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ĠQTĠSADĠ SĠSTEM ANLAYIġI, ONUN  TƏDQĠQAT ÜSULLARININ SEÇĠLMƏSĠ  

 

Hər bir ölkə özünün kompleks fəaliyyətinin təmin edilməsi onun iqtisadi təməllərinin 

mövcudluğunun əsas elementi hesab olunmaqdadır. Onun məzmunu inzibati və iqtisadi ərazi 

quruluĢlarında çoxsaylı idarəetmə, tənzimləmə, planlaĢdırma kimi istiqamətlərin məqsədyönlü 

Ģəkildə iĢlənilməsidir. 

Məqalədə iqtisadi sistemin istənilən ölkə üçün əhəmiyyəti ifadə edilməklə yanaĢı onun 

tərkib elementləri haqqında məlumat verilir. Həmçinin xüsusi diqqət mikrosəviyyə quruluĢlarına 

və “iĢtirakçı komponentlərə” çəkilir. Bu sırada iĢçi qüvvəsi, əmək alətləri və predmetləri üzrə 

“məzmun-tərkib elementlər” müstəvisində araĢdırma diqqətə çatdırılmıĢdır.    

Açar sözlər: iqtisadi sistem, iqtisadi alət və vasitələr, iqtisadi baza, iqtisadi  

                    sahələr, iĢçi personalı, əmək alətləri və predmetləri  

 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı, onun maarifləndirici-nizamlayıcı və mədə-

ni-etik yönləri sivil təkamülün mühüm istiqamətləri hesab olunmaqdadır. Bu 

sırada iqtisadi sistemin mahiyyətinin açıqlanması, onun tərkib elementlərinin, 

xarici və daxili təzahür xarakter və xassələrinin, əsas təsnifləşdirmə əlamətlə-

rinin və digər cəhətlərinin işıqlandırılması və onu vahid məcmu şəklinə 

salınması fəaliyyətini özündə əks etdirir.  

Digər tərəfdən, iqtisadi sistem üzrə müxtəlif aspektlərdə izahat verici fikir 

və mülahizələrin müxtəlif iqtisadi ədəbiyyatlarda mövcudluğu tədqiqat 

obyektinin nə dərəcədə aktual olduğunu təsdiqləmiş olur. Məsələn, iqtisad 

elmləri doktoru İsa Alıyevin fikrincə, iqtisadi sistem – iqtisadiyyatın başlıca 

problemlərinin həllinin təşkili və idarə olunmasına mövcud olan resursların 

istifadə edilmə səviyyəsinə, həmçinin cəmiyyət və onun üzvlərinin tələbatlarının 

öyrənilməsinə görə biri-birindən fərqlənən iqtisadi şərtlərin və amillərin 

məcmusudur. (2; 96) 

İqtisadçı alimlər iqtisad elmləri doktoru, professor Mehdi Bağırov və 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ceyhun Mahmudov tərəfindən işlənilmiş 

―Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin inkişafı: problemlər və həlli 

yolları‖ adlı monoqrafiyada ifadə edilən fikrə görə ―iqtisadi sistem – özündə 

xüsusi qaydada nizama salınmış əlaqələr sistemini ifadə etməkdədir. Bu 

əlaqələrin obyektini maddı və qeyri-maddi nemətlər, tərəflərini isə təsərrüfat 

prosesləri vasitəsilə vahid müstəvidə təmsil olunan istehsalçılar və istehlakçılar 

təşkil etməkdədir.‖ (3; 31). 

Beləliklə, hər bir sivil ölkə özünün iqtisadi sistemini formalaşdırmalıdır. O, 

iqtisadi sistem ki, özünün makro və mikro səviyyələri ilə spesifik fəaliyyət, 

tabeçilik, icra mexanizmləri kimi vacib elementlərlə təzahür olunur. Ölkənin 

siyasi quruluşu ilə əksər hallarda vahid kompleksi təşkil edən iqtisadi bazis 
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özünün çoxasylı və müxtəlif mənşəli daxili əlaqələrinə malikdir. Onlar istehsal, 

xidmət, sosial və digər yönümlü olmaqla yanaşı maddi istehsalı, ticarət və iaşə 

xidmətini, rabitə və nəqliyyat xidmətini və digər fəaliyyət yönlərini ifadə 

etməkdədir. Yaddan çıxarmayaq ki, sadalanan istiqamətlər istənilən orta və iri 

həcmli və dövriyyəli təsərrüfat vahidlərində birgə təşkil olunmuşdur. Belə ki, 

məsələn, istənilən orta həcmli sənaye müəssisəsinin tərkibində məhsulların 

istehsalı quruluşu ilə yanaşı ticarət-iaşə vahidləri (bufet, mağaza, yeməkxana), 

nəqliyyat-logistika şöbəsi (sexi), istirahət otaqları (güşələri) və digər struktur 

elementləri yaradılmaqdadır. Əsas düşüncə isə - sənaye müəssisələrinin ancaq 

anbar məqsədləri üçün istehsal edən vahid olmadığından , cansız quruluş 

olmadığından  və s. ibarət olmadığından və adətən mütərəqqi, günü-gündən 

yeniləşən, transformasiya olunan, təkmilləşən sistemi təşkil etdiyindən ibarət 

olmasıdır.  

İstənilən iqtisadi sistemin əsasını insan təşkil edir. İlk növbədə qeyd olun-

malıdır ki, hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının bəlli çərçivələr daxilin-

də faydalı əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ ölkə Konstitusiyasında 

təsbit olunmuşdur. Bəhs olunan istiqamətdə bır sıra kateqoriyaların mövcudlu-

ğuna diqqət yetirilməlidir. Bu sırada aşağıdakı çərçivə maddələrinə və şərtlərinə 

diqqət yetirək: 

 İqtisadi fəal əhali; 

 əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali (ancaq yaşı faydalı əmək fəaliyyəti 

ilə məşğul olmağa imkan verir); 

 əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyətli əhali (həm yaşı, həm də 

səhhəti faydalı əmək faəliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verən şəxslər 

aiddir); 

 məşğuliyyəti olan əhali (buraya təqaüd yaş həddini keçmiş şəxslər də 

aiddir); 

 yaşı 16-nı keçmiş ölkə vətəndaşları (buraya həmçinin orta ümumtəhsil 

məktəblərinin yuxarı siniflərinin şagirdləri də daxildir); 

 istisna halında 15 yaşını tamamlamış ölkə vətəndaşları və s. (4;122)  

Müvafiq təsnifatda iqtisadi sferada fəalliği ilə seçilən insan həm də real 

işçi qüvvəsi kimi qiymətləndirilir.  

Məzmun etibarı ilə ifadə edilən mülahizə fərdlər cəmiyyətin ictimailəşmə 

miqyasında baş verən istehsal hadisə və proseslərində fərqli formada və 

diapozonda icra etdikləri təsərrüfat fəaliyyətlərinin hər zaman istənilən 

üsullardan daha uyğunlaşdırılmış biri ilə təşkil olunmasıdır. Müvafiq əlaqələrin 

mahiyyətinə vardıqda iki aparıcı üsul biri-digərindən fərqləndirilir: 

 birinci üsul istənilən subyektin (dövlət, fərd, işçi heyəti və s.) 

fikirlərindən,  

planlarından, cəhdlərindən asılı deyil, zamanla təbii təkamül əsasında, 

yeni iqtisadi fəaliyyət qaydalarına könüllü keçid əsasında formalaşır;  

 ikinci üsul inzibati-amirlik sisetmini ifadə edir, onun məzmunu yuxarı 

(mərkəzi) təşkilatların əmr, sərəncam və göstərişləri əsasında yerlərdəki 

bilavasitə istehsalçılar (və ya icraçılar) tərəfindən işlərin yerinə 

yetrilməsini nəzərdə tutur.   

İqtisadi sistemin tərkibində hadisə və proseslər məzmunu etibarı ilə 

istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak xarakterli hadisə və proseslərin ağırlıq 
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təşkil etdiyi qruplardan ibarətdir. Onların mikrosəviyyədə məzmunu aşağıdakı-

lardan ibarətdir: 

1. istehsal prosesində bəlli əmək, bilik və vərdiĢlərinə malik insan  aktiv 

iĢtirakçı sifətilə çıxıĢ edir. Məhsuldar qüvvələrin tərkib elementi olan insan 

cəmiyyətdə işçi sifətilə çıxış etməklə özünün ideya və fikilrəini həyata 

keçirməklə özünün istehsal və digər növ innovasiyalarının cəmiyyətə yol 

açmasına şərait yaratmışdır. Zəruri maliyyə dəstəyinin mövcudluğu şəraitində 

layihə və quruluş xüsusiyyətlərinin maddiləşməsi proseslərinə yol açılıq ki, bu 

da digər məsələlərlə yanaşı insanın çoxaspektli ehtiyaclarının həyata yol 

açmasına vəsilə olur.; 

