).  

Cədvəl 2-dən görünür ki, çimli dağ-çəmən torpaqların humus qatında 

ağır gillicəli tərkibi, orta gillicəli qranulometrik tərkib əvəz etmişdir. Bu da 

humus qatına antropogen təsirin çox olması ilə əlaqədardır.  

3 saylı cədvəldən aydın olur ki, çimli dağ-çəmən torpaqların profilində 

silisium iki oksidin miqdarı 58,69-68,13% arasında tərəddüd edir və onun 

maksimum göstəricisi 68,13% alt qatda müəyyən olunmuşdur. Bu da 

torpaqəmələgətirən süxurun tərkibində bu elementin miqdarının çox olması ilə 

ələqədardır. Bu torpaqların profilində aliminium üç oksidin miqdarı 16,59-

20,95% arasında dəyişir və onun yüksək miqdarı 20,95% illüvial qatda 

toplanmışdır (cədvəl3).  Dəmir üç oksidin miqdarı isə 2,25-7,19% arsında 

tərəddüd edir və maksimum miqdarı 7,19% humus qatında müəyyən olunmuşdur 

(cədvəl 3). Bu da subalp çəmən bitkilərinin tərkibində Fe2O3 torpaq profilində 

çox olması ilə ələqədardır. Oxşar hal kalsium iki oksidin miqdarının 

toplanmasında da müşahidə olunur və bu oksidin kəmiyyəti 1,03-1,51% arasında 

dəyişir, yüksək miqdarı 1,51% humus qatında cəmlənmişdir. Maqnezium iki 

oksidin miqdarı 0,95-1,15% və yüksək miqdarı alt qatda təyin olunmuşdur. 

Kalium iki və natrium iki oksidləri yalnız humus qatında müşahidə edilmişdir. 

Kalium iki oksidin miqdarı 1,58% və natrium oksidin miqdarı isə 1,93%-təşkil 

edir. Kükürd üç oksidinin miqdarı 0,86-1,07% arasında dəyişir və onun miqdarı 

torpaq profili boyunca tədricən artaraq 1,07%-ə çatır. P2O5 isə əksinə, humus 

qatında onun miqdarı 0,67%-ə bərabərdir və torpaq profili boyunca onun 

miqdarı  tədricən azalar (cədvəl 3).Cədvəl 3-dən göründüyü kimi SO3 oksidin 
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miqdarı 0,66-1,07% arasında tərəddüd edir və onun miqdarı torpaq profili 

boyunca tədricən artır. Dağ çəmən torpaqların profilində SiO2-R2O3nisbəti 5,03-

8,04 arasında geniş hədd daxilində dəyişdiyi üçün bu torpaqlarda 

torpaqəmələgəlmə prosesi zəif getdiyini aydın müşahidə edilir. 

Nəticə. 

1. Dağ-çəmən torpaqların humus qatında ümümi humusun ehtiyat 143,8-

178,6 t/ha arasında dəyişir və onun itkisi Şahdağda 5,0 t/ha, Lazada 6,2 t/ha, 

Qırızda 7,4 t/havə Dübrarda 9,4 t/ha müəyyən edilmişdir. 

2. Çimli dağ-çəmən torpaqlarda çim qatının qalınlığı 5-7 sm, humus 

qatının qalınlığı isə 12-20 sm, kök sisteminin yayıldığı qatın qalınlığı 10-30 sm, 

arasında dəyişir, humus qatının dənəvari-topavari strukturasın kəltənli struktura, 

ağır gillicəli qranumetrik tərkibi isə, orta gillicəli qranulometrik tərkib əvəz 

etmişdir.  

3. Bu torpaqların profilində ümumi məsaməlik 52,5-54,4%-dir, 

aqreqatlaşma dərəcəsi(>0,25 mm) humus qatı üçün 76-78% -dir, bu da düşən 

yağıntıının 50%-ni özünəhopdurur və su eroziyasının qarşısını alır. Lakin cənub, 

cənub-şərq yamaclarda humusu qatının pozulması dağılması müşahidə edilir və 

onlarda səthi yuyulma müşahidə olunur.  

4. Dağ-çəmən torpaqların humus qatında ümumi kimyəvi elementləri bu 

ardıcıqla dəyişir: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, Mg2O, K2O, Na2O, SO3 və P2O5 

oksidi,  SiO2:R2O35,0-8,0 arasında geniş həddə dəyişdiyinə görə 

torpaqəmələgəlmə prosesinin zəif getdiyini göstərir.  

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarında çimli dağ çəmən torpaqlarının 

sahəsi genişdir, lakin 1992-ci ildən yaylaqlarda heyvanlarn sayının coxalması 

nəticəsində cənub, şərq yamaclarda torpaq deqradasiya güclənmiş və mailliyi 

30
0
çox olan sahələrdə xüsusilə cənub, cənub-şərq yamaclarda humus qatı 

dağılmış və yuyulmuşdur.  
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РЕЗЮМЕ 

МАММАД МАМЕДОВ, ГЮЛНАР ГАДЖИЕВА, НАЗАКАТ АЗИЗОВА, ЦИЦЕК 

НАСИРОВА, ХУРАМАН НАГИЕВА 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРНОГО-ПОДЗОЛИСТЫХ ГОРНО- ЛУГОВЫХ 

ЛЕСНЫХ ПОЧВ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ СКЛОНАХ 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

В статье исследуются изменение физико-химических характеристик гумусного слоя 

(0-20 см) денного-подзолистых горно-луговых почв распространенные в высокогорном 

поясе северо-восточного склона Большого Кавказа, в результате природного и 

антропогенного влияния, степени подвержения деградацию, пути ослабления и 

предотвращения ее. Изучается, а также деградация почвы высота над уровнем морья 

территории, экспозиция и наклонность склонов, литологический состав почвообразующих 

пород, размещение отраслей хозяйств, правильного применения правил ведения пастьбы 

крупно и мелко-рогатого скота. Еще исследованы возможности сбора кормовых трав, на 

мало наклонных нагорных равнинах. Для ведения мониторингов этих почв использованы 

данные анализа почв предыдущих лет (1950- 1970). 

Ключевые слова: гора, луга, почва, слой, гумус, гранулометрический состав, 

почвенная среда 

 

SUMMARY 

MAHAMMAD MƏMMƏDOV, GULNAR HACIYEVA, NAZAKAT AZIZOVA, 

CHICEK NESIROVA, KHURAMAN NACKIYEVA 

THE CURRENT STATE OF MOUNTAIN-MEADOW TURF SOILS WHICH SPREAD 

OUT IN THE NORTHEAST SLOPES OF THE MAJOR CAUCASUS 

The article investigates the change in the physicochemical characteristics of the humus 

layer (0-20 cm) of  mountain meadow turf soils common in the highland zone of the north-

eastern slope of the Major Caucasus, as a result of natural and anthropogenic effects. İt is studing 

altitude above sea level of this territory, aspects and slope of slopes, lithological composition of 

soil-absorbing rocks, also placement of economic areas, the application of the rules for keeping  

grazing in large and small horned cattle. Also it was investigated purchase opportunity feed 

plants in the few sloping of the highland plains. For monitoring in these soils we were using 

information of the analysis which did past years (1950-1970).       

Key words: mountain, meadows, soil, layer, humus, particle size distribution, soil 

environment.  

 
 

 

(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 təhsil sisteminin 

modernləĢməsi məqsədilə həyata keçirilmiĢ islahatlar, onların mahiyyəti və gələcək 

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 
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ölkələrin rəqabətüstünlüyü başlıça olaraq təhsillə müəyyənləşən insan 

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.  
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Bu layihə aşağıdakı komponent və alt-komponentləri əhatə edir: 

I. Ümumi təhsilin keyfiyyəti və real tələbatlara uyğunluğu.  

•   Kurikulum islahatı 

•   Müəllim hazırlığı  

•  Dərsliklər və oxu materialları 

II. Səmərəlilik və maliyyə islahatları. 

• Maliyyələşdirmə və büdcə islahatları 

• Rasionallaşdırma və məktəblərin maddi texniki bazasının möhkəm-

ləndirilməsi 

III. Məktəb Qrantı Proqramı 

IV. İdarəetmə, planlaşdırma və monitorinq 

• Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

• Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemlərinin (TİMS) yaradıl-

ması 

• İdarəetmə və planlaşdırma imkanları 

V. Layihənin əlaqələndirilməsi və monitorinqi. 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin məqsəd və vəzifələrinin 

məzmununun, 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 stimullaşdırılması-

nın təmin edilməsi; 

     Milli Kurikulum aşağıdakı ümumi prinsiplərə istinad olunmaqla hazırlan-

mışdır: 

- milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə alınması; 

- ümumi inkişafı, meyli və maraqları nəzərə alınmaqla bütün şagirdlərə 

əlverişli təlim şəraitinin yaradılması; 

- tələbyönümlülük; 

- nəticəyönümlülük; 

- inteqrativlik. 
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Müasir dünyanın  mütəmadi mürəkkəb dəyişikliyini öyrənməklə, kurikulu-

mun 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 layihə-

ləndirmə sahəsində, keyfiyyətli kurikulumların hazırlanması prosesini həyata 

keçirən, idarəetmədə qərarlar qəbul edən təcrübəçinin şagird şəxsiyyətinin 

potensialının inkişafına yönəlmişdir. 

Milli Kurikulum demokratizm, humanizm kimi prinsiplərdən çıxış etmək-

lə, 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 münasi-

bətlərinin 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 funk-

siyalar nəzərə alınmalıdır.  

Qeyd olunduğu kimi,  respublikamızda 1999-cu ildən başlayan təhsil isla-

hatlarına 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. “Azər-

baycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası” 

(2009), “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulum-

ları)” (2010), Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi (2011), “Ümum-

təhsil 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 
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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 

ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsindən ibarətdir. Müasirləşdirmə, ilk növbədə, qabaqcıl texnologiya-

ların və idarəetmə üsullarının, elmi nailiyyətlər əsasında yaradılan innovasi-

yaların 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 
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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 

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:  
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“Araşdırmalar göstərir ki, təhsilin müasirləşməsi 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 

mədəniyyətləra- 

    rası ünsiyyət və tolerantlıq meyllərinə diqqətin artırılması; 

3. Rəqabətin getdikcə gücləndiyi şəraitdə iqtisadiyyatın inkişaf tempinin daha 

da sürətlən - 

    məsi; 

4. Kadrların peşə səriştəliliyinin formalaşmasına və inkişafına verilən 

tələblərin müasirliliyi; 

5. Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq və ümumi təhsil inkişafının yaradılması” (9, 

s.238). 

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 amillər-

dən asılıdır; 

2) modernləşdirmə-yeni təfəkkür tərzinin formalaşmasını tələb edir; 

3) təhsilin modernləşməsinə məktəbəqədər dövrdən başlanmalıdır; 

4) yeni konsepsiyalar, yeni modellər, texnologiyalar işlənməlidir; 
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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 paradiqması-

nın böhranı ilə bağlı olmuşdur. “Post” sözünün başa çatmaqda olan modern 

dövrün varisi və onu əvəzləyən mərhələ olduğunu göstərir) yanaşma bir sıra mə-

qamlara 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 anlayış-

lardır. Çünki tarix modernləşmənin başqa formalarını inkar etmişdir” (9, s.235). 

Təhlillərdən aydın olur ki, dünyada baş verən hadisə və problemlərin gedi-

şi belə düşünməyə əsas verir ki, bu günün təhsil alanları təkcə keçmişə dair bi-

liklər almalı deyil, həm də gələcəklə bağlı məsələlərin, yeni gözləntilərin öyrə-

nilməsinə diqqəti artırmalı, şəxsən təşəbbüskarlıq göstərməlidir. Qabaqlayıcı 

təhsilvermənin həyata keçirilməsində informasiya kommunikasiya texnologiya-

ları 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. Çünki hazırkı dövrdə şəxsiyyətin formalaş-

masının başlıca şərtləri sırasında qabaqlayıcı təhsilvermə əsas amil kimi dəyər-

ləndirilir. 

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  

ПЕДАГОГИКА В КОНТЕКСТЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

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 

PEDAGOGY IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL  PROGRAM 

EDUCATION MODERNIZATION PROCESSES 

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 

http://www.e-qanun.az/framework/19682
http://www.e-qanun.az/framework/19682
https://president.az/articles/9779
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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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AZƏRBAYCAN PEDAQOJĠ FĠKĠR TARĠXĠNDƏ ĠNSAN ġƏXSĠYYƏTĠNĠN 

ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

Bu məqalədə Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində insan Ģəxsiyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı 

Ģair və yazıçılarımızın Ģəxsiyyət haqqında söylədikləri dəyərli fikirlər təhlil edilib. Həmçinin 

məqalədə Ģəxsiyyətin formalaĢmasına təsir edən amillər, insan Ģəxsiyyətində mövcud olan mənfi 

və müsbət keyfiyyətlərin necə mənimsənilməsi və bütün bunların insanın Ģəxsiyyət kimi 

yetiĢməsinə necə təsir etdiyi aydınlaĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: Ģəxsiyyət, fikir, pedaqoji, insan, sima, tərbiyə, formalaĢma, davranıĢ. 

 

Şəxsiyyət problemi elmin müxtəlif sahələrində çalışan alim və 

mütəfəkkirlərin illərlə diqqət mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri 

olmuş və müasir dövrdə öz  aktuallığını saxlamaqdadır. Müasir pedaqoqlar 

şəxsiyyət, onun fəallığı, formalaşması, strukturu kimi məsələlər, ümumiyyətlə, 

şəxsiyyət anlayışının mahiyyəti barədə müxtəlif fikirlər irəli sürür. Bu bir daha 

həmin problemin mürəkkəb və çətin olduğunu təsdiq edir.. 

Hal-hazırda dünyаdа təxminən yeddi  milyаrddan artıq bir-birinə 

оxşаmаyаn, təkrаrоlunmаz insаn yаşаyır. Оnlаr təkcə biоlоji və fiziоlоji 

xаrаkteristikаlаrınа görə yоx, həm də fərdi-psixоlоji xüsusiyyətlərinə görə də 

bir-birindən fərqlənir. İnsаnlаr gözlərinin rənginə, səsinin tembrinə, ürəyinin 

ritminə, bаrmаqlаrının izinə, şəxsi xаrаkteristikаlаrınа görə bir-birindən 

fərqlənirlər. Belə bir şərаitdə pedаqоji nəzəriyyə və prаktikаnın ən mürəkkəb 

prоblemlərindən biri şəxsiyyət və оnun inkişаfı problemidir. 

Şəxsiyyətin ictimai həyatda tutduğu yer ciddi surətdə birmənalı şəkildə 

müəyyən olunmuş, sonra isə özünü ifadə edən “şəxsiyyət” anlayışının əmələ 

gəlməsində öz əksini tapmışdı (3.s. 257). 

XII əsrin görkəmli nümayəndələrindən biri olan N.Gəncəvinin də 

şəxsiyyətə dair fikirləri müasir dövrümüzdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır.  

N.Gəncəvi əsərlərində şəxsiyyət probleminin araşdırılması yalnız ədəbi fikir 

tariximizin qədimliyi və zənginliyi nöqteyi–nəzərdən deyil, həm də insanın kəşfi 

“şəxsiyyət” problemi nöqteyi- nəzərdən ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Nizami 

irsində şəxsiyyət problemi də belə mürəkkəb məsələlərdən biridir. Belə ki, onun 

fikrincə ağıl insanı heyvanlardan fərqləndirən əsas keyfiyyətdir. O, ağıla qiymət 

verməyən, ağlını biliklərlə  təkmilləşdirməyən və ancaq maddiyyat arxasınca 

qaçan adamları heyvanlara bərabər tuturdu. O,“Yeddi gözəl” poemasında 

yazırdı: 

   Kim ki yetişmədi ağıldan bara, 

                                            Oxşar  insan sifət əjdahaya (3, s.54). 

Bədii ədəbiyyatda şəxsiyyət problemi əslində bir sıra elm sahələrinin 

tədqiqat obyektini təşkil edir. Nizami irsində insan, onun ruhi aləmi, mənəvi 
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yalanı sadəcə bir idrak obyekti kimi nəzərdən keçirilmiş, onun konkret psixoloji 

və pedaqoji mahiyyəti fəlsəfi ümumiləşdirmə səciyyəsinə qaldırılmışdı. 

Nizaminin insan idrakı qarşısında qoyduğu suallar buna parlaq nümunə ola 

bilər. 

                                          Ağıla idrak bir  vəzifədir, 

                                          Bilsən ki, dünyada ilk tərkib nədir, 

                                          Bu yeni əksetmə və artırmalar, 

                                          Yoxluqdan nə cür olmuş aşkar? 

                                          Əzəldən nə olmuş xilqətə bais?  

İnsan xarakterinin formalaşmasında mühitin rolu haqqında S.Mahmud 

Əbubəkir oğlu Urməvi (1198-1283) dəyərli fikirlər söyləmişdir. O deyirdi ki, 

insanın xasiyyəti fitri deyil, həyatda formalaşır. O yazırdı: “Atası xristian olan 

uşağı müsəlman deyə tərbiyə etsə müsəlman olar” (2,s. 48). 

Marağayinin də insan şəxsiyyətinin formalaşması haqqında qiymətli 

fikirləri vardır. Sadəlik və təvazökarlıq, dostluq və yoldaşlıq, mərdlik və 

əməkdaşlıq tərbiyəsi haqqında, lovğalıq və sərxoşluq,  şəhvət və əyyaşlıq 

əleyhinə də daim qiymətli fikirlər irəli sürülmüşdü. Əvhədi əsil insan 

tərbiyəsində elm və təhsili əsas vasitə hesab etdiyi kimi, özünütərbiyəni də 

yüksək qiymətləndirirdi (3,s. 63). O ideal insanın formalaşması işində tərbiyə ilə 

yanaşı irsiyyətin də rolunun mühüm olduğunu qeyd edirdi. 

İmadəddin Nəsimi əqli-əxlaqi təkamül üçün düşüncələrini və şəxsiyyətin 

sərbəstliyini birinci şərt hesab etmişdir. Nəsiminin baxışlarında insan yaradıcı 

varlıq kimi təzahür etmişdir (2,s.64). O, əxlaq tərbiyəsi üçün hər şeydən əvvəl 

mənəvi, maddi və fikri çərçivələrə dözmək qabiliyyətinin aşılanması yolu ilə 

şəxsiyyətin bütün mənfi hisslərinin və sifətlərinin ləğv olunmasına nail olmağı 

tələb etmişdir (1,s.64). 

N.Nərimanovun əsərlərində insan şəxsiyyətinin formalaşmasında tərbiyə-

nin rolu xüsusilə qiymətləndirilir. O, şəxsiyyətin təşəkkülündə elmin, təhsilin 

əhəmiyyətini göstərməklə qalmır, tərbiyənin roluna daha çox üstünlük verirdi. 

Tərbiyənin roluna dair Nərimanovun fikirləri içərisində nəzəri cəlb edən 

cəhətlərdən biri də şəxsiyyətin təşəkkülündə tərbiyə mühiti və irsiyyət 

məsələsidir. N.Nərimanov insan şəxsiyyətinin təşəkkülündə tərbiyə ilə bərabər 

mövcud quruluşun, ictimai mühitin də rolunu göstərirdi. O, deyirdi ki, 

cəmiyyətdə birinin müvafiq tərbiyə alması, elm oxuması, bu və ya digərinin isə 

bunlardan məhrum olması mövcud ictimai mühitin nəticəsidir (2,s.305). 

Nərimanov irsiyyət nəzəriyyəsinin əleyhinə olaraq cəmiyyətdə insanın 

anadangəlmə xan, bəy, digərinin qul olması fikrini mövcud quruluşun və bu 

quruluşda verilən tərbiyənin nəticəsi kimi izah edirdi .  

İnsan şəxsiyyətinin təşəkkülündə tərbiyənin rolunun yüksək qiymətlən-

dirən N.Nərimanov maarifin demokratikləşməsinin, insanların ümumi bərabər 

inkişafına mane olan mövcud quruluşun, ictimai-iqtisadi həyat şəraitinin inqilabi 

yol ilə dəyişdirilməsi ideyasını təbliğ edirdi. O, deyirdi ki, müəyyən bir sinfin, 

ağa və mülkədarların zəhmətkeşlərə etdiyi vicdansızlıq, oğurluq, quldurluq, qan 

tökmək, insan və millət balalarının ayaqyalın, başıaçıq çöllərə salıb, elmdən, 

təhsildən mərhum qoymaq bütün insanların və millətlərin aralarında ziddiyyət  
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salıb, bir-birinə vuruşdurmaq, bunların əxlaqını  pozub, heyvan dərəcəsinə gətir-

mək....” bütün bunlar mövcud cəmiyyətin, mühitin və bu mühitdə verilən 

tərbiyənin nəticəsidir (3,s. 305). 

N.Nərimanov pedaqoji görüşlərində tərbiyənin yalnız uşaqlar üçün deyil, 

böyüklər üçün də vacib  olduğunu göstərir. 

Görkəmli pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqi şəxsiyyətin formalaşmasında 

tərbiyənin təsirini xüsusi qeyd edirdi və deyirdi: “ağac yaş ikən, uşaq beşikdə 

ikən”, “Uşaqlıq yaş ağaca bənzər, təzə yaş ağacı hər nə qədər əyri olsa 

düzəltmək asandır və insanın da kiçikliyində tərbiyə qəbul etməsi  vacib 

məsələlərdəndir . 

H.Cavid əsərlərində insan, onun şəxsiyyəti, insanın mənəvi yüksəlişi, onun 

öz daxili mübarizəsi kimi  məsələlər ön plana çəkilmiş, o, insanın tarixi, milli 

mənəvi dəyərlərə münasibəti,  şəxsiyyət yanaşması əks etdirmişdir.  

H.Cavid yaradıcılığı şəxsiyyət probleminin araşdırarkən görünür ki, onun 

əsərlərində obrazların gözəlliyi, fəlsəfi-estetik dəyəri bundadır ki, bu obrazlar 

incə bir romantika ilə süslənib, fəlsəfi kamilliyə ucalmışdır.  

Şəxsiyyətin kamilləşməsi prosesi böyük dramaturqun yaradıcılığında əsas 

yer tutur. H.Cavid qəhrəmanları yüksəlmək arzularındadır və bu yüksəliş mənəvi 

təmizlənmə sayəsində baş verir.Şeyx Sənan, Xəyyam, Peyğəmbər və.s obrazlar 

bu mənəvi ucalmaqla həqiqətə qovuşurlar.  

H.Cavid  hər yerdə şəxsiyyəti (insanı) öyrənir. Bədxah insanda İblisin, 

xeyirxah insanda Peyğəmbərin, Tanrının izlərini görən şairin ən böyük məqsədi 

insan xoşbəxtliyini təmin etmək yollarını axtarmaqdır . 

“Peyğəmbər” pyesində İnsan, onun daxilində yaşayan İblis və bu 

birlikdəki ziddiyyətlərin şəxsiyyətin gücü, özünə inamı, təşəbbüsü ilə 

alovlanması, insanın bir fərd kimi öz üzərində çaldığı qələbəni əks etdirilir . 

İnsan həyatının çox mühüm, qlobal, dramatik və böhranlı bir məqamını 

H.Cavid öz poetik dramaturgiyasında müstəqil bir dərinliklə göstərmişdir. Belə 

ki, namussuz, qeyrətsiz  insanlar vətəni satar. Habelə qeyrətsiz şəxslərdən hər 

cür pis əməllər gözlənildiyini H.Cavid öz əsərlərində göstərirdi. O, həm də 

əsərlərində vicdan sahibi  olan insanın dözülməz həyat şəraitini, çətinliklərə 

baxmayaraq hər nanəcib qarşısında alçalmamalı, insanı pula satmamalı 

olduğunu, başını uca tutmalı, öz nəfsinə sahib olmağı,şəxsiyyətini uca tutmağı  

söyləyirdi. 

H.Cavid insanı öz qədrini bilən, şəxsiyyətini qoruyan,  insanpərvər, 

xeyirxah adamların ləyaqətinə hörmət bəsləyən ən namuslu varlıq kimi əks 

etdirirdi. H.Cavid sərxoşluğu, qumar oynayanlar, habelə, əxlaqsızlıqları tənqid 

edir, bununla kifayətlənməyən pis adətlərlə məşğul olan insanların aqibətinin pis 

bir vəziyyətlə sona yetəcəyini öz əsərlərində dönə-dönə təsvir edib, uşaq və 

gənclərdə möhkəm və vicdanlı olmalarına görə səy göstərməyə çalışmalı 

olduğunu söyləyirdi. 

H.Cavid Knyaz surəti ilə içkinin acı nəticələrini, pulun insanlar arasında 

dostluğu, yoldaşlığı pozduğunu, bu dünyada əxlaqsız insanlara nifrət hissini 

aşılayırdı. O, Knyazın  dili ilə  oxuculara çatdıraraq:  

Knyaz! Bu nasıl ad? 
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Hər seyhəsi üsyan, acı fəryad!... 

Yox  şübhə ki, dünya dolu Knyaz 

(Əli  ilə köksünə işarə edir). 

Lakin, mənə derler ulu Knyaz! 

Hər, balduçilpaq məni duymaz, 

Yox anlayamam qartalı hər qar(Birdən-birə mütəssir). 

Nəslim ulu bir nəsl idi əvvəl. 

Mən indi nəyəm? Bir quru heykəl 

Hər an gəmirir qəlbimi bir kin, 

Gündən-günə dəhşət daha kəskin 

(ətrafdakılara). 

Lənət, mənə lənət, sənə lənət, ona lənət 

(Nifrətlə ətrafa  tüpürür). 

Kor şeytana lənət. 

Bir vulkan idin, mum kimi söndüm. 

Bir aslan ikən tülküyə döndüm 

...Dün sən nə idin? Sahibeyi tac! 

Ya imdi nəsən? Ətməyə möhtac (4, s.23). 

H.Cavid bu əmrləri ilə XX  əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kapitalizm 

əlaqələrinin inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşayan, öz bəd əməlləri ilə cəmiyyətdə 

olan rəzalətlərin iyrənc sifətlərini,  var – dövlət hərislərini ifşa edərək insani 

hisslərə məxsus şəxsləri saf əxlaqlı, mərd, mübariz, kamil insanları müsbət 

nümunə kimi ön plana çəkib, cəmiyyətdə belə şəxsiyyətlərin formalaşmasını 

təbliğ edirdi.O, əsərlərində pis xüsusiyyətlərə malik olan insanlara öz nifrət 

hissini personajların dili ilə söyləmişdir. Onları “Knyaz”, “Şeyx Sənan”, 

“Maral”, “Azər” və s. əsərlərində kəskin tənqid atəşinə tutmuşdu.  
H.Cavid şəxsiyyətin formalaşmasında ailənin, məktəbin, müəllimin və 

ictimai mühitin rolunu yüksək qiymətləndirərək tərbiyə sistemində insanlara 

çıxış yolu axtarırdı. Şair hər cür fırıldağın, kələkbazlığın hökm sürdüyünü təsvir 

edirdi. 

H.Cavid öz əsərlərində ümumibəşəri problemlərə yer ayırır, hər zaman 

insan qüdrətinin ülvi duyğularını tərənnüm etməklə yanaşı şəxsiyyətlərin 

həyatına romantik fəlsəfi mövqedən yanaşaraq oxuculara çatdırmaq istəyirdi. 

Qəhrəman şəxsiyyətlər və onların faciəvi, ziddiyyətli xarakterlər dünyası, 

müdriklik və kamillik mövzuları H.Cavid yaradıcılığında aparıcı mövqe tutur.  

Fikirimizi yekunlaşdıraraq  qeyd etməliyik  ki,Azərbaycan pedaqoji 

fikir tarixində insan şəxsiyyəti, onun formalaĢması ilə bağlı çox qiymətli 

fikirlər vardır və daim öyrənilməli, araşdırılmalı və gənc nəslə aşılanmalıdır. 

 
ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Ə.Ağayev. Azərbaycan ictimai pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi. Bakı, 

2006 

2. H.Əhmədov Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi. Bakı, 2014 

3. K.Camalov. H.Cavid və məktəb. Naxçıvan, 2013 

4. N.Cərulla qızı. Mütəfəkkirlər şəxsiyyət haqqında. Bakı, Azərnəşr, 1991 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264 

РЕЗЮМЕ 

НAЗАКAТ ЮСИФОВА 

ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В этой статье анализируются ценные мысли, высказанные нашими поэтами и 

писателями с изучением личности человека в истории педагогики Азербайджана.  

Также в статье разъясняются факторы, влияющие на формирование мысли, как 

усвоить отрицательные и положительные качества, существующие в личности человека и 

как это все на созревание человека как личности. 

Ключевые слова: личность, мысль,  педагогической,  человек,  лицо, воспитание, 

формирование, поведение 

 

SUMMARY 

NAZAKAT YUSIFOVA 

THE STUDY OF THE HUMAN PERSON IN THE HISTORY  

OF PEDAGOGICAL THOUGHT OF AZERBAIJAN 

This article analyzes the valuable thoughts expressed by our poets and writers with the 

study of the human person in the history of pedagogy of Azerbaijan. 

The article also explains the factors influencing the formation of thoughts, how to 

assimilate the negative and positive qualities that exist in a person’s personality and how it all 

affects the maturation of a person as a person. 

Key words: personality, thought, pedagogical, person, upbringing, formation, behavior 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ AUTENTĠK MATERĠALLARIN ROLU 

 

Məqalədə dilin tədrisində orijinal materialların müstəsna rolundan, müxtəlif informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarından, videokonfrans videoçarxlarından, audio-videomateriallar-

dan, müxtəlif platformalardan, sosial Ģəbəkələrdən, proqramlardan istifadə və xüsusən də,  

filmlərin tədrisdə üstünlüklərindən və s. söhbət açılır. Onu daha canlı, maraqlı alətlərlə iĢləmək 

imkanları var və belə qənaətə gəlmək olar ki, internetdə kifayət qədər orijinal materiallar - 

audio-video materiallar, tədris filmləri və maraqlı materiallar mövcuddur. Onlardan səmərəli 

istifadə müəllimin fəaliyyətindən asılıdır. 

Açar sözlər: kommunikasiya texnologiyaları, videolar, videokonfranslar, audio-video 

materiallar, müxtəlif platformalar, sosial Ģəbəkələr 

 

Məlumdur ki, internetsiz kompüter məhdud imkanlara malikdir. Yəni, bir 

çox fəaliyyətləri yerinə yetirmək üçün kifayət etmir. Belə ki, kompüter vasitəsilə 

tədqiqat aparmaq və ya bir çox fəaliyyətləri yerinə yetirmək üçün internetin 

olması mühüm şərtdir. Dil tədrisində kompüterin rolu son 25-30 ildə daha da 

inkişaf etmişdir. Müasir dövrdə texnoloji və pedaqoji inkişaf internet 

texnologiyasından dil öyrənməkdə edilən multimedia proqramları, müxtəlif 

autentik materiallar, sənədli və bədii filmlər, videoçarxlar və s. vasitəsilə dili 

məşq etdirmək üçün zəngin baza kimi istifadə olunur. Kompüter texnologiyaları 

artıq dil öyrənmə və öyrətmə vasitəsi kimi inkişaf edərək öz yerini tapmaqdadır. 

Kompüterlə autentik materiallar vasitəsilə dil öyrənmənin 3 əsas aspekti 

var; 1) Sinxronluq, 2) Davamlılıq, 3) Anonimlik. 

1. Sinxronluqda tələbələr çat qruplarında iştirak edir və ya veb kamera, 

mikrofon və qulaqcıqlardan istifadə edərək videokonfranslarda iştirak edirlər. 

Buna real vaxtda ünsiyyət qurma bacarığı daxildir. 

2. Davamlılıq aspekti interaktiv əlaqənin yaranmasının nə qədər və hansı 

müddətdə mövcudluğunu bildirir, məsələn proqram təminatında yaddaşda 

saxlanılmayan çat əlaqənin sonunda yoxa çıxır, amma müzakirə daha uzun 

müddətli qalır. 

3. Anonimlik adından da gördüyümüz kimi ünsiyyət quran şəxslərin kiber 

kosmosda yeni ad və ya rol götürməsi ilə öz kimliklərini gizlədib gizlətməməsini 

bildirir. 