2. bu proseslərdə maddi və qeyri-maddi əsasa malik əĢyalar (predmetlər) 

hər hansı istehlakı ödəyə biləcək hala salınır. Maddi-istehsalın proses olaraq 

əsas təyinatı ilk növbədə insanları və istehsal vahidlərinin tələbatını ödəmək, 

onun fasiləsiz qaydada təşkilini təmin etmək, mütəmadi olaraq əsas xammal, 

köməkçi və komplektləşdirici materiallar, qovşaq və detallar, tikinti materialları, 

tara, ehtiyat hissələri və digər dövriyyə vəsaitlərinin (pul vəsaitlərindən başqa) 

istehsalın mühüm mərhələlərində məqsədəuyğun şəkildə istifadəsini hazırlamaq 

və həyata keçirmək müvafiq bəndin əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir;       

3. həmin obyektlər sadə bir mərhələli və ya mürəkkəb çoxmərhələləri 

proseslərdə təsir olunan tərəf kimi təmsil olunur. İstehsal proseslərinin təcrübi 

fəaliyyətinin tammənalı və kompleks təşkili görüləcək işlərin xarakter və 

xassələrindən, onların nə kimi istehlakı və hansı səviyyədə ödəyəcəyindən asılı 

olaraq işin təşkil olunması müxtəlif şəkildə həyata keçirilə bilər. Məsələn, sadə 

texnologiyalara malik istehsallarda (məsələn, dülgər sexlərində, çilingər 

emalatxananlarında və s.) adətən bir mərhələli fəaliyyətə müraciət olunmaqda-

dır. Bunun əksinə, olaraq istehsalın texnoloji xüsusiyyətləri mürəkkəb olan 

fəaliyyət sferalarında bir neçə mərhələni ifadə edən istehsalatlar təşkil 

olunmaqdadır. Məsələn, neft əldə olunması prosesləri ilk növbədə onun 

çıxarılması, sonra ilkin emalı, sonra isə fraksiyalaşma (yəni, təməli neft olan 

müxtəlif məhsulların istehsalı) proseslərindən ibarətdir. Məhs istehsalın 

ehtiyacdan irəli gələn istehsal proseslərinin istiqamətlərindən və hasil edilən 

məhsulların istifadə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq zəruri proseslərə (yaradıcı 

addımlara) müraciət olunmaqdadır; 

4. obyektlər yeni təzahür formalarında sahəvi, fəaliyyət komponenti, 

istehsal prosesində iĢtirak və digər əlamətlər əsasında birmənalı Ģəkildə 

qruplaĢdırılır və müvafiq yekunlaĢdırma iĢləri həyata keçirilir. Müvafiq bəndin 

izahatında kifayət qədər əsaslı və əhatəli amillər ifadə olunmaqdadır. Belə ki, 

dissertasiya işinin mövzusunda da iki amilin qabardılması tədqiqatın təşkil 

olunmasının ixtisaslaşma istiqamətini müəyyən etməkdədir. Sahə olaraq 

sənayenin, miqyas olara ölkə səviyyəsinin, iqtisadi alət olaraq investisiyaların 

seçilməsi əsasında araşdırmanın təşkil olunması spesifik məqamların aşkar 

edilməsi və sərgilənməsinə şərait yaratmaqdadır. Sadalanan amillər ilk növbədə 

tədqiqatın hansı mühitdə aparılmasından xəbər verir.     

Yuxarıdakı təsnifatdan da göründüyü kimi, işçi personalı iqtisadi sistemin 

mikrosəviyyəsində mühüm amil kimi qiymətləndirilsə də, müvafiq məcmuda 

əsas fondların və dövriyyə vəsaitlərinin rolu danılmazdır. Onlar iqtisadi sistemin 
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zəruri hərəkətlənməsinə təsir göstərməklə yanaşı onu ümumilikdə cəmiyyətin 

mənafelərinə xidmət etməsinə səfərbər edir.  

Müasir dövrdə mikrosəviyyənin güclənməsi, onun vahidlərinin artması 

yeniləşən istehsal ―ocaqların‖ say-tərkib ifadələrinin dəyişməsinə, fəaliyyət 

proseslərinin transformasiyası və təkmilləşdirilməsinə, məhsul istehsalı üzrə 

istifadə olunan xammal və materialların təbii tərkib materiallarının yenilənmə-

sinə, 3D və digər daha mütərəqqi texnologiyaların sənaye və digər sahələrin 

hasilat-reallaşdırma proseslərinin gedişatına cəlb edilməsinə gətirib çıxarmışdır.  

Həmçinin rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin gündəlik həyatımıza, məişə-

timizə, sahələrin istehsalatlarına adaptasiya olunması istər ümumilikdə 

cəmiyyətimizi, istərsə də iqtisadi sistemimizi keyfiyyət dəyişiklərinə məruz 

qoymuş, onun daha yüksək mütərəqqi mərhələlərə keçidini təmin etmişdir.  

Kapitalızm əsaslı iqtisadi təməlin daha təkmil forması olan bazar iqtisadi 

sisteminin bir çox ilklərə imkan yaratması müşayət olunmaqdadır. Onlar 

sırasında mühüm olanlarına aşağıdakıları aid etmək zəruridir: 

 zəhmətkeş kütləyə geniş imkanlar açması,  

 insan amilinin qiymətləndirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi,  

 sahibkarlıq hissinin əsaslı şəkildə bərqərar olması,  

 ―əməyə yaradıcı yanaşma‖ və ―fəaliyyətə innovativ baxışlar‖ kimi 

yönlərdə məsələlərin həllində işçi personalına müstəqilliyin tanınması,  

 marketinq idayalarının başlanğıclarının satışdan deyil, məhsul istehsalı 

proseslərindən start götürməsi, 

 ölkə və təsərrüfat subyektlərinin mənafelərinin tədricən tamamilə üst-

üstə düşməsi, biri-digərini tamamlaması,  

 iqtisadi sahələrin beynəlxalq təcrübəni mənimsəmə yolunda 

sürətlənməsinin və icra əməliyyatlarının əsaslandırılması,  

 ölkəmizin günü-gündən artan iqtisadi qudrəti və onun respublikamız 

üçün vacib olan istiqamətlərə yönəldilməsi, 

 iqtisadi sistemin gücləndirilməsi təməlində müdafiə qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi və müvafiq yöndə aparılan tədbirlər əsasında İkinci 

Qarabağ Müharibəsində möhtəşəm qalibiyyət əldə olunması; 

 müharibədən sonrakı dövrdə ―vəhşi, yırtıcı‖ düşməndən azad olunmuş 

torpaqların ölkənin fəal iqtisadi dövriyyəsinə qatılması,  

 nəqliyyat-logistika sistemlərinin rəngarəngliyinin artırılması,  

 iri nəqliyyat layihələri üzrə ölkəmiz tərəfindən atılan addımlar 

nəticəsində perspektiv zaman kəsiklərinə hesablanan işlərin icrası,  

 bir tərəfdən insanların postmüharibə dövründə köçürüləcəyi yerlərdə 

həyatlarının texniki-texnoloji cəhətdən asanlaşdırılması (―ağıllı kənd‖, 

―ağıllı şəhər‖, ―ağıllı qəsəbə‖ və s.), digər tərəfdən onların 

məşğuliyyətini daha səmərəli formalaşdırmaq üçün iqtisadi sahə 

yenilənmələrinin tətbiqinə start verilməsi (―Ağıllı kənd təsərrüfat‖, 

―ağıllı sənaye‖, ərazilərin elektron xəritələri və s.), 

 sənaye sahəsində mütərəqqi fəaliyyət quruluşları və mərkəzlərinin 

yaradılması (sənaye məhəllələri, sənaye parkları, sənaye klasterləri və 

s.), bu təşkilatlanmaların fəaliyyətinə mütəmadi yardım, tənzimləmə və 

müsbət yönlərə istiqamətləndirilmiş digər addımların atılması,   
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 məlumatlandırmanın daha asan əlçatan və mənimsənilən olması 

məqsədi ilə bir tərəfdən elektron portalların hazırlanması, digər tərəfdən 

isə uyğun konsaltinq mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi, 

 görülməsi nəzərtə tutulan işlərdə ―azad olunmuş ərazilər – ali 

məktəblərin yaradıcı imkanları‖ tandeminin gücündən mümkün qədər 

yüksək səviyyədə istifadə olunması, elmi kadrların bilik və bacarıqla-

rından Azərbaycan Respublikasının ―işıqlı gələcəyinə gedən yolda‖ 

mütəşşəkkil və məqsədyönlü şəkildə istifadə olunması və s.         

Yuxarıdakı qruplaşdırma ölkəmizin formalaşdırdığı və gələcəkdə 

yaradacağı olan yeni tədbir və istiqamətləndirmələrdən ən mühümləri hesab 

olunmaqdadır. Aydındır ki, sadalanan hər bir bənd özündə ―müstəqil mərkəzi‖ 

ifadə etməkdədir.  

Müvafiq ―mərkəzlərin‖ hər biri spesifik sistemi formalaşdırmaqla mükəl-

ləfdir. Belə ki, görüləcək işlər, perspektiv dövlərdə yaradılacaq şərait və imkan-

lar birmənalı, ―mono‖ fəaliyətin nəticəsi olmayacaq. Kompleks tədbirlərin icrası 

nəticəsində yaradılması mümkün olacaq ―mütərəqqi təşkilatlanmalar‖ özündə 

maliyyə, ümumi iqtisadi, sosial, siyasi, təşkilati, tənzimləmə, marketinq və digər 

yönləri əhatə edəcək tədbirlər sistemini təcəssüm etdirəcəkdir.  

Digər ərəfdən, sadalanan təkmilləşdirmələr fəaliyyət göstərməsi nəzərdə 

tutulan işçi heyyətinə də özünün müsbət təsirini göstərəcəkdir. Belə ki, 

mütərəqqi istehsal üsullarının, texnika və texnologiyaların tətbiqi işçi heyyətinin 

də həmin işlərə, təcrübə-sınaq fəaliyyətlərinə uyğunlaşdırılmasını tələb edir ki, 

bunun da yolu əlavə nəzəri və təcrübi biliklərin, əmək vərdişlərinin və 

bacarıqların mənimsənilməsindən keçir.                
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РЕЗЮМЕ 

МЕХТИ БАГИРОВ, ГЮЛАЙ КУРБАНОВА 

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЫБОР ЕГО СПОСОБОВ 

ИЗУЧЕНИЯ  

Для каждой страны обеспечение комплексной деятельности является основным 

элементом существования ее экономических основ. Ее сущностью является 

целесообразное использование таких направлений как управление, регулирование, 

планирование в его муниципальных и экономических территориальных образованиях.       

В статье наряду с выражением значимости экономической системы для каждой 

страны дается информация о ее составных элементах. А также особое внимание уделяется 

http://www.economy.org/
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микроуровневым образованиям и «компонентам - участникам». В этом ряду по рабочим 

силам,средствам и предметам труда доставлена до внимания в пространстве «сущность – 

составные элементы».   

Ключевые слова: экономическая система, экономические инструментарии и 

средства, экономическая база, экономические отрасли,  

                рабочий персонал, средства и предметы труда  

 

SUMMARY 

MEHDI BAGIROV, GULAY KURBANOVA  

THE CONCEPT OF THE ECONOMIC SYSTEM, THE CHOICE OF ITS METHODS 

OF STUDY 

For each country, the provision of integrated activities is the main element of the 

existence of its economic foundations. Its essence is the expedient use of such areas as 

management, regulation, planning in its municipal and economic territorial entities.        

The article, along with expressing the importance of the economic system for each 

country, provides information about its constituent elements. Special attention is also paid to 

micro-level formations and "participating components". In this series, in terms of labor forces, 

means and objects of labor, the "essence – constituent elements" is brought to attention in the 

space.   

Keywords: economic system, economic tools and means, economic base, economic 

sectors, working personnel, means and objects of labor 
 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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QLOBALLAġMA ġƏRAĠTĠNDƏ DÖVLƏTĠN ĠQTĠSADĠ FUNKSĠYALARININ 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə yeni iqtisadi münasibətlər Ģəraitində dövlətin iqtisadiyyatdakı rolu 

araĢdırılmıĢ, iqtisadçı alimlərin bununla bağlı fərqli yanaĢmaları nəzərdən keçirilmiĢ, dövlətin 

iqtisadiyyatdakı rolunu əks etdirən iqtisadi funksiyaları müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Elmi məqalədə, həmçinin qloballaĢma prosesinin dövlətin tənzimləmə funksiyasına təsiri 

təhlil edilmiĢ, dövlətin iqtisadi funksiyalarının təkmilləĢdirilməsinin metodoloji prinsipləri 

verilmiĢdir.  

Açar sözlər: QloballaĢma, iqtisadi siyasət, dövlətin struktur siyasəti, dövlət tənzimləməsi, 

dövlətin iqtisadi funksiyaları.  

 

GiriĢ  

Çağdaş cəmiyyətimizdə qloballaşma prosesi dövlətin tənzimləmə 

funksiyasının zəifləməsi və sosial sferaya mənfi təsiri ilə xarakterizə olunur. 

Məhz bu baxımdan bütün dünya dövlətlərində olduğu kimi, Azərbaycan 

hökuməti də sosial sferanın məhv edilməsinin qarşısının alınması, təhsil və 

səhiyyə sistemlərinin inkişafının təmin edilməsi, ətraf mühitin qorunması 

məqsədilə bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsinin xüsusi mexanizmlərini 

işləyib hazırlamışdır. Qeyd edək ki, qloballaşma şəraitində milli dövlətlərin bəzi 

tənzimləyici funksiyaları eroziyaya uğrayır ki, bu da artıq bu funksiyaların milli 

iqtisadiyyatı əvvəlki formada qoruya bilməməsinə səbəb olur. Parantez açaraq 

bir faktı qeyd edək ki, müasir dövlət milli çərçivədən kənara çıxan, milli 

iqtisadiyyatlara münasibətdə müstəqil və özünü təmin edən xarakter alan iqtisadi 

və sosial prosesləri tənzimləmək iqtidarında deyildir. 

Buna görə də iqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsinin mövcud mexanizmləri 

ilə milli səviyyədə qismən zərərsizləşdirilən bazar iqtisadi sisteminin 

çatışmazlıqları bu mexanizmlərin olmadığı və ya zəif inkişaf etdiyi bir şəraitdə 

―qlobal miqyasda‖ təkrar istehsal olunmağa başlayır. Bu nöqteyi-nəzərdən 

qloballaşmanın dəyişən tələbləri qarşısında tab gətirə bilmək üçün (məsələn, 

beynəlxalq kapitala effektiv nəzarəti həyata keçirə bilmək baxımından)  milli 

hökumətlər struktur dəyişikliklərə və dövlətin iqtisadi funksiyalarının 

təkmilləşdirilməsinə getməlidirlər (8, səh. 640-641). 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz bu faktlar qloballaşma şəraitində dövlətin iqtisadi 

funksiyalarının təkmilləşdirilməsini zəruri edir ki, məqalədə yalnız ölkəmizə xas 

olmayan bu problem araşdırma obyekti kimi seçilmiş və qloballaşma prosesinin 

dövlətin tənzimləmə funksiyasına təsiri təhlil edilmişdir.  

Müasir Ģəraitdə dövlətin iqtisadiyyatda rolu və onun iqtisadi 

funksiyalarının modernləĢdirilməsi zərurəti  

İlk öncə bildirək ki, müxtəlif tarixi dövrlərdə dövlətin rolunu müxtəlif 

alimlər fərqli aspektdən qiymətləndirmişlər. Onların hamısını birləşdirən yeganə 
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cəhət dövlətə öz iqtisadi siyasətini həyata keçirməsi yolu ilə iqtisadi proseslərə 

təsir göstərə bilən bir qurum kimi yanaşmaları idi. Belə ki, ətrafımızda baş verən 

iqtisadi proseslərə təsir göstərən bir qurum kimi dövlət müəyyən hədəflərin əldə 

edilməsinə hesablanmış iqtisadi siyasət çərçivəsində struktur dəyişikliklərə 

gedir. 

Dövlətin struktur siyasəti sosial inkişaf məqsəd və funksiyalarının həyata 

keçirilməsi ilə bağlıdır və bu məqsəd və funksiyaların həyata keçirilməsini 

dövlət öz üzərinə götürür. V.Oyken dövlətin struktur siyasəti adı altında dövlət 

institutlarının sosial-iqtisadi sahədə mövcud vəziyyəti dəyişməyə, orada baş 

verən müəyyən prosesləri korrektə etməyə yönəlmiş fəaliyyət sistemi başa 

düşürdü (7, səh. 211). E.N.Vedutanın fikrincə, ―İqtisadi siyasət dövlətin strateji 

vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün onun iqtisadiyyata müdaxiləsinin 

prinsiplərini göstərir‖ (5, səh. 9-10). L.İ. Abalkin isə dövlətin struktur siyasətini 

onun iqtisadi tədbirlər sistemi kimi nəzərdən keçirirdi (3, səh. 202).  

A.Ş.Şəkərəliyev dövlətin iqtisadi siyasətini iqtisadi qanunlardan istifadə, 

iqtisadi maraqların əlaqələndirilməsi əsasında təkrar istehsal prosesinin təşkili 

üçün cəmiyyətin həyata keçirdiyi tədbirlər sistemi kimi müəyyən edir (2, səh. 

32). Kərimov E.N. və Osmanov B.O. qeyd edirdilər ki, ―hökumətin iqtisadi 

siyasəti təsərrüfat subyektlərinin davranış norma və qaydalarının iqtisadi alətlər 

vasitəsilə tənzimlənməsidir‖ (1, səh. 427-428). 

İqtisadi siyasətin tərifləri nə qədər fərqli olsa da, əksər hallarda dövlətin 

iqtisadi siyasəti dedikdə, sahibkarlıq subyektlərinin, vətəndaşların və dövlət 

orqanlarının maraqlarının uyğunlaşdırılmasına yönəlmiş, sosial rifahın 

artırılması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər sistemi başa düşülür. Bu cür 

anlayışda dövlətin iqtisadi siyasəti təkrar istehsal prosesinin tərkib hissəsi kimi 

başa düşülür. İqtisadi siyasət dövlətin iqtisadi inkişafa müəyyən təsir tədbirləri 

vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da özünü iqtisadiyyatın strukturundakı 

dəyişikliklərdə təcəssüm etdirir.  