İyirminci əsrin ikinci yarısında texnologiyaların ən çox istifadə olunduğu 

sahələrdən biri də təhsil idi. 1950-ci illərdən başlayaraq bir çox inkişaf etmiş 

ölkələrdə texnologiyalar gündən-günə inkişaf edərək təkmilləşirdi. Artıq ötən 

əsrin sonlarında müasir texnologiyalara əsaslanan dil öyrənmə internetin 

kəşfindən sonra daha yeni məna kəsb etməyə başladı. Beləliklə texnologiya ilə 

dil öyrənmə yenilənərək formasını dəyişdi: dil öyrənənlər artıq dünyanın 

müxtəlif yerlərində yaşayan insanlarla internet vasitəsilə əlaqə saxlamağa, yerli 
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dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətə daxil olmağa başladılar. Bu  autentiklik isə, tələbə-

ləri, dil öyrənənləri real nitq situasiyalarına qoşulmağa, ünsiyyət mübadilələrinə 

girməyə alışdırdı. 

M. R. Ravala görə, İKT vasitələrinə bunlar daxildir: 

1. Veb 2.0 proqramları 

2005-ci ildən başlayaraq veb 2.0 (web 2.0) hazırlandı. Bunlara bloqlar, sosial 

şəbəkə xarakterli veb səhifələr və s. daxildir. Bunlarla istifadəçilər arasında bilik 

mübadiləsi aparmaq mümkün olur. Bloqlarda müxtəlif mövzularda məlumatlar 

yazılır, paylaşılır, oxuyan istifadəçilər isə öz rəylərini bildirirlər və müzakirəyə 

qoşulurlar. Facebook, Friendster, Bebo, Flicker, Youtube, Viber, Instagram da 

bu cür proqramlar sırasındadır.  İstifadəçilər bu veb proqramlardan telefon və ya 

kompüter vasitəsilə istifadə edə bilərlər. 

2. Dil laboratoriyası 

Dil laboratoriyası da müasir texnoloji tədris vasitələrindən hesab olunur. Raval 

dil laboratoriyalarının da müxtəlif növlərini qeyd etmişdir: 

Dinləyib-anlama üçün dil laboratoriyası. 

Bu tip laboratoriyalarda tələbənin mikrofonlu qulaqcıqları və maqnitofonu olur. 

O, məlumatları dinləyir və anlayır. Beləliklə, onlar dil daşıyıcılarının nitqini 

dinləmək imkanı qazanır, bunun vasitəsilə də düzgün tələffüz qaydalarına 

yiyələnirlər. Qeyd edək ki, bu laboratoriyadan tələbələr sadəcə dinləmək və 

anlamaq üçün istifadə edirlər, danışığı isə özləri praktikada tətbiq etməlidirlər. 

Audioaktiv laboratoriya 

Bu tip laboratoriyalar müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş idarəetmə 

panelindən və fərdi mikrofonlu qulaqcıqlardan ibarət olur. İdarəetmə panelində 

maqnitofon işə salınır və hər kəs səsləndirilən danışıq sürətinə uyğunlaşmalıdır. 

Audioaktiv müqayisəli dil laboratoriyası. 

Belə laboratoriyalarda tələbələr danışmaq və dinləmək üçün qulaqcıqları 

taxaraq fərdi maqnitofonlu kabinlərdə əyləşirlər. Müəllimlər hər tələbəni dinləyə 

bilmək üçün idarəetmə paneli ilə təmin olunur. Adı çəkilən qurğu tələffüz və 

intonasiya qaydalarını tədris etmək üçün texnoloji qurğudur. 

3. Radio və televizor 

Xarici dilin tədrisində istifadə olunan ən əhəmiyyətli qurğulara radio və 

televizor da daxildir. Onların əhəmiyyətini əsasən məsafədən (distant) təhsildə 

görmək olar. Bu texniki cihazlar vasitəsilə dil öyrənənlərə düzgün tələffüz və 

danışıq qaydalarını aşılamaq mümkündür. Bu cihazlarla müəllim tələbələrinə 

real həyat danışıqlarını təqdim edə, beləliklə ənənəvi tədrisdən uzaqlaşa bilər. 

Nəticədə tələbələr əylənərək öyrənirlər. Təbii ki, tələbələr üçün sıxılmadan 

öyrənmək daha motivasiyalı, cəlbedicidir. Belə tələbələr dili daha sürətli öyrənə 

bilər. Tələbələr, həmçinin filmlərə baxaraq dil öyrənə və ya öyrəndiyi xarici dili 

inkişaf etdirə bilər. Filmlər vasitəsilə əldə olunan biliklər daha uzun müddət 

yaddaşda qalır. İngilis dili öyrənən tələbə özünə maraqlı olan mövzuda film seçə 

və Youtube-da bunu izləyə bilər. Bundan başqa, məsələn, ingilis ədəbiyyatının 

tədrisi zamanı biz müxtəlif tamaşalar təşkil edə, tələbələr arasında dialoqlar, 

monoloqlar quraraq onlara dili daha asan, maraqlı və praktiki şəkildə öyrədə 

bilərik. İKT vasitəsilə autentik materialların tədrisi və tətbiqinə zəmin 
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yaradılması tələbələrin motivasiyasını yüksəldir, onlar arasında informasiya 

mübadiləsində, mövzunun müzakirəsində, ən son məlumatları, xəbərləri 

izləməkdə və istifadə etməkdə böyük rol oynayır. Müasir texnologiyaların 

tətbiqi bizə əlavə vaxt qazandıraraq tədrisin keyfiyyətini yüksəldir, yeni biliklərə 

yiyələnməyə kömək edir, onun vasitəsilə bu və ya digər yeniliklərdən xəbərdar 

oluruq.  

Tarixdən məlum olduğu kimi, insanlarda dilin yaranması insan şüurunun 

ən böyük inqilabı sayılır. Qədim insanlar bir-biriləri ilə ünsiyyət qurmaq üçün 

qırıq-qırıq səslər çıxardır və bu yolla bir-birlərini məlumatlandırırdılar. Daha 

sonralar yazının kəşfi insanlar arasında ünsiyyəti daha uzunömürlü və əlçatan 

etdi. Belə ki, insanlar məktublar vasitəsilə uzaq məsafələrlə ünsiyyət saxlaya və 

yazılı abidələr vasitəsilə məlumatı gələcək nəsillərə ötürə bildilər. 500 il əvvəl 

isə çapın ixtira olunması bu sahədə daha bir irəliləyiş oldu. Telefonun kəşf 

olunması ilə ünsiyyətin sürəti artdı. İndi isə biz texnologiyalar dövründə 

yaşayırıq və bildiyimiz kimi, hal-hazırda ünsiyyətin sürəti və imkanları 

inanılmaz dərəcədə yüksəkdir. Yaşadığımız bu əsrdə, demək olar ki, internet 

bütün sahələri öz əlinə almışdır və bütün sahələrdə internetdən geniş istifadə 

olunur. İnternetdə reklam, marketinq və alış-veriş geniş sürətlə yayılıb. Müəllim 

və tələbələr istədikləri vaxt, istədikləri kitabları internetdən tapa bilərlər. Bir 

sözlə desək,  internetdə hər şey bir barmaq ucu qədər yaxın və asandır. Hal-

hazırda dünyanın bir çox yerlərində ali və orta məktəblər tamamilə internetləş-

mişdir və tədris də internetə əsaslanaraq təşkil olunur. Müəllim və tələbələr 

internet vasitəsilə bir-birləri ilə ünsiyyət qurur və araşdırmalar aparırlar. 

İnternet müəllimlər üçün pulsuz dərc etmə xidməti təklif edir. Hər bir 

müəllim öz tezis və məqaləsini pulsuz onlayn jurnallarda dərc edə bilər və bu 

yolla daha geniş oxucu auditoriyasına nail ola bilərlər. Həm də müəllimlər başqa 

ölkələrdən onların yazısına olan şərhləri oxuya bilərlər. Virtual kitabxanalarda 

jurnal və qəzetlərin tam mənada məqalələrini və məlumatları saxlayır, 

istifadəçilər adətən pul ödəyərək bu səhifələrdən istifadə edirlər. Bu yolla 

məqalələr istənilən telefon nömrəsinə fax vasitəsilə göndərilir. Dərsliklərdə və 

ya kompüterlərdə tələbələrə təqdim edilən tapşırıqlar məna və kommunikasiya 

baxımından bir o qədər də yararlı deyil, çünki fərdi kompüter arxasında qulağına 

qulaqcıq keçirtmiş tələbələr çalışmaları həll etməklə məşğul olurlar və onlar real 

ünsiyyətdən kənar qalır. Bəs belə olarsa onlar kommunikasiyanı necə 

öyrənəcəklər? Bu cür proqramlar müəllimlərə də münasib deyildi,  çünki onlar 

dili tədris edəndən daha çox texniklərə çevrilirlər. Yəni ya auditoriyada 

gəzişərək onlara nəzarət edir, ya da kompüter arxasına keçərək öz elektron 

ünvanlarına  gələn ismarıclara baxırdılar. Lakin artıq kompüterlə dil öyrənmə 

sadəcə qrammatik çalışmaları etməklə kifayətlənmir. Əlbəttə, 20 il əvvəl bu belə 

olsa da indi bir çox texnologiyaların inkişaf etməsi bu sahədə dəyişikliklərə 

səbəb oldu. Artıq kompüterlə dil öyrənmə işarələ və kliklə çalışmalarının 

hüdudlarını aşdı. Lakin bu o demək deyil ki, bu cür çalışmalar yararsızdır və ya 

vaxtı ötmüşdür. Əksinə, internet səhifələrində yetərincə müvafiq çalışmalar 

mövcuddur və çalışma proqramlarının çox olması müəllimləri onlardan daha da 
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effektli şəkildə yararlanmğa kömək edir. Dil tədrisində internetdən autentik 

materiallardan istifadə etməyin 5 əsas səbəbini qeyd etmək olar (4, s.28): 

1. Orijinallıq – əgər dil öyrənmə prosesi orijinal və mənalı kontekstdə baş 

verirsə, daha səmərəli olur və daha çox fayda verir. İnternet isə dil 

öyrənməni orijinal edən ən ucuz, ən əlçatan metoddur. Tələbələr internet 

vasitəsilə maraqlarına uyğun hər bir mövzuda çoxsaylı orijinal 

materiallara sürətlə, 24 saat giriş imkanı əldə edir. Onlar burada real 

ünsiyyət qurur və nəşr imkanlarına giriş əldə edirlər. 

2. Savadlılıq - iyirmi birinci əsrdə tələb olunan savadlılığın yeni vacib 

formalarından biri də internetdə yazmaq, oxumaq, ünsiyyət qurmaq, 

tədqiqat aparmaq və nəşr etməkdir. İngilis dili və texnikanı vəhdətdə 

auditoriyada tətbiq etməklə tələbələrin akademik və iş sahəsində bir çox 

bacarıqlara yiyələnmələrinə kömək etmək olar. 

3. Qarşılıqlı əlaqə - dil öyrənmədə və mənimsəmədə başlıca şərtlərdən biri 

də qarşılıqlı əlaqədir. Yeni tədris metodu olan kurikuluma əsasən də dil 

öyrənərkən interaktiv təlim prinsipi mühüm rol oynayır. İnternetlə 

öyrənənlər 24 saat ərzində dünyanın hər yerində olan yerli və ya yerli 

olmayan dil daşıyıcıları ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq imkanına malikdirlər. 

4. Canlılıq - çox vaxt ingilis dili dərslərində öyrənənlər dili yeni qrammatik 

qaydaları və lüğəti əzbərləyərək öyrənməyə çalışırlar. Bu cür tədris adi, 

sıxıcı və ya monoton hesab oluna bilər. İnternet isə tədrisi canlandırır və 

tələbələrin real həyatdakı ehtiyaclarına uyğun ünsiyyət qurduğuna görə 

onları motivasiya edir. 

5. Müstəqillik - internet müəllim və öyrənənlərə müstəqil tədqiqatçıya 

çevrilmək imkanı verir. Onlar istədiklərini istədikləri vaxt tapa bilərlər. 

İnternet bacarığı olan müəllimlər və öyrənənlər gələcəkdə multimedia 

yaradıcılarına çevrilə bilərlər. 

Məlumdur ki, artıq hər bir şagird, tələbə və ya müəllim planşetini, 

kompüterini dərsə, məşğələyə gətirə və ondan rahatlıqla istifadə edə bilər. Onlar 

bu texnoloji cihazlarla müxtəlif internet resurslarına müraciət edə bilərlər. Belə 

resurslara - proqramlara nümunə olaraq bütün dünyada ən çox istifadə olunan 

axtarış proqramı Google-u göstərmək olar. Bununla yanaşı, Google Chrome, 

Opera, Mozilla, Firefox kimi digər axtarış proqramları da geniş istifadə olunur. 

Tələbələr bu proqramların vasitəsilə istənilən məlumatı, sözün izahını, mənasını, 

sinonimini, antonimini tapa, müvafiq mövzuya dair informasiya əldə edə 

bilərlər. 

Digər ən çox istifadə edilən proqramlardan biri də Youtube-dur. Bu veb 

resursla axtarış edənlərin sayı getdikcə artmaqdadır. Youtube vasitəsilə tələbə və 

müəllimlər istədikləri mövzuda videolar izləyə, faydalı hesab etdikləri videoları 

kompüterlərinə yükləyə və onlardan dərs prosesində istifadə edə bilərlər. 

Məsələn,  yeni mövzu "mətbəx"dirsə, müəllim mətbəx avadanlıqları ilə bağlı və 

ya bu mövzuda bir çox video yükləyib sinifdə nümayiş etdirərək dərsi daha 

yaddaqalan, sözlərin öyrənilməsini daha asanlıqla edə bilər. Videoda 

avadanlıqların və ya yeməklərin adı deyildikcə tələbələr onu təkrarlaya bilər. 

Beləliklə, öyrənən sözün düzgün tələffüzünü də mənimsəyəcək, dərs prosesi də 
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tələbələr üçün daha maraqlı olacaq. Bir sıra mobil proqramlar da vardır ki, 

bunlar da xarici dilin öyrənilməsində və tədrisində mühüm rol oynayır. Bunlara 

onlayn lüğətlər (English-Azerbaijan, Poliqlot, Oksford Advanced Dictionary, 

Longman Contemporary Dictionary, Reverso contexte, Machmillan Dictionnary, 

Collins Dictionnary) və müxtəlif  platformalar (Get Course, Web Tutor, Just 

Click, Eduardo), proqramlar (Lingualeo, Duolingo, Easy ten) aiddir. Günümüzdə 

kitab lüğətlərdən istifadə azalmış, onların yerini onlayn lüğətlər almaq üzrədir. 

Tələbələr bu proqramlardan  daha çox istifadə edir. Burada onlar yalnız sözün 

mənasına deyil, həmçinin onun sinonimlərinə, antonimlərinə, həmin dildə 

izahına baxa, eyni zamanda sözün tələffüzünü dinləyə bilər. Bütün bu 

üstünlükləri nəzərə alaraq gənc nəsil daha çox bu tip onlayn resurslara müraciət 

edir. Gördüyümüz kimi, xarici dillərin tədrisində müxtəlif onlayn resurslardan 

istifadə olunur. Onların bəziləri yazı, bəziləri oxu, digərləri danışma, dinləyib-

anlama və qrammatik bacarıqların inkişafına xidmət edir.   

Yazı, oxu, danışma və dinləyib-anlama bacarıqlarının və qrammatik 

vərdişlərin inkişafı üçün ingilis dilində nəşr olunan onlayn qəzet və jurnallar da 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, müəllim qəzet saytından ən son 

xəbərlərdən birini seçir, tələbə sayına uyğun çap edərək onlara paylayır. Xəbər 

mətninin bir neçə hissəsində boşluqlar qoyulur. Tələbələrdən həmin mətnin 

ingilis dili daşıyıcısı tərəfindən səsləndirilməsini dinləmək və buraxılmış 

hissələri eşitdikləri müvafiq söz və ifadələrlə doldurmaq tələb olunur. Boşluqlar 

doldurulduqdan sonra tələbələr mətni oxuyur, cavabları müqayisə edir və 

müəllimin nəzarəti altında yalnış cavabları düzəldirlər. Beləliklə,  ingilis dili 

daşıyıcısının nitqinə qulaq asan tələbələrdə düzgün dinləmə bacarıq və vərdişləri 

inkişaf edir. Sonrakı mərhələdə isə tələbələr mətni oxuyur və onunla bağlı 

suallara cavab verir. Bu, onların mətni nə dərəcədə dərk etdiyini üzə çıxarır.  

Bloqlar, Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber və s. veb resurslar 

xüsusilə yazı və danışıq bacarıqlarının aşılanmasında mühüm rol oynayır. Belə 

ki, bu proqramlarla öyrənənlər digər anqloofonlarla ünsiyyətə daxil olaraq, 

dostluq qura, hər hansı mövzu barədə fikir mübadiləsi apararaq yazı və danışma 

bacarıqlarını inkişaf etdirə bilər. Eyni zamanda bloqlarda və whatsapp 

proqramında müəllimlər qruplar yarada, digər tələbələri də bura əlavə edərək 

şəkil, video, paylaşmaqla və ya səs yazısı göndərməklə müzakirələr apara, 

tələbələrin rəyini öyrənə bilərlər. Power-point proqramı isə təqdimatların 

hazırlanmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tələbələr yaradıcılıq qabiliyyət-

lərini işə salaraq müxtəlif mövzularda slaydlar tərtib edir, buna musiqi, şəkil, 

animasiya, müxtəlif diaqram və sxemlər əlavə etməklə təqdim edir. Bununla da 

dərs prosesi istər öyrənən, istər də müəllim üçün daha maraqlı və yaradıcı keçir 

və tələbələr autentik materiallardan istifadə etməklə, özlərini real ünsiyyət 

mübadilələrinə hazırlayırlar. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, bir çox müəllimlər onlayn kurslar, seminar və ya 

vebinarlarda iştirak edir, əldə etdikləri innovativ bilik və bacarıqları öz 

dərslərində tətbiq edir, beləliklə də elmi bilik və praktiki fəaliyyətlərini 

təkmilləşdirirlər. Həmçinin müəllimlər müxtəlif onlayn forumlara qoşularaq 

dünyanın dörd bir yanından ingilis dilinin tədrisi ilə məşğul olan müəllim, 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 

akademik və tədqiqatçılara ünsiyyətə girə və fikir mübadiləsi apara bilərlər. 

Hətta bunu da qeyd edək ki, dövrümüzdə dil öyrənmək üçün uzaq məsafələr qət 

edərək kurslara qoşulmaq əvəzinə artıq onlayn kurslardan da yararlanmaq olar. 

Belə ki, bir çox saytlarda və proqramlarda ödənişlə məsafədən dil tədris edən 

müəllimlər də var. Youtube-da “Edmodo” və “Learn Language With Real 

Word Videos” kanallarında ingilis dilinin bütün dərinliklərinə yiyələnmək olar. 

Belə ki, həmin kanallarda ingilis dili daşıyıcısı olan müəllimlər bütün mövzulara 

toxunaraq izahlar verir, izləyicilərin suallarını cavablandırırlar.  

Kompüterlə autentik materiallar vasitəsilə dil öyrənmə tələbələrə aşağıdakı 

imkanları verir:   

 Kompüter tələbələrə hər zaman hər yerdə autentik materiallar vasitəsilə 

dil öyrənmək imkanı verir; 

 Kompüterlər tələbələr və müəllimlər arasında qarşılıqlı əlaqəni 

gücləndirə bilir; 

 Çoxsaylı  autentik materiallarla kompüter dil tədrisinə kömək edə bilir. 

Kompüterlə dil öyrənmənin böyük faydası olsa da, bir çox məhdudiyyətləri 

də vardır. Belə ki, dil tədrisində kompüterlə dil öyrənmənin də bir çox 

çətinlikləri var. Başlıca problemlərdən biri də maliyyə məsələsidir. Nəzərə alsaq 

ki, Azərbaycanda ingilis dilinin tədrisi  daha genişdir və dağ kəndlərində 

yerləşən məktəblərdə kompüterlə təmin olunma aşağı səviyyədədir, ən əsası isə 

həmin ərazilərdə internet bağlantısı zəifdir, İKT vasitələrindən istifadə 

məhdudlaşır.   

Digər əsas problemlərdən biri də texnoloji maneələrdir. Təəssüf ki, 

kompüterlər bu məsələnin öhdəsindən gələ bilmir. Təhsildə kompüterdən 

istifadə edə bilmək üçün həm müəllimlərin, həm də öyrənənlərin təlimə ehtiyacı 

var (5). Əsrimiz texnologiya əsridir, müəllimlər də daxil olmaqla hər kəsin 

texnoloji bacarıqlarının olması vacibdir. Bəzən internetdən danışarkən işlədilən 

ifadələr bəzilərində həyəcana səbəb ola bilər. Məsələn: net, kibernet, kibernet 

qovşağı, onlayn birliklər, elektron kitabxana və s. ifadələrin hər biri interneti 

təsvir edir. İnternetin ixtirasından sonra kommunikasiya vasitələri arasında ən 

əhəmiyyətli kəşf kimi tanınmış və hətta sivilizasiyanın sonu kimi ittiham 

olunmuşdur (1, s.120). İnternetin tarixinə qısa nəzər salsaq, deyə bilərik ki, ilk 

dəfə ABŞ-da ARPA net adı ilə yaranmışdır. Bununla da ilk dəfə kompüter 

informasiyanı bölüşmək üçün digərləri ilə əlaqələndirilmiş və bir çox 

kompüterlər şəbəkəyə qoşulmuşdur. Beləliklə insanların uzaqdan net vasitəsilə 

mesajlar göndərməsinə başlanılmışdır (1.s.120). 

İnternetin sistemə qoşulması üçün bir telefon xəttinə, kompüterə, və 

internet provayderində hesaba ehtiyac vardır. Bundan sonra internetin bütün 

sonsuz imkanlarından yararlanmaq olar. Bu isə autentik materialların danılmaz 

rolunu nəzərə çatdırır. 

• E-POÇT - elektron poçt xidmətidir. Bu xidmətin sürəti o qədər güclüdür ki, bir 

gün ərzində həm saysız mesaj göndərə, həm də cavab ala bilərik. E-POÇT mesaj 

göndərmənin və kommunikasiyanın ən etibarlı, sərfəli forması kimi dünyanın 

hər yerində qəbul olunmuşdur. Onun vasitəsilə iri həcmli sənədləri, geniş fayıl-
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ları, qovluqları, multimedia vasitələrini, video və səsli sənədləri də birləşdirmək 

olar. Hətta bəzi E-POÇT proqramlarının səsli mesaj xidmətləri də mövcuddur. 

• Maraq dairəsi üzrə qruplar - minlərlə mövzu ətrafında müzakirələr aparan 

qrupların şəbəkəsidir və dünyanın hər yerində mövcuddur. İdarə və müşahidə 

olunmadığından maraqlanan hər kəs üçün oxuna bilən, əlçatan hesab olunur. 

Buradakı debat sahələrinin bəziləri də təhsillə bağlı mövzulardır. Bu proqramlar 

hər kəsə ünsiyyət qurmaq üçün imkanlar yaradır. Çat proqramında yazılan hər 

şey, şərhlər digərləri tərəfindən görülür. Beləliklə, dünyanın dörd bir yanından 

eyni maraq və fikirlərə sahib olan insanlar bir-birilə söhbətləşə bilir və hətta 

virtual birlikdə ailə və dostlarla görüş təyin edə bilirlər. 

• MOO - internetdə görüş yeridir və oyunlardan, simulyasiyalardan ibarət olan 

çox istifadəçili bir mühitdir. Bu proqram həm əyləncə, həm də ciddi təhsil 

məqsədləri üçün istifadə edilir. Onların bəzilərinin dünyanın dörd bir yanında 

yaşayan ingilis dilini öyrənən tələbələr üçün qarşılıqlı əlaqə saxlamaq məqsədilə 

xüsusi zonaları vardır (3, səh 3-4). 

İnternetin multimedia istifadəsi müasir kompüter, proqramlar və internetin 

daha sürətlisini tələb edir. Hər kəs bu tətbiqlərə giriş edə bilər. Son illərdə daha 

da inkişaf edərək yenilənən həmin proqramlar aşağıdakılardır: 

• Videokonfrans internet vasitəsilə canlı əlaqə və ünsiyyətə xidmət edir. Video 

və ya telefon tətbiqlərində zəngin eyni şəhərdən və ya dünyanın başqa-başqa 

yerlərindən edilməsindən asılı olmayaraq qiymətlər eynidir. İstifadə edə bilmək 

üçün sürətli internetə, sabit bağlantıya, xüsusi proqram təminatına, kamera, 

mikrofon və səs ötürücüyə ehtiyac vardır. Son illərdə müəllimlər, xüsusən də 

xarici dil müəllimləri, həmçinin tələbələrin əksəriyyəti bu proqramdan geniş 

istifadə edirlər. 

• Qlobal şəbəkə-tıklana (kliklənə) bilən, əlaqələr sistemi olan multimedia 

ehtiyatı və kommunikasiya vasitəsidir. Əgər bu şəbəkədə işarələnmiş yerə 

klikləsək sürətlə həmin zonaya daxil ola bilərik. Həmin linklər əlavə və əlaqələri 

görmək üçün, video və audio faylları kompüterə yükləmək üçün istifadə olunur. 

Bu səhifə ötən əsrin 90-cı illərindən daha da məşhurlaşıb və həqiqi güclü 

qüvvəyə çevrilib. Bu veb brauzer vasitəsilə video konfranslar da təşkil etmək 

olar (2, s.4-5). 

Autentik materialların dil tədrisində müstəsna rolunu, tələbələrdə müxtəlif 

informasiya kommunikasya texnologiyaları vasitəsilə, videolar, videoroliklər, 

videokonfranslar, audio-video materiallar, müxtəlif platformalar, sosial 

şəbəkələr,  proqramlar  və xüsusilə də, filmlərin tədrisə faydası  və s, və ilaxır dil 

tədrisinə kömək edən,  onu daha canlı, daha maraqlı və cəlbedici edən vasitələrlə 

işləməyin mümkünlüyünü araşdırdıq və bu qənaətə gəldik ki, yetərincə autentik 

materiallar-audio-video materiallar, tədris filmləri və maraqlı materiallar internet 

şəbəkələrində mövcuddur. Bunlardan səmərəli, effektiv istifadə isə müəllim 

fəaliyyətinə bağlıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАХРА КАХРАМАНОВА 

РОЛЬ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

В статье обсуждается/рассматривается уникальная роль аутентичных материалов 

в обучении языку, использование различных информационных и коммуникационных 

технологий, видеоролики видеоконференции, аудио-видео материалы, различные 

платформы, социальные сети, программы и особенно преимущества фильмов в обучении 

и т. д. Исследуется возможность работы с инструментами, которые делают его более 

живым, интересным и увлекательным, и сделан вывод о наличии достаточного количества 

аутентичных материалов - аудио-видео материалов, учебных фильмов и интересных 

материалов, доступных в Интернете. Эффективное и действенное их использование 

зависит от активности учителя. 

 Ключевые слова: коммуникационные технологии, видеоролики, видеоконферен-

ции, аудио-видео материалы, различные платформы, социальные сети   

 

SUMMARY 

ZAHRA KAHRAMANOVA 

THE ROLE OF AUTHENTIC MATERIALS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

The article discusses  examines the unique role of authentic materials in language 

teaching, the use of various information and communication technologies, videoconference 

videos, audio-video materials, various platforms, social networks, programs and especially the 

advantages of films in teaching, etc. The possibility of working with tools that make it more 

lively, interesting and exciting, and it was concluded that there is a sufficient number of 

authentic materials - audio-video materials, educational films and interesting materials available 

on the Internet. Their effective and efficient use depends on the teacher's activity. 

 Keywords: communication technologies, videos, video conferences, audio-video 

materials, various platforms, social networks 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜƏLLĠMĠN SƏRĠġTƏLĠLĠYĠNĠN ĠNKĠġAF  ETDĠRĠLMƏSĠNĠN YOLLARI 

 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən təhsil islahatlarının əsas məqsədi təlim və 

tərbiyə prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək, mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərə malik, insani dəyərləri 

hər yerdə özündə ehtiva edən, milli və bəĢəri dəyərlərə yiyələnən, yaradıcı və tənqidi düĢünməyi 

bacaran, fəal mövqeyi olan Ģəxsiyyətlər yetiĢdirməkdir. Bütün bunları həyata keçirmək üçün ilk 

növbədə səriĢtəli müəllim kadrlarının hazırlığı tələb olunur. 

Açar sözlər: Müəllim, səriĢtəlilik, pedaqoji ünsiyyət, inkiĢaf 

 

Son illər istər yaxın və uzaq xarici ölkələrdə, istərsə də Türkiyə  və 

Azərbaycanda nəzəri pedaqogika sahəsində bir  çox  tədqiqatlar aparılmış və bir 

sıra maraqlı nəticələr əldə edilmişdir. Lakin təhsil prosesində yeni informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi, təlim prosesində kompüter texnologiyasından 

istifadənin genişlənməsi, yeni-yeni təlim metodlarının yaranması, praktik 

fəaliyyətdə müsbət xarici təcrübəyə geniş yer verilməsi nəticəsində nəzəri 

pedaqogika ilə praktik pedaqogikanın yaxınlaşmasında  nəzəri tədqiqat 

nəticələrinin praktikaya tətbiqi heç də sürət tapa bilməmişdir. Lakin bu proses 

praktik pedaqoji fəaliyyəti ləngidə bilməmiş, praktika nəzəriyyədən önə keçərək 

bir növ onu qabaqlamışdır. Paradoksal hal onda özünü göstərir ki, pedaqoji 

nəzəriyyə ləng inkişaf etməkdə olduğu halda, təlim və tərbiyənin metodika və 

texnologiyası daha da zənginləşmişdir. 

Məktəblərdə yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi nəticəsində əldə olunan 

nailiyyətlər, xeyli sayda novator praktik müəllimlərin olması, yeniliklərlə işləyən 

müəllimlərin sayının ilbəil artması bunu deməyə əsas verir ki, nəzəri pedaqogika 

ilə praktik pedaqogikanın uzlaşdırılmasına, praktik yeniliklərin elmi-nəzəri 

cəhətdən əsaslandırılması nəticəsində onların bir-biri ilə daha sıx bağlanmasına 

və əlaqələndirilməsinə kəskin ehtiyac vardır. Bütün bunlar və bu kimi hallar 

müəllimlərin pedaqoji peşə mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün yeni-yeni 

yolların və texnologiyaların tətbiqini tələb edir. 

         Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti olduqca mürəkkəb texnoloji proseslərin 

həyata keçirilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu proseslərin zənginliyi pedaqoji 

prosesin tamlığına və bütövlüyünə gətirib çıxarır ki, bu da ayrı-ayrı müəllimlərin 

peşəkarlığının fərdi və fərqli cəhətləri kimi özünü göstərir. 

         Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti müəllimin yaradıcı fəaliyyəti ilə sıx 

surətdə əlaqədardır. Müəllim pedaqoji fəaliyyətə yaradıcılıqla yanaşdıqda, ona 

yaradıcı münasibət bəslədikdə bunlar həm onun səriştəlilik peşə funksiyasının 

reallaşmasında, həm də müxtəlif texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsində 

yüksək nəticələrə səbəb olur, pedaqoji fəaliyyət dəyər səviyyəsinə yüksəlir. 
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Yaradıcı axtarışların nəticəsi olan texnoloji yeniliklər pedaqoji fəaliyyəti daha da 

məzmunlu və məqsədyönlü edir. 

Pedaqoji peşə mədəniyyətinin formalaşması bir sıra amillərlə səciyyələnir. 

Bunlar müəllimin ümumi mədəniyyətindən başlayaraq, onun bilik, bacarıq və 

vərdişlərini əhatə etməklə, müəllim şəxsiyyətinin tamlığında özünü büruzə verir. 

Müəllim bir etalon şəxsiyyət kimi istər təlim-təhsil prosesində, istərsə də digər 

fəaliyyət zamanı öz hərəkət və davranışını, danışığını, ünsiyyət tərzini 

nizamlamağı bacarmalı, bu bacarıqların yüksək səviyyədə reallaşmasına nail 

olmalıdır.  

         Müəllim fəaliyyətinin nəticəsi, yetişdirdiyi, tərbiyə etdiyi şagirdlərin 

biliyində, bacarığında, vərdişlərində, davranışlarında və fəaliyyətlərində əks 

olunur. Buna görədə müəllim fəaliyyətinin nəticəsini qiymətləndirmək üçün ən 

yaxşı meyar şagirdlərin fəaliyyət göstəricisidır. 