Bildiyimiz kimi, bazar iqtisadi sistemli ölkələrdə dövlətin iqtisadiyyatın 

fəaliyyətində rolu eyni deyildir. Dövlətin iqtisadiyyatda rolu onun iqtisadiyyata 

təsirinin miqyasına, forma və üsullarına, cəmiyyətin dövlətin iqtisadiyyata 

müdaxiləsini qəbul etmək və dəstəkləmək istəyinə görə fərqlənir. Bu fərqlər 

obyektiv maddi nizamın bir çox amilləri ilə, həmçinin müəyyən bir cəmiyyətə 

(mentalitet) xas olan ənənə və baxışların təsiri ilə bağlıdır. 

Beləliklə, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin ən inkişaf etmiş 

mexanizmi Qərbi Avropa ölkələrində (Fransa, Almaniya, Hollandiya, Avstriya, 

İspaniya), Yaponiyada, Asiya və Latın Amerikasının sürətlə inkişaf edən bir sıra 

ölkələrində təşəkkül tapmışdır. Dövlətin daha zəif iqtisadi funksiyaları ABŞ, 

Kanada, Avstraliyada inkişaf etmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, bu ölkələrdə 

dövlət iqtisadiyyatda, xüsusilə iqtisadi şəraitin pisləşdiyi, işsizlik və 

inflyasiyanın yüksək səviyyədə olduğu dövrlərdə mühüm rol oynayır. 

Fikrimizcə, bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu müxtəlif ölkələrin 

iqtisadi, mədəni, milli-tarixi inkişafının xüsusiyyətlərindən, bu ölkələrdə 

üstünlük verilən iqtisadi nəzəriyyələrdən asılı olmayaraq dövlətin iqtisadiy-

yatdakı rolu aşağıdakı ən mühüm iqtisadi funksiyalarla ifadə oluna bilər: 
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1. İqtisadi qanunvericiliyin işlənib hazırlanması, bazar iqtisadiyyatının səmə-

rəli fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradan hüquqi bazanın və sosial mühitin 

təmin edilməsi; 

2. Rəqabətə dəstək (xüsusi mülkiyyət hüquqlarının təmin edilməsi, 

antiinhisar tənzimlənməsi) verilməsi; 

3. İqtisadi dalğalanmalar şəraitində iqtisadiyyatın stabilləşdirilməsi, həmçinin 

iqtisadi artımın stimullaşdırılması; 

4. Bazar uğursuzluqlarının kompensasiyası (ictimai malların istehsalı, xarici 

təsirlərin tənzimlənməsi); 

5. Milli məhsulun strukturunun dəyişdirilməsi üçün resursların yenidən 

bölüşdürülməsi; 

6. Vətəndaşların müəyyən qruplarının sosial təminatlarının təmin edilməsinə 

yönəldilmiş gəlirlərin və maddi nemətlərin yenidən bölüşdürülməsi. 

Bu funksiyaların həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin 

müəyyən alətlərini nəzərdə tutur ki, onları iki qrupa bölmək olar: 

1. birbaşa tənzimləmə: inzibati tədbirlər (lisenziya və kvotalar, qiymətə 

nəzarət, iqtisadi qanunvericilik); birbaşa iqtisadi tənzimləmə (dövlət əmla-

kı, dövlət satınalmaları, müəssisə və regionların məqsədli maliyyələşdiril-

məsi, güzəştli kreditlər); 

2. dolayı tənzimləmə: fiskal siyasət; pul-kredit siyasəti (kredit, emissiya, 

monetar, valyuta və investisiya siyasəti); gömrük tarif sistemi; struktur 

siyasəti; iqtisadi artım siyasəti; sosial siyasət; proqramlaşdırma və 

proqnozlaşdırma. 

Müasir cəmiyyətdə dövlət bir tərəfdən bilavasitə ictimai məhsul 

istehsalçısı funksiyasını, eləcə də iqtisadiyyatın digər sahələri tərəfindən ictimai 

məhsul istehsalının təşkili funksiyasını özündə saxlayır. Bundan əlavə, həyata 

keçirilən dövlətin struktur siyasətinin vəzifəsi makroiqtisadi tənzimləmə 

vəzifələrindən əlavə həm özəl sahibkarlıq sahəsində, həm də cəmiyyətin bütün 

digər sahələrində ―oyun qaydaları‖nı müəyyən etmək (qanunların qəbulu) və 

onlara riayət olunmasına nəzarət etməkdir. 

Beləliklə, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin rolunun nəzərdən 

keçirilməsi perspektivi onun ―iqtisadi həyata‖ müdaxiləsi prinsipinə deyil, dövlət 

institutlarının sosial-iqtisadi proseslərə üzvi şəkildə daxil olması amilinə 

əsaslanır. Lakin hazırda bu cür daxil olma mexanizmi getdikcə mürəkkəbləşir ki, 

bu da həm məhsuldar qüvvələrin və elmi-texniki tərəqqinin artması, həm də 

müasir dünyada iqtisadi, sosial və siyasi proseslərin mürəkkəbləşməsi ilə 

əlaqədardır.  

Bu zaman dövlətin rolunun artırılması prosesi sadəcə olaraq kəmiyyət 

xarakteri daşımır. Burada söhbət bu rolun transformasiyası və keyfiyyətcə 

modifikasiyasından, eləcə də dövlətin digər iqtisadi aktyorlarla qarşılıqlı 

əlaqəsinin xarakterinin dəyişməsindən gedir. Eyni zamanda dövlətin 

iqtisadiyyatdakı rolu və dövlətin iqtisadi siyasətinin mahiyyəti haqqında nəzəri 

cəhətdən yenidən düşünülür. 

Hazırda dövlətin təhsil, elm, ətraf mühitin mühafizəsi, səhiyyə, o cümlə-

dən sosial siyasətin digər sahələrində fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni səviyyəyə 

yüksəlir. ―Oyun qaydaları‖nın müəyyən edilməsi və onlara riayət olunmasına 

nəzarətin dövlət funksiyası dəyişir və getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. 
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Təhlükəsizliyin təmin edilməsi və milli maraqların qorunması kimi ənənəvi 

funksiyalar da mühüm dəyişikliklərə məruz qalır. 

Hazırda ÜDM-nin və əmək məhsuldarlığının artım tempi, adambaşına 

düşən ÜDM-nin həcmi, işsizlik və inflyasiyanın səviyyəsi kimi iqtisadi 

göstəricilər həm iqtisadiyyatın və ölkənin inkişaf nəticələrini, həm də dövlətin 

işinin səmərəliliyini operativ və kifayət qədər asanlıqla qiymətləndirməyə imkan 

verir. Lakin müasir şəraitdə yalnız iqtisadi göstəricilərə və nəticələrə diqqət 

yetirməklə təhlilin aparılması yetərli deyildir. Bu xüsusilə son onilliklərə xas 

olan keyfiyyət dəyişikliklərinin qiymətləndirilməsi zamanı özünü biruzə verir. 

Milli təsərrüfatın təkrar istehsalının strukturunda insanın rolu və yerinin və 

buna uyğun olaraq insan yönümlü fəaliyyət sahələrinin yerinin kökündən 

dəyişdiyi müasir iqtisadiyyatda istər-istəməz səmərəliliyin sosial-iqtisadi 

meyarları ön plana çıxır. Bu baxımdan ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin 

keçmiş sədri A.Qreenspanın 90-cı illərin sonunda qeyri-korporativ sektorda 

əmək məhsuldarlığının səviyyəsinin 1985-ci ilin müvafiq səviyyəsindən yuxarı 

olmadığını qeyd edən açıqlaması xeyli maraqlıdır. A.Qreenspaya görə, ―rəsmi 

məlumatlarda uzun illərdir ki, tibb, hüquq və biznes xidmətləri kimi sahələrdə 

əmək məhsuldarlığında azalmanın müşahidə olunduğu qeyd olunur. Lakin 

A.Greenspanın fikrincə, bu məlumatlar sadə müşahidələrlə ziddiyyət təşkil edir. 

Belə ki, Amerika iqtisadiyyatında ilk növbədə texnoloji innovasiyaların səbəb 

olduğu struktur dəyişiklikləri məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə artmasına 

səbəb olur‖ (9). 

Xüsusilə, xidmət sektorunda əmək məhsuldarlığının artımının sürətlənməsi 

kompüter texnikasının, rabitə və ofis texnikasının, proqram təminatının böyük 

axınına dair məlumatlar ilə sübut olunur. 2001-ci ildə əsas fondların tərkibində 

bu cür avadanlıqların xüsusi çəkisinin yüksək olduğu 10 sənaye sahəsindən 

səkkizi xidmət sahəsi idi. Burada əsas kapitalın dəyərinin 38%-i hüquqi 

xidmətlərin, 31%-i topdansatış xidmətin, 30%-i biznes xidmətlərinin, 26%-i 

təhsilin, o cümlədən maliyyə, sığorta, pərakəndə satış, səhiyyə xidmətlərinin 

payına düşür. 

Bütün bunlar bizə belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, müasir şəraitdə 

uçot və kəmiyyət meyarları deyil, keyfiyyət meyarları tətbiq etmək lazımdır. 

Eyni zamanda, dövlətin fəaliyyətinin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin meyarı təkcə 

ədalətli ―oyun qaydalarının‖ təmin edilməsi deyil, eyni zamanda rəqabətin və 

bazar iştirakçılarının bərabərliyinin dəstəklənməsi və nəticədə iqtisadi fəaliyyət 

göstəricilərinin artırılması olmalıdır. Dövlətin fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi üçün əsas əhəmiyyət kəsb edən meyar ölkədə sosial 

məqsədlərin, xüsusən də iqtisadi göstəricilərdə dərhal əks olunmayan, lakin 

gələcək sabit və səmərəli artım üçün zəmin yaradan məqsədlərin təmin edilmə 

dərəcəsidir. 

Müasir sənayeləşmiş ölkələrdə dövlətin fəaliyyətinin səmərəlilik meyarı 

cəmiyyətin dövlət tərəfindən göstərilən xidmətlərə olan tələbatının 

ödənilməsidir. Dövlətin fəaliyyətində sosial komponentin gücləndirilməsi, öz 

növbəsində, bütün iqtisadi subyektlərə - iri korporasiyalardan tutmuş ayrı-ayrı 

şəxslərə qədər ehtiyacdır. Şirkətlər ixtisaslı və sağlam kadrların sabit axınının 

təmin edilməsində, buna görə də təhsilin, səhiyyənin və ətraf mühitin 

mühafizəsinin inkişafında maraqlıdırlar. Fiziki şəxslər və ya fərdlər, öz 
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növbəsində, keyfiyyətli təhsil və tibbi xidmət almağa çalışırlar ki, bu da həyat 

keyfiyyətinin və öz bilik və bacarıqlarını həyata keçirmək imkanlarının 

artmasına səbəb olur. 

Beləliklə, müasir şəraitdə cəmiyyətin maddi nemətlərlə təminatı ilə bağlı 

dövlətin həll etməli olduğu vəzifələrin həcmi və mürəkkəbliyi əhəmiyyətli 

dərəcədə artır. Eyni zamanda, analoji dəyişikliklər iqtisadiyyatın digər 

sferalarında və ictimai həyatın sahələrində də baş verir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, dövlətin funksiyaları yalnız məhsul istehsalı 

ilə məhdudlaşmır. Dövlət bütün iqtisadi proseslərin həm makro, həm də mikro 

səviyyədə tənzimlənməsini təmin edir. Dövlət həm birbaşa büdcə qərarlarına, 

həm də iqtisadiyyatın bütün sahələrinin fəaliyyətinə vasitəçilik edən ən 

mürəkkəb hüquqi və təşkilati infrastrukturun yaradılmasına cavabdehdir. Eyni 

zamanda, ictimai əmək bölgüsünün artması, istehsalın ixtisaslaşması və 

şaxələndirilməsi ilə bağlı obyektiv proseslər həm bütün təkrar istehsal 

prosesinin, həm də idarəetmə obyektlərinin özünün mürəkkəbləşməsinə gətirib 

çıxarır. 

Kompüter və informasiya texnologiyalarının tətbiqi elementlərin və 

qarşılıqlı əlaqələrin kəmiyyət artımına və müvafiq olaraq sosial və iqtisadi 

strukturların mürəkkəbliyinin artmasına səbəb olur. Bundan əlavə, bəşəriyyətin 

ətraf mühitə texnogen təsiri artır ki, bu da qlobal problemlərin yaranmasına 

gətirib çıxarır və onların həlli yollarının və mexanizmlərinin axtarışını zəruri 

edir. Müasir dünyada qarşılıqlı əlaqə və asılılığın güclənməsi, eyni vaxtda həll 

olunan vəzifələrin çoxluğu dövlətin məsuliyyət dərəcəsini görünməmiş 

səviyyəyə qaldırır. 

Müasir dövlətlər ekoloji problemləri, texnogen fəlakətlərdən və təbii 

fəlakətlərdən müdafiəni, müharibələrin, milli və dini münaqişələrin qarşısının 

alınmasını əhatə edən bir çox irimiqyaslı problemləri həll etməyə çalışırlar. 

Qeyd edək ki, təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsi aktual iqtisadi 

problemlər ilə bağlıdır. Məsələn, enerji resursları ilə təminat bütün ölkələrdə ən 

aktual və həlli çətin olan problemlərdən biridir. 

Müasir dövlətlər, həmçinin qeyri-istehsal sahələrinin fəaliyyətinin səmərəli 

təşkili, əhalinin sosial müdafiəsinin təşkili, milli iqtisadi təhlükəsizliyin və 

rəqabət qabiliyyətliliyin təmin edilməsi problemlərini həll etməyə çalışırlar. 

Sonuncu qeyd etdiyimiz müasir şəraitdə beynəlxalq rəqabətin əhəmiyyətli 

dərəcədə kəskinləşməsi ilə bağlıdır. 

Hazırda beynəlxalq və daxili təhlükəsizliyin təmin edilməsində qlobal 

terror təhlükəsinə qarşı mübarizədə dövlətin rolu kəskin şəkildə artmışdır. 

Təhlükəsizliyin təmin edilməsi faktiki olaraq ölkənin rəqabət qabiliyyətinin 

qorunub saxlanılmasının əks tərəfinə çevrilmişdir. Çünki bu funksiyaların hər 

ikisi dövlətin milli maraqları qorumaq üzrə ənənəvi funksiyasından irəli gəlir. 

Bu şəraitdə iqtisadiyyatın dövlət idarəçiliyinin köhnə üsullarının yararlığı 

məsələsi tamamilə aydındır. E.Qaydarın qeyd etdiyi kimi, ―dövlətin fəaliyyətinin 

artırılması imkanlarının məhdud olması faktının dərk edilməsi postindustrial 

dünya üçün xarakterik olan institusional dəyişikliklər fonunda xüsusilə vacibdir‖ 

(6, səh. 23). Dövlət cəmiyyətdə baş verən bütün müxtəlif proseslərə birbaşa 

nəzarət edə bilməz, lakin buna baxmayaraq, onun rolu və yekun nəticələrə görə 

məsuliyyəti nəinki azalmır, hətta artır. 
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Bu şəraitdə iqtisadi tənzimləmənin dolayı üsullarının üstünlük təşkil 

etməsinə keçid yolu ilə dövlət təsir üsullarının transformasiyası baş verir. Bu 

zaman dolayı tənzimləmə üsulları adı altında, təkcə vergi, pul-kredit və valyuta 

siyasəti tədbirləri deyil, həm də bütün təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin 

maksimum səmərəliliyini təmin etmək üçün təşkilati və institusional mühitin 

yaradılmasına yönəlmiş dövlət tədbirlərinin bütün kompleksi başa düşülür.  

V.Varnavskinin qeyd etdiyi kimi, ―dövlətin ictimai institut kimi rolu 

azalmır, əksinə fərqli, daha çoxşaxəli olur, dövlətin iqtisadiyyata təsirinin 

müxtəlif alətləri və mexanizmlərinin birləşdirilməsini, müxtəlif iqtisadi agentlərə 

və problemlərə differensial yanaşmanı tələb edir‖ (4).  

Bu cür dəyişiklik daha çox informasiyanın rolunun kəskin artması ilə bağlı 

istehsalın maddi-texniki bazasında baş verən dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu gün 

iqtisadiyyatın bir çox sahələri təzə (və ya yeni) informasiya axını olmadan 

mövcud ola bilməz. Burada parantez açaraq bir faktı qeyd edək ki, etibarlı 

informasiya təminatı həmişə dövlətin ən mühüm vəzifələrindən biri olmuşdur. 

Bu təkcə etibarlı dövlət statistikasının təmin edilməsinə deyil, həm də özəl 

müəssisələrin maliyyə və ətraf mühitə dair hesabatları üçün qayda və qanunların 

və belə hesabatların etibarlılığını təmin edən mexanizmlərin yaradılmasına 

aiddir. Hazırda dövlətin bu funksiyası aşağıda qeyd olunan səbəblərə görə xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir: 

- Birincisi, ABŞ-ın (Enron, WorldCom) və Avropanın ən iri korporasiya-

larında baş vermiş iflaslar mövcud maliyyə hesabatları sistemlərinin 

natamamlığını açıq şəkildə nümayiş etdirdi. Qeyd edək ki, məhz bu 

baxımdan maliyyə hesabatları sistemində islahatların aparılmasında, 

korporativ idarəetmənin yeni standartlarının müəyyən edilməsində və 

onlara riayət olunmasına nəzarətdə aparıcı rol dövlətə məxsus olmalıdır; 

- İkincisi, müasir şəraitdə bazarların və birjaların fəaliyyətində informasiya 

xüsusi rol oynayır. Bu nöqteyi-nəzərdən informasiya maliyyə bazarlarının 

fəaliyyətinin bütün əsas modellərinə daxil edilməlidir. 

Təbii ki, dövlət bütün daxil olan məlumatların keyfiyyətini və etibarlılığını 

birbaşa təmin etmək iqtidarında deyildir. Bununla belə, iqtisadiyyatın normal 

fəaliyyəti üçün onun məsuliyyəti bütün bazar iştirakçılarına, səhmdarlara və 

kənar müşahidəçilərə lazımi məlumatı əldə etmək imkanı verən təşkilati, 

qanunvericilik və institusional strukturların yaradılması və saxlanılmasıdır.  