Müəllimin öz şagirdləri qarşısında fəaliyyətinə yaradıcı yanaşması bir 

tərəfdən təlim nəticələrinə müsbət təsir göstərirsə, digər tərəfdən müəllimi 

şagirdlərin gözü qarşısında daha da böyüdür, hörmətli edir. Müəlimin belə 

işgüzar fəaliyyəti onun səriştəliliyini və peşəkarlığını göstərməklə yanaşı, 

şagirdlərdə öyrənmə həvəsini daha da artırır, onları təlimə ruhlandırır. 

Müəllimin pedaqoji bacarığı və qabiliyyəti, həmçinin ustalıq və peşəkarlığı 

onun məhz pedaqoji prosesdə iştirakı zamanı, şagirdlərlə bilavasitə qarşılıqlı 

təsiri prosesində meydana çıxır. Bu zaman onun peşə mədəniyyətinin səviyyəsi 

də aydın görünür. Müəllim uşaqlarla necə davranır, ünsiyyətin hansı tərzindən 

istifadə edir; zəif şagirdlərə münasibəti necədir, uşaqların inkişafını necə 

istiqamətləndirir; sinifdə işgüzar şərait, nikbin emosional fon yarada bilirmi; 

sinfin idarə olunmasında hansı səviyyələr özünü göstərir; gözlənilməz 

situasiyalarda necə hərəkət edir; hansı yaradıcı priyomlardan istifadə edə bilir və 

s. 

Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biri onun 

standart metod və vasitələrdən əlavə, yaradıcı priyomlardan, xüsusən də ənənəvi 

metod və priyomlar səmərə vermədikdə qeyri-standart metodlardan nə dərəcədə, 

hansı səviyyədə istifadə edə bilməsidir. 

İnnovasiyalar, şəraiti düzgün qiymətləndirmə, çevik və yaradıcı pedaqoji 

təfəkkür, şagirdlərin psixoloji xüsusiyyətlərinə, hər bir yaş dövrünün 

xüsusiyyətlərinə, böhranlı hallara dərindən bələdlilik kimi məsələlər burada 

mühüm rol oynayır. 

Pedaqoji peşə mədəniyyəti nə birdən-birə yaranır, nə də müəllimlik 

diplomu ilə birgə verilir. Buna inqilabla, yəni birdən-birə nail olmaq da mümkün 

deyildir. O, müəllimin pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı gedərək, onun işgüzarlığı, 

pedaqoji peşəyə olan sevgisi, yaradıcı pedaqoji təfəkkürə malik olması ilə 

müşayiət olunur. Eyni zamanda, burada işgüzar mühitin yaradılması, yaradıcılıq 

üçün münbit şəraitin kollektivdə müsbət psixoloji iqlimin olması və digər bir sıra 

obyektiv və subyektiv amillər də mühüm rol oynayır. Müəllimin pedaqoji 

yaradıcılığına stimul verən belə amillər pedaqoji peşə mədəniyyəti ilə müşayiət 

olunduqda daha səmərəli nəticələrə səbəb olur. 
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Bu baxımdan müəllimin səriştəlilyinin inkişaf etdirilməsi yollarını 

aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:  

1. Müəllimin pedaqoji peşə səriştəliliyinə dair nəzəri-metodoloji biliklərə 

malik olması və onun əsaslarına yiyələnməsi.  

Burada müəllimin etikanı, pedaqogikanı, psixologiyanı, pedaqoji 

psixologiyanı, psixopedaqogikanı, uşaqların yaş xüsusiyyətlərini yaxşı 

bilməsi, pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarına, prinsiplərinə və 

metodlarına, həmçinin təhsilin kulturoloji əsaslarına dair biliklərə 

yiyələnməsi başlıca şərtlərdəndir. 

2. Şagird şəxsiyyətinə hörmətlə və humanistcəsinə yanaşmağı müəllimin 

öz fəaliyyətində nəzərə alması. 

Humanistlik müəllim səriştəliliyinin mahiyyətində, onun daxilində 

olan bir xüsusiyyətdir. Səriştəli müəllimin peşə fəaliyyəti uşaqların 

şəxsiyyət kimi formalaşdırılması ilə xarakterizə olunduğundan şagirdə 

şəxsiyyət kimi yanaşmaq tələb olunur. Onları gələcəyin böyük 

şəxsiyyətləri kimi görmək, hörmət etmək, tərbiyələrinə humanist 

mövqedən yanaşmaq müəllimin özünə də böyük hörmət qazandırır.  

Bu keyfiyyətlərlə müəllimin ixtisas bilikləri üst-üstə düşdükdə 

müəllim əsl səriştəli müəllim kimi özü də hörmət qazanmış olur. Yalnız 

avtokratik mövqedən yanaşmaq, uşaqları qorxutmaq, onları valideynləri 

ilə və ya imtahanla hədələmək nə müəllimin özünə, nə də pedaqoji 

prosesə fayda vermir. Hər hansı bir fiziki təsir, fiziki cəza isə 

yolverilməzdir. Çünki fiziki cəza şagirdin müəllimə inamını azaldır, 

onun uşaq qəlbində müəllimə qarşı heç də xoş olmayan hisslər yaradır, 

müəllimin xeyirxahlıq və humanistlik kimi missiyalarına zərbə vurur. 

3. Müəllimin sosial-pedaqoji dəyərləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətində əks 

etdirməsi. Müəllim təkcə nəsillərarası varisliyin deyil, həm də 

mədəniyyətin, dəyərlərin daşıyıcısı kimi mühüm bir missiyanı da yerinə 

yetirir. Müəllim bu gün fəaliyyət göstərməklə gələcəyi qurur, gələcəyin 

təməl daşlarını qoyur. O, özünün fəaliyyəti ilə keçmişin sınaqlarından 

keçib gələn elmi, mədəniyyəti yeni nəslə ötürür və gələcəyi nəzərə 

almaqla onlarda yeni bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırır. Keçmiş 

nəsillərdən miras qalan yaxşılıqları gənc nəslə aşılamaqla yanaşı, onların 

yerinə yetirə bilmədikləri, lakin Vətən, millət, xalq üçün gərəkli olan bir 

çox problemlərin gələcəkdə həll edilməsi üçün onlarda yeni biliklər, 

bacarıqlar və vərdişlər yaradır.  Bu zaman  təkcə bunları yox, onları 

mənimsəmək motivləri də formalaşdırır. 

4. Müəllimin yaradıcı pedaqoji təfəkkürə malik olması və pedaqoji 

yaradıcılıqla məşğul olması. Müasir dövrdə təhsilin sürətlə və yüksək 

səviyyədə inkişafı, aparılan islahatlar müəllimdən yeni pedaqoji 

təfəkkürə malik olmaq və təkcə mövcud olanlarla kifayətlənmək deyil, 

pedaqoji yaradıcılığa meylli olmaq və onunla məşğul olmağı tələb edir.  

         Yaradıcı pedaqoji təfəkkür müəllimin səriştəliliyini inkişaf  etdirir, 

onun yeniliklər üzərində düşünməsi, pedaqoji prosesi özünün yenilikləri, 

yaradıcı münasibətilə daha da məzmunlu və maraqlı etməsi üçün 
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fikirləşməsi, yeni-yeni yollar üzərində düşünməsi müəllim peşəkarlığına  

gedilən yoldur.       

         Müəllimlər pedaqoji prosesə yanaşmada heç də eyni mövqedə, eyni 

səviyyə və qabiliyyətdə deyillər.  

         Onların bir qismi mövcud pedaqoji və metodik ədəbiyyatlarda, 

tövsiyyələrdə, təlimat və göstərişlərdə verilən müsbət cəhətləri öz 

fəaliyyətlərində tətbiq etməklə kifayətlənməyərək, özləri də pedaqoji 

yaradıcılıqla məşğul olur və təlim texnologiyalarından istifadə edirlər. 

          Pedaqoji yaradıcılıqla məşğul olmaq müəllimin yeniliklər 

axtarmaq, öz fəaliyyətində daha səmərəli metodlar axtarıb tapmaq və 

tətbiq etmək tələbatından irəli gəlməklə onu yaradıcı müəllim səviy-

yəsinə qaldırır. O, yaradıcı müəllim kimi öz fikirlərini həm də həmkarları 

ilə paylaşır, onlara metodik kömək göstərir. 

          Yaradıcı pedaqoji təfəkkür müəllimi daim yeniliklər axtarışına 

çıxarır, onu öz təcrübəsini daha da zənginləşdirməyə stimullaşdırır və 

gündəlik fəaliyyətinə yeni-yeni çalarlar əlavə etməklə onu peşəkar 

pedaqoq səviyyəsinə qaldırır. 

5. Müəllimin yeni pedaqoji texnologiyaları və texnikanı mənimsəməsi və 

onları pedaqoji fəaliyyətində tətbiq etməsi səriştəliliyin mühüm şərtidir.  

          Zamanın tələbi olan bu problem müəllim peşəkarlığında mühüm 

yer tutur. Nə müasir məktəbi yeni informasiya texnologiyalarsız, nə də 

müasir müəllimi onlardan yüksək səviyyədə istifadə etmək bacarıqlarsız 

təsəvvür etmək mümkün deyildir. Artıq bu amil müəllim peşəkarlığını və 

səriştəliliyini şərtləndirən bacarıqlar kimi həm müəllim hazırlığında, həm 

də müəllimin peşəkar fəaliyyətində önəmli məsələlərdən birinə 

çevrilmişdir. 

Pedaqoji texnologiyalara metodlar, texnikalar, resurslar, avadanlıqlar, 

təşkilati işlər, onların həyata keçirilməsi və s. daxil olduğundan bunlar pedaqoji 

fəaliyyətin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır.  

Pedaqoj texnologiyalar pedaqoji prosesin sistemli, ardıcıl şəkildə həyata 

keçirilməsi, təlim və tərbiyə prinsiplərinin, metodlarının qarşılıqlı əlaqədə və 

kompleks şəkildə reallaşmasıdır. Pedaqoji texnologiyalar məqsədlə nəticə 

arasında vahid məzmun xəttinin olması, təhsilalanların fəallaşdırılması, 

həmçinin təhsilverənin özünün fəall olması, öyrənmə prosesində müstəqilliyə 

geniş yer verilməsi, korreksiyaedici işlərin aparılması, nəticənin alınması və 

qiymətləndirmə məsələləri də daxil olmaqla müəyyən struktura malik kompleks 

fəaliyyət sistemidir. 

Pedaqoji texnologiyaların tətbiqində istifadə edilən resurslar, metodlar, 

vasitələr, tərzlər, yaradılan xüsusi situasiyalar, onların seçilməsi və tətbiqi 

öyrədənlə öyrənənlərin əməkdaşlıq səviyyəsindən və təhsilalanların münasibə-

tindən asılı olmaqla yanaşı, təhsilverənin pedaqoji ustalığından, peşəkarlıq və 

səriştəlilik səviyyəsindən də çox asılıdır. 

Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin formalaşması yollarının çoxluğu 

ona yiyələnməyin hərtərəfli şəkildə olmasına geniş imkan verir. Müəllim 

peşəsinə, ixtisasına dair hər gün yeni biliklər öyrənməklə, müəyyən bacarıqlara 
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yiyələnməklə onların səmərəli tətbiqini, onlardan faydalanmağı daha geniş 

arenaya çıxarır. Görkəmli Şərq mütəfəkkiri Əbu Nəsr Farabi  müəllimin bir sıra 

pedaqoji qabiliyyətlərə,  mənəvi və peşə keyfiyyətlərinə malik olmasına böyük 

əhəmiyyət verərək onların aşağıdakılardan ibarət olduğunu göstərmişdir: 

- tamamilə sağlam olmalı, ona deyilənləri dərhal dərk etməyi bacarmalıdır; 

- dərk etdiyini, gördüyünü, eşitdiyini, qavradığını yadında möhkəm saxlamalı-

dır; 

- heç nəyi yaddan çıxarmamalıdır; 

- iti, nüfuzedici ağıla malik olmalıdır; 

- ifadəli nitqə malik olmalı və düşündüklərinin hamısını bütün aydınlığı ilə şərh 

etməyi bacarmalıdır; 

- təlimə maraq bəsləməli, bu əməyin doğurduğu yorğunluq əziyyətini hiss 

etməməlidir; 

- yeməyə, içkiyə və digər əyləncə və zövq mənbələrinə həddən artıq alüdə 

olmamalıdır; 

- düzlüyü və onun tərəfdarlarını sevməlidir; 

- yalana nifrət etməli, məğrur qəlbə malik olmalı və ləyaqətini hər şeydən üstün 

tutmalıdır; 

- pula və digər maddi sərvətlərə ikrah hissi ilə yanaşmalıdır; 

- bütün insanlara münasibətində ədalətli, lakin inadkar olmalı, zəruri hesab 

etdiyi işlərin həyata keçirilməsində qətiyyətli olmalıdır, hər zaman cəsarət və 

ötkəmlik nümayiş etdirməlidir.  

Nəzərə almaq vacibdir ki, bütün yollar müəllimlərin öz peşəsini, ixtisasını 

sevməsindən və peşəsinin zirvəsinə ucalmaq üçün yorulmadan çalışmasından 

başlanır. Bu yolu özünə seçə bilən, hədəfə çatmaq üçün yorulmadan fəaliyyət 

göstərən müəllimlər təkcə bir müəllim kimi özünün deyil, müəllimlik peşəsinin 

də nüfuzunun qaldırılmasına və səriştəliliyinin inkişafına  səbəb olur, uşaqlarda 

bu peşəyə maraq, həvəs formalaşdırmış olur. 
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РЕЗЮМЕ 

ЯШАР ПЕКТАНЦ 

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

Основной целью образовательных реформ, проводимых в Азербайджанской 

Республике, является повышение эффективности процесса обучения и воспитания, 

воспитание людей с моральными и этическими качествами, общечеловеческими 

ценностями повсюду, национальными и общечеловеческими ценностями, творческим и 

критическим мышлением, активная позиция. Для реализации всего этого, прежде всего, 

требуется подготовка квалифицированных учителей. 

Ключевые слова: Учитель, компетенции,  педагогичекое общение, разработка 

 

SUMMARY 

YASHAR PEKTANCH 

WAYS  OF   DEVELOP TEACHER, S COMPETENCE 

The main purpose of the educational reforms implemented in the Republic of Azerbaijan 

is to increase the effectiveness of the training and education process, to cultivate individuals with 

moral and ethical qualities, human values everywhere, national and human values, creative and 

critical thinking, active position. To implement all this, first of all, the training of qualified 

teachers is required. 

Keywords: teacher, competence , pedagogical communication 

 
 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 
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ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNDƏ MƏKTƏBƏ HAZIRLIQ QRUPLARINDA 

PEDAQOJĠ, PSĠXOLOJĠ VƏ  METODĠK ĠġLƏRĠN TƏġKĠLĠ 

 

UĢaqların məktəbə hazırlıq dövründə əqli inkiĢaf və  intellektual hazırlıq əsas Ģərtlərdən 

biridir. Fiziki sağlamlıq olsa  da, psixoloji hazırlıq olsa da əqli inkiĢaf olmasa, intellektual 

səviyyə olmasa uĢağı məktəb təliminə hazır  hesab etmək olmaz. UĢaqlar ən  azından 10 

dairəsində saymağı bilməli, düzgün, məntiqli cümlə qurmağı, sözləri aydın tələffüz  etməyi 

bacarmalı, az-çox, böyük-kiçik  anlayıĢlarına sahib olmalı, qələm tutmağı, rəngləməyi, kəsməyi, 

yapıĢdırmağı, masada düzgün oturmağı bacarmalıdır. UĢaqların məktəb təliminə hazırlığı 

dövründə  əxlaqi, mənəvi, mədəni  inkiĢafı və  sosial hazırlığı olmalıdır. UĢaq ilk növbədə 

ailədən baĢlayaraq sosiallaĢmalı, insanlarla  ünsiyyət qurmağı, böyüklərə, yoldaĢlarına 

hörmətlə yanaĢmağı bacarmalı, mədəni  davranıĢ normalarına, ictimai münasibətlərə 

yiyələnməli, kollektivçilik,  dostluq, yoldaĢlıq, qayğıkeĢlik 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 məktəbyaĢlı uĢaqların 

təlim fəaliyyətinin uğurlu nəticələri uĢaqların məktəbə hazırlıq  dövründən, onların ümumi 

pedaqoji, psixoloji, fizioloji, sosial, intellektual  səviyyəsindən baĢlayır və onların məktəb 

təliminə hərtərəfli hazırlığını tələb edir.      

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 sisteminin ilk pilləsidir. Məktə-

bəqədər 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, burad dərs verən müəllimlər  də artıq I sinfə gələcək uşaqları  

yaxşı tanıyır, onların istedad və  qabiliyyətlərini 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, 
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mənəvi mədəniyyət, vətənsevərlik, əməksevərlik  və digər keyfiyyətlər məhz  

buradan təşəkkül  tapır, formalaşır və inkişaf  edir. 

Burada  dərs deyən ibtidai sinif müəllimləri uşaqlar üçün müqqəddəs 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 çirknlik, düzlük və 

saxtakarlıq  haqqında  dəyərli biliklər verirlər.  

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 qoyulmuşdur. 

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 problemlər də  mövcuddur. Bu 

problemlər  I sinfə qəbul  zamanı özünü göstərir. 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 
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səviyyədə qura bilmədiklərindən  burada  artıq çətinliklər yaranmış olacaqdır. 

Bu sahədə valideynlər arasında maarifləndirmə, pedaqoji təbliğat işləri aparılma-

lıdır 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 məktəbə 

hazırlığın 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 

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. 

Məktəbə hazırlığın 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 məşğələər  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. 
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           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.Ümumtəhsil məktəblə-

rində məktəbə hazırlıq qruplarının məşğələləri 1 oktybrda  başlayır  və 31  

mayda bitir.   

Müəllim uşaqların məktəbə hazırlıq  qruplarına qəbulunu onların hazırlıq 

səviyyəsini diaqnostik yoxlayıb,  qiymətləndirməli və uşaqlar  üçün yaratdığı 

xüsusi portfolioda məlumatları qeyd  etməlidir. Diaqnostik qiymətləndirmədə 

uşaqların fiziki inkişafı, intellektual səviyyəsi, mədəni davranışı, psixoloji, 

pedaqoji hazırlığı, estetik mədəniyyəti və digər keyfiyyətləri öyrənilib 

dəyərləndirilməlidir.  
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РЕЗЮМЕ  

ГЮЛЬНАРА  АРЫХОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

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 WORK IN PREPARATION GROUP FOR SCHOOL 

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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TƏHSĠLĠN KEYFĠYYƏTĠNĠN YÜKSƏLDĠLMƏSĠNDƏ YENĠ PEDAQOJĠ 

TEXNOLOGĠYALAR STĠMULLAġDIRICI  AMĠL KĠMĠ 

 

Bu gün texnika, texnologiyalar əsrində hər gün artan məlumatlar, informasiyalar 

zamanında və daim yeniləĢən, artan biliklər dövründə təhsil müəssisələrində yeni pedaqoji 

texnologiyalardan istifadənin əhəmiyyəti daha  böyük aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

cəhətdən təhsildə müasir texnika  və texnologiyalardan istifadə edərək yeni biliklərə və daha 

mükəmməl sahib  olmaq   müasir təhsilimizin prioritet məsələlərindən biridir.       

Bu gün bilikləri əldə etmək  üçün Ģagirdi iki bilik mənbəyi -  müəllim və dərslik qane edə 

bilməz. Bu səbəbdən müasir təlimin baĢlıca vəzifələrindən biri öyrənməyi Ģagirdlərə 

öyrətməkdir, nəyi haradan əldə etməyi, yəni öyrənənləri bilikləri müstəqil əldə etməyə 

istiqamətləndirmək lazımdır. Məqalədə bu məsələlər təhlil edilir, Ģərhlər  verilir, metodik  

tövsiyələr  verilir.   

Açar sözlər: Pedaqoji texnologiyalar, stimullaĢdırma, təhsildə keyfiyyət, fəal təlim 

metodları, yeni pedaqoji   təfəkkür.  

 

Bu gün texnika, texnologiyalar əsrində hər gün artan məlumatlar, informa-

siyalar zamanında və daim yeniləşən, artan biliklər dövründə təhsil müəssisə-

lərində yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadənin əhəmiyyəti daha  böyük 

aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd  edək ki, müasir dövrdə  bir gün ərzində 

aldığımız informasiyanı 200 il bundan əvvəl yaşayan  insanlar  bir il ərzində əldə 

edirdilər. Əldə edilən biliklər tam məlum olmamış, dərk edilməmiş  köhnəlir və 

bu da insanlara mövcud problemlərin həlli üçün qazandıqları biliklərlə 

kifayətənməyə imkan vermir. Bunun çarəsi isə texnika  və texnologiyadan 

səmərəli istifadə edərək yeni biliklərə daha mükəmməl sahib  olmaqdır.    

Müasir informasiya- kommunikasiya dövründə elmin müxtəlif sahələrində 

toplanmış bilik kütləsi elə sürətlə artır ki, təlimin ənənəvi sxem və prinsiplərinə 

əsaslanaraq onları həm öyrənənə çatdırmaq, həm də mənimsətmək çox çətin və 

mürəkkəb bir işə çevrilir. Bu gün bilikləri əldə etmək  üçün şagirdi iki bilik 

mənbəyi -  müəllim və dərslik qane edə bilməz. Bu gün həmin mənbələr çoxsay-

lı texnoloji mənbələrlə - məlumat kitabları, elmi məqalələr, internet  resursları və 

digər mənbələrlə  qarşımıza çıxır.  Bu səbəbdən müasir təlimin başlıca vəzifələ-

rindən biri öyrənməyi şagirdlərə öyrətməkdir, nəyi haradan əldə etməyi,  yəni 

öyrənənləri bilikləri müstəqil əldə etməyə istiqmətləndirmək lazımdır. Yalnız 

təlim metodlarının keyfiyyətcə yeniləşdirilməsi, onların şəxsiyyətə, onun 

təlabatlarına, maraq və meylinə yönəldilməsi, onlarda təhsilə həvəs və stimul-

ların yaradılması, biliklərin mənimsəmə zamanı yaradıcı təfəkkürdən fəal 

istifadə edilməsi təhsilin keyfiyyətini yüksəldər  və təlim prosesinə böyük səmə-

rə verə bilər. 
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Həyatda  elm aləmində  baş verən dəyişiklikləri qəbul etmək və onlardan 

səmərəli  istifadə etmək üçün şagirdlər bilikləri müstəqil olaraq əldə etməyi 

bacarmaq, nəyi haradan öyrənmək və harada tətbiq  etmək lazım olduğunu 

öyrənməlidir.  Bu zaman başlıca köməkçi kimi yeni texnologiyalardan istifadə 

etmə bacarığı,  şəxsiyyətin çalışqanlıq keyfiyyəti, bilik qazanamağa həvəs  və 

maraq  mühüm rol oynayır. Bütün bunların yerinə yetirilməsində müəllimin öz  

yetirmələrinə düzgün yol, istiqamət göstərməsi, bilik qazanmağa  stimul 

yaratması əsas şərtlərdən biridir. Müasir pedaqoji texnologiyalar müəllimin daha 

çox fasilitator  rolunda çıxış  etməsini, yəni  daha çox  yol göstərən,  istiqamət və 

məsləhətlər verən rolunda olmasını tələb  edir. Müəllimin bu funksiyası ondan 

daha çox  bilik,  bacarıq,  dünyagörüş  və xüsusilə dərin pedaqoji, psixoloji 

biliklər, təşkilatçılıq, texnika və texnologiyalardan səmərəli istifadə etmək və 

şagirdlərdə stimul yaratamaq  bacarıqlarını tələb  edir. 

"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"n-

da  deyilir: "Təhsil sisteminin bütün pillələrində müəllimlərin bilik, bacarıq və 

peşəkarlıq qabiliyyətləri müasir tələblərə uyğun yüksəldilməlidir. Müvafiq 

stimullaşdırıcı mexanizmlər və səmərəli monitorinq sistemi vasitəsilə müəllim 

fəaliyyətinin keyfiyyəti artırılmalıdır" (1).  Göründüyü kimi təhsilin keyfiyyəti 

bir çox cəhətdən stimullaşdırmadan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Müəllimin 

stimullaşdırılması təhsil alanların da stimullaşdırılmasına  öz  müsbət təsirini 

göstərəcəkdir. Keyfiyyətli məktəb keyfiyyətli müəllimdən, keyfiyyətli şagird də 

keyfiyyətli müəllimdən asılıdır. 

        Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi, XXI  əsrdə həm cəmiyyətin, həm 

də onun hər bir üzvünün yaşaması və inkişafı üçün başlıca amil daim özünü 

inkişaf etdirən, təkmilləşdirən, yeni texnologiyalardan istifadə edən, çalışqan, 

yaradıcı  şəxsiyyətdir. Pedaqoji proses yetişən gənc nəsildə bu keyfiyyətləri 

ardıcıl olaraq formalaşdırmalıdır. Bu da öz növbəsində aşağıda göstərilən 

pedaqoji stimullaşdırıcı keyfiyyətlərə əsaslanır ki, müəllimlər təhsil alanlarda o 

keyfiyyətləri formalaşdırmalı  və inkişaf  etdirməlidirlər:   

- Təhsil alanlarda məntiqi və tənqidi düşüncə bacarığını inkişaf etdirmək; 

- Ətraf aləm hadisələrinə, müxtəlif fəaliyyət növlərinə yaradıcı təfəkkür 

yönümündən  yanaşmaq; 

     - Müstəqil qərarlar  çıxarmaq, müstəqil fikir söyləmək, müstəqil fəaliyyət 

göstərmək  bacarığını inkişaf  etdirmək; 

     - Qazanılmış bilikləri müstəqil olaraq tətbiq edə bilmək bacarığı  

formalaşdırmaq; 

     -Təhsil alanları  daha çox  praktik fəaliyyətə, əməli işlərə istiqamətləndirmək; 

     - Təhsil alanları daim özünü inkişafa və özünü təkmilləşdirməyə, faəl mövqe 

tutmağa  istiqamətləndirmək. 

Bu istiqamətdə  aparılan işlər şagirdlərdə elmə, biliyə həvəs, zehni 

fəaliyyətə  stimul yaratmış olur.  

          Ənənəvi pedaqoji prosesi təsvir edəndə biz ilk növbədə lövhənin 

qarşısında duran müəllim və onun sakit dinləyiciləri olan şagirdləri görürük. Bu 

zaman müəllim çalışır ki, bilikləri çatdırsın, şərh etsin və misallar gətirsin. 

Şagirdlər isə bu məlumatları passiv şəkildə qavrayır, anlayır, mənimsəyir, sonra 
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bilikləri möhkəmləndirmək üçün bunları təkrarlayır və ya məsələlərin həlli 

prosesində tətbiq edirlər. Yəni ənənəvi dərsdə şagirdlər məlumatları yadda 

saxlamağa çalışırlar, müəllim isə nəticələri özü çıxararaq bilikləri hazır şəkildə 

şagirdlərə çatıdırır. Bu  yaddaşı biliklərlə  zənginləşdirmək deməkdir. Böyük 

alman pedaqoqu A.Disterverq deyirdi ki, bacardıqca uşaqlara  az  bilik  verin. 

Onların başını, yaddaşını  biliklərlə  doldurmayın. Sobanı  da  ağzınacan odunla  

doldursan o yanmaz, tüstüləyər. Amma sobaya  az odun qoysan o məşəl kimi 

yanacaqdır. Uşaqlara da  daha  çox  fikir, düşüncə verin, onlara fikirləri  deyil, 

fikirləşməyi öyrədin. Bu  zaman onlarda gələcəyə nikbin baxış  və stimul 

yaranacaqdır (6, 167).    

Yeni pedaqoji təfəkkürün qarşıya qoyduğu ən mühüm məsələ şagirdin 

idrak qabiliyyətini, təfəkkürünü, intellektual səviyyəsini, bilik qazanmaq 

sevincini  inkişaf etdirmək və təlimə stimul yaratmaqdır.  Bu gün əsas məqsəd 

şagirdə daha çox bilik vermək deyil, ona öyrənməyi öyrətmək, onun düşünmək 

qabiliyyətini, fikri fəallığını, müstəqilliyini inkişaf etdirməkdir. Şagirdə yaxşını 

və pisi seçməyi öyrətmək, həqiqəti  tapdırmaq bu gün yeni pedaqoji təfəkkürün 

mahiyyətini əks etdirir.  

Uşaq qrupları birləşib, mühakimə yürütməyi, müzakirə edərək birgə qərar 

qəbul etməyi öyrənməlidir. Müzakirə etmək, biliyi tətbiq etmək, mühakimələr 

əsasında  nəticə çıxarmaq şagirdin dünyagörüşünün genişlənməsinə, biliyin 

dərinləşməsinə çox böyük təsir göstərir. Müxtəlif fikirlərin yaranması hesabına 

ağıllı nəticələr çıxarılır və əsil bilik əldə edilir.  

Bu gün dünya təhsil təcrübəsində yeni pedaqoji texnologiyaların, müasir 

interaktiv metodların tətbiqi sürətlənib. Belə ki, onların tədris prosesinə tətbiqi 

təlimi daha da zənginləşdirir, onu hər bir şagird üçün maraqlı fəaliyyət sahəsinə 

çevirir, onların dərslərdə fəalığını xeyli dərəcədə artırır. Çünki, şagirdlər üçün 

ən maraqlı dərs bilavasitə onun fəal iştirak etdiyi, fəaliyyət göstərdiyi təfəkkür 

imkanlarına əsaslanan tədris məşğələsidir. Əsl dərs odur ki, şagirdi məktəbə 

həvəslə gəlmək stimulu olsun, elmi bilikləri qazanmaq onun üçün zövq 

mənbəyinə çevirsin. 

Görkəmli akademik M.Mehdizadə “Ümumtəhsil məktəblərində 

təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları” adlı monoqrafıyasında 

yazırdı: “Şagirdlərin mənimsəmə prosesi "həm canlı müşahidədən”, həm geniş 

ölçüdə müəllimin canlı sözündən başlanır, həm empirik təfəkkürdən, həm 

də rasional təfəkkürə istinad etməklə başlanır. Unuda bilmərik ki, bu 

rasional təfəkkürə istinadən alınan biliklərin də kökü canlı müşahidədir (7,95). 

Bütün bu  yeni pedaqoji texnologiyalar,  təhsilə yeni  yanaşamalar pedaqoji  

stimullaşdırmanın  təsiri ilə  yaranır ki,  bu da təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə müsbət  təsir  göstərir.    
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ АЛИЕВА  

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ 

ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Важность использования новых педагогических технологий в образовательных 

учреждениях становится все более актуальной и важной в эпоху информации, , которая 

постоянно возрастает в эпоху технологий. В связи с этим использование современной 

методики и технологии в образовании, является одной из приоритетных задач нашего 

современного образования. 

Чтобы получить знания, современного студента не может удовлетворить два 

источника знаний - учитель и учебник. По этой причине одной из основных задач 

современного обучения является научить студентов тому, что получить, то есть 

мотивировать учащихся самостоятельно приобретать знания. В статье анализируются эти 

проблемы, даются комментарии, методические рекомендации. 

Ключевые слова: Педагогические технологии, стимулирование, качество в 

образовании, активные методы обучения, новое педагогическое мышление. 

 

SUMMARY 

SEVINDJ ALIYEVA  

NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A STIMULATING FACTOR IN THE 

PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

The importance of using new pedagogical technologies in educational institutions is 

becoming increasingly relevant and important in the era of information, which is constantly 

growing in the era of technology. In this regard, the use of modern methods and technologies in 

education is one of the priority tasks of our modern education. 

To get knowledge, a modern student cannot be satisfied with two sources of knowledge - 

a teacher and a textbook. For this reason, one of the main tasks of modern education is to teach 

students what to get, that is, to motivate students to acquire knowledge on their own. The article 

analyzes these problems, provides comments, and methodological recommendations. 

Key words: Pedagogical technologies, stimulation, quality in education, active teaching 

methods, new pedagogical thinking. 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġLI UġAQLARIN LÜĞƏT EHTĠYATININ 

ZƏNGĠNLƏġDĠRĠLMƏSĠNDƏ TƏDQĠQATÇILARIN ROLU  

 

Məqalədə məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların nitqinin inkiĢafının dilimizin leksik 

zənginliklərinə necə yiyələnmələrindən, lüğət ehtiyatının həcmindən və keyfiyyətindən çox asılı 

olmasından danıĢılır. UĢaqların nitqinin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində iĢ apararkən onların öz 

fikir və hisslərini fonetik və qrammatik cəhətdən düzgün, leksik-semantik, üslubi cəhətdən aydın, 

dəqiq, emosional ifadə etmələrinə nail olmaq lazımdır.  

UĢaq bağçalarının məktəbəqədər qruplarında uĢaqların lüğət ehtiyatının 

zənginləĢdirilməsi imkanlarını müəyyənləĢdirmək üçün ilk növbədə proqramlarda bu problemin 

qoyuluĢunu öyrənmək zərurəti yaranır.  

Məqalədə bu məsələlərə ciddi yanaĢılmıĢ, məktəbəqədər qruplarda uĢaqların nitqinin 

inkiĢafında lüğət ehtiyatının zənginləĢməsi məsələləri, uĢaqların milli ruhda tərbiyə olunması 

yolunda aparılan iĢlər tədqiq və təhlilə cəlb olunmuĢdur. 

Açar sözlər: uĢaq bağçaları, məktəbəqədər qruplar, lüğət ehtiyatı, nitq inkiĢafı, leksik-

semantik, oyun, gəzinti, əyləncə. 

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında cəmiyyətin bütün sahələrində baş 

verən elmi – texniki inkişaf təhsil sahəsində də əsaslı dəyişikliklər etməyi zəruri 

etmişdir. Təhsilin ilk pilləsi sayılan məktəbəqədər təhsilin müasir standartlara 

uyğun qurulması, məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafının, təlim-

tərbiyəsinin düzgün təşkili aktual məsələlərdən birinə çevrilmiş və bu sahədə 

əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Uşaqların milli ruhda tərbiyə olunması işinə 

müasir yanaşma və bu istiqamətdə aparılan işlər bu gün də davam etdirilir.  

Məlumdur ki, məktəbəqədər yaş dövrü uşağın nitqinin aktiv inkişafı döv-

rüdür. Bu dövrdə onun lüğət fondunun zənginləşdirilməsinə, nitqinin hərtərəfli 

inkişafına xüsusi diqqət göstərilməli,  lazımi şəraitlə təmin olunmalıdır.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişafı onların dilimizin leksik 

zənginliklərinə necə yiyələnmələrindən, lüğət ehtiyatının həcmindən və 

keyfiyyətindən çox asılıdır. Odur ki, uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi 

istiqamətində iş apararkən onların öz fikir və hisslərini fonetik və qrammatik 

cəhətdən düzgün, leksik-semantik, üslubi cəhətdən aydın, dəqiq, emosional ifadə 

etmələrinə nail olmaq lazımdır. Bu iş yalnız o zaman yüksək səmərə verə bilər 

ki, onun dilin bütün sahələri ilə fonetika, qrammatika, leksika, söz yaradıcılığı, 

üslubiyyat və s. xüsusən, leksika ilə əlaqəli təşkilinə diqqət artırılsın. Çünki söz 

ehtiyatına malik olan, hər bir sözün leksik mənasını bilən, sözdən dəqiq mənada 

istifadə etməyi bacaran uşaqların nitqi aydın və cazibədar olur. 

  Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatının hər bir anında: oyun, gəzinti, 

əyləncə, yemək, hətta istirahət prosesində onun lüğətinin zənginləşdirilməsi 

üçün geniş imkanlar açılır. Bu dövrdə uşaqlar ətraf mühitin müxtəlif əşya və 

hadisələri ilə qarşılaşır, onların əlamət, keyfiyyət və xassələrini öyrənməyə 

mailto:guneleliyeva1015@gmail.com


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289 

çalışırlar. K.A.Komenski yazmışdır ki, “ətraf mühitdəki əşyalar, hadisələr və 

onların qarşılıqlı əlaqələri haqqında düzgün, məzmunlu bilik olmadan, aydın, 

məntiqli və həqiqi zəngin nitq də ola bilmə”. Ətraf mühitdəki anlayış və 

təsəvvürləri ifadə etməklə söz həmişə uşağın lüğətini zənginləşdirir və onun 

nitqinin incə, obrazlı, təravətli olmasını təmin edir. Y.A.Komenski göstərmişdir 

ki, “şeylər bədən, sözlər isə paltardır, şeylər nüvə, sözlər isə qabıqdır”. Söz, 

dərketmənin əsas mənbəyi kimi bilavasitə varlıqla bağlı olub, ətraf aləmdəki 

əşyanın, hadisənin, prosesin, keyfiyyət və hərəkətin adlandırılmasına xidmət 

edir. Sözün bu xüsusiyyəti üzərində işin düzgün aparılması uşaqların lüğətinin 

zənginləşdirilməsinə çox böyük fayda verə bilər.  

Uşaq bağçalarının məktəbəqədər qruplarında uşaqların lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirilməsi imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə proq-

ramlarda bu problemin qoyuluşunu öyrənmək zərurəti qarşıya çıxır. (4, s. 25) 

1920-ci illərdən üzü bəri müxtəlif illərdə nəşr edilmiş proqramlarda lüğət 

üzrə işin imkanlarını öyrənmək məqsədi ilə tarixə ekskursiya edilmiş və məlum 

olmuşdur ki, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi məsələsinə həmişə səthi də olsa 

toxunulmuşdur. 1957-ci ildən isə bu məsələyə diqqət artırılmış, 1964-cü ildən 

proqramda xüsusi bölmə olaraq verilmişdir.  

XIX əsrin 30-40-cı illərindən başlayaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

lüğət işinin bir çox məsələləri pedaqoq, psixoloq, metodistlərin əsərlərində ötəri 

də olsa öz əksini tapmışdır. Azərbaycanın görkəmli yazıçı və pedaqoqlarından 

olan M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov, H.Zərdabi, A.Bakıxanov, S.Ə.Şirvani, 

R.Əfəndiyev, S.M.Qənizadə, M.Sidqi, F.Köçərli və başqaları təhsilin ana dilində 

aparılmasına nail olmaq, əlifba, orfoqrafiya, nitq inkişafı məsələlərini qaydaya 

salmaq üçün böyük əmək sərf etmiş, bir sıra dərsliklər işləyib hazırlamışlar.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların lüğət ehtiyatının öyrənilməsi sahəsində ilk 

tədqiqat psixoloq M.Mustafayevaya məxsusdur. O, böyük yaşlı azərbaycanlı 

uşağının lüğət ehtiyatını öyrənmək məqsədilə 1949-cu ildə “Böyük 

məktəbəqədər yaşlı azərbaycanlı uşağının lüğəti” mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə etmişdir. Dissertasiyanın ilk iki fəsli sırf psixoloji 

məsələlərə həsr edilmiş, psixoloqlardan A.Dexeder, A.R.Luriya, T.A.Erkin və 

başqalarının əsərlərində uşaqların nitqlərinin öyrənilməsi məsələləri şərh 

edilmiş, onların metodları, xüsusilə, Dexeder metodu geniş izah edilmişdir. 

Üçüncü fəsil isə “Uşaq bağçasının böyük qrupunda uşaqların lüğət ehtiyatının 

öyrənilməsi metodikası” adlanır. Bu fəsildə tədqiqatçı qarşısına aşağıdakı 

məqsəd və vəzifələri qoymuşdur: a) uşağın ümumi söz ehtiyatını aşkar etmək; b) 

uşağın aktiv və passiv lüğətini aşkar etmək; v) uşağın nitq mədəniyyətini aşkar 

etmək. M.Mustafayeva tədqiqatında qarşıya qoyduğu bu vəzifələri öyrənmək 

üçün aşağıdakı formalardan istifadə etmişdir: I) şəkil üzrə və şəkilsiz müsahibə; 

II) müstəqil fəaliyyət zamanı uşağın nitqinin stenoqramması; III) didaktik və 

tapmaca oyunlar zamanı uşağın lüğətini aşkar etmək.  

Eksperiment nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, rayondan gələn və ailədə 

tərbiyə alan uşaqların lüğətinin zənginliyi şəhər və uşaq bağçasına gələn 

uşaqların lüğətindən çox zəifdir. M.Mustafayeva bunu belə izah edir: “Uşaq 

bağçasına yaxşı şəraitdən gələn, evdə radiosu olan, oyuncaqlarla oynayan, uşaq 
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verilişlərinə baxan uşağın lüğəti bütün bunlardan məhrum olan uşaqların 

lüğətinə nisbətən zəngin olur”. Bu fikirdə böyük həqiqət var, lakin bizim 

axtarışlarımız sübut etmişdir ki, bəzi hallarda rayon, kənd uşaq bağçalarında 

tərbiyə olunan, həmçinin ictimai tərbiyə görməyən uşaqların lüğət ehtiyatı daha 

zəngin və məzmunlu olur. Bununla belə bir reallığı sübut edirik ki, rayon, kənd 

şəraitində uşaqlar ətraf aləmlə, xüsusilə təbiətlə daha çox təmasda olur, əşya və 

hadisələrlə bilavasitə tanışlıq prosesində fəallıq göstərir, nəticədə dilimizin lüğət 

ehtiyatına yiyələnirlər. 

M.Mustafayeva dissertasiyanın sonunda göstərir ki, uşaq həyatının iki 

anında (ekskursiya və fərdi halda) nağıl, şəkil, şer, müsahibə, tapmaca və 

oyunun müxtəlif növlərindən istifadə edərək söz ehtiyatını zənginləşdirə bilər. 

Böyük qrupda uşağın söz ehtiyatı 2500-dən 3500-ə qədərdir. Bunun 1267-si 

aktiv, 1330 sözü isə passiv lüğətə daxildir. (3, s. 50)  

Müəllifin hesaba aldığı sözlərin bir qismi uşaqların praktik fəaliyyəti ilə 

bağlı olmadığından onların lüğət ehtiyatı haqqında elmi fikir söyləmək üçün əsas 

vermir.  

Bu problem prof. Y.Ş.Kərimovun “Uşaq bağçasında nitq inkişafı” adlı 

əsərində qaldırılır. Professor Yəhya Kərimov kitabın “Lüğət üzrə işin 

metodikası” adlanan fəslini bu məsələlərin həllinə yönəltmişdir. Müəllif 

“Uşaqların lüğətinin zənginləşdirilməsi” bölməsində uşaqların lüğətinin 

zənginləşdirilməsinin xüsusiyyətlərindən bəhs etmiş və bu işi ətraf aləm 

üzərində müşahidələrə əsaslanmaqla didaktik oyun xarakterli məşğələlərin 

təşkili ilə yanaşı, uşaqların bütün fəaliyyəti ilə əlaqələndirmişdir. Buna görə də 

müəllif, əşyalarla ilkin tanışlığa həsr edilmiş məşğələlərin, müəyyən obyekt 

üzərinə ekskursiyaların, müşahidələrin, şəkilli kartoçkaların, bədii ədəbiyyat 

nümunələrinin oxusu proseslərinin, lüğət-məntiqi çalışmaların, didaktik 

oyunların, oyun xarakterli çalışmaların, tapmacaların lüğətin zənginləşməsindəki 

məzmununu açaraq, onlardan bu işdə istifadə olunmasını tövsiyə etmişdir.  

Professor Y.Ş.Kərimov ətraf aləmlə tanışlığı lüğət ehtiyatının zənginləşdi-

rilməsinin mühüm prinsipi hesab etmişdir. O yazırdı: “İnsanların nitqinin inkişa-

fında həyat şəraiti, ətraf aləm, mühit mühüm rol oynayır… Həyat şəraiti insanla-

rı başqa cür deyil, məhz belə danışmağa vadar edir. Nitqdəki fərqlər təbii zərurət 

üzündən insanların həyat təcrübəsindəki fərqlərlə əlaqədar baş verir”. (6, s. 78) 

Tədqiq etdiyimiz problemə uşaqların nitq inkişafının başqa sahələrini 

tədqiq edən tədqiqatçıların (B.Paşayeva, S.Əliyeva, H.Cəfərli, X.Səlimxanova 

və b.) dissertasiyalarında az-çox toxunulmuşdur. Belə ki, B.Paşayeva “Uşaq 

bağçasının böyük qrupunda rabitəli nitqin inkişaf etdirilməsi yolları” adlı 

namizədlik dissertasiyasında (1966) uşaqların rabitəli nitqinin inkişafında şəkil 

üzrə məşğələlə rin, müsahibələrin rolunu işıqlandırmaqla həm də onların lüğətin 

zənginləşdirilməsində əhəmiyyətini qeyd edərək yazır: “Bağçada şəkil üzrə 

aparılan məşğələlər əsas etibarı ilə uşaqların dünyagörüşünü genişləndirmək və 

onlara yalnız yeni söz vermək məqsədini güdür. H.Cəfərlinin namizədlik 

dissertasiyasında da (1967) uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi işində didaktik 

oyunların rolunu işıqlandırmaqla bərabər, lüğət işinin  əhəmiyyətinə də toxun-

muşdur. S.Əliyeva xalq nağıllarının uşaqların lüğətinin zənginləşdirilməsində 
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mühüm və əhəmiyyətli vasitələrdən biri olduğunu qeyd edir. O, nağıletmə 

prosesində müqayisələrdən istifadəyə yer verməyi tələb edir: “Pıs-pısa xanım və 

siçan Solub bəy” nağılı ilə əlaqədar “dirək kimi qıçları”, “mixək kimi dişləri” və 

s. kimi müqayisələrin verilməsini məsləhət görür. O, nağıletmə prosesində yeni 

sözlərin xüsusi intonasiya ilə uşaqlara çatdırılmasını məsləhət görürdü və deyirdi 

ki, nağılın söylənilməsi zamanı hin, qaqqıldamaq, çil,  qızıl kimi sözlər xüsusi 

tonla tələffüz edilsin”. S.Əliyeva uşaqlara get-gedə daha çətin söz və ifadələrin 

(məsələn: qəzəbli, xeyirxah, məhz elədi və s.) mənasını öyrətməyi lazım bilir. 

X.Səlimxanovanın namizədlik dissertasiyasında uşaqların əxlaqi keyfiyyətlərinin 

və etik təsəvvürlərinin formalaşmasında lüğət ehtiyatının rolunu qiymətləndirə-

rək göstərir ki, “uşaq şəxsiyyətinin əxlaqi keyfiyyətlərinin və etik təsəvvürlərinin 

formalaşması”nda onun lüğət ehtiyatı böyük rol oynayır. Əgər bu istiqamətdə 

xüsusi iş aparılmırsa, uşağın nitqində insanın əxlaqi keyfiyyətlərini bildirən 

sözlər olmur, ya da çatışmır. Bu dissertasiyaların hamısı üçün xarakterik cəhət 

lüğət üzrə işə səthi toxunmaları və məhz ətraf aləmin bu işdə xidmətinə 

əhəmiyyət verməmələridir.  

Psixoloq K.Kərimov uşaqlarda idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinin 

onların nitqinin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Şübhəsiz, 

idrak fəallığı dedikdə müəllif bu fəallığı ətraf mühitlə əlaqələndirir. O, tərbi-

yəçilərin diqqətini elə bir sahəyə yönəldir ki, fəaliyyətin bütün mərhələlərində 

onların idrakının fəallaşdırılması ön plana çəkilsin. O yazır: “Tərbiyəçi uşağın 

idrak fəallığının inkişafının bütün mərhələlərində təqlidi hərəkətləri (sözlərdə, 

oyunlarda, davranış növlərində); müstəqil hərəkətləri (uşaq yeni əşyalara rast 

gəlir, onlara əlini sürtür, yoxlayır, bir tərəfdən o biri tərəfə atır və s.) izləməyi 

bacarmalıdır. Bu zaman lüğət zənginləşir, nitqi mənimsəmə asanlaşır”.  

Bəzi müəlliflər (A.Rəhimov, H.Cəfərli, A.Ramazanova, P.Quliyeva) 

uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsində oyunların rolunu yüksək 

qiymətləndirmişlər.  

R.Mursaqulova, H.Cəfərli, P.Quliyeva, A.Ramazanzadə, K.Əliyeva oyun 

prosesində uşaqların lüğətinin zənginləşdirilməsi məsələsinə toxunurlar.  

R.Mursaqulova yazır: “Ətraf mühitə fəal münasibət bəsləmək bacarığı 

ailədə və uşaq bağçalarında hələ ilk oyunlarda valideynlərlə və ümumiyyətlə, 

yaşlılarla ünsiyyətdə tərbiyə olunur. Uşağın böyüklərlə ünsiyyətdə olması onun 

dünyagörüşünün, nitqinin inkişafına güclü təsir göstərir. Uşaq nitqə 

yiyələndikcə, onun ətraf mühit haqqında biliklər mənimsəməsi nisbətən asanlaşır 

və surətlənir. Bu prosesdə onların lüğəti zənginləşir və fəallaşır”. 

H.Cəfərli yazır: “Təcrübə göstərir ki, didaktik materiallardan müntəzəm 

istifadə edilən uşaq bağçalarında uşaqların lüğət ehtiyatı zəngin nitqləri ifadəli 

olur”.  

P.Quliyeva yazır: “Yaxşı olar ki, istər səs tələffüzünün öyrədilməsində, 

istərsə də lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi məqsədi ilə olan məşğələlərdə 

uşaq əşyanın, oyuncağın adını dedikdə həmin əşyanı da əlinə götürsün, baxsın və 

onunla oynasın”.  

A.Ramazanova süjetli oyunlar prosesində lüğət üzrə işdən söz açır. 
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Tədqiqatçıların bəziləri (Ə.Qədimova, K.Əliyeva, S.Əliyeva və b.) uşaq 

bağçalarında uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi istiqamətində işin 

əsasına şifahi xalq ədəbiyyatına əsaslanmaq, onu ətraf aləmlə əlaqələndirmək 

məsələsini irəli sürür. (5, s. 96) 

Ə.Qədimova göstərir ki, hər hansı məişət əşyaları, bitki, heyvanlar aləmi, 

fəsillər, sənət peşə haqqında tapmacalar uşaqlara müxtəlif əşya və hadisələr 

haqqında məlumat verir. Tapmacanın əzbərlənməsi həmin sözlərin şüurlu 

şəkildə fəal lüğətə daxil olmasını təmin edir. Məsələn, “Xoruz” nağılı öyrədilər-

kən uşaqların lüğətinə padşah, manqur, keşikçi kimi sözlər uşaqların lüğət 

ehtiyatına daxil olur.  

K.Əliyeva məktəbəqədər yaşlı uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilmə-

sində oyun nəğmələrə, saymaçalara üstünlük verir. O, şifahi xalq yaradıcılığı 

nümunələrinin uşaqların nitqinə bütöv ifadə və cümlələrin daxil olması rolundan 

da söz açır. Məsələn, “Əkil-bəkil” in əzbərlənməsi sözlərin düzgün tələffüzü 

vərdişlərini aşıladığını bildirir. 

S.Əliyeva uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsində xalq nağıllar-

dan istifadə olunmasını qeyd edir. O yazır: “Uşaqların lüğət ehtiyatını zənginləş-

dirmək və ifadəli nitqi inkişaf etdirmək üçün ana dili məşğələləri proqramına da-

ha çox Azərbaycan xalq nağılları daxil edilməlidir”. Bu nağılların əksəriyyəti 

uşaqların nitqinə ətraf aləmlə əlaqədar sözlərin daxil edilməsini təmin edir. (1, s. 

62) 

Məqalə müəlliflərinin bir çoxu (Y.Kərimov, O.Babayeva, R.Mursaqulova, 

A.Əhmədova və b.) bilavasitə ətraf aləmlə tanışlıq prosesində uşaqların lüğət 

ehtiyatının zənginləşdirilməsi probleminin müxtəlif cəhətlərinə toxunmuşlar.  

Y.Ş.Kərimov göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirilməsi ətraf aləmlə tanışlıqla, ətraf aləmə düzgün münasibətin 

tərbiyə edilməsi ilə eyni vaxtda gedir. O, belə bir həqiqəti şərh edir ki, uşaq hər 

bir əşya və ya hadisəni, onların əsas əlamətlərini adlandırmağı, öyrəndiyi hər bir 

sözün arxasında duran əşyanı və ya hadisəni görməyi bacarmalıdır. “Uşaqda 

kifayət qədər təsəvvür olub, onları ifadə edən sözlər olmadıqda onun nitqi kasıb 

olacaq və o, öz fikrini şəkillərin, jestlərin, mimikaların köməyi ilə başa salmağa 

çalışacaqdır. Əksinə, uşaq maddi əsası olmayan çoxlu söz bildikdə isə o sözün 

mahiyyətinə varmadan boş-boş danışacaqdır. Bu isə onun təfəkkürünün 

inkişafının qarşısını alacaqdır”.  

R.Mursaqulova yazır: “Bu məşğələdə uşaqlar yaz, ilk bahar, ərik, şaftalı, 

alça, çəhrayı, budaq, ləçək, tumurcuq və s. sözləri dəfələrlə təkrar edirlər. 

Beləliklə, onların təsəvvürləri genişlənir, lüğət ehtiyatı zənginləşir”.  

O, həm də eyni obyektə bir neçə dəfə (müxtəlif fəsillərdə) ekskursiyanın 

təşkil olunmasını, müşahidələrin aparılmasını faydalı hesab edir və bu zaman 

uşaqların yaddaşının nitqinin və təfəkkürünün inkişaf etdirilməsini faydalı sayır. 

R.Mursaqulova başqa bir məqaləsində göstərir ki, uşaq izahatların təsiri altında 

müşahidə etdiyi əşyaları və hadisələri müşahidə etməyi, onlar arasında əlaqələr 

yaratmağı öyrənir.  

Onda ətrafdakılar haqqında sadə mülahizələr yaranır. O, suallar verməyə 

başlayır. Bu prosesdə lüğət ehtiyatı zənginləşir.  



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2021 № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 

A.M.Əhmədova isə nitq inkişafı və ətraf aləmlə tanışlıq üzrə proqram 

materiallarının bölgüsünü hazırlayır, bəzi mövzu ilə əlaqədar lüğət ehtiyatına 

daxil edilməsi vacib olan sözlərin izahını verir. 

O.Babayeva öz məqaləsində ekskursiyaların doğma yerlərin təbiəti 

haqqında uşaqlara yeni biliklər verməsi, onların nitqini və təfəkkürünü inkişaf 

etdirməsindən bəhs edir. 

Bütün bu məqalələrdə ətraf aləmlə tanışlıq prosesində uşaqların lüğət 

ehtiyatının zənginləşdirilməsinin bu və ya digər sahəsinə toxunulur, lakin heç 

birində problem üzrə tədqiqat aparılmır, tutarlı və konkret fikir söylənmir. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi məsələsi 

Azərbaycan dilçi alim və metodistlərindən başqa rus alim və metodistlərin 

əsərlərində də öz geniş əksini tapmışdır.  

K.D.Uşinski, Y.I.Tixeyeva, Y.N.Vodovozova, Flerina və başqaları 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsində lüğətin 

zənginləşdirilməsi işinə geniş yer verməyi lazım bilmişlər.  

Ədəbiyyatın təhlili nəticəsində belə bir qənaətə gəldik ki, uşaq 

bağçalarının böyük qrupunda uşaqların lüğət ehtiyatını düzgün zənginləşdirmək 

üçün ibtidai siniflərdə, xüsusilə 1-ci sinifdə uşaqların lüğət ehtiyatını, onların 

lüğətinin xüsusiyyətlərini öyrənmək zəruridir.  

Müəyyənləşdirdik ki, böyük qrupda uşaqlar ətraf aləmlə tanış olarkən daha 

çox canlı və cansız təbiətdən qidalanırlar. Ona görə də uşaqları daha çox təbiətin 

qoynuna çıxarmaq, tez-tez gəzinti və ekskursiyalar təşkil etmək, uşaqları 

müşahidəçiliyə alışdırmaq lazımdır. 

 Nəhayət, müəyyənləşdirdik ki, həmin yaşda uşaqlara yalnız tanıdıqları, 

aydın təsəvvür etdikləri əşya və hadisələrlə əlaqədar sözlər öyrədilmişdir. Ətraf 

aləmlə tanışlıq uşaqların lüğətinin zənginləşdirilməsinin başlıca prinsipidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЛЬ АЛИЕВА 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЛЕВОЧЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА ДОШКОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

В статье рассматривается вопрос о том, насколько речевое развитие дошкольников 

во многом зависит от количества и качества словарного запаса при овладении 

лексическим богатством нашего языка. Работая над развитием речи детей, необходимо 
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добиться их фонетически и грамматически правильного, лексико-семантического, 

стилистически четкого, точного и эмоционального выражения мыслей и чувств. 

Чтобы определить возможность пополнения словарного запаса детей в дошкольных 

группах детских садов, сначала необходимо научиться решать эту задачу в программах. 

Статья серьезно относится к этим вопросам, исследуются и анализируются вопросы 

пополнения словарного запаса в развитии детской речи в дошкольных группах, 

проводимая работа по воспитанию детей в национальном духе. 

Ключевые слова: детские сады, дошкольные группы, лексика, развитие речи, 

лексико-смысловые, игры, поездка, развлечение. 

 

SUMMARY 

GUNEL ALIYEVA 

THE ROLE OF RESEARCHERS ĠN ENRĠCHĠNG THE VOCOBULARY OF 

PRESCHOOL CHĠLDREN 

The article discusses hew the speech development of preschool children depends much on 

the amount and quality of the vocabulary in mastering the lexical richness of our language. 

While working on the development of children’s speech it is necessary to achieve their 

expressing phonetically and grammatically correct, lexical-semantic, stylistically clear, accurate 

and emotional thoughts and feelings. 

In order to determine the possibility of enriching children’s vocabulary in preschool 

groups of kindergardens, it is first necessary to learn how to solve this problem in programs. 

The article takes these issues seriously, issues of enriching vocabulary in the development 

of children’s speech in preschool groups and the work carried out on the upbringing of children 

in the national spirit are involved in research and analysis. 

Key words: kindergardens, preschool groups, vocabulary, speech development, lexical-

semantic, games, trip, entertainment. 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN MAARĠFÇĠLƏRĠNDƏN BAKIXANOVUN “TƏHZĠBÜL-

ƏXLAQ” ƏSƏRĠNDƏ ƏXLAQ TƏRBĠYƏSĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

XIX əsr maarifçilik hərəkatının formalaĢdığı dövr kimi bir çox məsələnin ortaya çıxdığı, 

sistemləĢdiyi dövr hesab olunur. Bu zamana kimi bədii əsərlərin içərisində formalaĢan didaktik 

və pedaqoji fikirlər bu dövrdən etibarən sistemləĢməyə baĢlayır. Bu məsələlərdən biri də əxlaq 

tərbiyəsi məsələsidir ki, bu haqda geniĢ yazan və əsaslı fikirlər ortaya qoyan Bakıxanov 

olmuĢdur. Bakıxanov “Təhzibül-əxlaq” əsərində əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil olan bir 

çox məsələlərə yer vermiĢ, öz fikirlərini alim və söz adamlarının fikirləri ilə əsaslandırmıĢdır. 

Əsərdə yaxĢılıq, dürüstlük, əlaçıqlıq, əməksevərlik, vətənpərvərlik, təvazökarlıq kimi müsbət 

əxlaqi keyfiyyətlər təriflənmiĢ, nadanlıq, ikiüzlülük, xudbinlik, Ģöhrətpərəstlik, tənbəllik kimi 

məsələlər pislənmiĢdir.    

Açar sözlər: Bakıxanov, əxlaq, tərbiyə, tərbiyənin məzmunu, Təhzibü-əxlaq. 

 

İctimai şüurun formalarından biri kimi əxlaq bəşər cəmiyyətinin formalaş-

masından ta bu günə kimi insani keyfiyyətlərin əsas məcmuusu kimi qarşımıza 

çıxır. İnsanların cəmiyyətə, hətta özünə və təbiətə münasibəti əxlaq anlayışının 

məsələləridir. Əxlaqi dəyərlər və keyfiyyətlər zamanın süzgəçindən keçərək bu 

günkü halını almışdır. Birgəyaşayış qaydaları fərqli zaman kəsiklərində fərqli 

təzahür və formaları ilə qarşımıza çıxır. Əvvəla əxlaqın və birgəyaşayış qaydala-

rının nə olduğuna nəzər salaq. Bilməliyik ki, birgəyaşayış qaydaları məhz əxlaq 

tərbiyəsidir, yəni, görkəmli pedaqoq, alim N.Kazımovun da qeyd etdiyi kimi 

“əxlaq cəmiyyətdə hamı tərəfindən və ya əksəriyyət tərəfindən könüllü şəkildə 

qəbul edilən davranış qaydalarının, normalarının, mənəvi keyfiyyətlərin məcmu-

udur” (3, s. 342). 

Əxlaq tərbiyəsi ləng inkişaf edib dəyişsə də, zamanla əxlaq normalarının 

və keyfiyyətlərinin dəyişdiyinin şahidi oluruq. XIX əsrdə Azərbaycanda maarif-

çiliyinin yaranması və inkişafı, Azərbaycan ictimai fikrində baş verən inkişaf 

yeni əxlaqi dəyərlərin ortaya çıxmasına, mövcud milli və bəşəri dəyərlərin 

sabitləşməsinə zəmin yaratdı. XIX əsr Azərbaycan maarifçilərinin elmi və bədii 

əsərlərində əxlaqi keyfiyyətlər: əməksevərlik, insanpərvərlik, həmrəylik, 

yoldaşlıq və dostluq, vətənpərvərlik, düzlük və doğruçuluq, halallıq, sadəlik və 

təvazökarlıq haqqında çoxlu nümunə və materiallar mövcuddur. 

Əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsr Azərbaycan xalqının həyatında, 

ictimai, iqtisadi və mədəni inkişafı tarixində ziddiyyətli bir dövrdür – xanlıqların 

parçalanması, məfkurə və mədəniyyət sahəsində köhnə feodal qaydalarının hələ 

də hökm sürməsi, digər tərəfdən xalq arasında rus və Avropa meyllərinin art-

ması, elm və mədəniyyət sahəsində Avropaya inteqrasiyasının sürətlənməsi və s. 

XIX əsrin I yarısında Azərbaycanlı maarifçilərin (A.A.Bakıxanov, 

İ.Qurtqaşınlı, M.Ş.Vazeh, Q.Zakir, X.Natəvan) əsərlərində tərbiyə məsələləri 

xüsusi yer tutur. Hələ formalaşmamış xalqın inkişafını əsərlər yazmaqda görən 
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bir nəsil, əsərlərində yer verdikləri əxlaqi, tərbiyəvi məsələlərlə bu inkişafa nail 

olmağa çalışır. Tədqiqatçı Elnarə Məmmədovanın da qeyd etdiyi kimi 

“Azərbaycan mədəniyyətinin pedaqoji səlnaməsi, ilk növbədə, maarifçilik 

hərəkatından qaynaqlanır. İlk maarifçilərimiz olan Bakıxanov, M.Kazımbəy, 

M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov və başqalarının pedaqoji fikirləri maarifçilik konsep-

siyasını zənginləşdirmiş, ona yeni çalarlar vermişdir (4, s. 77). Bu işdə 

A.Bakıxanovun yeri xüsusilə seçilir. Azərbaycan ədəbiyyatının və fəlsəfəsinin 

nüfuzlu şəxsiyyəti hesab olunan Bakıxanov Rus ordusunun yüksək rütbəli zabiti 

kimi çalışmış, Rusiyanın və Avropanın bir çox bölgələrinə səfər etmiş, dərin 

düşüncə və mədəni səviyyəsi ilə seçilmişdir. Onun didaktik və fəlsəfi əsərlərində 

milli və bəşəri dəyərlərin ən ali şəkildə əksi müəllifin birgəyaşayış qaydalarına 

necə hakim olduğunu göstərir. Müəllifin “Təhzibü-əxlaq” əsəri XIX əsrdə insani 

dəyərlərin, əxlaq tərbiyəsinin əksi baxımından möhtəşəm əsərdir. Əsər 

müqəddimə (Hikmət qaydaları haqqında), 12 fəsil (1. etidala riayət etmək, 2. 

Yaxşılığın fəziləti haqqında, 3. rahatlığı əldə etmək, 4. Adətə bağlılıq haqqında, 

5. Şöhrət haqqında, 6. Eşq aləmi haqqında, 7. İşin (əməyin) faydaları haqqında, 

8. Rəftar qaydalları haqqında, 9. Təvazökarlıq qaydaları haqqında, 10.insaf 

haqqında, 11. Qənaətin qaydaları haqqında, 12. Təvəkkül qaydaları haqqında) və 

Xatimə (Maarifin rəmzləri haqqında) başlıqlı nəticədən ibarətdir.  