Son olaraq qeyd edək ki, dövlətin funksiyalarının mürəkkəbləşməsi ilə 

əlaqədar olaraq dövlətin təsirini tələb edən problemlərin miqyası da artır. Bu 

baxımdan yeni maliyyə mənbələri ilə yanaşı, qeyri-maliyyə resurslarının - 

təşkilati, kadr, intellektual resursların axtarışı zərurəti yaranır və iqtisadiyyatın 

qloballaşması kimi dəyişən xarici amillər fonunda bu problem daha da 

mürəkkəbləşir. 

Nəticə 

Məqalədə tərəfimizdən aparılan araşdırmanın nəticəsi olaraq dövlətin 

iqtisadi funksiyalarının təkamülü probleminə fərdi yanaşmamız əsaslandırıl-

mışdır. Yanaşmamızın məntiqi nəticəsi aşağıdakı metodoloji prinsiplərdən 

ibarətdir:  
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a) bütün sahələr və funksiyalar üzrə dövlətin iqtisadi siyasətində sosial 

komponentin və bununla bağlı sosial hədəflərin müəyyənləşdirilməsinin 

əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilməsi zərurəti; 

b) iqtisadi artıma, davamlılığa və sosial-iqtisadi inkişafın tarazlığına həlledici 

təsir göstərən mühüm struktur dəyişikliklərinin nəticəsi olacaq 

iqtisadiyyatın strateji idarə edilməsinə vurğu; 

c) milli layihələrdən və müxtəlif məqsədli proqramlardan konkret icra 

formaları və mexanizmləri kimi istifadə etməklə, ölkənin iqtisadi 

inkişafının proqnozlaşdırılması, strateji planlaşdırılması və resurslarla 

təminatı rolunun artırılması; 

d) iqtisadi siyasətin və onun sosial komponentlərinin regional və bələdiyyə 

səviyyələrində əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsi; 

e) kadr siyasətini və idarəetmə orqanlarının strukturunu təkmilləşdirməklə 

dövlət idarəçiliyinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ, ФАРМАН РАСУЛОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье исследуется роль государства в экономике в контексте новых 

экономических отношений, рассматриваются различные подходы экономистов в этом 

отношении и определяются экономические функции, отражающие роль государства в 

экономике. 

В научной статье, также анализируется влияние глобализации на регулирующую 

функцию государства, приводятся методологические принципы совершенствования 

экономических функций государства. 

Ключевые слова: глобализация, экономическая политика, структурная политика 

государства, государственное регулирование, экономические функции государства. 
 

SUMMARY 

JEYHUN MAHMUDOV, FARMAN RASULOV 

DIRECTIONS OF IMPROVING THE ECONOMIC FUNCTIONS OF THE STATE IN 

THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

The article examines the role of the state in the economy in the context of new economic 

relations, considers the different approaches of economists in this regard, and identifies the 

economic functions that reflect the role of the state in the economy. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

22 

The scientific article also analyzes the impact of globalization on the regulatory function 

of the state, gives methodological principles for improving the economic functions of the state. 

Keywords: Globalization, economic policy, structural policy of the state, state regulation, 

economic functions of the state. 
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                      ĠQTĠSADĠ ARTIMIN YARADILMASINDA ĠNVESTĠSĠYALARIN ROLU 

 

Məqalədə investisiya anlayıĢı, onun mahiyyəti və məzmunu, iqtisadi artımın 

yaradılmasında investisiyaların rolu mövzusu əhatə olunmuĢdur.  

Qeyd olunur ki, makroiqtisadi səviyyədə yanaĢıldıqda, davamlı inkiĢaf Ģəraitində ölkənin 

prioritet sahələrinə qoyulan xərclərin çox hissəsi investisiyalarla birbaĢa bağlıdır.  

Daxili və xarici investisiyaların artması və azalması məcmu tələbə təsir edərək, ölkə 

iqtisadiyyatında məhsul istehsalının həcminə və xidmətlər buraxılıĢına, eləcə də bunlarla üzvü 

bağlı olan məĢğulluğun səviyyəsinin artma və azalma tempinə ciddi təsir göstərir.  

Göstərilir ki, səmərəli investisiya qoyuluĢu ölkə ərazisi hüdudlarında kapital yığımına 

Ģərait yaradır, ölkədə istehsal həcmi artır, mal və xidmətlər buraxılıĢı yüksələn xətlə inkiĢaf edir 

ki, nəticədə ölkə iqtisadiyyatında davamlı inkiĢaf üçün zəmin yaranır. 

AraĢdırmaların nəticəsi olaraq qeyd olunur ki, investisiya qoyuluĢlarının həcm və 

strukturunun tənzimlənməsi ilə iqtisadi inkiĢafın artım tempini və proporsiyalarını tənzimləmək 

mümkündür. 

Açar sözlər: Ġnvestisiya, makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat,yönəltmə,ÜDM. 

 

                                       1.GiriĢ 

―İnvestisiya‖ dedikdə, mənfəət və sosial səmərə əldə etmək məqsədilə 

təsərrüfat subyektlərinin inkişafını təmin etməyə yönəldilən maliyyə vəsaitləri, 

maddi və qeyri-maddi (intelektual) sərvətlərin məcmusu başa düşülür. Geniş 

mənada semantikada dilimizə çevrildikdə ―yönəltmə‖, ―geyindirmə‖ mənasını 

verən ―investisiya‖ anlayışı, iqtisadi kateqoriya kimi gələcək dövrdə risklər 

nəzərə alınmaqla, qoyulan sərmayədən əlavə gəlir götürmək məqsədilə vəsaitlər 

üzərində sərəncam hüququnu qarşı tərəfə verməklə, müəyyən vaxt ərzində 

itirilməsi nəzərdə tutulur. İnvestisiya fəaliyyəti dedikdə, dövlətin, hüquqi 

şəxslərin və ayrı-ayrı vətəndaşların qoyulan investisiyaları səmərəli reallaşdır-

maq məqsədilə tədbiq olunan praktiki fəaliyyətlərin məcmusu başa düşülür. Belə 

bir fəaliyyətin səmərəli həyata keçirilməsinin təmin olunmasına nail olmaq üçün 

nəzərə almaq lazımdır ki, qoyulmuş maddi və maliyyə vəsaitləri uzun müddətli 

dövrdə istifadə olunacağı nəzərdə tutulmuşdur(10). 

İnvestisiya məqsədilə qoyulan vəsaitlərin miqdarı öncədən məlum olduğu 

halda, gazanılacaq sərmayə əvvəlcədən məlum olmur. İngilis iqtisadçısı, 

neoklassik məktəbin yaradıcısı A.Marşall yazırdı ki, ―müdrik adam öz 

vəsaitlərini onun bütün təyinatları:-indiki və gələcək təyinatları üzrə elə 

bölüşdürür ki, onlar hər bir halda eyni son hədd faydalılığına malik olsunlar (7). 

Davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında, ölkədə geniş təkrar istehsal 

prosesinin səmərəliliyinin artırılmasında, eləcə də mövcud iqtisadi sistemdə 

iqtisadi fəaliyyət sahələrinin (makro, mikro, mezo və meqo iqtisadi 

səviyyələrdə) səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsində, ölkədə iqtisadi artımın 
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yaranmasında sosial-iqtisadi sahələrə müxtəlif mənbələr hesabına investisiya 

qoyuluşunun mühüm əhəmiyyəti vardır. 

2.Makroiqtisadi sahələrə investisiya qoyuluĢunun mahiyyəti 

 Neokeynsçi məktəbin irəli sürdüyü iqtisadi-nəzəri müddəaları da nəzərə 

alsaq, görərik ki, iqtisadiyyatın uzunmüddətli dövrdə inkişafının təmin olunması 

ayrı-ayrı iqtisadi sahələrə investisiya qoyuluşundan birbaşa asılıdır.  

Eyni zamanda investisiya qoyuluşu hesabına yeni-yeni milli iqtisadi 

sahələrin yaradılması, mövcud istehsal sahələrin struktur baxımdan yenidən 

qurulması, texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən istifadə olunması, məşğulluğun 

təmin olunması, gəlir səviyyəsinin artırılması və s. kimi həlli vacib problemlər 

aradan qalxır. 

Makroiqtisadi səviyyədə yanaşıldıqda, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

davamlı inkişaf şəraitində ölkənin prioritet sahələrinə qoyulan xərclərin çox 

hissəsi investisiyalarla birbaşa bağlıdır. Ona görə də daxili və xarici 

investisiyaların artması və azalması məcmu tələbə təsir edərək, ölkə 

iqtisadiyyatında məhsul istehsalının həcminə və xidmətlər buraxılışına, eləcə də 

bunlarla üzvü bağlı olan məşğulluğun səviyyəsinin artma və azalma tempinə 

ciddi təsir göstərir. Eyni zamanda səmərəli investisiya qoyuluşu ölkə ərazisi 

hüdudlarında kapital yığımına şərait yaradır, ölkədə istehsal həcmi artır, mal və 

xidmətlər buraxılışı yüksələn xətlə inkişaf edir ki, nəticədə ölkə iqtisadiyyatında 

davamlı inkişaf üçün zəmin yaranır. 