Əsərin müqəddiməsi də, fəsilləri də, nəticəsi də didaktik səpkilidir və 

əxlaq tərbiyəsinin məzmununu özündə daşıyır. Müəllifin əxlaqi keyfiyyətləri bu 

dərəcədə mükəmməl bilməsi və bir pedaqoq kimi bu keyfiyyətlərdən ibarət bir 

əsər ortaya çıxarması və əsərdə milli dəyərlərlə yanaşı dünyəvi dəyərlərə yer 

verməsi XIX əsr elmi üçün mütərəqqi bir məsələ idi. Bakıxanov sözdən yerində 

istifadə edərək dəyərli bir əsər ortaya çıxara bilmişdir. Ümumiyyətlə əxlaq 

tərbiyəsinin formalaşdırılmasında sözün özünəməxsus yeri vardır. Solmaz 

Həsənlinin də qeyd etdiyi kimi “sirlər xəzinəsinin açarı sayılan söz bütün 

dövrlərdə uşaqların tərbiyəsində ən qüdrətli vasitələrdən biri hesab olunmuşdur” 

(2, s. 99).  

Bakıxanovun əxlaq tərbiyəsi, birgəyaşayış qaydaları haqqında fikirləri 

belədir: “hər kəs hansı bir cəmiyyət içərisində yaşarsa, o cəmiyyətin əxlaqını 

mənimsər, yaxud o cəmiyyətə zidd olmaqla öz zərərini və ona yaxınlaşmaqla öz 

xeyrini güdər, özünü onlara bənzədər… (1, s. 20). Hələ XIX əsrdə əxlaq-

birgəyaşayış qaydalarının bu cür mükəmməl izahı müəllifin dərin pedaqoji fikrə 

malik olduğunu göstərir. Bakıxanov əxlaqi keyfiyyətləri inkişaf etdirməkdə ağlı 

ən önəmli vasitə sayır. Hətta özünün “təsadüflərə və adətlərə” qapıldığını, 

həqiqəti yox, xəyalı özünə rəhbər tutduğunu və sonunda bunun üçün peşmançılıq 

çəkdiyini qeyd edir. 

Cəmiyyətin xeyrinə olan, onun qəbul etdiyi, bəyəndiyi əxlaqi keyfiyyətlə-

rin ifrat səviyyəsinə çatdıqda, tərsinə, ziyanın daha çox olduğunu qeyd edən Ba-

kıxanov yazır: “Azadlıq ifrat dərəcəsinə çatdıqda özbaşınalığa çevrilir. Şöhrət-

pərəstlik insana qalib gəlsə, onu öz nəfsinin qulu edər. Zehnin itiliyi fəsadlı və 

puç xəyallara qapılarsa, axmaqlığa çevrilər. Ehtimal və təsdiq işində olan ifrat 

bilik, tərəddüdə və şübhəyə gətirib çıxarır (1, s. 23).   
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“Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil olan ən nəcib keyfiyyətlərdən biri 

də yaxşılıqdır. İçində bir çox əxlaqi keyfiyyətləri cəmləşdirən yaxşılıq insani 

dəyərlərin ən alilərindəndir. “Təhzibül-əxlaq” əsərinin II fəsli məhz yaxşılığın 

fəziləti haqqındadır. “Aləmdə hər şeyin xeyir üçün yaradıldığını” qeyd edən 

müəllif insanların düzgün seçim etmələrini, xeyir işlər görmələrini məsləhət 

görür. Müəllif məsləhətlərinə belə davam edir: “həmişə yaxşılıq etməyə çalışsın 

və bilsin ki, əxlaqi təmizləyib islah etməkdən və maarif təhsil etməkdən məqsəd 

yaxşılıqdır (1, s. 24). Fikirlərdən də aydın olur ki, Bakıxanov bütün yaxşı 

vərdişlərin, hətta təhsilin qazanılmasında əsas məqsədin yaxşılıq etmək olduğu 

qənaətindədir. Müəllif daha sonra yaxşılığın nə olduğunu oxucu üçün açmağa 

cəhd edir. O qeyd edir ki, yaxşılıq adı altında edilən, hətta yaxşılıq niyyəti ilə 

edilən hər işi yaxşılıq adlandırmaq olmaz. “Yaxşılıq odur ki, onda ümumun 

mənfəəti olsun” (1, s. 24). 

Bakıxanov əsərlərində müsbət əxlaqi keyfiyyətlər haqqında geniş söhbət 

açdığı kimi mənfi keyfiyyətlərə də yer verir və bu keyfiyyətlərin verəcəyi pis 

nəticəni göstərir. Bakıxanova görə insan mənfi əxlaqi keyfiyyətləri özündən 

uzaqlaşdırmağı bacararsa o formalaşar və cəmiyyətdə nüfuz qazanar. Mənfi 

keyfiyyətləri daşıyan insan birgəyaşayış qaydalarına düzgün əməl edə 

bilməyəcəyi kimi, cəmiyyətin nifrətini də qazanar.  

“Təhzibül-əxlaq” əsərinin dördüncü fəslində (adətə bağlılıq haqqında) 

təqlid pislənir, bu cür məsələlərin cəmiyyətə heç bir faydasının olmadığını 

əksinə onun cəmiyyəti ətalətə doğru sürüklədiyi qeyd edilir. Beşinci fəsildə isə 

(Şöhrət haqqında) şöhrətpərəstlik pislənir. Müəllifə görə şöhrətpərəsliyin 

hədsizliyi düşgünlüyə gətirib çıxarır, insanın əxlaqı korlanır, öz işləri və 

əməllərində həmişə təşvişdə olur. 

Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil olan ən müsbət əxlaqi keyfiyyətlər-

dən hesab olunan əməksevərlik də Bakıxanovun diqqətindən qaçmır. Bakıxanov 

“Təhzibül-əxlaq” əsərinin yeddinci fəslində (işin faydaları haqqında) əməyin, 

əməksevərliyin faydalarından geniş söhbət açır. Müəllifə görə çalışmadan, səy 

göstərmədən heç bir iş mümkün olmaz. “Xülasə, aləmin nizamı səbəblərin 

varlığına bağlı olduğu üçün səysiz və çalışmadan heç bir iş mümkün olmaz. 

Əməllərin nəticəsi allahın hikmətinə bağlıdır, “insan üçün səydən başqa bir şey 

yoxdur” – ayəsinə müvafiq olaraq insan çalışmalıdır, şumlanıb əkilməyən 

yerdən taxıl bitməz. Çalışmadan buğda təmizlənməz və ondan da un və çörək 

hasilə gəlməz. Deməli, bir çörəkdən ötrü nə qədər insanın işlədiyini düşünmək 

lazımdır. Cismani və ruhani mənfəətlər dünya və axirətin xeyri ilə bağlıdır. 

Fəzilətlərin başlıcası tükənməz dövlət olan elm də iş vasitəsilə edilər və işə 

yarayar” (1, s. 38). 

Əxlaq tərbiyəsinin formalaşmasında əməksevərliyi əsas vasitə hesab edən 

Bakıxanov əməyin həm də insanın fiziki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırdığını 

söyləyir. Tənbəlliyin və qarınqululuğun cismani həzz olduqlarını, onların 

məqsədə çatmaqda əsl maneələr olduqlarını və digər ziyanlarını o, belə izah edir. 

“Tənbəllik insanın təbiətində kök salarsa onu işdən qoyar; sonra getdikcə 

bədənin səlamətliyini və zahiri hissələri pozmağa yol tapar. Cismani xassələr 

ruhun xassələri ilə bağlı olduğu üçün batini hissələrə də yetirər” (1, s. 39). 
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Bakıxanov “Təzibül-əxlaq” əsərində əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil 

olan dostluq, yoldaşlıq, vətənpərvərlik, təvazökarlıq, insaf, əlaçıqlıq, alicənablıq 

kimi məsələlərə də yer ayırmış, onları insani keyfiyyətlərin əsas ünsürləri kimi 

qeyd etmişdir. XIX əsrin birinci yarısında elmi və bədii yaradıcılığı ilə ədəbi və 

elmi arenada özünə yer tapan Bakıxanovun bədii əsərləri didaktik səciyyə 

daşıyır. Onun bədii əsərlərinin ideya-məqsədini xalqın maariflənməsi, əxlaqi 

dəyərlərə yiyələnməsi təşkil edir. 
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РЕЗЮМЕ 

САРХАН МУСАЕВ 

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

БАКИХАНОВА «ТАХЗИБИ-АХЛАК» АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 

XIX ВЕКА 

Девятнадцатый век считается периодом возникновения и систематизации многих 

вопросов, например, периодом формирования просветительского движения. С этого 

периода стали систематизироваться дидактические и педагогические идеи, 

сформировавшиеся до этого времени в произведениях искусства. Одним из таких 

вопросов является вопрос нравственного воспитания, о котором Бакиханов много писал и 

выдвигал здравые идеи. В своей работе «Тахзибил-ахлак» Бакиханов осветил многие 

вопросы, входящие в содержание нравственного воспитания, обосновал свои взгляды 

взглядами ученых и ученых. В книге восхваляются положительные моральные качества, 

такие как доброта, честность, щедрость, усердие, патриотизм, смирение, и осуждаются 

такие проблемы, как невежество, лицемерие, эгоизм, амбиции и лень. 

Ключевые слова: Бакиханов, нравственность, образование, содержание 

образования, Тахзиби-аклах 
 

SUMMARY 

SARKHAN MUSAYEV 

ISSUES OF MORAL EDUCATION IN BAKIKHANOV'S WORK "TAHZIBI-AKHLAQ" 

FROM 19TH CENTURY AZERBAIJANI ENLIGHTENERS 

The nineteenth century is considered to be the period when many issues emerged and 

systematized, such as the period when the enlightenment movement was formed. Didactic and 

pedagogical ideas formed up to this time in works of art began to be systematized from this 

period. One of these issues is the issue of moral education, about which Bakikhanov wrote 

extensively and put forward sound ideas. In his work "Tahzibil-akhlaq" Bakikhanov covered 

many issues included in the content of moral education, substantiated his views with the views of 

scientists and scholars. The book praises positive moral qualities such as kindness, honesty, 

generosity, diligence, patriotism, humility, and condemns issues such as ignorance, hypocrisy, 

selfishness, ambition, and laziness. 

Key words: Bakikhanov, morality, education, content of education, Tahzibi-aklakh. 

 

 
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ MÜBAHĠSƏLĠ FƏNLƏR : 

HƏYAT BĠLGĠSĠNĠ KĠMLƏR TƏDRĠS  ETMƏLĠDĠR 

 

Məqalədə orta məktəblərdə tədris olunan həyat bilgisi fənnindən, onun tədrisinin prob-

lematikasından danıĢılır. Həyat bilgisi,  onun kurikuluma  müvafiq  tədrisi,  fənnin məqsədi və s. 

məsələlərdən danıĢılır. Fənin kimlər tərəfindən tədris  olunmalı olduğu əsaslandırıcı faktlarla  

göstərilir. 

Açar sözlər: kurikulum, diaqnostik qiymətləndirmə, həyat bilgisi, məzmun xətləri, təbiətə 

sevgi 

 

Orta təhsil müəssisələrində müxtəlif  fənlər  onların fənn müəllimləri və 

qeyri-ixtisas  müəllimləri tərəfindən tədris  olunur.Bəzi fənləri isə kimlərin tədris  

etməsi mübahisəli məsələlərdəndir. Orta təhsil müəssisələrində fənn bölgüsü 

müəllimlərin ixtisasına uyğun olaraq aparılır, ixtisasa uyğun kadr olmadıqda 

həmin fənn vakant yer kimi ayrılır. 

Qeyd edək ki, bəzi fənlərdən ayrıca ixtisas müəllimi yoxdur. Bunlardan biri də 

“Həyat bilgisi” fənnidir “Həyat bilgisi”nin dərs saatları kimə verilməlidir” 

“Həyat bilgisi” fənni üzrə ayrıca ixtisas müəllimi olmadığı üçün onun tədrisi bu 

fənnin kurikulumu üzrə təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş, diaqnostik 

qiymətləndirmədə yüksək bal toplayan biologiya,o olmadıqda isə tarix, 

coğrafiya, fizika, kimya, müəllimlərindən birinə həvalə edilməlidir. 

Məktəbdə təlim kursundan keçmiş müəllim olmadığı halda fənn üzrə 

saatlar məktəbin ali idarəetmə orqanı olan pedaqoji şuranın qərarı ilə peşəkarlıq 

cəhətdən daha təcrübəli, məlumatlılıq və elmi-nəzəri səviyyəsi ilə fərqlənən, 

diaqnostik qiymətləndirmədən yüksək bal toplayan qeyd olunmuş ixtisaslar üzrə 

müəllimlərdən hər hansı birinə verilməlidir. Bu dərs saatlarının müəllimlərin 

sosial məsələlərinin  həlli məqsədi ilə bölünməsi qanunvericiliyə ziddir.
 

Geniş əhatə dairəsinə malik olan həyat bilgisi fənni şagirdlərin həyati 

əhəmiyyət kəsb edən bilik, bacarıq və vərdişlər qazanması üçün onları ən zəruri 

praktik işlərin həyata keçirilməsinə istiqamətləndirir, milli və bəşəri dəyərlərə 

yiyələnmələrinə, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına kömək edir. Fənnin 

şagirdlərdə ünsiyyət qurma və birlikdə çalışma kimi mənəvi dəyərlərin 

formalaşdırılmasında, onlarda mühakimə yürütmə, öz nöqteyi-nəzərlərini sərbəst 

ifadə etmək, onları arqumentləşdirmək, öz hüquqlarını qorumaq və başqalarının 

hüquqlarını müdafiə etmək vərdişlərinin yaranmasında mühüm rolu vardır.   

Həyat bilgisi fənninin məqsəd və vəzifələri. Həyat bilgisi fənninin məqsədi 

müəyyən olunmuş 4 məzmun xəttinin (1. Təbiət və biz; 2. Fərd və cəmiyyət;  3. 

Mənəviyyat;  4. Sağlamlıq və təhlükəsizlik) köməyi ilə şagirdlərin şüurunda 

əhatə olunduqları canlı və  cansız aləmin vahid, bütöv və bölünməz obrazını 

yaratmaqdır.  
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1. Təbiət və biz məzmun xətti üzrə fənnin məqsədi şagirdlərdə: 

 təbiətdə obyekt və hadisələr, canlı və cansız aləmin qarşılıqlı əlaqəsi, təbii 

mühitin insan fəaliyyəti nəticəsində dəyişməsi haqqında biliklər 

formalaşdırmaq;  

 müşahidələr, ölçmələr və təcrübələr aparmaq, onların nəticələrini təsvir 

etmək bacarıqları aşılamaq, özünü və təbiəti öyrənməyə həvəs yaratmaq;  

 təbiətə sevgi və qayğı hisləri, onunla təmas zamanı ekoloji normalara uyğun 

davranmaq mədəniyyəti formalaşdırmaqdır.  

 2. Fərd və cəmiyyət məzmun xətti üzrə fənnin məqsədi şagirdlərdə  

 yaşadığı cəmiyyətə uyğunlaşmaq üçün insanın sosial keyfiyyətləri, cəmiyyət 

həyatının ictimai, iqtisadi, siyasi sahələri, eləcə də ictimai münasibətlərin 

hüquqi tənzimlənməsi barədə zəruri bilik və bacarıqlar formalaşdırmaq;  

 vətəndaş məsuliyyəti, qanunlara, ictimai normalara və demokratik dəyərlərə 

hörmətlə yanaşmaq, onlara uyğun davranmaq mədəniyyəti qazandırmaq; 

 özünü vətəndaş, ailə üzvü, işçi, sahibkar, istehlakçı kimi sosial rollarda 
reallaşdıra bilməsinə zəmin yaratmaqdır. 

3.Mənəviyyat məzmun xətti üzrə fənnin məqsədi şagirdlərdə 

 milli və bəşəri dəyərlərə yiyələnməklə mənəvi baxımdan onları inkişaf 

etdirmək, milli, irqi, dini, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ünsiyyət 

bacarıqları formalaşdırmaq; 

  qazandığı bilik, bacarıq və mənəvi dəyərlərə əsaslanaraq həyatda 

qarşılaşdığı problemləri həll edə bilmək keyfiyyəti formalaşdırmaq, milli və 

bəşəri dəyərlərə yiyələnməklə mənəvi baxımdan özünü inkişaf etdirməkdir. 

  4. Sağlamlıq və təhlükəsizlik məzmun xətti üzrə fənnin məqsədi 

şagirdlərdə  

 sağlam həyat tərzi, təhlükəsizlik və ilk tibbi yardım qaydalarına riayət etmək 

bacarıqları;  

 məişətdə və ictimai yerlərdə təhlükəsiz davranış bacarıqları; 

  fövqəladə və təhlükəli hadisələrlə rastlaşan zaman düzgün davranış 

bacarıqları formalaşdırmaqdır. Bu məzmun xətlərinin hər biri müəyyən alt 

xətlərdən ibarətdir.  

Alt xətlər məzmun xətlərinin əhatə etdiyi məsələlərə aydınlıq gətirir.  

    Məzmun xətlərinin alt xətləri  

1. “Təbiət və biz” məzmun xətti Alt xətlər   

 Cisim, maddə və hadisələrin müxtəlifliyi; 

  Yerin təbəqələri və onlarda gedən proseslər;  

  Canlılar aləmi;  

  Ekologiya. 

 2. “Fərd və cəmiyyət” məzmun xətti Alt xətlər  

 Fərd, ailə, cəmiyyət və dövlət;  

 Cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatı; 

  İnsan hüquqları və vətəndaşlıq.   

3. “Mənəviyyat” məzmun xətti.Alt xətlər  

 Ailə, məişət və cəmiyyətdə ədəb və davranış qaydaları;  

  Din. Əxlaqın formalaşmasında dinin rolu.  
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 4. “Sağlamlıq və təhlükəsizlik” məzmun xətti  Alt xətlər 

 Sağlam həyat tərzi;  

  Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi;  

  Fövqəladə hallarda mühafizə.  

Fəaliyyət xətləri. Fənn kurikulumunda fənnin məzmunu bacarıqlar şəklində 

ifadə olunmuş standartların köməyi ilə verilir. Bacarıqlar isə şagirdin 

müxtəlif fəaliyyətləri nəticəsində əldə olunur və fəaliyyətdə nümayiş 

etdirilir. Buna görə standartlar müəyyənləşdirilərkən aşağıdakı fəaliyyət 

xətləri ilə əlaqəlilik nəzərdə tutulmuşdur.
 

 Mühakiməyürütmə və əsaslandırma;   

 Əlaqələndirmə;  

  Tədqiqetmə;   

 Problemin həlli;    

  Təqdimetmə.   

Həyat bilgisi fənninin kurikulumunun məzmunu. Təhsil standartlarını cə-

miyyətin təhsilə sifarişi kimi dəyərləndirmək olar. Təhsil standartları hazırlan-

mazdan əvvəl  

 cəmiyyətin tələb və ehtiyacları araşdırılır; 

 şagirdlərin ehtiyac və maraqları öyrənilir; 

 ölkə daxilində və onun hüdudlarından kənarda fənn mütəxəssislərinin təcrü-

bəsi öyrənilir.  

  Həyat bilgisi fənninin tədris  edən müəllimlər  yuxarıda  sadalananlarla  

yanaşı kurikulumu bilməli : 

 Fənnin məzmunu (təlim nəticələri və məzmun standartları). 

  Təlim strategiyaları.  
   Qiymətləndirmə.  

Məzmun standartı mahiyyət etibarilə nəticə şəklində olub, özündə mənim-

səniləcək konkret bilik və fəaliyyəti əks etdirir. Bilik komponentində “Şagird 

nəyi öyrənir?”, fəaliyyət  komponentində isə “Öyrəndiyini necə nümayiş 

etdirir?” sualları cavablandırılmalı, müəllim bunları yerinə yetirərəkən yüksək 

peşəkarlıq  göstərməlidir. 

Ümumiyyətlə “Həyat  bilgisini tədris  edən müəllim yüksək intellektə 

malik təbiət, fərd və cəmiyyət, mənəviyyat, sağlamlıq və təhlükəsizlik haqqın-

dakı dərin biliklərlə yanaşı kurikuluma aid  bilgilərə də sahib olmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ ИБРАГИМОВА 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: 

КТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ ЖИЗНЕННОМУ ЗНАНИЮ 

В статье рассматриваются проблемы преподавания предмета Познания мира, 

преподаваемого в общеобразовательных школах. Преподавания познания мира в 

соответствии с учебной программой, и курикулума целью предмета и др. Приведены 

обоснованные факты, с помощью которых следует преподавать этот предмет. . 

Ключевые слова: учебная программа, диагностическая оценка, жизненные 

навыки, линии содержания, любовь к природе. 

 

SUMMARY 

GUNEL IBRAHIMOVA 

DISCUSSED SUBJECTS IN SECONDARY SCHOOLS: 

WHO SHOULD TEACH LIFE KNOWLEDGE 

The article deals with the problems of teaching the subject of life knowledge taught in 

secondary schools. Life knowledge deals with its teaching in accordance with the curriculum, the 

purpose of the subject, etc. It shows the substantiated facts by whom the subject should be 

taught. 

Keywords: curriculum, diagnostic assessment, life skills, content lines, love of nature 
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MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRĠN TƏLĠM-TƏRBĠYƏ HAQQINDA FĠKĠRLƏRĠ 

 

Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) ən böyük tarixi Ģəxsiyyətlərdəndir ki, mənəvi və əxlaqi 

məsələlərin banisi sayıla bilər. Öz əqidəsində, əxlaq və davranıĢında, möhkəmliyi onun 

səhabələrinə də sirayət etmiĢ, onları dinin gətirdiyi yeni tərbiyə meyarlarına uyğun əxlaqi 

keyfiyyətləri mənimsəməyə həvəsləndirmiĢdir. Ərəblər arasında hökm sürən bütpərəstlik adət-

ənənələrinin, insanların mənəvi pozğunluğunun – qız uĢaqlarını diri-diri torpağa 

basdırmalarının, Ģərab içmələrinin, qumar oynamalarının, zinakarlıq etmələrinin aradan 

qaldırılmasında, yeni əxlaqi keyfiyyətlərin mənimsənilməsində Məhəmməd Peyğəmbərin (ə.) 

əvəzsiz xidmətləri olmuĢdur.Bu məqalədə məhz Məhəmməd Peyğəmbərin təlim-tərbiyə haqqında 

fikirləri araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: Ģəxsiyyət, tərbiyə,əxlaq,təlim,tərbiyə,əxlaq tərbiyəsi 

 

O, müsəlmanlar üçün bir müəllim, bir tərbiyəçi kimi yenilməz gücə və 

nüfuza malik idi. Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) özü səhabələrinin təlim-

tərbiyəsi ilə məşğul olur, onlar üçün Allaha məxsus sifətləri açıqlayır və onları 

Allahın əxlaqına görə əxlaqiləşməyə çağırırdı. Əl – Ərqəm evindəki yığıncaqlar-

da, Mədinə məscidindəki dərnəklərdə o, öz ardıcıllarına “Quran”ı öyrədir, 

onların hər hansı bir hərəkətinə münasibət bildirməklə, onu təqdir etməklə 

müsəlmanların həyat məsələlərində düzgün mövqe tutmaları, xoşrəftar, ədalətli 

və insaflı olmaları, əxlaqi kamilliyə yetişmələri üçün yol göstərirdi. O, 

səhabələrinə bildirirdi ki, bu əxlaqi keyfiyyətləri “Quran”da tapmaq olar. Ona 

görə də onları “Quran”ı öyrənməyə və başqalarına da öyrətməyə sövq edirdi. 

Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) demişdir: “Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, “Quran”ı 

öyrənsin və öyrətsin” (1, s. 144). Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) özü “Quran”ı 

əzbər bilir və namaz vaxtı onu tərəfdarlarına öyrədirdi. Müsəlmanlar 

“Quran”dan öyrəndikləri davranış qaydalarından, Məhəmməd Peyğəmbərin 

(s.ə.s) bütün müsəlmanlar üçün gözəl nümunə olan həyat yolundan faydalanaraq 

qısa bir vaxt ərzində insan ləyaqətini ucaldan mənəvi keyfiyyətlər kəsb etmişlər. 

Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) Mədinədə müsəlmanlar arasında qardaşlaşma 

aktını həyata keçirməsi, Bədr döyüşü əsirlərinin ənsarların uşaqlarına oxuyub-

yazmaq öyrətmələrini onlar üçün fidyə olaraq qəbul etməsi böyük tərbiyəvi 

əhəmiyyətə malik idi. Məhz belə tərbiyə işinin nəticəsi idi ki, müsəlman icması 

az bir vaxt içərisində Ərəbistan yarmadasında ən nüfuzlu qüvvəyə çevrildi, öz 

ideyalarını geniş yaya bildi. Halbuki islam yarananda qüreyşlərdən yalnız 71 

nəfəri oxuyub yazmaq bilirdi. Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) insanın bir 

şəxsiyyət kimi formalaşmasında elmi biliklərin mənimsənilməsinə xüsusi diqqət 

yetirirdi. Alimi, bilikli insanı qiyamət günü parlayacaq və aləmə işıq saçacaq 

ulduza bənzədirdi, beşikdən məzaradək elm öyrənməyi, onun sorağı ilə lazım 

gələrsə, Çinə belə getməyi məsləhət bilirdi. Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) 

müsəlmanları bilmədiklərini öyrətməyə çağırırdı: “Elm elə xəzinədir ki, açarları 
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sualdır. Yaramaz ki, cahil bilmədiyi halda, alim isə bildiyi halda sussun. Bir 

alimin məclisində olmaq min rükət namaz qılmaqdan, min xəstəyə baş 

çəkməkdən, min cənazə müşayiət etməkdən yaxşıdır” (1, s. 145). 

Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) öyrədir ki, elm axtarmaq Allah yolunda  

cihada bərabərdir, elm sorağında yola çıxan adam döyüş meydanında mücadilə 

edənə bənzəyir. Elm sorağında yola çıxan adam yolda ölərsə, şəhid hesab olunar. 

Elm axtarmaq fəzilətdir, cənnətə aparan yoldur, çünki elm müsəlmana öz işini 

aydın təsəvvür etmək imkanı verir, ona saleh əməllərinin yolunu göstərir, onun 

qəlbinə elə bir işıq salır ki, haqqı batildən, yaxşını pisdən ayıra bilsin. Bir saat 

yaradıcı düşünmək, altmış il ibadətdən üstündür (6, s. 412); İki şəxs doymaq 

bilməz: elm təşnəsi və dünya hərisi (1,s.7). O, dini elmlərlə bərabər dünyəvi 

elmləri də öyrənməyi, bilikləri mənimsəməyi tövsiyə edirdi. O, buyururdu ki, 

elm çöldə dostumuz, tənhalıqda munisimiz, köməksizlikdə yoldaşımız, 

xoşbəxtliyə tərəf yol göstərənimiz, dostlar arasında zinətimiz, düşmənlər 

arasında silahımızdır. Elmi biliklərə yiyələnmək Allahın yanında oruc tutmaqdan 

da, namaz qılmaqdan da, Həccə getməkdən də, Ulu Tanrı yolunda cihada 

qoşulmaqdan da üstündür (1, s. 146). Başqa bir hədisində Məhəmməd 

Peyğəmbər (s.ə.s) alimləri yer üzünün çırağı, axirətin nuru bilir, biliyi 

bilməyənlər arasında yaymağı ən böyük sədəqə hesab edir, bilikli adamın üzünə 

baxmağı, onunla oturub – durmağı ibadət sayırdı: “Kimdən bilik öyrənirsinizsə, 

ona hörmət edin, ona qarşı mehriban olun. Kimə bilik öyrədirsinizsə, ona qarşı 

da mehriban olun” (1, s. 146). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, islam hər cür biliyi 

deyil, hamıya fayda verə bilən biliyi təqdir edir. Peyğəmbər (s.ə.s) elm, bilik 

öyrənməyə kiçik yaşlarından başlamağı məsləhət bilirdi. Çünki uşaqlıqda 

öyrənilən elm daş üstə yazıya bənzər. Uşağın hafizəsi daş üstə nişanə kimidir (1, 

s.  146). Elm öyrənmək üçün uşaqların fərdi və yaş xüsusiyyətlərini öyrənməyi, 

cinsi fərqləri nəzərə almağı vacib sayırdı. Bu haqda Rum surəsində belə deyilir: 

“Sizi zəif bir şeydən (nütfədən, bir qətrə sudan) yaradan, gücsüzlükdən 

(körpəlikdən) sonra qüvvətli (cavan) edən, qüvvətli olduqdan sonra (yenidən) 

taqətsiz və qoca edən Allahdır”. Peyğəmbər (s.ə.s) “Quran”da insanların yaş 

dövrləri ilə bağlı verilən bölgünün özündə daxili bir bölgü apararaq buyurur: 

“Uşaq yeddi il ağa, yeddi il vəzir, yeddi il isə quldur” (1, s . 146). Göründüyü 

kimi, burada uşaqların yaş dövrləri yeddi-yeddi olmaqla üç qrupa bölünür: 1) 

ilkin uşaqlıq dövrü. 2) uşaqlıq dövrü. 3) erkən gənclik dövrü.  

Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) uşaqlara yaxşı tərbiyə verib, gözəl ədəb 

öyrətməyi valideynin boynuna düşən ən mühüm məsuliyyətlərdən biri hesab 

edirdi. O, buyururdu ki, övladlarınıza yaxşılıq edib ədəb və əxlaqını 

gözəlləşdirin, onlara elm öyrənməyi əmr edin, yazmağı, üzməyi, ox atmağı 

öyrədin, onları halal yeməklə yedirdin. Uşaqları sevin, onlara mərhəmət 

göstərin, söz verdikdə yerinə yetirin. Övladınızı çox öpün, sizin hər öpməyinizə 

cənnətdə bir dərəcə verilir. Yaxşılıq və xeyirhaxlıq arasında ədalətli olmağınızı 

istədiyiniz kimi övladlarınızın arasında da ədalətli olun (1, s. 146). Bir kişi 

Rəsulallahdan soruşdu: “Valideynin övlad üzərində haqqı nədən ibarətdir? – 

Peyğəmbər buyurdu: “Onlar sənin cənnətin və cəhənnəmindir” (3, s . 127). Heç 

bir ata övladına gözəl tərbiyədən qiymətli hədiyyə verə bilməz (3, s.127). 
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Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) möhkəm və əxlaqi prinsiplərə söykənən dövlətin 

yaranmasında ailə tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verirdi. O, ailə məsuliyyəti, ər-

arvad və övladın qarşılıqlı vəzifəsi, dostluq və mehribançılığın ailədəki müsbət 

rolu, ləyaqətli qadının xüsusiyyətləri, qadının cəmiyyətdəki mövqeyi ilə bağlı 

orijinal fikirlər sahibidir. Peyğəmbər (s.ə.s) ailə və nigahla bağlı ərəblərdə 

mövcud olan qeyri-əxlaqi hərəkətlərin qarşısını almış, qadının sosial funksiya-

sını, övladın və cəmiyyətin tərbiyəsindəki rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. O, 

deyirdi: “Kim bir qadınla onun izzətinə görə evlənərsə, bu onun ancaq zillətini 

artırar; kim qadınla onun malına görə evlənərsə, Allah onun yoxsulluğunu 

artırar; kim qadınla onun yüksək mənşəyinə görə evlənərsə, Allah onun ancaq 

alçaqlığını artırar; kim qadınla ancaq ona görə evlənərsə ki, öz gözünü 

sevindirsin, qan qohumluğu yaratsın, Allah o qadını onun üçün mübarək qılar, 

qadın üçün də onu mübarək qılar” (1, s. 147). “Cənnət anaların ayaqları 

altındadır” ; “Yaxşı adamlar  əhli-əyalın yaxşı olanlardır, mən əhli-əyalıma yaxşı 

baxıram, ancaq alicənablar qadınları yüksək tutar, onlara hörmət edər, ancaq 

rəzillər, alçaqlar qadınları ucuz tutar” (5, s.  138). Həqiqətən də, Ulu Tanrı 

qadınlara qarşı yaxşı rəftarda olmağınızı, onlarla mehriban rəftar etməyinizi 

tövsiyə edir; Çünki onlar analarımızdır, qızlarımızdır, xalalarımızdır. Həqiqətən 

də Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) qadına, onun təhsil-tərbiyəsinə və 

cəmiyyətdəki roluna dair islami ideyalarını metodoloji əsas hesab etmək olar. O, 

qadından ismət və iffət, kişidən namus və qeyrət, ər-arvaddan isə nümunəvi 

əxlaq tələb edirdi. İslam ismətli, iffətli və pak qadını sevməyi, hörmət etməyi, 

boşamamağı Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) əxlaqı sayırdı. Tədqiqatçı alimlər 

“Quran”la bərabər Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) sünnəsini də islam 

tərbiyəsinin əsas qaynağı, qiymətli mənbəyi hesab edirlər. Məhəmməd 

Peyğəmbərin (s.ə.s) sünnəsi insan və onun mahiyyəti, istək və arzuları, əxlaqi 

ideyaları və davranış qaydaları ilə bağlı bitkin tərbiyə konsepsiyasıdır. 

Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) din, iman, mömin-müslüm haqqında 

buyurmuşdur: “Din-öyüddür, nəsihətdir ancaq” (5, s. 78). “Həqiqətən ürəkdən 

dinə inanan adam sevimlidir. Sevimlilər sevimlini sevər” (5, s. 79); “İmanın 

yetmiş vacib şərti var. Bunun ən üstünü Allahdan başqa Allah yoxdur sözlərini 

iqrar etməkdir. Utanıb çəkinmək də imanın vacib şərtlərindən biridir” ; “İmanın 

yetkinliyi gözəl xasiyyətə sahib olmaqdır”; “İmanın ən yüksək dərəcəsi xalqın 

sənə inanması, sənə əmin olmasıdır. Müsəlmanlığın ən yüksək dərəcəsi xalqın 

səndən arxayın olmasıdır (arxayın olmasıdır ki, səndən pis əməl olmaz). Hicrətin 

ən yüksək dərəcəsi pisliklərdən vaz keçməkdir, belə şeyləri tərgitməkdir” (5, s. 

79); “Müsəlmanlıq aşkardır, imansa ürəkdədir” (5. s. 80); “Şübhə yoxdur ki, sidq 

ürəklə inanan adam, öz əxlaqının gözəlliyi ilə gündüzləri oruc tutmaq və gecələri 

namaz qılmaqla keçirənlərdən qalmır” (2, s.  80). “Mömin olan kəs başqalarını 

qınamaz, ona-buna lənət yağdırmaz, dilinə pis söz gətirməz, yaxşı söz deyəndə 

də boşboğazlıq etməz” (5, s . 80); “Mömin xurma ağacına bənzər, ondan nə 

alsan (xasiyyətindən, əməllərindən, sözündən-söhbətindən nə götürsən) sənə 

faydası dəyər” (5, s. 81). “Düşün və diqqət yetir, sən gözəlliyindən, yaxud 

sifətinin rəngindən savayı heç bir kəsdən üstün, xeyirli deyilsən; üstün olmaq 

istəyirsənsə, xeyirli olmaq istəyirsənsə çəkin Tanrıdan” (5, s. 84). “Allah mömin 
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bəndəsinin ruzisini gözləmədiyi yerdən çatdırar” (7, s. 123). “Dünya möminin 

zindanı, kafirin isə behiştidir” (7, s. 320); “Mömin bəndənin xəstəliyi, onun 

günahlarının kəffarəsidir” (7, s. 428); “Yaxşı əxlaq, dinin yarısıdır” (7, s. 37).  

Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) ədəb, əxlaq, gözəllik, iffət, mənəvi paklıq, 

təmizlik, məhəbbət, vicdan, nəfsi cilovlamaq, natiqlik məharəti, təvazökarlıq, 

qonaqpərvərlik, əməyi sevmək, islamı qorumaq, evlənmək, həyalı və namuslu 

olmaq və s. insani keyfiyyətlərlə bağlı fikirləri bugün də bizim üçün nəsihətamiz 

fikirlərə çevrilmişdir:   

Bir nəfər Rəsulallahın yanına gəlib soruşur: “Ya Peyğəmbər mən kimə 

daha çox yaxşılıq etməliyəm?”  cavab verdi: “Anana”. O adam soruşdu: “Sonra 

kimə?”. Peyğəmbər buyurdu: “Anana”. Həmin adam yenə soruşur: “Sonra 

kimə?”. Peyğəmbər yenə “Anana” dedi. O adam bir də dedi: “Bəs sonra kimə?” 

soruşduqda, Rəsuli-əkrəm buyurdu: “Sonra atana”; “Üç duanın qəbul 

olunacağına şübhə yoxdur: Məzlumun duası, qonağın duası və ata-ananın 

övladına etdiyi dua” (1, s. 128); “Ana cənnətin orta qapısıdır” (3, s. 131); 

“Behişt anaların ayağı altındadır”; “Atanın övladına duası, peyğəmbərin 

ümmətinə etdiyi dua kimidir” (7, s. 220); “Kişinin xoşbəxtliyindən biri də onun 

atasına oxşamasıdır” (7, s. 500).  

Həmçinin Peyğəmbərimiz hamını və hər kəsi düzlüyə, haqqı və ədaləti 

unutmamağa, bir iş görərkən, bir işə müdaxilə edərkən axirət dünyasını yaddan 

çıxarmamağa çağırmışdır: “Ədalət gözəldir, lakin bu ədalət əmrlərdə ifadə 

olunursa, daha gözəl olur. Səxavətlilik gözəldir, lakin bu xasiyyət varlılarda 

olursa, daha gözəl olur. Bir sıra şeylərdən çəkinmək, nəfsi boğmaq gözəldir, 

lakin bu, yoxsullarda olursa, daha gözəl olur. Səbirli olmaq gözəl keyfiyyətdir, 

bu, yoxsullarda olursa daha gözəl olur. Tövbə etmək yaxşı şeydir, lakin 

gənclərin tövbə etməsi daha yaxşıdır. Utancaqlıq, həya gözəl keyfiyyətdir, lakin 

bu, qadınlarda olursa daha gözəldir” (5, s. 92); Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) 

bütün möminlərə məsləhət bilirdi: “Danışanda ancaq düz söz deyin”; “Əhdinizə 

vəfa edin”; “Əmanətə xəyanət etməyin”; “Sözünüzdə və işinizdə təmiz olun 

(fikirdə və əməldə pak olun)”; “Heç vaxt vurmaq üçün əl qaldırmayın”; “Haram 

və murdar olana əl vurmayın”; “Xoşxasiyyət olun, tərəzidə çəkilsə ondan ağır 

gələn heç bir şey olmaz”. 

Məhəmməd Peyğəmbərin insanın tərbiyəsinin, şəxsiyyətinin düzgün 

formalaşmasında əvəzsiz olan nəsihətamiz fikirləri bu gün bizim üçün əxlaq 

mənbəyidir. Məhz bizdən sonra gələn yeni-yeni nəsillər bu mənbədən 

qidalanacaq, mənəvi zənginliyə sahib olacaq və qəlblərini saflaşdıracaqlar. 
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РЕЗЮМЕ  

ТАГИ САФАРОВ  

ИДЕИ ПРОРОКА МУХАММЕДА ОБ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

Пророк Мухаммед – один из крупнейших исторических личностей, которого можно 

считать основоположником нравственно-этических вопросов. Его твердость в своих 

убеждениях, морали и поведении передалась и его сподвижникам, побудив их овладеть 

нравственными качествами, соответствующими новым критериям воспитания, которые 

принесла религия. Бесценны заслуги Пророка Мухаммеда в искоренении 

господствовавших у арабов языческих традиций, нравственной развращенности людей – 

закапывания заживо в землю девочек, питья вина, азартных игр, прелюбодеяния, в 

усвоении новых нравственных качеств. В этой статье рассматриваются взгляды пророка 

Мухаммеда на обучение и воспитание. 

 Ключевые слова: личность, воспитание, мораль, обучение, воспитание, 

нравственное воспитание 

 

SUMMARY 

TAGHI SAFAROV  

THE PROPHET MUHAMMAD’S THOUGHTS ON EDUCATION  

The Prophet Muhammad (saw) is one of the most significant historical figures that can be 

considered as the founder of the spiritual and moral issues. His steadfastness in his beliefs, 

morals and behavior passed to his Companions, and encouraged them to adopt moral qualities in 

accordance with the new criteria of education brought by religion. The Prophet Muhammad 

(saw) was of significant importance in eradicating the pagan traditions prevailing among the 

Arabs, the moral depravity of the people - burying girls alive, drinking wine, gambling, adultery, 

and acquiring new moral qualities. This article examines the prophet Muhammad’s views on 

education.  

Key words: figure, upbringing, education, moral values.  

 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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KƏSĠLMƏZ FUNKSĠYALARIN FUNKSIONAL TƏNLĠKLƏRĠN HƏLLĠNƏ TƏTBĠQĠ 

 

Kəsilməz funksiyaların funksional tənliklərin həllində geniĢ tətbiqə malikdir. Məqalədə 

kəsilməz funksiyaların funksional tənliklərin həllinə necə tətbiq olunması bir neçə misal həlli ilə 

göstərilmiĢdir. 

 Açar sözlər: funksional tənlik, kəsilməz həll, kəsilməz funksiya. 

 

 );( R  - da təyin olunmuş kəsilməz və istənilən Ryx , üçün 

)()()( yfxfyxf  (1) şərtini ödəyən funksiyaları tapaq.  

 Bu tənlik funksional tənliklər tipinə aid ən sadə tənlikdir. Qeyd edək 

ki, biz bu tənliyin yalnız kəsilməz həllərini axtarırıq. Aydındır ki, 

Rkkxxf  ,)( verilən tənliyi ödəyir. Doğrudan da ixtiyari Ryx , üçün 

)()()()( yfxfkykxyxkyxf  . Lakin biz göstərəcəyik ki, 

kəsilməz funksiyalar sinfində tənliyin istənilən həlli kxy   şəklindədir.  

Əvvəla (1) tənliyindən görünür ki,  
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 İndi isə bu bərabərlikdə x – in yerinə mx yazsaq, 

)()()( xf
n

m
x

n

m
fNm  alarıq. 

Digər tərəfdən xy  götürsək 
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Nnxnfnxfnxf  ),()()(  və Nmxf
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Beləliklə, ixtiyari – rasional ədəd üçün alırıq ki, )()( xrfrxf   x=1 olduqda 

)1()( rfrf   

af )1(  olarsa arrf )( olar. İxtiyari Rx götürək və ,....,......,,, 210 nxxxxx   

onun onluq say sistemində yazılışı olsun. Onda ,....,......,,, 210 nn xxxxr  - rasional 

ədəddir və nn arrf )(  

Lakin  nxrn ,  və )()( xfrf n  olduğundan alırıq ki, axxf )(  Bu isə 

göstərir ki, (1) funksional tənliyinin həlli Raaxy  , şəklindədir. );( R - 

da təyin olunmuş, kəsilməz və )()()( yfxfyxf    (2) 

Bərabərliyini ödəyən istənilən f(x) funksiyasını tapaq.  

Aydındır ki, )0(  aay x funksiyası (2) tənliyini ödəyir və kəsilməzdir:  
yxyx aaa   

Göstərək ki, (2) funksional tənliyinin həlli kəsilməz funksiyalar sinfində  
xaxf )(  

Şəklindədir. ( f(x) = 0 həlli nəzərə alınmır).  

Aydındır ki, hər hansı Rx 0 üçün f(x) = 0 olarsa, 
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Alınar. Onda istənilən Ry üçün f(y) = 0 olar.  

Doğurdan da 0)()())(()( 0000  yfyxfyyxfyf  

Deməli f(y) = 0. Bu hal aradan çıxdığına görə 0)( 0 xf  ixtiyari Rx 0  (2) – 
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funksiyanı loqarifmləmək olar: 
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İndi isə );0( R - da kəsilməz ixtiyari Ryx , üçün )()()( yfxfxyf 

bərabərsizliyini ödəyən kəsilməz funksiyaları tapaq.  

Tutaq ki, );0(  - da kəsilməz f(x) funksiyası bu bərabərliyi ödəyir. xln

əvəzlənməsi aparsaq, ),;(  onda 

)(ln)(,ln),()(, xxfxefex    olar. Onda )(  funksiyası 

),;(  da mürəkkəb funksiya kimi kəsilməzdir və  

)()()()()()(    efefeef  

Deməli, 0,ln)(,)(  cxcxfc qəbul etsək, )(log)(

1

c
a eaxxf   

);0( xR - da təyin olunmamış, kəsilməz )()()( yfxfxyf   bərabərliyini 

ödəyən bütün kəsilməz f(x) funksiyalarını tapaq. 

Burada yenə xex ln,   əvəzləməsi aparsaq, onda 

),()(),(ln)(  efxxf   

)()()()()()()(     eefeefef olar. 

Onda )0()(  aa . Buradan axaxf x ln,)( ln   . 
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РЕЗЮМЕ 

 

             САФА АЛИЕВ,                                                АНАХАНИМ ГАДЖИЕВА 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ К РЕШЕНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Имеет широкое применение при решении функциональных уравнений 

непрерывных функций. В статье показано, как применять непрерывные функции к 

решению функциональных уравнений, на нескольких примерах. 

 Ключевые слова:  функциональное уравнение, непрерывное решение, 

непрерывная функция. 
 

                                                          SUMMARY 

 

 SAFA ALIYEV,                                                ANAHANIM HAJIYEVA 

APPLICATION OF CONTINUOUS FUNCTIONS TO THE SOLUTION OF 

FUNCTIONAL EQUATIONS 

Has a wide application in the solution of functional equations of continuous functions. 

The article shows how to apply continuous functions to the solution of functional equations with 

the solution of several examples 

Keywords: functional equation, continuous solution, continuous function. 
 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MƏKTƏB RĠYAZĠYYAT KURSUNDA EHTĠMAL NƏZƏRĠYYƏSĠ 

ELEMENTLƏRĠNĠN TƏDRĠSĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR 

 

Məqalədə  ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin məktəb riyaziyyat kursunda  tədrisi 

xüsusiyyətlərindən bəhs olunmuĢdur və  bu nəzəriyyənin  elementlərinin  Ģagirdlərin  riyazi 

təfəkkürünün  inkiĢaf  etməsində,   isbatetmə və əsaslandırma  bacarıqlarının  formalaĢmasında  

rolu nəzərə çatdırılmıĢdır. Çünki Ģagirdlər  gündəlik həyatlarında   təsadüfi və müəyyən 

ehtimalla baĢ verən hadisələrlə  qarĢılaĢırlar. Ehtimal nəzəriyyəsinin  elementlərini bilmək isə 

bu kimi hallarla qarĢılaĢdıqlarında onların  düzgün qərar vermələrinə kömək edəcəkdir. 

Ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin məktəb riyaziyyat kursunda  tədrisi  Ģagirdlərin  real 

həyatda baĢ verən hadisələrə həyati təcrübə kimi baxmasını  təmin edir və riyaziyyata marağını 

daha da artırır. Bütün bunları nəzərə alaraq  məqalədə hadisə , hadisələrin ehtimalı nəzəri və 

praktik  cəhətdən araĢdırılmıĢ və ehtimalın həm statistik, həm də klassik tərifinə baxılmıĢdır.    

Açar sözlər: ehtimal, məzmun xətti, eksperiment, hadisə 

 

 Mövzunun aktuallığı. Ehtimal nəzəriyyəsi nəzəri və tətbiqi əhəmiyyət 

kəsb edən riyazi elmdir. Hal-hazırda elm və texnikanın elə bir sahəsi yoxdur ki, 

orada ehtimal nəzəriyyəsi və statistika üsullarından bu və ya başqa dərəcədə 

istifadə olunmasın. Təhsil sistemində  aparılan  kurikulum islahatları ilə  

əlaqədar olaraq  ehtimal nəzəriyyəsi elementləri  məktəb  riyaziyyat  kursunda  

tədris  edilir. Bunun  səbəbi  şagirdlərdə  real həyatda baş verən hadisələrə, 

situasiyalara  həyati təcrübə  kimi baxıb riyaziyyata marağı daha da artırmaqdır. 

Şagirdlər  ehtimallı situasiyalarda yaşamağı, yəni  təsadüfi hadisələrin  baş 

verdiyi şəraitdə informasiyaları  toplamağı, təhlil etməyi və onların əsasında 

düzgün qərarlar qəbul etməyi öyrənməlidirlər. Bu baxımdan mövzu aktuallıq 

kəsb edir. 

 Riyaziyyat  ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan  ən mühüm və vacib 

fənlərdən biridir. Təhsil sistemində aparılan islahatlarla əlaqədar olaraq   

riyaziyyat fənninin tədrisi beş  məzmun xətti üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

məzmun xətləri bütün siniflər üzrə (I-XI) dəyişməz qalır. Kurikulum  sənədində  

hər bir məzmun xətti əsaslandırılmış və onlara uyğun təlim nəticələri verilmişdir. 

Kurikulum əsasında təlimə  keçidlə əlaqədar olaraq ümumtəhsil məktəblə-

rində  bütün siniflərin  riyaziyyat  kursuna  “Statistika və ehtimal”  məzmun xətti 

daxil edilmişdir. Bu məzmun xətti  ilk olaraq ümumtəhsil məktəblərinin   I-IV 

siniflərində tətbiq olunmuşdur. 

 Ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin  ibtidai siniflərin riyaziyyat kursuna  

daxil edilməsi-yuxarı siniflərdə varisliyi təmin etməklə, şagirdlərin  bu sahəyə 

dair biliklərini  genişləndirmək və dərinləşdirmək məqsədi daşıyır. 

 İbtidai siniflərdə ehtimal nəzəriyyəsinin  elementləri əsasən çalışmalar  

şəklində daxil edilmişdir. Bu zaman çalışmaların məzmunu həyatdan götürülür 

və oyun xarakteri daşıyır. 

mailto:nazilamuradova@gmail.com
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 Ümumi orta təhsil səviyyəsində ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri olan-

hadisə anlayışı, onun müxtəlif növləri öyrədilir, eyniimkanlı hadisələr, ehtimalın 

klassik tərifi daxil edilir, sadə hadisələrin  başvermə ehtimalının tapılması 

qaydaları verilir. 

 Tam orta təhsil səviyyəsində isə birləşmələr nəzəriyyəsinin hadisələrin 

ehtimallarının  hesablanmasına  tətbiqi öyrədilir (1, s. 9). 

 Beləliklə, bu məzmun xəttinin  məktəb riyaziyyat kursuna  daxil 

edilməsinin səbəbi şagirdlərdə real həyatda baş verən  hadisələrə, situasiyalara  

həyati təcrübə kimi  baxıb riyaziyyata marağı daha da artırmaqdır. 

 Ehtimal nəzəriyyəsi müasir  riyaziyyatın ən mühüm  və böyük tətbiqi 

əhəmiyyəti olan bir sahəsini əhatə edir. Ehtimala aid məsələlər şagirdlərin  riyazi 

təfəkkürünü  inkişaf etdirir, onlarda mühakimə, isbatetmə və əsaslandırma  

bacarıqlarını formalaşdırır, çox variasiyalı  məsələlərin həllinə maraqlarını 

artırır. Lakin ehtimal məsələlərinin həllinə yanaşma üsulu,  düzgün cavabın 

əsaslandırılması adi hesab məsələlərindən fərqlənir. Çünki  ehtimal 

nəzəriyyəsinin öyrəndiyi  məsələlərin  əksəriyyətində dəqiq riyazi quruluş olmur 

və belə məsələlərin riyazi  modelini qurmaqda nəzəri ehtimal intuasiyadan  

istifadə oluna bilər. 

 Təhsil sahəsində   aparılan uğurlu islahatlar həm də müəlllimin hazırlıq 

səviyyəsinin  yüksəldilməsini, müəllimdən işinə böyük məsuliyyətlə  yanaşmanı 

tələb edir. Bu səbəbdən  müəllim  peşəkarlıq  səviyyəsi üzərində  daim çalışmalı, 

tədris etdiyi fənnləri mükəmməl bilməli, yenilikləri daim  araşdırmalı və 

mənimsəməlidir. Bununla o,  tədris prosesinin yüksək səviyyədətəşkilinə nail ola 

bilər. “Statistika və ehtimal” məzmun xəttinin tədrisində şagirdlərin  

fəaliyyətlərini  düzgün istiqamətləndirmək  üçün  müəllim  kifayət qədər ehtimal  

nəzəriyyəsinin elementlərinin  nəzəri və metodiki  hazırlığına  malik olmalıdır. 

Bu baxımdan məktəb riyaziyyat kursunda tədris olunan ehtimal nəzriyyəsinin  

elementlərinin şərhinə ehtiyac vardır. 

 İnsanlar gündəlik həyatlarında  daim təsadüfi və müəyyən ehtimalla baş 

verən hadisələrlə  qarşılaşır. Ehtimal nəzəriyyəsinin  elementlərini bilmək bu 

kimi hallarla qarşılaşdığımız zaman düzgün qərarlar verməyə kömək edir, 

ictimai həyatın  istənilən sahəsində uğurlu  fəaliyyətlər əldə etməyimizə  imkan 

yaradır. 

 İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində  nəticəsi təsadüfdən asılı olan , yəni 

nəticəsini əvvəlcədən söyləmək mümkün olmayan hadisələrə tez-tez rast gəlinir. 

Real gerçəklikdə baş verən hər bir hadisəni  öyrənmək üçün insanlar  müəyyən 

müşahidələr,  təcrübələr-sınaqlar aparırlar. Mümkün qədər çox  aparıla bilən,  

praktiki olaraq  qeyri-məhdud  sayda təkrar edilə bilən sınaqların  nəticəsinə  

əsasən həmin  hadisələrin qanunauyğunluqlarını  aşkar edib, öz praktiki fəaliyyət  

sahələrində məqsədyönlü şəkildə istifadə etmək imkanı əldə edirlər. Belə 

qanunauyğunluqlar  ehtimal nəzəriyyəsində öyrənilir. 

Ehtimal nəzəriyyəsi əsasən kütləvi təsadüfi hadisələrin  qanunauyğunluq-

larını öyrənən riyazi elmdir. Təsadüfi hadisələrin  qanunauyğunluğunu  ancaq 
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onu eyni bir şəraitdə təkrarən çoxlu sayda  müşahidə etdikdə görmək olar. Belə 

hadisələrə kütləvi hadisələr deyilir. 

Ehtimal nəzəriyyəsi riyazi elm kimi təşəkkül tapmazdan əvvəl elmin 

müxtəlif  sahələrində əsasən determinik qanunlarla baş verən hadisələr və 

proseslər tədqiq olunurdu. Belə ki, gündəlik  həyatımızda da müxtəlif  hadisələri 

müşahidə edir, çoxsaylı təcrübə, sınaq və müşahidələrin nəticələri ilə  rastlaşırıq. 

Lakin  bəzi hadisələr var ki, onlar  müəyyən şərtlər ödənildikdə həmişə baş verir. 

Məsələn, içərisində  yalnız  qırmızı  kürəciklər olan  qutudan  ixtiyari olaraq  

götürülmüş  bir kürəciyin qırmızı  olacağını  əvvəlcədən  qətiyyətlə  söyləyə 

bilərik.Bu hadisədə  ödənilməli  şərtlər olaraq  qutuda yalnız qırmızı kürəciklərin 

yerləşdirilməsi, eksperiment olaraq isə ixtiyari bir kürəciyin qutudan  

çıxarılmasıdır. Belə hadisələr determinik  hadisələrdir. Yəni nəticəsi  əvvəlcədən  

birqiymətli  olaraq müəyyən oluna  bilən hadisələr determinik hadisələrdir. 

Lakin cəmiyyətdə  və təbiətdə  baş verən  hadisələrin  hamısı  determinik 

hadisələr deyil. Məsələn, əkilən toxumun hamısı cücərəcəkmi; atılan  güllə  

hədəfə  dəyəcəkmi; zərin atılmasında hansı üz yuxarıya  düşəcək və s. belə 

hadisələrə  misal ola  bilər. Belə hadisələr stoxastik qanunauyğunluqla  baş verən 

hadisələrdir. Determinik  qanunlarla  baş  verən  hadisə  və proseslərdən  fərqli 

olaraq  stoxastik  qanunauyğunluqlara  tabe olan  hadisə və proseslərin nə cür  

nəticələnəcəyi  barədə öncədən fikir  söyləmək mümkün  deyildir. Məsələn, 

oyun zərinin  bir dəfə  atılması eksperimentinin  nəticəsi  birqiymətli təyin 

olunmur. Belə ki, eksperiment nəticəsində onun 1, 2, 3, 4, 5, 6 xal həkk olunmuş 

üzlərindən məhz hansının  yuxarı  olmaqla  düşməsi haqqında əvvəlcədən  bir 

fikir söyləmək olmaz. Çünki  bu eksperimentdə (sınaqda) qeyd etdiyimiz  altı 

nəticədən  yalnız və yalnız  biri  baş verə bilər.  

Stoxastik eksperiment (təsadüfi sınaq), təsadüfi hadisə və təsadüfi 

hadisənin ehtimalı anlayışları ehtimal nəzəriyyəsinin ilkin anlayışlarıdır. 

Tərif: Mümkün olan nəticələrdən hansı birinin baş verəcəyinin əvvəlcədən 

söylənilməsi mümkün olmayan eksperimentə (sınağa)  stoxastik eksperiment və 

ya təsadüfi sınaq  deyilir.  

        Qeyd edək ki, aparılan  hər bir sınaq müəyyən  şərtlər və ya şərtlər  

kompleksi daxilindəyerinə yetirilir (2, s. 358). Sınağın aparılma şərtləri  

əvvəlcədən məlum olur və yalnız bu şərtlər ödənildikdə sınaq  aparılır.Təkrarən  

aparılan  sınaq zamanı isə bu  şərtlər dəyişməz qalır. Əgər  sınağın  aparılma 

şərtləri  dəyişərsə, onda  həmin  sınaq da   dəyişəcəkdir. Deməli, hər bir sınaq  öz 

aparılma  şərtləri və nəticələri ilə xarakterizə olunur.Sınaq, təcrübə və ya 

müşahidənin nəticəsinəhadisə deyilir. Məsələn, qutuda  rəngli şarlar vardır. 

Qutudan  hər hansı  şarı çıxarmaq  lazımdır. Şarın çıxarılması  sınaq, şarın  

müəyyən rəngə malik olması isə hadisədir.  

 Aparılan sınaq zamanı  nəzərdə tutulan hadisə baş verə də bilər, baş 

verməyə də bilər.Sınaq zamanı baş verib-verməməsi əvvəlcədən proqnozlaşdırı-

la  bilməyən  hadisəyə  təsadüfi hadisə deyilir. Məsələn, 5 dəfə atılan metal 

pulda iki dəfə xəritə üzünün yuxarıya düşməsi, lotoreya biletinin  udması, futbol 

oyununda komandanın qalib gəlməsi  və s. təsadüfi  hadisələrdir.  
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Müəyyən  şərtlər kompleksi  hər dəfə ödənilməklə,  təkrarən aparılan  

eksperiment nəticəsində hökmən baş verəcək hadisəyə yəqin hadisə deyilir. 

Məsələn, zərin atılması sınağında  düşən xallar sayının 1, 2, 3, 4, 5, 6  olması 

yəqin hadisədir. 

Müəyyən  şərtlər kompleksi  hər dəfə ödənilməklə,  təkrarən aparıla bilən  

eksperiment  nəticəsində heç vaxt  baş verməyəcək hadisəyə  mümkün olmayan  

hadisə deyilir.Məsələn, zərin atılması sınağında  düşən xallar sayının 8,9  olması 

mümkün olmayan  hadisədir. 

          Ehtimal nəzəriyyəsinin hər bir stoxastik eksperimentinə uyğun müəyyən  

bir  U  çoxluğu  qarşı qoyulur ki, bu çoxluğun  elementləri  baxılan  eksperimen-

tin  mümkün ola bilən  nəticələrini  dolğun və tam mənası ilə ifadə  edir. Burada 

U  çoxluğu  elmentar hadisələr fəzası,  onun elementləri isə elementar  hadisələr 

adlanır. Hər bir  real hadisə və prosesi öyrənmək üçün uyğun elementar hadisələr 

fəzası təyin edilir. 

        Yuxarıda qeyd etdik ki, ehtimal nəzəriyyəsi  praktik olaraq istənilən sayda 

təkrar  oluna bilən hadisələrin qanunauyğunluqlarını öyrənir. Təsadüfi hadisələri 

elmi-riyazi şəkildə öyrənmək üçün onların müəyyən ədədi xarakteristikaları 

olmalıdır. Hər hansı hadisənin baş vermə zamanı “çoxehtimallıdır” və ya 

“azehtimallıdır”, bəzən də “eyniehtimallıdır” söyləməklə  onların baş verməsi 

ehtimallarını müqayisə etmək  bir qədər  çətin olur. Bir çox hallarda bu məlumat 

kifayət  etmir, ona görə də  hadisənin baş verməsi ehtimalı  ədədlərlə ifadə edilir. 

Ehtimal nəzəriyyəsində hadisələri latın əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə 

edirlər. Hər hansı bir stoxastik eksperiment və bu eksperimentdə müşahidə oluna 

bilən A   hadisəsinə baxaq. Sınağı  eyni  müəyyən şərtlər kompleksi hər dəfə  

ödənilməklə n  dəfə təkrar edək. A  hadisəsinin aparılan n sınaqda baş vermə 

sayını  An   ilə işarə edək. 

n  sayda  aparılmış sınaqlar  seriyasında A  hadisəsinin baş vermə sayının(

 An  -nın)  eksperimentlərin ( sınaqların) sayına ( n -ə)  nisbətinə  A  hadisəsinin 

tezliyi deyilir. 

Ehtimalın  statistik tərifi.Statistika  göstərir ki,  eyni şəraitdə və eyni 

şərtlərlə eyni bir  sınağın  çoxsaylı təkrarı  zamanı gözlənilən nəticənin tezliyi 

təxminən  eyni olub, müəyyən bir p  sabit  ədədindən az fərqlənir. Bu halda 

həmin p  ədədinə A  hadisəsinin statistik  ehtimalı deyilir. Bu zaman A  isə 

stoxastik  dayanıqlı hadisə adlanır.  

Çoxlu  sayda sınaqlardan ibarət müxtəlif seriyalarda hadisənin tezliyi 

müəyyən sabit ədəd ətrafında ehtizas (rəqs) etdikdə deyirlər ki, bu hadisənin 

tezliyi dayanıqlıq xassəsinə malikdir. Məsələn, müəyyən yaşayış  məntəqəsində 

il ərzində doğulan uşaqların oğlan olma hadisəsinin  tezliyi  bu xassəyə malikdir. 

Deməli,təsadüfi hadisənin  ehtimalını  çoxsaylı sınaqlar seriyasının 

tezliyi ilə təqribən qiymətləndirmək olar : 

 

 
 
n

An
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Təsadüfi hadisənin ehtimalının statistik tərifi ehtimal anlayışının yalnız  

təbii – elmi  məzmununu ifadə edir. Ehtimalın klassik tərifi isə sonlu sayda  

eyniimkanlı(eyniehtimallı) elementar hadisələrlə nəticələnə bilən   stoxastik  

eksperimentə  əsaslanır. 

Eyni  şəraitdə və eyni şərtlər daxilində sınağın baş verən elementar  

hadisələrinin birinin digərindən  heç bir üstünlüyü yoxdursa, onlara eyniimkanlı 

hadisələr deyilir. 

Sonlu sayda eyniimkanlı nEEE ,...,, 21 nəticələrinə malik sınağa  

baxaq.Fərz edəkki,  

 niEi 1 hadisələriuyuşmayandır, yəni   jiEE ji  . Yəni  bu 

hadisələr  elementar  hadisələr fəzasını əmələ gətirir. 

Tutaq ki, A  hadisəsi  verilən  sınaqla  bağlı baş verən və ya baş  

verməyən  hadisədir. Əgər  sınaq nəticəsində   kE hadisəsinin baş  verməsi A  

hadisəsinin  baş verməsinə gətirirsə, onda kE - ya  A  hadisəsi  üçün əlverişli 

nəticə deyilir. 

Ehtimalın klassik tərifi(3,s.50). n sayda eyniimkanlı  nəticələri olan  

stoxastik eksperimentdə müşahidə oluna bilən təsadüfi hadisələrin ehtimalı bu 

hadisə üçün əlverişli nəticələrin sayının (m-in)  bütün mümkün olan  nəticələrin 

sayına (n-ə) olan nisbətinə deyilir.Deməli, 

 
n

m
AP   

nm 0    olduğundan    10  AP   olur. 

nEEE ,...,, 21   nəticələrinin  hamısı  A   hadisəsi üçün əlverişlidirsə, yəni   

nm   isə, onda   1
n

n
AP  olur.Yəni  yəqin hadisənin  ehtimalı 1-ə 

bərabərdir.  