Göründüyü kimi ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiya ölkədə iqtisadi 

artımın yaradılmasının başlıca şərti, onun reallaşdırılması isə iqtisadi artımın 

təkanverici gücü, əsas tənzimləyici qüvvəsidir. Başqa sözlə, ölkədə iqtisadi artım 

sosial-iqtisadi sahələrə qoyulan investisiyalar hesabına, mövcud istehsal 

güclərinin artması əsasında həyata keçirilir. Beləliklə, ölkəyə qoyulan 

investisiyalar qısa zaman kəsiyində məcmu tələbin, uzun zaman ərzində isə 

məcmu təklifin yüksəlməsinə təsir göstərir. 

Araşdırmalar göstərir ki, davamlı iqtisadi inkişaf şəraitində ölkə 

iqtisadiyyatında aparılan struktur dəyişikliklər iqtisadi sahələrə qoyulan 

investisiyaların istiqaməti ilə birbaşa bağlıdır. Belə ki, daha çox investisiya 

yönəldilən sahənin inkişaf sürəti, nisbətən az investisiya qoyulan sahəyə nəzərən 

daha yüksək templi olur. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi sahənin 

inkişafı təkcə investisiya qoyuluşundan asılı deyildir, bu həm də iqtisadi sahənin 

fondtutumlu olması ilə də qarşılıqlı əlaqədədir. Belə ki, qoyulan investisiyalar 

yüksək fondtutumlu sahələrə nisbətən, aşağı fondtutumlu sahələrdə daha çox 

məhsul artımına gətirib çıxarır. 

Ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, bazaar iqtisadiyyatı şəraitində 

investorlar, yalnız gəlir gətirən sahələrə yatırım qoymağa üstünlük verirlər. 

Mənfəət əldə etmək, gəlir götürmək investorlar üçün başlıca stimul verən, 

investisiya qoyuluşunun yönünü müəyyənləşdirən mühüm amildir. 

İnvestisiya qoyuluşu iqtisadiyyatın sabitləşməsinin və perspektiv 

inkişafının əsas vasitələrindən biri kimi çıxış edir, ölkədə ümumi kapitalı artırır, 

iqtisadi səmərəliliyi yüksəldir, bütövlükdə isə, rəqabətqabiliyyətli milli 

iqtisadiyyatın formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 

3.Davamlı inkiĢafa investisiya qoyuluĢunun istiqamətləri. 
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Davamlı inkişaf şəraitində ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalar iki 

istiqamətdə həyata keçirilir. Birinci istiqamət maddi cəhətdən hiss oluna bilən 

aktivlər, məsələn torpaq, avadanlıq, zavodlara investisiyalar formasında olmaqla 

real investisiyalar, ikinci isə kağız üzərində yazılmış kontraktları, məsələn, adi 

səhmləri və istiqrazları əks etdirməklə maliyyə investisiyaları adlanır. İqtisadi 

cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə ən çox real investisiyalar, iqtisadi cəhətdən 

kifayət qədər inkişaf etmiş ölkələrdə isə maliyyə investisiyaları üstünlük təşkil 

edir.Nəzərə almaq lazımdır ki, investisiya qoyuluşlarının bu qaydada 

təsnifləşdirilməsi və uçotunun bu cür aparılması dövlətin investisiya siyasətinin 

işlənib hazırlanması zamanı maliyyə sektoru ilə real sektorun qarşılıqlı 

əlaqələrinin öyrənilməsi və investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi, 

mənbələrinin qiymətləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkənin ÜDM-də investisiya xərcləri aşağıdakı 

kimi qruplaşdırılır:-əsas kapitala investisiya (adətən məcmu investisiya 

qoyuluşlarının 70-80 faizi), mənzil tikintisinə investisiya (məcmu investisiya 

qoyuluşlarının 15-25 faizi) və ehtiyatların artırılmasına (məcmu investisiya 

qoyuluşlarının 3 faizindən çox olmur, adətən ümumi investisiyanın təqribən 1 

faizi) investisiya qoyuluşları daxil edilir. 

Ölkə ərazisində resursların ehtiyat həcmi kifayət qədər olmadıqda və ya 

resurslar azalarsa, bu zaman ümumi daxili məhsulun artımı aşağı düşür. Bu isə 

investisiya qoyuluşunun aşağı düşdüyünün göstəricisidir. İnvestisiya qoyuluşu 

xərclərinə həm istehlak olunan kapitalın dəyər göstəricisi, həm də kapitalın artım 

göstəricisi daxildir. Ölkə iqtisadiyyatında istifadə olunan kapitalın həcmi qədər 

iqtisadi sahələrə investisiya yonəldilməsi sadə təkrar istehsalın yaranmasına 

səbəb olursa, istehsal prosesində istehlak edilmiş kapitaldan əlavə xərclərin 

çəkilməsi isə geniş təkrar istehsal prosesinin baş verməsi ilə nəticələnir. İstehsal 

prosesinə yönəldilən əlavə investisiya xərcləri xalis investisiya adlanır. Davamlı 

inkişaf şəraitində ölkədə, məhz, xalis investisiya xərclərinin həcminin artımı 

iqtisadi artımın təmin olunmasına və ÜDM-in artımına səbəb olur. 

Əsas fondların yaradılması və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın 

inkişafına investisiya yönəldilməsi kapital qoyuluşu formasında həyata keçirilir 

(8). Kapital qoyuluşu real investisiyaların əsas hissəsini təşkil edir.  

İnvestisiya qoyuluşuna tikinti-quraşdırma işlərinə, müxtəlif maşın və 

avadanlıqların, əsas fondlara aid olunan alət və inventarların alınmasına, tikinti 

obyektlərinin layihələndirilməsi ilə əlaqədar olan geoloji-kəşfiyyat, axtarış və 

gələcək tikintinin əsaslandırılmasına, tikinti üçün torpaq sahəsinin ayrılması, 

tikilən müəssisə üçün kadrların hazırlanması və onun idarə heyətinin 

saxlanılmasına sərf edilən məsrəflər aid edilir.  Qeyd edilənlərin investisiya 

qoyuluşunda payı onun texnoloji strukturunu yaradır. İnvestisiya mühitində 

maşın və mexanizmlərə çəkilən xərclərin nisbəti çoxaldıqca investisiya 

qoyuluşlarının səmərəliliyi də artır. Çünki investisiyalar hesabına daha çox 

məhsul istehsal etmək mümkün olur ki, bu zaman buraxılan məhsul vahidinə 

düşən investisiya xərcləri azalır. Nəzərə almaq lazımdır ki, investisiya 

qoyuluşlarının texnoloji quruluşuna elmi-texniki yeniliklərlə birlikdə, maliyyə 

vəsaiti yönəldilən sahənin xüsusiyyətləri də təsir göstərir. Ona görə də 

investisiya qoyuluşu zamanı ayrı-ayrı sahələrə qoyulan investisiyaların texnoloji 

strukturunu biri-birindən fərqləndirmək lazımdır. 
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Davamlı inkişafın təmin olunması məqsədilə iqtisadiyyata yönəldilən 

maliyyə vəsaitləri və ya kapital qoyuluşu yeni tikinti sahələrinə, diversifikasiya 

məqsədi ilə yeni fəaliyyət sahələrinin yaradılması və inkişafına, istehsal müəssi-

sələrinin rekonstruksiyasına, müəssisələrin texniki imkanlarının artırılmasına 

qoyulan məsrəflərin məcmusunu özündə ehtiva edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin iqtisadi inkişafının qarşısında duran 

vəzifələrdən asılı olaraq kapital qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyi əsas fondların 

təkrar istehsal formalarından hansına  üstünlük verilməsindən əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. Belə ki, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı nəticəsində istehsalın 

texniki-iqtisadi səviyyəsinin yüksəldilməsinə zərurətlə əlaqədar intensiv amillər 

hesabına istehsalın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti artmışdır. Mövcud poten-

sialın istifadə səmərəliliyinin, istehsal güclərinin istifadə səviyyəsinin artırılması 

zəruriliyini   nəzərə  almaqla,  mövcud müəssisələrin texniki cəhətdən yenidən 

qurulması və rekonstruksiyası investisiyanın nisbətən az xərcli üsuludur (2). 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, yalnız texniki yenidənqurma və rekonstruk-

siya yolu ilə ölkədə iqtisadi artımın yüksək tempinə və iqtisadiyyatın texniki-

iqtisadi səviyyəsinin artırılmasına nail olmaq mümkün deyildir. Iqtisadi inkişafın 

yüksək tempinə nail olmaq üçün yeni müəssisələrin yaradılması zəruridir. Bu 

baxımdan, kapital qoyuluşlarının təkrar istehsal qurluşunun iqtisadi inkişaf 

məqsədlərindən asılı olaraq optimalaşdırılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır(3). 

Çox zaman praktiki fəaliyyətdə investisiyalar birbaşa və portifel 

investisiyalar kimi də təsnifləşdirilir. Bəzi iqtisadçılar birbaşa investisiyanı real 

aktivlərin əldə edilməsinə, istehsal vasitlərinin yaradılmasına çəkilən xərcələr 

kimi, yəni bilavasitə real kapital yaradan investisiya kimi, portifel investisiyaları 

isə qiymətli kağızların alınması formasında investisiya kimi qəbul edirlər (4). 