  Əgər  heç bir nəticə  A   hadisəsi üçün əlverişli deyilsə, yəni  A  mümkün 

olmayan  hadisədirsə,  onda 0m  olur. Buradan  isə alırıq ki,   0AP . Yəni  

mümkün olmayan  hadisənin  ehtimalı  0-a  bərabərdir.  

 Nümunə 1.Qəpik pulun iki üzü var və hər hansı üzünün düşməsi hadisəsi 

eyniehtimallıdır, çünki bu üzlərin hər  ikisinin düşməsi eyniimkanlı hadisədir. 

2

1
 xeritesekil PP  

 Nümunə 2. Qutuda  3 qələm var. Bu qələmlərdən biri qırmızı, ikisi isə göy 

rənglidir. Qutuya baxmadan bir qələm götürdükdə  

a) göy qələmin ; 

b) qırmızı qələmin 

- çıxması hadisəsinin  ehtimalını tapaq. 

Həlli : Aydındır ki, göy  rəngli  və ya  qırmızı rəngli qələmin çıxması 

eyniehtimallı  

hadisələr hesab edilə bilməz. Çünki göy rəngli qələmlərin sayı qırmızı rəngli 

qələmlərin sayından çoxdur. Deməli, qırmızı rəngli qələmin çıxması hadisəsi 
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azehtimallı, göy rəngli qələmin çıxması hadisəsi isə digərinə nisbətən 

çoxehtimallı  hadisədir:
3

1
,

3

2
 qg PP   

       Elementar hadisələrin ehtimalları  cəmi  vahidə  bərabərdir, yəni 

nEEE ,...,, 21  elementar hadisələri üçün 1)(...)()( 21  nEPEPEP -dir. 

 Nümunə 3. “ Riyaziyyat” sözünün hərfləri kəsilib torbaya yığıldı. Torbaya 

baxmadan ilk  cəhddə  bir hərf  çıxarsan, onun samit olması ehtimalını necə 

ifadə etmək olar? 

 Hərflərin sayı 10,  samitlərin sayı isə 6  olduğundan torbaya baxmadan ilk 

cəhddə çıxarılan hərfin samit olması ehtimalı 10-dan 6-dır, yəni  
5

3

10

6
AP . 

 Statistika və ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin məktəb riyaziyyat kursuna 

daxil edilməsi Təhsil Konsepsiyası əsasında riyazi təhsilin müasirləşdirilməsi və 

şagirdlərdə  formalaşdırılan riyazi analyışların  məzmunca genişləndirilməsi, 

məntiqi strukturlu  təfəkkürün inkişaf etdirilməsi kimi məqsədlərə xidmət 

göstərir.  
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РЕЗЮМЕ 

НАЗИЛА МУРАДОВА 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

В статье говорилось об особенностях преподавания элементов теории вероятностей 

в школьном курсе математики и рассматривалась роль элементов этой теории в развитии 

математического мышления учащихся, формировании навыков доказательства и 

рассуждения.Так как студенты сталкиваются с событиями,которые происходят случайно и 

с определенной вероятностью в их повседневной жизни. И знание элементов теории 

вероятностей, поможет им принять правильное решение, когда они будут сталкиватся с 

такими ситуациями.  

Преподавание элементов теории вероятностей в школьном курсе математики 

гарантирует, что учащиеся смотрят на события в реальной жизни как на жизненный 

опыт,что еще больше повышает их интерес к математике.Учитывая все это, в статье 

исследована вероятность события, событий в теоретическом и практическом аспектах и 

рассмотрено как статистическое, так и классическое определение вероятности.  

Ключевые слова: вероятность,  линии содержания, эксперимент, событие 

      

SUMMARY 

NAZILA MURADOVA 

ABOUT TEACHING PECULIARITIES OF PROBABILITY THEORY ELEMENTS 

IN SCHOOL  MATHS COURSE 

İt was stated about teaching peculiarities of probability theory elements in school maths 

course and the role of this theory elements in pupils mathematical thinking  development, in the 

formation of their skills to prove and to ground on in the article. Because pupils come across 
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events happened accidentally or with certain probability in their everyday life. Knowledge on 

probability theory elements will help them to make correct decision in facing states like this. 

Teaching of probability theory elements in school maths course ensure pupils to approach 

events of real life as life experience and increases interest for maths once more. Taking into 

account all these  in the article probability of events were searched from theoretical and practical 

points of view and either statistic or classic definition of probability  was  looked  through. 

 Key words: probability, content line,  experiment,  event 
 

 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 
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ġAGĠRDLƏRĠN YARADICILQ QABĠLĠYYƏTLƏRĠNĠN FOMALAġDIRILMASI 

YOLLARI HAQQINDA 

 

Riyaziyyat təlimində Ģagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaĢdırılması və inkiĢaf 

etdirilməsi ən mühüm təlim məqsədlərindən biridir. Təqdim olunan məqalədə göstərilən məqsədə 

çatmaq üçün bir sıra fəaliyyət metodları Ģərh edilmiĢdir. Təcrübədə müəyyən edilmiĢdir ki, 

yaradıcı təfəkkürün formalaĢmasına diqqət göstərilməsi riyazi təlimə ciddi təsir göstərir.  

Açar sözlər: riyaziyyat təlimi, yaradıcı təfəkkür, deduktiv və indiuktiv metodlar, 

ümumiləĢdirmə, ədədi və həndəsi silsilələr. 

 

Riyazi məsələləri şərti olaraq iki kateqoriyaya ayırmaq olar: 1) təhsil 

alanların hesablama vərdişlərini mükəmməlləşdirən məsələlər; 2) hər hansı 

təklifin isbatını tələb edən məsələlər. Axırıncılar xüsusilə maraqlıdır. Belə 

məsələlərin həlli çox yüksək dərəcədə riyazi qabiliyyəti inkişaf etdirir, öyrənilən 

anlayışların mahiyyətinə dərindən nüfuz etməyə kömək edir,     
Qeyd etmək lazımdır ki, 2) tipli məsələlərin həllinə şagirdlər çox da diqqət 

vermir və maraq göstərmirlər. Bunun bir səbəbi təlimin nəzarət formaları 

içərisində test üsuluna həddindən çox üstünlük verilməsi, xüsusi ilə imtahanların 

demək olar ki, ancaq testlə aparılmasıdır. Digər bir səbəbi alqoritmik hesab-

lamalara üstünlük verilməsi riyazi təfəkkürün inkişafına xidmət edən məsələlərə 

az yer verilməsidir. Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyətlərinin formalaşdırılması 

ibtidai siniflərdə diqqət mərkəzində olmalıdır. Elə metodlar tapmaq lazımdır ki, 

şagirdlər məsələni şablon şəklində yox, dərindən dərk edərək həll edə bilsinlər.  

Fikrimizcə, bunlardan biri məsələni həll etdikdən sonra oxşar məsələlərin 

tərtib edilməsi haqda tapşırıqların icra edilməsidir.  

Məsələ: Vəlinin  5 dəftəri var idi. Bacısı ona 2 dəftər verdi. Vəlinin neçə 

dəftəri oldu? Oxşar məsələlər tərtib edin. 

Oxşar məsələlərin tərtib edilməsi müxtəlif aspektli ola bilər. Onların 

həlləri eyni alqoritm ilə müəyyən edilir. Oxşar məsələlərin tərtib edilməsi spektri 

çox cəhətlidir. Bu qayda ilə yaradıcı yanaşmaya adət etmiş şagird yuxarı 

siniflərdə dərsdə riyazi təklifləri öyrənərkən, araşdırmalar aparır, yeni təkliflər 

müəyyən etməyə çalışır. Bunun üçün deduktiv və induktiv metodlardan istifadə 

etməklə yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirir. Fikrimizi aşağıdakı məsələnin 

timsalında şərh edək.  

Məsələ:             düsturu ilə verilmiş funksiyanın cüt funksiya 

olduğunu isbat edin.  

Məsələnin həlli çox sadədir. Birincisi, bu funksiyanın təyin oblastı – bütün 

həqiqi ədədlər çoxluğudur, ona görə də istənilən x üçün: əgər        olarsa, 

mailto:hrovsen.2020@gmail.com
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onda         olar. İkincisi, istənilən x ədədi üçün alarıq:       
                                     . Tərifə görə verilmiş 

funksiya cüt olur.  

İndi alınmış nəticəni təhlil edək. Birincisi, f funksiyası iki funksiyanın 

         və           – in hasilidir. f funksiyasının cütlüyünü isbat 

etmək lazımdır. Bu xassə göründüyü kimi g və h funksiyalarının analoji 

xassələri ilə bağlıdır. Məsələdə qeyd olunur ki, biz təklifi isbat etdikdə g və h 

funksiyalarının təklikdən başqa heç bir xassəsindən istifadə etmirik. Deməli, iki 

tək funksiyanın hasili həmişə cüt funksiyadır. Bu bizim fərziyyədir. Onu təhlil 

etməyə başlayaq. Beləliklə, tutaq ki, g və h tək funksiyalardır və      
        . Verilmiş g və h funksiyalarının təyin oblastı onların təyin 

oblastlarının ümumi hissəsi olmaqla, sıfıra nəzərən simmetrik oblastdır. Sonra 

istənilən x üçün alırıq:                  (     )(     )  
              və həqiqətən f cüt funksiyadır, yəni ümumi təklif alınır. Onu 

riyazi simvolikadan istifadə etmədən təbii dildə ifadə edək. İki tək funksiyanın 

hasili – cüt funksiyadır.  

Aldığımız ifadəni təhlil edərək belə bir momentə diqqət vermək olar: 

söhbət iki ixtiyari tək funksiyanın hasili haqqında gedir. Onda belə bir sual 

yaranır: əgər iki yox, üç, dörd, ...tək funksiyaları vurduqda nə cür funksiya 

alınacaqdır? Yenə isbatı təhlil edək. Aydındır ki, istənilən sayda tək funksiyaları 

vurduqda simmetrik təyin oblastlı funksiya alınacaqdır. Həmişə cüt funksiya 

alınacaqdır? Əlbəttə ki, yox. Əgər  vuruqların sayı üç və ümumiyyətlə tək olarsa, 

onda       i hesabladıqda   -ə bərabər olan vuruqların sayı tək olacaqdır və 

bərabərlik             şəklində olacaqdır. Onun sadə ifadəsi belədir: tək 

sayda tək funksiyaların hasili tək funksiyadır; cüt sayda tək funksiyaların hasili 

cüt funksiyadır. Bunu daha lakonik şəkildə yaza bilərik: tək funksiyaların 

hasilinin cütlüyü onların sayının cütlüyü ilə üst – üstə düşür. İndi isə bu təklifi 

konkretləşdirməyə çalışaq. Müəyyən sayda eyni vuruqların hasili – natural üstlü 

qüvvətdir. Ona görə də axırıncı təklifdən məsələ alınır ki, tək funksiyanın natural 

qüvvətinin cütlüyü qüvvət üstünün cütlüyü ilə üst – üstə düşür.  

Beləliklə, sadə və konkret məsələdən başlayaraq kifayət qədər ümumi 

təklif aldıq.  

Qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlərin müstəqil düşünüb elmi nəticə 

çıxarmağa istiqamətləndirilməsində, onların məntiqi təfəkkürünün və 

yaradıcılığının inkişafında riyaziyyat fənni xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Riyaziyyat fənninin tədrisində hər hansı konkret bir məsələ öyrədildikdən sonra, 

məsələni ümumiləşdirməklə öyrədilmiş mövzu və ideya əsasında yeni məsələni 

tədqiq etməyi şagirdlərə təklif etmək olar. Həmin işi çətinlik dərəcəsi və 

məsələnin həllinə tələb olunan vaxtdan asılı olaraq dərsdə və ya fakültativ 

məşğələdə təşkil etmək olar. Tədrisə bu cür yaradıcı münasibət bir tərəfdən 

qayəsi yuxarıda qeyd olunan təlim – tərbiyəvi məqsədlərə çatmağa şərait yaradır, 

digər tərəfdən riyaziyyatın tədrisində mövzuların şüurlu və hərtərəfli 

mənimsənilməsinə kömək edir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün konkret olaraq IX 
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sinifdə ədədi və həndəsi silsilənin tədrisində,     bir ümumiləşməni nəzərdən 

keçirək,    . 
Tərif: İkincidən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki həddin bu 

ardıcıllıq üçün sabit olan     ədədinə hasili ilə bu ardıcıllıq üçün sabit olan d 

ədədinin cəminə bərabər olan ardıcıllığa silsilə deyilir. Yəni,  

                                                                                 (1) 

ardıcıllığı üçün 

                                                                                               (2) 

münasibəti ödənilirsə, onda (1) ardıcıllığı silsilə adlanır, burada d ədədi silsilə 

fərqi, q – isə silsilə vuruğu adlanır.  

Misal 1. Tutaq ki,             , onda silsilə təşkil edən aşağıdakı 

ardıcıllığı alarıq: 

3, 10, 24, 52, 103, ... 

Əgər, q=1 olarsa, onda                  ədədi silsilə alınır. Əgər 

d=0 olarsa, onda                  həndəsi silsilə adlanır.  

Silsilənin tərifinə əsasən onun ümumi həddinin düsturunu yazaq. Tutaq 

ki, silsilənin birinci həddi   , vuruğu   və fərqi d verilmişdir. Onda  

          
                                  

         [         ]       
   ∑  

 

   

 

İnduksiyaya əsasən alırıq: 

                                     
     ∑   

   

   

                              

(3) düsturu riyazi induksiya metodu ilə isbat olunur. (3) düsturunda     qəbul 

etsək, onda 

             
yəni ədədi silsilənin n-ci həddi üçün düstur alınır.  

Əgər (3) düsturunda d=0 qəbul etsək, onda həndəsi silsilənin n-ci həddi 

üçün məlum düstur alırıq:  

           

Misal 2.                  olduqda silsilənin n-ci həddi 

düsturunu yazın.  

Həlli:               {
        
        

 

Münasibətlərindən, verilənləri nəzərə alsaq alarıq: 

{
       
        

 

Buradan   
 

 
     

 

 
. Onda  

    (
 

 
)
   

 
  

 
∑ (

 

 
)
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Əgər silsilənin üç ardıcıl              həddi məlumdursa, o tamamilə təyin 

olunacaqdır. Doğrudan da,              və              

bərabərliklərindən alarıq:  

  
       

       
   və    

  
           

       
 

Beləliklə, silsilə tamamilə təyin olundu. 

Tutaq ki, (1) ədədi ardıcıllığı silsilədir. Bu silsilənin ilk n həddinin cəmini 

tapaq.  

                                                                 (4) 

1. Tutaq ki, q=1, onda  

   
     

 
   

2.     olduqda, bu cəmi hesablayaq. (4) bərabərliyinin hər iki tərəfini q-

yə vuraq və hər iki tərəfə        əlavə edək. Onda alarıq:  

                                              

                                                             (5) 

(5) bərabərliyindən (4) bərabərliyini tərəf – tərəfə çıxaq:  

   
             

   
 

olar. Beləliklə,  

   {

             

   
             

     

 
                         

 

və buradan isə  

   

{
 

 
   

   ∑      
             

   
             

          

 
                         

 

d=0 olduqda, 

   {

      

   
                   

                         
 

və ya  

   {

    
    

   
                   

                         

 

alarıq. Beləliklə, biz həndəsi silsilənin ilk n həddinin cəmini alırıq.  

∑  

 

   

 
      

   
 

bərabərliyinə əsasən silsilənin ümumi hədd düsturunu və ilk n həddi cəmini 

aşağıdakı kimi yazırıq: 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322 

   {
   

     
      

   
                  

                             

 

   

{
 
 

 
    

   
    

   
          

   
      

          

 
                  

 

Silsilə üçün  

  
       

       
 

Münasibətindən rekurrent düstur almaq olar.  

1. Tutaq ki, silsilə sabit ardıcıllıqdır, yəni        . Onda    
           

2. Əgər silsilə üçün                isə onda  

  
       

       
   

         

         
 

bərabərliklərindən aşağıdakı rekurrent düstur alınacaqdır:  

        
         

         
            

Xüsusi halda q=1 olduqda ədədi silsilə üçün rekurrent münasibət alınacaqdır:  

                      

d=0 olduqda,    
            

       
 bərabərliyindən aşağıdakı düstur alınacaqdır: 

     
  

    
  bu isə həndəsi silsilə üçün rekurrent münasibət olur. Son iki 

bərabərlikdən asanlıqla alarıq:      
       

 
    √         . Bunlar 

uyğun olaraq, ədədi və həndəsi silsilələrin xarakteristik xassələrini ifadə edir.  

Müşahidə və təcrübə müəyyən edilmişdir ki, şagirdlərin yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə göstərilən diqqət təlimin səmərəsinin 

artırılması ilə bərabər, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün yüksəldilməsinə, fənnə 

olan marağının artırılmasına ciddi təsir göstərir. Bütün bunlar və digər təsirlər 

şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət edir.  
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РЕЗЮМЕ 

РОВШАН ГАСАНОВ, НУРАНА АЛИЕВА 

О ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Одной из важнейших целей обучения является формирование и развитие 

творческих способностей учащихся при обучении математике. В представленной статье 
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интерпретируется ряд методов деятельности для достижения указанной цели. На практике 

установлено, что акцентирование внимания на формировании творческого мышления 

оказывает серьезное влияние на математическое обучение.  

Ключевые слова: обучение математике, творческое мышление, дедуктивные и 

индуктивные методы, обобщение, числовые и геометрические диапазоны. 

 

SUMMARY 

ROVSHAN HASANOV, NURANA ALIYEVA 

ABOUT WAYS OF CREATIVE ABILITY FORMATION OF STUDENTS 

One of the most important goals of teaching is the formation and development of students' 

creative abilities in teaching mathematics. The presented article dealth with  a number of activity 

methods to achieve this goal. In practice, it has been established that focusing on the formation 

of creative thinking has a serious impact on mathematical learning.  

Keywords: teaching mathematics, creative thinking, deductive and inductive methods, 

generalization, numerical and geometric ranges. 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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1990 -cı illərdən bəri tədqiqatçılar, əsas tədqiqat kontekstlərində əsas Ģəbəkə 

anlayıĢlarının geniĢ tətbiqinin Ģahidi oldu və bu sahə daha da inkiĢaf etmiĢ Ģəbəkə tədbirləri və 

analitik vasitələrlə daim yeniləndi. Media effektləri araĢdırması sahəsində əsas sual budur: 

Münasibət əlaqələrinin keyfiyyəti və miqdarı, ayrı -ayrı istifadəçilərin struktur mövqeyi də daxil 

olmaqla sosial Ģəbəkələr necədir? bir Ģəbəkə və ümumi Ģəbəkə xüsusiyyətləri media mesajlarının 

axınına və onların auditoriyaya təsirinə təsir edirmi? Bu təsirlərə ictimai rəyin formalaĢması, 

marketinq, media istehlakının istifadəsi və məmnuniyyəti və sosial kampaniyalar səbəbi ilə 

davranıĢ dəyiĢikliyi daxildir. 

Ünsiyyət tədqiqatları sosial Ģəbəkə nəzəriyyəsinin ilkin inkiĢafını əsaslı Ģəkildə 

formalaĢdırmasa da, sosial Ģəbəkə nəzəriyyəsi ilə media təsirləri araĢdırması arasında ortaya 

çıxan çarpazlaĢma meyli var. Böyük ölçüdə bu çarpaz tozlanma, açıq sosial Ģəbəkələri və onları 

bağlayan ünsiyyət üsullarını təmin edən kompüter vasitəsi ilə ünsiyyətin yaranmasından 

qaynaqlanır. 

Açar sözlər: Ģəbəkə, əlaqə, ünsiyyət, media, sosial Ģəbəkə 

 

Ünsiyyət hipotezinin iki addımlı axını - İki mərhələli ünsiyyət fərziyyəsi 

ilk dəfə Lazarsfeld,  Berelson və Gaudet tərəfindən “Xalqın Seçimi” kitabında 

(1944) irəli sürülmüşdür. Səsvermə qərarlarını araşdırarkən, əsasən insanların 

sosial əlaqələrindən və dostluq şəbəkələrindən qaynaqlanan şəxsi təsirlərin 

səsvermə qərarlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini tapdılar. Və bu təsir, 

mövcud inanclarına daha az bağlı olan və ya bir kompaniya əsnasında fikrini 

dəyişən insanlar arasında daha çox özünü göstərdi. 

Hipotezə iki addım deyilir, çünki kütləvi informasiya vasitələri əvvəlcə 

fikir liderlərinə, nüfuzlu kimi qəbul edilən şəxslərə təsir edir və öz növbəsində 

sosial əlaqələrinə təsir göstərir. İlkin formulasına əsaslanaraq, Katz (1957) bu 

hipotezlə bağlı bir çox təsdiqləyici işləri nəzərdən keçirdi və bunun üç vacib 

tərəfini daha da inkişaf etdirdi.  

Birincisi, 1940 - cı illərin səsvermə tədqiqatında ilk dəfə müəyyən edildiyi 

kimi, şəxsi təsirin miqyası kütləvi informasiya vasitələrinin təsirindən daha 

böyük ola bilər. İkincisi, şəxsi təsir axını baxımından fikir liderləri həmişə 

müəyyən sosial təbəqələrdə cəmlənmir və şəxsi təsir həmişə daha yüksək bir 

sosial təbəqədən geri qalmır. Nəhayət, şəxsi təsir kütləvi informasiya vasitələrin-

dən təcrid olunmuş şəkildə işləmir. Səsvermə araşdırması, fikir liderlərinin 

kütləvi informasiya vasitələrinə daha çox məruz qalanlar olduğunu göstərdi. 

Xüsusi kontekstdən asılı olaraq şəxsi təsir ənənəvi kütləvi informasiya 

vasitələrinin təsirini gücləndirə və ya zəiflədə bilər (3). 

Ünsiyyət prosesinin iki mərhələli axınının mərkəzində, müəyyən sahələrdə 

təsirli olan bir qrup insan olan fikir liderləri anlayışı dayanır. Başqa sözlə, fərdlər 
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yalnız müəyyən xüsusiyyətlərə malik olduqları üçün fikir lideri olmurlar, həm də 

məlumatları təsirli şəkildə yaymağa və şəxsi təsir göstərməyə imkan verən 

düzgün şəbəkə mövqelərini tutduqları üçün fikir lideri olurlar. Mərkəzləşdirmə 

tədbirləri müəyyən etmək üçün liderlər şəbəkədəki mövqelərinə əsaslanaraq 

xüsusilə faydalı olmuşdur. 

Müzakirə edildiyi kimi, sosial şəbəkə nəzəriyyəsi, fikir liderlərinin adətən 

tutduqları üstün mövqeyi müəyyən etmək üçün üç növ şəbəkə mərkəzliyi tədbiri 

təklif etmişdir: dərəcə, aralıq və yaxınlıq (Freeman, 1979). Dərəcənin mərkəzili-

yi, bir şəbəkədəki bir şəxsə və ondan olan bağlantıların sayını ölçür. Yüksək 

dərəcədə mərkəzə sahib olan insanların fikir liderləri olma ehtimalı daha 

yüksəkdir, çünki daha çox sosial əlaqələr məlumat almaq və yaymaq üçün daha 

böyük imkanlar ola bilər. Aralıq mərkəzliyi, fərdi bir qovşağın şəbəkədəki digər 

qovşaqları birləşdirən ən qısa yolda yerləşmə tezliyini ölçür. Aralıq mərkəzliyi 

yüksək olan insanlar daha çox şəbəkədə bir körpü rolunu oynayırlar - başqa 

əlaqəsi olmayan şəbəkə qruplarını birləşdirən bir qovşaq olaraq təyin olunur. 

Necə ki, bir şəbəkədəki qapıçılar kimi, ortalıqda olan fərdlər bir fikrin 

yayılmasına qarşı çıxırlarsa, bu məlumatlar şəbəkənin digər sahələrinə axa 

bilməyəcək.  Nəhayət, yaxınlıq mərkəzliyi fərdi bir qovşaq ilə şəbəkədəki bütün 

digər qovşaqlar arasındakı orta məsafəni ölçür. Yüksək yaxınlıq mərkəzliliyinə 

malik olan şəxslər, şəbəkədəki bütün digər şəxslərə çatmaq üçün nisbətən daha 

az addım atmalıdırlar və beləliklə, potensial olaraq məlumatları daha sürətli 

hərəkət etdirə bilərlər (2). 

Media effektləri tədqiqatında ən çox tətbiq olunan nəzəriyyələrdən biri 

olaraq, iki mərhələli ünsiyyət hipotezi müxtəlif empirik şəraitdə ciddi şəkildə 

sınaqdan keçirilmişdir. İctimai rəyin formalaşması və gündəmin qurulması ilə 

bağlı araşdırmalar, məsələn, ictimai problemləri əvvəlcədən tanıyanlar kimi 

nüfuzlu şəxslərin mediada ortaya çıxan problemləri müəyyən edərək onları 

ictimaiyyət arasında yaymaqla ictimaiyyətə və medianın gündəminə necə 

vasitəçilik edə biləcəyini araşdırdı  və nəticədə medianın gündəminə təsir edir 

İki addımlı axın fərziyyəsi çoxsaylı araşdırmalarda təsdiqlənsə də, 1980-ci 

illərdən bəri aparılan elmi araşdırmalar, medianın təsirinin çoxlu, təkrarlanan 

addımlar ata biləcəyini və ümumi prosesin tək, bir istiqamətli bir axından daha 

mürəkkəb olduğunu göstərdi. Bugünkü media və ünsiyyət mühitindəki sürətli 

dəyişikliklə bəzi alimlər fikir liderlərinin rolunun daha az əhəmiyyətli olduğunu 

iddia edirlər. 

Zəif bağlar nəzəriyyəsi - Granovetterin (1973) "Zəif əlaqələrin gücü" adlı 

əsas əsərində ifadə olunan zəif bağlar nəzəriyyəsi, fikir və məlumatların 

yayılmasında zəif sosial bağların rolundan bəhs edir. Əmək bazarı araşdırma-

sında, Granovetter, insanların ailələrinə və ya yaxın dostlarına güvənməyin 

əksinə olaraq, zəif sosial əlaqələri sayəsində iş tapdıqlarını müşahidə etdi. O, 

əlaqə tezliyi ilə əlaqənin gücünü ölçdü, respondentlərdən iş məlumatı əldə 

etdikləri müddətdə hər bir əlaqəni nə qədər tez -tez gördüklərini soruşdu. 

Əlaqə tezliyinə əlavə olaraq, tədqiqatlar qarşılıqlı əlaqənin müddətini, 

fərdlərin bir əlaqəyə yatırdığı səylərin miqdarını, sosial əlaqələrin qarşılıqlı 

fayda təmin etmə dərəcəsini (məsələn, sosial əlaqələrin gücünü) göstərən 
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amillərin birləşməsini təklif etdi. Bu meyarlara əsaslanaraq, zəif əlaqələr 

ümumiyyətlə az sərmayə tələb edən sosial münasibətlər olaraq təyin olunur və 

bunlar əsasən qohumlardan və ya yaxın dostlardan fərqli olaraq tanışlardan və ya 

bir -biri ilə əlaqəsi olmayan digər aktyorlardan ibarətdir (1). 

Niyə zəif bağlar güclü məlumatlardan daha çox yeni məlumatlar ötürür? 

Granovetterin nəzəriyyəsinin əsas mexanizmini izah etmək üçün əvvəllər 

mərkəzlik anlayışında qeyd olunan körpü qurma anlayışına qayıtmaq lazımdır. 

Körpü bağları, başqa şəkildə əlaqəsi olmayan iki şəbəkə qrupunu birləşdirən 

sosial bağlantılardır. Başqa sözlə, köprü bağları Şəkil 1 -də A və B kimi ayrılmış 

iki qrup arasında yeganə yolu təmin edir. Granovetter, zəif bağların daha çox 

köprü qurma ehtimalını tapdığını, çünki zəif bağların periferik mövqeyi onları 

güclü əlaqələrdən daha çox xarici məlumatlara çatmağı daha yaxşı hala gətirdi. 

 
ġəkil 1 

 

Məlumat yaymaq və sosial təsir göstərmək üçün daha çox imkan verən bir 

şəbəkənin mərkəzindən tez-tez güclü əlaqələr çıxsa da, Granovetterin tezisi zəif 

əlaqələrin körpü funksiyasını və yeni, lazımsız məlumatlar yayma qabiliyyətini 

vurğulayır. Zəif əlaqələrin gücünün səbəbi əlaqələrin sayı deyil. İş axtarışı 

prosesində, məsələn, güclü əlaqələrin faydası azalır, çünki fərdlərə oxşar və 

potensial olaraq lazımsız məlumatlar verir.  

Granovetterin nəzəriyyəsi, ümumi məlumat axtarmaq, təşkilati bilik 

mübadiləsi, yeniliklərin yayılması, cəmiyyət qurma və daha çox kimi bir sıra 

təkrarlama işlərinə səbəb oldu. Mediya effektləri sahəsində edilən araşdırmalar, 

vətəndaş əlaqələrini təşviq etməkdə zəif müzakirə əlaqələrinin rolunu araşdırdı. 

Yeni media və sosial şəbəkə saytlarının ortaya çıxması internetdəki zəif 

əlaqələrin artmasına səbəb oldu. Həqiqətən də, yeni media, fərdlər vasitəsilə yeni 

platformalar təqdim edir. coğrafi cəhətdən uzaq olan digər insanlarla əlaqə qura 

bilər və "dost əlavə et", "yazını izlə", "qeyd et" və "retweet" kimi funksiyalar 

zəif sosial əlaqələrin formaları olaraq teorizə edilmişdir. Bəzi araşdırmalar, 

Ellison, Steinfield və Lampe (2007) kollec tələbələrinin Facebook dostları 

şəbəkələrində apardıqları araşdırmalar kimi fərdlərin sosial kapitalını qorumaqda 

onlayn, vasitəçiliyin zəif əlaqələrinə dair sübutlar tapdı, digər alimlər isə onlayn 

əlaqələrin slacktivism (digital aktivizm) yarada biləcəyini iddia etdilər. Yeni 

media platformalarının yaranması alimləri zəif əlaqələrin tərifini, konseptual 

sərhədini və yeni tipologiyasını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırır. 
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Məlumat yaymaqda və sosial təsir göstərməkdə vasitəçi zəif əlaqələrin 

rolunu araşdırmaq üçün yeni tədqiqatlara təşviq edir. 

Yeniliklərin yayılması - Yeniliklərin yayılması sosial sistemdəki fərdlər və 

ya təşkilatlar arasında baş verir. Yenilikləri başlatan, ötürən və qəbul edən 

aktyorlar arasındakı əlaqə modeli, şəbəkə əlaqələrinin dostluq, məsləhət, 

ünsiyyət və ya sosial dəstək şəklində ola biləcəyi bir sosial şəbəkə olaraq görülə 

bilər. Diffuziya prosesi mahiyyətcə şəbəkəyə bağlı bir prosesdir. Yeniliklər bir -

biri ilə əlaqəli sosial bağlantılar şəbəkəsindən keçərkən, bu şəbəkənin quruluşu 

və xüsusiyyətləri yeniliklərin nə qədər geniş və nə qədər tez qəbul ediləcəyini 

təyin edə bilər (2). 

“İnnovasiyaların yayılması” kitabının bir neçə nəşrində Rogers (2010) 

diffuziya modelini rəsmi olaraq təqdim etdi və onu “bir yeniliyin sosial şəbəkə 

üzvləri arasında zamanla müəyyən kanallar vasitəsilə ötürüldüyü proses” kimi 

müəyyən etdi. Rays (2011), medianın təsirləri kontekstində yayılma prosesini 

"bir yeniliyin kütləvi və rəqəmsal media vasitəsi ilə, kişilərarası və şəbəkə 

ünsiyyətinin zaman keçdikcə bir çox fərqli nəticəsi olan bir sosial sistem vasitəsi 

ilə yayıldığı bir proses olaraq təyin etdi. 

Diffuziya sahəsində təməlqoyma işi Ryan və Gross tərəfindən 1943 -cü 

ildə Ayova ştatında fermerlər arasında hibrid qarğıdalı toxumlarının yayılmasını 

araşdırarkən aparılmışdır. Daha sonra daha struktur bir yanaşma ortaya çıxdı və 

bu yanaşma, ümumi şəbəkə modelinin şəbəkə sıxlığı, zəif əlaqələrin olması 

(Granovetter, 1973) və ya struktur olaraq bərabər mövqelər kimi yeniliklərin 

qəbuluna necə təsir etdiyini araşdırmağa yönəltdi. Valente (1995) bir sosial 

şəbəkə eşik modeli təklif etdi və bu model xüsusilə sistem səviyyəsində vurğu 

ilə xarakterizə olunur 

Böyük bir yayılma araşdırması, müəyyən bir əhali üzvləri arasında 

yeniliklərin qəbul edilməsinə səbəb olan amilləri və qüvvələri müəyyən etməyə 

yönəlmişdir. Bu araşdırmalar, bəzi fərdlərin və ya təşkilatların niyə yeniliyi daha 

tez qəbul etdiyini, digərlərinin isə eyni fikri və ya praktikanı qəbul etmək üçün 

daha çox vaxt aldığını anlamağı da məqsəd qoyur. 

Diffuziya tədqiqatı 1960-cı illərin əvvəllərində zirvəyə çatdı və daha yeni 

və daha təkmil şəbəkə modelləri və texnologiyalarının sürətlə ortaya çıxması ilə 

yenidən alovlandı. Diffuziya nəzəriyyəsinin tətbiqi marketinq, iqtisadiyyat, 

riyaziyyat, sosiologiya, antropologiya və epidemiologiya kimi bir çox fənləri 

əhatə edir. Media effektləri araşdırması sahəsində, nəzəriyyənin əsas şərti, 

yeniliklərin kütləvi informasiya vasitələri və ya texnoloji inkişaflar kimi xarici 

mənbələrdən cəmiyyətlərə daxil olması və sonra sosial şəbəkələr və kişilərarası 

ünsiyyət vasitəsi ilə yayılmasıdır (3). 
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РЕЗЮМЕ 

ТЮРКАН АЛИБЕЙЛИ, НАЗЛИ АЖДАРОВА 

ЭФФЕКТ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

          С 1990-ых годов исследователи, стали свидетелями контекста главной сети, с 

помощью аналитических програм, это постоянно обновляется главный вопрос 

исследований эффектов медии это: количество и качество сетей отношений, структурная 

позиция разных пользователей в социальных сетех. Одна сеть или общее сеть действует 

ли на течение сообщений в аудитории? На эти действия как будет относится 

общестенность, маркетинг, медиа, пепользование потребления, удовольствие, соцальные 

компании и изменения поведения. 

         Исследование коммуникации в продвихениях социальной теории, теория социальной 

сети с действием медии они пересянаются в коем месте пересечение пилей в больших 

размерах, отрытых социальныю сетей и привязание их отношений, это вся делается с 

помошью компьютера и создание отношений 

Ключевые слова: сеть, соединение, коммуникация, медиа, социальная сеть. 

 

SUMMARY 

TURKAN ALIBEYLI, NAZLI AJDEROVA 

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORK THEORY 

The years since the 1990s have witnessed extensive applications of key network concepts 

in diverse research contexts, and the field has also constantly been updated with more refined 

network measures and analytic tools. In the arena of media effects research, the fundamental 

question is: How do social networks, including the quality and quantity of relational ties, the 

structural position of individual actors in a network, and the overall network properties  impact 

the flow of media messages and their effects on the audience? These effects include public 

opinion formation, marketing, uses and gratifications of media consumption, and behavior 

change due to prosocial campaigns.  

Although communication research did not substantially shape the initial development of social 

network theory, there is an emerging trend of cross-pollination between social network theory 

and media effects research. In large part, this cross-pollination stems from the emergence of 

computer-mediated  communication, which affords explicit social networks as well as the modes 

of communication that bind them. 

         Keywords: network, tie, communication, media, social network 
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NEYRON TEXNOLOGĠYASININ FƏALĠYYƏTĠNĠN TƏHLĠLĠ 

 

Məqalədə neyron texnologiyası və neyrokompüterlərin təhlili və qeyri-səlis məntiqdə süni 

intellekt tədqiq edilmiĢdir. Süni neyronlar mükəmməl xüsusiyyətləriilə fərqlənirlər. Onlar 

proqram təminatının detalına kimi iĢlənib hazırlanmasını tələb etmir və həll alqotitmini müəyyən 

edən nəzəri modelinin iĢtirakı olmadan məsələlərin həlli imkanını verir. Belə Ģəbəkələr 

funksionlaĢdırma Ģərtlərinin dəyiĢilməsinə, həmçinin əvvəlcədən baxılmamıĢ faktorların baĢ 

verməsinə uyğunlaĢmaq imkanına malikdir. Öz təbiətində neyron Ģəbəkələr çox yüksəkparalellik 

dərəcəsinə malik sistemlərdir.  

Açar sözlər: sistem, qeyri səlis, alqoritm, neyrokompüterlər 

 

Neyron texnologiyaları mikroprosessor bazasında xüsusi neyrokomponent-

lərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsində istifadə olunur. Neyrotexnologiya süni 

intellektin yaradılmasında istifadə olunur. Süni intellekt mürəkkəb məsələlərin 

həllində-obrazların tanınmasında, kredit risklərinin idarə olunmasında, maliyyə 

proqnozlarında, tikililərin keyfiyyəti, vəziyyəti, əhatə dairəsi və mühitinin uçotu 

ilə əlaqədar olaraq gözlənilməz hadisələrin təyin olunmasında, çeklərin 

avtomatik təyin olunmasında istifadə olunur. Neyron texnologiyalarından bəhs 

etməmişdən öncə neyron haqqında izah verək.   

 Neyron formal, süni olmaqla neyroşəbəkənin tərkib hissəsi kimi sadə 

çevirici elementdir. Neyron öz növbəsində 3 tip elementi birləşdirməklə 2 əsas 

funksiyanı, yəni çəkili cəmləməni və qeyri-xətti çevrilmə funksiyalarını yerinə 

yetirir. Neyronun bu tərkib elementlərinə vuruğular (sinapslar) cəmləyici və 

qeyri-xətti çevirici aiddir. Sinapslar neyronlar arasındakı əlaqəni həyata keçirir, 

giriş siqnalını əlaqənin gücünü xarakterizə edən ədədə-sinapsın çəkisinə vurur. 

Beləliklə, neyron bütövlükdə vektor arqumentinin skalyar funksiyasını 

reallaşdırır. Neyronun fəalliyyəti onun funksiyaları uyğun olaraq 2 takt üzrə 

həyata keçirilir: cəmləyicidə neyron vasitəsilə alınmış qıcıqlanmanın ölçüsü 

hesablanır; qıcıqlanma çevirici funksiyası vasitəsilə işə buraxılır və onun 

nəticəsində çıxış siqnalı müəyyən edilir.  

iqtisadi məsələlərin həllinin əksəriyyəti xətti proqramlaşdırma məsələsinə 

gətirilir. Alınan məsələləri həll etmək üçün çoxlu sayda paket proqramlar 

mövcuddur. Lakin qeyrisəlis halda dəyişənlərin sayının və məhdudiyyətlərin 

həddən artıq çox olması, məlum alqoritmlərin köməyi ilə məsələni həll etdikdə 

müəyyən xətalar yaradır. Ona görə, bəzi hallarda belə məsələləri neyron 

şəbəkənin köməyi ilə həll etmək sərfəli olur. Bu məqalədə dekompozisiya 

üsulundan istifadə edərək baxılan məsələlər neyron şəbəkənin köməyi ilə həll 

olunur. Belə məsələləri həll etmək üçün çoxsaylı neyron şəbəkə seçilir və 

öyrətmə prosesi aparılır. Məlumdur ki, öyrətmə prosesi neyron şəbəkənin 

tətbiqində mühüm və çətin mərhələdir. Əsas çətinlik giriş və çıxış dəyişənlərini 
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əldə etməkdir. Təklif olunan sxemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ilkin 

verilənlərin bir hissəsini qeyd etməklə (məsələn, sıfra bərabər götürməklə) 

baxılan məsələ az dəyişənli məsələyə gətirilir və məlum hazır proqram 

paketindən istifadə edərək, bu məsələlərdə müxtəlif verilənlər (giriş dəyişənləri) 

həll olunaraq çıxış dəyişənləri alınır. Daha sonra digər qrup dəyişənlər qeyd 

olunaraq, yeni məsələ alınır və s. Bu işdə optimal sintez məsələsi üçün alınmış 

münasibətlərdən istifadə edərək baxılan məsələ neyron şəbəkənin köməyi ilə həll 

olunur. Optimal sintez məsələsinin həlli üçün tərs yanaşmadan istifadə olunur. 

Yəni, əvvəlcədən baxılan məsələnin həllini məlum hesab edib, buna uyğun ilkin 

verilənləri tapırıq. Tapılan bu verilənləri giriş dəyişənləri kimi götürüb, verilən 

məlum həlləri isə çıxış dəyişənləri kimi qəbul edib, neyron şəbəkəni qururuq. 

Sonra bizə lazım olan verilənləri giriş kimi neyron şəbəkəyə mənimsədirik və 

neyron şəbəkə bizə müəyyən çıxışlar verəcək ki, bu bizim məsələnin təqribi həlli 

olmuş olacaq (1). 

  Təbii resurslar, istehsal təsərrüfatı fəalliyyəti və gözlənilməz hadisələrin 

qeydə alınması üçün operativ əldə olunması və informasiyanın emalı 

texnologiyası son zamanlarda ciddi dəyiçiklərə məruz qalmışlar.  

Yeni informasiya texnologiyalarının təşəkkül tapması süni intellektin 

inkişafı ilə sıx əlaqəlidir. Ənənəvi arxitekturası ilə EHM-ın paralel inkişafını 

əldə edən digər kompüter axınları neyrokompüterlərdir. Neyrointelektual 

sistemlərə bütün artan maraqlar süni intellektin klassikreallaşdırılması ilə 

əlaqədar olan əhəmiyyətli çətinliklər və neyrokompüterlərin və sistemlərin 

işlənib hazırlanması sahəsində uğurlarla izah olunur. Neyrokompüterlərdə tətbiq 

olunan neyron şəbəkələrdə ənənəvi EHM-lərdən fərqli olaraq elementlərin çoxlu 

sayda paralel əlaqələri var və informasiya paralel hesablamaları həyata keçirərək 

bütün şəbəkələr üzrə paylanır. Bu, məsələləri yüksək intellektual səviyyədə real 

zamanda həll etmək imkanı verir.   

 Yaponiyada 1993-cü ildə bu istiqamətdə fundamental tədqiqatları müdafiə 

etmək məqsədi ilə “Real world computing program” proqramı qəbul edilmişdir. 

Onun əsas məqsədi adaptiv EHM yaratmaqdır. Layihə 10 ilə nəzərdə tutul-

muşdur. Əsas hazırlama şəkillərin müəyyən edilməsi, semantik informasiyaların 

emalı, işlərin idarə olunması üçün istifadə olunan neyrotexnologiyalardır.   

 Computer science-in müasir vəziyyətinin analizi göstərir ki, hal-hazırda 

ayrıca elmi intizam aydın ifadə edilmiş əlamətləri olan ayrıca elmi istiqamətlərə 

faktiki çevrilmiş təşkilatçılardır. Bu, EHM-in klassik formalarını tədqiq edən 

neyrokompüter intizamlardır.   

 Yeni informasiya texnologiyalarının sintezinin məqsədində piramidal 

şəbəkələrdə və neyroşəbəkələrdə inkişaf edən semantik şəbəkələrdə informasia-

nın emalı texnologiyaları təhlil edilmişdir. Bu texnologiyalardan heç biri 

sintezləşdirilmiş struktura təqdim olunan tələbatları tamamilə təmin etmir. 

İnkişaf edən piramidal şəbəkələr şəbəkələrin plastikliyi xassələrindən məhrum-

dur və həmçinin neyron şəbəkələrin mükəmməl surətdə əldə etdiyi qeyri-dəqiq 

informasiyaların emalı imkanlarından da məhrumdur.  
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  İnformasiyanın emalı – bir neçə alqoritmlərin digər yollarla yerinə 

yetirilməsindən informasiya obyektlərinin (məlumatların strukturu) əldə 

edilməsidir.   

Müasir dövrdə mikroelektronika və digər əlaqəli sahələrin texnologiyaları-

nın inkişafı nəticəsində neyron texnologiyası nəinki mikroelektronik yarımkeçi-

rici texnologiyaların müxtəlif tiplərində, həm də optik, optpelektron, molekulyar, 

kvant və bir neçə digərlərində adekvat olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, plastin 

və nanotexnologiyada sistem texnologiyaların yaradılışı yeni paralel arxitektura-

lar yaradılışına səbəb olacaq. Artıq indi plastində texnologiyaların neyroşəbəkə 

arxitekturalarının adekvatlığı aydındır. Ona görə də nanoelementlər səviyyəsində 

köhnə arxitektura ilə funksional bloklar etmək üçün istənilən cəhdlər uğursuz-

luqla nəticələnməlidir. Müasir texnologiyalar elə həddə çatıblar ki, 3...4 mlrd 

neyronlardan (elə bu qədər neyron insanın beynində var) texniki sistemlərin 

hazırlanması imkan verir. Halbuki onların birləşməsi problem olaraq qalır. 

Hesablayıcı texnikaların əsas istiqamətləri:  

Birprosessorlu EHM (fərdi EHM, orta sinfin EHM);  

Azprosessorlu EHM;  

Çoxprosessorlu EHM (Power PC, Alfa, P6); Neyrokompüterlər.      

 İnformasiya emalının neyron texnologiyası 2 komponent üzrə həyata 

keçirilir:  

1.Neyrokompüter.  

2.Neyroşəbəkə.   

Neyrokompüterlər-bu sistemlərdə məsələlərin həlli alqoritmi “və, və ya, 

yox kimi elementlərin rədd edən neyronların məntiqi elementlər şəbəkəsi” kimi 

təqdim olunur. Bunun nəticəsi kimi ayrıca baxış predmeti olan elementlər 

arasnda spesifik əlaqələri təqdimm edir. Məsələlərin həllinin klassik metodların-

dan fərqli olaraq neyrokompüterlər neyron şəbəkələr şəklində təqdim olunan 

məsələlərin həlli alqoritmlərini reallaşdırır. Bu məhdudlaşdırma istənilən onların 

fiziki reallaşdırmadan daha paralel alqoritmlər işləyib hazırlayır.  

Süni neyronlar mükəmməl xüsusiyyətləriilə fərqlənirlər. Onlar proqram 

təminatının detalına kimi işlənib hazırlanmasını tələb etmir və həll alqotitmini 

müəyyən edən nəzəri modelinin iştirakı olmadan məsələlərin həlli imkanını 

verir. Belə şəbəkələr funksionlaşdırma şərtlərinin dəyişilməsinə, həmçinin 

əvvəlcədən baxılmamış faktorların baş verməsinə uyğunlaşmaq imkanına 

malikdir. Öz təbiətində neyron şəbəkələr çox yüksəkparalellik dərəcəsinə malik 

sistemlərdir.  

Neyrokompüterlərdə real neyron şəbəkələrdə həyata keçirilən inormasiya-

nın emalı prinsipindən istifadə olunur. Qeyri-ənənəvi arxitekturaya malik prinsip 

etibarilə bu yeni hesablayıcı vasitələr böyük ölçülü informasiya massivlərinin 

çox səmərəli emalını yerinə yetirməyə imkan verir. Ənənəvi hesablayıcı system-

lərdən fərqli olaraq neyron şəbəkələr diskret və kəsilməz siqnalların informasiya 

sellərinin yüksək sürətlə emal etmək, sadə hesablayıcı elementləri saxlamaq və 

əldə edilmiş həllərdən asılı olaraq hesablayıcı mühitin özünü yenidən qurma 

rejimini təmin edən verilənlərin emalının informasiya tapşırıqlarını həll etmək 

imkanı verir.   
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Ümumiyyətlə, Neyrokompüter termini hal-hazırda hesablayıcıların yetə-

rincə geniş sinifləri deməkdir. Neyrokompüterlər bu sözün ümumqəbul edilən 

mənasında kompüterlər deyil. Hal-hazırda texnologiya hələ inkişafın elə 

səviyyəsinə gəlib çatmayıb ki, neyrokompüterə ümumi mənada – süni intellekt 

mənasında baxılsın.   

  №  Elmi istiqamət Neyrohesablayıcı sistemlərin təyini  

1  Riyazi statistika Neyrokompüter – mürəkkəb, tez-tez çoxmodelli və ya naməlum 

funksiyaların bölüşdürülməsinə malik olan təsadüfi hadisələrin və 

onların cəminin xarakteristikasının avtomatik formalaşmış 

təsvirinin hesablayıcı sistemidir.   

2  Riyazi məntiq Neyrokompüter – və, və ya, yox kimi elementlərin tamam rədd 

edən neyronlar şəklində məntiqi elementlər şəbəkəsi kimi təqdim 

olunan iş alqoritminin hesablayıcı sistemidir.  

3  Poroq məntiq Neyrokompüter – poroq elementlərinin və onların giriş 

məkanlarının şəbəkələrinin ölçülərindən asılı olmayan yenidən 

qurulmuş koeffisientlər və alqoritmlərin poroq elementləri 

şəbəkəsi şəklində təqdim olunan məsələlərin həlli alqoritminin 

hesablayıcı sistemidir.    

4. Hesablayıcı 

texnika 

Neyrokompüter – oxşar strukturların  prosessor elementi neyron 

səviyyəsinə qədər sadələşdirilmiş, elementlər arasında əlaqə 

kəskin mürəkkəbləşdirilmiş və proqramlaşdırma prosessor 

elementləri arasındakı əlaqələrin koeffisientlərinin 

dəyişdirilməsinə köçürülmüş arxitekturanın hesablayıcı 

sistemidir.      

5.   Tibb 

(neyrobioloji 

yaxınlaşma) 

Neyrokompüter – sinaptik əlaqələrlə (sinapslarla) əlaqələnən 

yadr, akson və dendridlərin qarşılıqlı əlaqə modelindən ibarət olan 

hesablayıcı sistemdir.   

6.  İqtisadiyyat və 

maliyyə 

Tez-tez neyrohesablayıcı dedikdə biznesin paralel yerinə 

yetirilməsini təmin edən sistem başa düşülür.  

Neyrokompüterlərin əsasını neyron şəbəkələri təşkil edir. Neyron 

şəbəkələri adaptiv yeniliklər olan neyronların paralel birləşməsi sayəsində real 

aləmin obyektləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etməklə bioloji sinir sistemində 

olduğu kimi fəaliyyət göstərir.   

Adi EHM-dən neyrokompüterlərin əsas fərqləndirici cəhətləri aşağıdakı-

lardır:  

• çoxlu sayda sadə hesablayıcı qurğuların paralel işləməsi sayəsində onların 

yüksək səviyyədə cəld işləməsi təmin edilir;  

• neyron şəbəkəsi öyrənmə qabiliyyətinə malikdir və bu da şəbəkənin 

parametrlərinin sazlanması yolu ilə həyata keçirilir;  

• neyron şəbəkəsi imtinalara və kənar təsirlərə qarşıyüksək dərəcədə 

dayanıqlı olur;  
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• ayrı-ayrı neyronların sadəquruluşa malik olması neyroşəbəkənin aparat 

realizasiyası üçün informasiyanın işlənməsinin yeni fiziki prinsiplərdən 

istifadə etməyə imkan verir.   

Neyrokompüterlər əsasən irəlicədən müəyyən edilmiş məsələlər dairəsinin 

həlli məqsədləri üçün yaradılır. Göründüyü kimi gələcəkdə kombinəli texnologi-

yalara əsaslanan və özündə zərurət yaratdıqca bu və ya digər neyroprosessor 

qurğularını birləşdirməklə daha geniş yayılacaqdır. Hazırda kompüterlərin 

gələcək məhsuldarlığının artırılmasını kütləvi paralellik xassələrinə malik olan 

sistemlərlə əlaqələndirirlər. Bu cür sistem, yəni neyrokompüter süni neyr şəbə-

kəyə əsaslanmaqla, elektron və ya optik elementlərdən qurulan aparat vasitəsilə 

reallaşdırılır. Tam əmrlər yığınına malikolan mikroprosessorlardan fərqli olaraq, 

neyroşəbəkəni təşkil edən hər bir neyron yalnız sadə analoq çevirici elementdən 

ibarətdir. Milyonlarla neyronları özündə birləşdirən şəbəkənin kollektiv xassələri 

artıq adi hesab edilmir.   

Çox mürəkkəb hesablayıcı məsələlər hal-hazırda informasiya emalının 

digər neyron texnologiyası olan neyron şəbəkələrdə informasiyanın emalı üsulu 

ilə həll edilir.  

Neyron şəbəkə müəyyyən bir struktur ilə əlaqləndirilmiş ayrı-ayrıneyronlar 

toplusudur. Şəbəkənin hesablama gücü, yəni onun yerinə yetirə biləcəyi 

məsələlər məhz bu əlaqələrlə müəyyənləşir. Əlaqələr bir qisim neyronların 

çıxışlarını digərlərinin girişləri ilə birləşdirir, onların “gücü” isə çəki əmsalları 

ilə (və ya sadəcə olaraq çəkilərlə) verilir. Beləliklə, bir neyronun davranışının 

digər neyronun davranışına təsir gücü əlaqənin uyğun çəki əmsalı ilə müəyyən 

olunur. Buna görə də neyron sistemlərini çox vaxt konneksionist (connection 

birləşmə, əlaqə sözündən) sistemlər də adlandırırlar.   

Şəbəkədə əlaqələrin düzümü onun arxitekturasını 2 növə ayırmaq olar: tam 

əlaqəli və iyerarxik şəbəkələr.  

Qraflar nəzəriyyəsindən məlumdur ki, tam əlaqəli arxitekturada şəbəkənin 

bütün elementləri bir-biri ilə birləşmiş olur. Neyron şəbəkələrdə bu onu göstərir 

ki, hər bir neyronun çıxışı bütün digər neyronların girişləri ilə birləşmiş və onun 

girişləri qalan elementlərin çıxışları ilə bağlanmışdır. Bundan başqa, hər bir 

neyronun çıxışı onun girişinə birləşdirilmişdir (“özü- özü ilə əlaqə”). N 

neyrondan ibarət tam əlaqəli şəbəkələrdə hər bir düyündən N əlaqə olduğundan 

əlaqələrin sayı N*N-ə bərabərdir. Şəkil 1-də 6 neyrondan ibarət olan tam əlaqəli 

şəbəkə göstərilmişdir.   

İyerarxik arxitekturada ayrı-ayrı laylarda və ya səviyyələrdə yerləşmiş 

neyron qruplarını ayırmaq olar. Layın hər bir neyronu əvvəlki və sonrakı layın 

hər bir neyronu ilə əlaqələndirilir.   

                                                              
ġəkil 1. Tam əlaqəli neyron Ģəbəkə. 
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Giriş və çıxış laylarını xüsusi olaraq ayırmaq lazımdır. Giriş layının 

neyronları siqnalları xarici mühitdən alırlar və sonrakı layın neyronları üzrə 

paylayırlar. Çıxış layının neyronlarının çıxışları xarici mühitə daxil olur. Girişlər 

və çıxışlar arasında yerləşmiş laylar aralıq və yaxud gizli laylar adlanır (onların 

xarici mühitlə bilavasitə əlaqəsi olmur).   

Siqnalların ötürülməsi istiqamətinə görə şəbəkələri əks əlaqəsiz və 

qeyrirekurrent (feed-forward) və əks əlaqəli və ya rekurrent (feed-back) 

şəbəkələrə ayırmaq olar.   

Əks əlaqəsiz şəbəkələrdə bir layın neyronları siqnalları yalnız xarici 

mühitdən və yaxud da əvvəlki layın neyronlarından qəbul edirlər və siqnalları ya 

xarici mühitə, ya da sonrakı layın neyronlarının girişinə ötürürlər (2).   

Rekurrent şəbəkələrdə müəyyən laydakı neyronlar bundan əlavə, siqnalları 

özləri-özlərindən və həmin layda yerləşən digər neyronlardan qəbul edə bilərlər. 

Beləliklə, qeyri-rekurrent şəbəkələrdən fərqli olaraq rekurrent şəbəkənin 

neyronalarının çıxış siqnallarının qiyməti yalnız girişlərindəki siqnalların cari 

qiymətləri və uyğun əlaqələrin çəkiləri ilə deyil, həm də bəzi neyronların əvvəlki 

zaman anındakı çıxış qiymətləri ilə təyin olunurlar. Bu onu göstərir ki, belə 

şəbəkə çıxışların vəziyyəti haqqında informasiyanı müəyyən müddtdə yadda 

saxlamağa imkan verən yaddaş elementlərinə malikdir.  

Rekurrent şəbəkələrin öz layının neyronları ilə əlaqələri ləngidici olan hal-

da (yəni mənfi çəkili əlaqələr olan hal) onu lateral ləngidici şəbəkə adandırırlar.   

Xarici mühitlə ən sıx qarşılıqlı əlaqə supervizor üsullardan istifadə edəndə 

olur. Bu zaman giriş vektorlar çoxluğu və ona uyğun çıxış vektorları çoxluğu 

əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Hər bir giriş vektorunun i-ci komponenti 

şəbəkənin i-ci neyronuna verilən siqnala uyğun gəlir. Analoji olaraq, çıxış 

vektorunun j-cu komponenti j-cu çıxış neyronunda alınan siqnalla uyğun gəlir. x 

girş vektoru və ona uyğun Y çıxış vektoru öyrətmə cütləri adlanan cüt təşkil edir. 

Bütün öyrətmə cütləri toplusu öyrətmə çoxluğunu yaradır. Öyrətmə prosesi 

zamanı neyron şəbəkənin çıxış vektorunun cari qiymətləri ilə öyrətmə 

çoxluğundan seçilmiş verilmiş qiymətlər arasındakı meyletmələr hesablanır. Bu 

qiymətləndirməyə uyğun olaraq şəbəkənin parametrlərində təshih aparılır. 

Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqoritmləri arasında ən çox tətbiq edilən xətaların 

geriyə yayılması (error backpropagation) alqoritmi bu prinsiplə işləyir.   

Neyrokompüterdə məsələnin həlli onun adi EHM-də həllindən prinsipcə 

fərqlənir. Adi EHM-də məsələnin həlli hazırlanmış proqrama uyğun olaraq 

maşına daxil edilən məlumatların işlənməsi yolu ilə həyata keçirilir. Proqramın 

tərtibi üçün irəlicədən məsələ həllinin alqoritmi hazırlanmalı, yəni riyazi və 

məntiqi əməliyyatların ardıcıllığı müəyyən edilməlidir. Alqoritmlər və 

proqramlar insanlar tərəfindən işlənib hazırlanıb, lakin kompüter yalnız toplama, 

çıxma, vurma, bölmə, məntiqi şərtlərin yoxlanması və s. Bu kimi çoxsaylı 

elementar əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunur.  

Neyrokompüter isə bu və ya digər sinifdən olan məsələlərin həlli 

məqsədləri üçün öyrədilməsi mümkün olan “qara qutu” kimi istifadə olunur. 

Neyrokompüterə məsələnin ilkin məlumatları və həmin məlumatlara uyğun 

cavab “göstərilir”. Bu zaman neyrokompüter özünün daxilində düzgün 
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cavabların alınması üçün həll edilən məsələlərin alqoritmlərini qurmalıdır. 

Təbiidir ki, neyrokompüterə nə qədər çox müxtəlif ilkin məlumat-cavab 

cütlükləri verilərsə, o, həll edilən məsələlərə uyğun bir o qədər çox model 

formalaşdıracaqdır. Əgər neyrokompüteri öyrədilmə mərhələsində sonra, onun 

əvvəllər qarşılaşmadığı ilkin məlumatlar verildiyi halda, belə düzgün həll 

nəticələri verə bilsin. Neyrokompüterin qabiliyyəti məhz özünü bu 

ümumiləşmədə göstərir. Neyrokompüterin qurulmasının əsasında süni 

neyroşəbəkə durduğuna görə, öyrədilmə prosesi həmin şəbəkənin parameter-

lərinin sazlanmasından ibarət olur. Adətən ədəbiyyatda öyrədilmə dedikdə 

neyronla arasındakı əlaqələrin çəkilərinin dəyişilməsi prosesi başa düşülür.   

Neyron şəbəkələrin bir sıra modelləri məlumdur və həmin modellərə 

aşağıadakılar aid edilə bilər: çoxqatlı biristiqamətli şəbəkələr - tam əlaqəli 

Hopfild şəbəkəsi (birqatlı şəbəkə) - ikiistiqamətli assosiativ yaddaş (iki rejimdə-

binar surətlərin öyrədilməsi və surətlərin dərk edilməsi rejimində ola bilər) - 

özünütəşkil edən Kohonen şəbəkəsi.  

 Çoxqatlı biristiqamətli bir neçə neyron qatlarından – giriş qatından, çıxış 

qatından və bir sıra “gizli qatlardan” ibarətdir. Bu şəbəkənin fəaliyyəti aşağıdakı 

kimi həyata keçirilir: şəbəkəyə verilən girişsiqnalları giriş qatlarının 

neyronlarına daxilolur, növbə ilə bütün qatlardan keçir və nəticələr çıxış 

qatlarının çıxış neyronlarından alınır.  

 Tam əlaqəli Hopfild şəbəkəsi birqatlı şəbəkəolmaqla, onun bütün 

neyronları bir-biri ilə əlaqəli olur və özü də neyronun çıxış siqnalı onun öz 

girişinə verilə bilər. Hopfild şəbəkəsi müxtəlif sahələrdə tətbiq edilə bilər. 

Onların bəziləri bu şəbəkənin müxtəlif surətəri yadda saxlamaq və sonradan 

həmin surətləri tam olmayan giriş informasiyası üzrə bərpa etmək qabiliyyəti ilə 

bağlıdır. Onun digər tətbiq sahələri optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün 

istifadə edilmək imkanı ilə əlaqədardır.   

Neyroşəbəkə bazasında qurulan neyrokompüterlər assosiativ yaddaşa 

malik olmaqla daxil olan surətlərin sayından asılı olmayaraq lazım olan tezliklə 

onları təsnifləşdirir və yeni surəti təcili olaraq yaxınlıqda mövcud olan surətlə 

əlaqələndirir.   

 Özünütəşkiledən Kohonen şəbəkəsi kartlardan və yaxud çoxölçülü çəpər-

lərdən ibarət olmaqla onların hər bir qovşağı ilə girişçəki vektoru assosiasiya 

edilir. Giriş çəki vektoru şəbəkənin girişinin ölçülərinə uyğun ölçülərə malikdir. 

Öyrətmə prosesi alınmış giriş siqnalına reaksiya vermək istiqamətində şəbəkənin 

qovşaqları arasında meydana çıxan element yaxın əhatəsində olan elementlərlə 

birlikdə özünün bilik əlaqələrinin çəkilərini modiikasiya edir (3).  

Özünütəşkiledən şəbəkələrin irəlicədən müəyyən misallar üzrə öyrədilmə-

sinə ehtiyacı olmur və vektor kəmiyyətləri ilə verilmiş surətlərin dərk edilməsi, 

təsnifləşdirilməsi məsələlərində istifadə edilir. Bu zaman vektorun hər bir 

komponenti surətin elementinə uyğun gəlir.  
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РЕЗЮМЕ 

АСИМАН ИСМАИЛОВ 

АНАЛИЗ CУШЕСТВОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье исследуются нейронные технологии и анализ нейрокомпьютеров и 

искусственного интеллекта в нечеткой логике. Искусственные нейроны обладают 

прекрасными свойствами. Они не требуют разработки детального программного 

обеспечения и позволяют решать проблемы без привлечения теоретической модели, 

определяющей алгоритм решения. Такие сети обладают способностью адаптироваться к 

изменениям условий труда, а также к непредвиденным факторам. По своей природе 

нейронные сети - это системы с очень высокой степенью параллелизма. 

Ключевые слова: система, нечеткая, алгоритм, нейрокомпьютеры. 

 

SUMMARY 

ASIMAN ISMAYILOV 

ANALYSIS OF THE ADVANCEMENT OF NEURAL TECHNOLOGIES 
The article examines neural technology and analysis of neurocomputers and artificial 

intelligence in fuzzy logic. Artificial neurons have excellent properties. They do not require 

detailed software development and allow problems to be solved without the involvement of a 

theoretical model that defines the solution algorithm. Such networks have the ability to adapt to 

changes in operating conditions, as well as the occurrence of unforeseen factors. By their nature, 

neural networks are systems with a very high degree of parallelism. 

Key words: system, fuzzy, algorithm, neurocomputers 
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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. 
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