Hazırda Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi də xarici investisiya 

qoyuluşlarını birbaşa və portifel investisiyalara bölərək bu yanaşmadan istifadə 

edir. Fikrimizcə, bu düzgün yanaşma deyildir. Belə ki, birbaşa investisiya 

yaradılan və ya investorun iştirak etdiyi müəssisədə onun idarə edilməsinə təsir 

etmək imkanı verir, portifel investisiya isə belə təsirə imkan vermir. Bu 

investorun müəssisənin nizamnamə kapitalındakı (səhmdar cəmiyyətlərdə adi 

səhmlərin ümumi sayında) payı ilə müəyyən olunur. Investorun nizamnamə 

kapitalındakı payının müxtəlif vəziyyətlərdə müəssisə üzərində nəzərət 

səviyyəsinə müxtəlif şəkildə təsir göstərməsinə baxmayaraq, müasir dövürdə 

əksər ölkələrdə birbaşa investisiya ilə portifel investisiyanın sərhədi 10 faiz 

səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Yəni müəssisənin nizamnamə kapitalının 10 

faizindən çoxuna sahib olmaqla nəticələnən investisiya qoyuluşları birbaşa 

investisiyaya, 10 faizdən aşağı paya sahib olmaqla nəticələnən isə portifel 

investisiyasına aid edilir. Investisiya qoyuluşlarının birbaşa və portifel 

investisiyalara bölünməsinin dövlət tənzimlənməsi baxımından praktiki 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bu bölgüdən ölkədə antiinhisar tənzimlənməsində 

səmərəli istifadə oluna bilər(5). 

İqtisadi sahələrin investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına fəal təsir edən 

iqtisadi amillərlə bağlı biri-birindən fərqli yanaşmalar meydana gəlmişdir. Belə 

ki, klassik nəzəriyyədə iqtisadiyyata yönəldilən investisiyaların həcmi faiz 

dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Bu kimi investisiya qoyuluşunun mənbəyi isə 

qənaətçillikdir. Qənaət və investisiya biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və biri-
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birini tamamlayan  iqtisadi kateqoriyadır. Qənaət özlüyündə potensial investisiya 

üçün mənbə rolunu oynadığı kimi, investisiya da öz növbəsində qənaətin 

reallaşdırılmış hissəsidir. 

Klassiklərin fikrincə, əgər insanlar qazanmış olduqları sərvətin bir 

hissəsini mənimsəməyib qənaətlə saxlasalar, heç də bu sərvətin uzun müddət 

saxlanılmasına cəhd etmirlər, əksinə müəyyən vaxt ərzində həmin vəsaitdən gəlir 

götürməyi düşünürlər. Lakin faiz dərəcəsi artmış olarsa, qənaət edilmiş sərvətin 

həcmi də yüksələr, əksinə faiz dərəcəsi aşağı düşərsə saxlanılan sərvətin həcmi 

də azalmış olar. 

İqtisadi inkişafda iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların həcmi mənfəət 

norması ilə faiz dərəcəsinin nisbətində müəyyən edilir.Mənfəət həddi faiz 

dərəcəsindən artıq olarsa, o zaman qənaət edilmiş sərmayələrin borc olaraq 

istifadə olunmasına tələb yaranır, əks təqdirdə bu vəsaitlər sahibkar tərəfindən 

təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməyəcəkdir. Bunu nəzərə alaraq, klassiklər 

ölkədə investisiya  və qənaətin miqdarının faiz dərəcəsindən asılı olduğunu 

göstərirlər. 

Klassiklərin nümayəndəsi D.Rikardo əsərlərində qeyd edir ki, ölkədə 

məcmu məhsul həmişə istehlaka doğru yönəlir. Qənaət isə onu ifadə edir ki, 

məcmu məhsulun əhmiyyətli hissəsi dəyərin təkrar istehsalı ilə məşğul olanlar 

tərəfindən istehlak olunur. Bu isə belə deməyə əsas verir ki, klassiklər ölkədə 

qənaətin investisiyaya bərabər tutulduğunu qəbul edirdilər. 

C.Keynis tərəfindən irəli sürülən nəzəriyyəyə görə investisiya xərcləri də 

ümumi xərclərin tərkib hissəsi olduğundan iqtisadi inkişafın əsas amillərindən 

biri kimi qəbul edilməlidir. Klassik nəzəriyyədən fərqli olaraq keynisçi 

nəzəriyyədə qənaət ümumi milli gəlirdən, investisiya isə faiz dərəcəsindən və 

mənfəət normasından asılı hesab edilir. İnvestisiyaların artım dinamikası 

multiplikativ səmərə yaradır, nəticədə ölkədə bu artımdan çox əlavə tələb 

yaranır. 

Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyalar avtonom və törəmə 

investisiyalara bölünür. Avtonom investisiyalara milli gəlirin dəyişməsindən 

asılı olmayaraq qoyulan investisiyalar aid edilir. Buraya dövlət investisiya 

qoyuluşları, ixtiralar, zövqlərin dəyişməsi və s. ilə əlaqədar həyata keçirilən 

investisiya qoyuluşları aid edilir. 

 Törəmə investisiyalara gəlirlər səviyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar olan 

investisiyalar aid edilir. Elmi-texniki tərəqqinin və istehsal amilərin qiymətinin 

müəyyən səviyyəsində müəyyən həcmdə məhsulun istehsalı üçün zəruri olan 

investisiya qoyuluşularının həmin məhsulun həcminə olan nisbətinin sahibkarlar 

tərəfindən normal hesab edilən səviyyəsi mövcud olur. Məsələn, ölkədə mövcud 

texniki səviyyədə və istehsal amillərinin qiymətinə müvafiq olaraq il ərzində 

istənilən istehsal məhsulu üçün nə qədər investisiya qoyuluşunun lazım gəldiyi 

müəyyən edilə bilər. 

 Bu baxımdan, ölkədə tələbin artımını təmin etmək üçün firmalar özlərinin 

istehsal gücünü artırmaq məqsədilə məhsul istehsalı həcminin investisiya 

qoyuluşlarına olan normal nisbəti ilə, yəni akseleratorla müəyyən olunan 

investisiya qoyuluşları həyata keçirəcəklər. Digər tərəfdən, firmalar investisiya 

qoyuluşu haqqında qərarı bazar konyukturu haqqında məlumatlar əsasında qəbul 

edirlər. Belə ki, əgər bazarda tələb artırsa və müəssisənin istehsal gücü bu tələbi 
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ödəmək səviyyəsində deyilsə, onda əlavə investisiya qoyuluşu həyata keçirilə 

bilər. Lakin sahibkar investisiya qoyuluşunu həmişə tələb artdıqda deyil, yalnız 

bu tələbin sabitliyinə inam yarandıqda həyata keçirir. Buna görə də, investisiya 

qoyuluşunun həcmini aşağıdakı düsturla ifadə etmək olar(10). 

It = v (Yt-1 – Yt-2) 

Burada, v – akseleratordur. 

Akseleratorun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, investisiyanın artımı əlavə 

istehlak tələbi yaradır. İstehlak şeylərinə yaranan bu tələb isə, öz növbəsində, 

istehsal vasitələrinə tələb yaradır. Əlavə investisiyalar akselerator mexanizmi 

vasitəsilə yeni investisiyaların cəlb olunmasına səbəb olur(9). 

İndiki zamanda neoklassik nəzəriyyələr içərisində iqtisadi artımın Solou 

modelinə daha çox üstünlük verilir. Bu modelə görə rəqabətli bazar şəraitində 

əmtəə kapital və əmək amillərinin iştirakı ilə istehsal edilir. Model rəqabətli 

şəraiti nəzərə aldığından potensial buraxılışın artmının təhlilinə həsr olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, neoklassik nəzəriyyəyə görə istehsal amillərinin son 

hədd məhsuldarlığının onların qiymətlərinə olan nisbətləri bir-birinə bərabərdir. 

Yəni, əməyin məhsulunun əmək haqqına nisbəti mənfəətin kapitala nisbətinə 

bərabər olur. Əgər bu bərabərsizlik pozulursa, nisbətən ucuz başa gələn amildən 

istifadə həcmi, yəni bu amilə olan tələb artır və son nəticədə bu nisbətlər yenidən 

bərabərləşirlər. Solou modelinə görə, kapital yığımının artması ölkədə əmək 

məhsuldarlığının yüksəlməsinə və son nəticədə əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Lakin əməyin fondlasilahlılığının son həddi 

mövcuddur ki, bu həddən sonra, kapital yığımı iqtisadi artıma əhəmiyyətli təsir 

göstərmir. Bu həddi dəyişən amil isə elmi-texniki tərəqqidir. Elmi-texniki 

tərəqqinin nəticəsində əməyin məhsuldarılığının artımı təmin edilir(5). 

                                    4.Nəticə 

Yuxarıdakı fikirləri ümumiləşdirərək, deyə bilərik ki, investisiya 

qoyuluşlarının həcm və strukturunun tənzimlənməsi ilə iqtisadi inkişafın artım 

tempini və proporsiyalarını tənzimləmək mümkündür. 

İnvestisiya qoyuluşunu tənzimləmək üçün nəzərə almaq lazımdır ki, inves-

tisiya qoyuluşlarının həcminə əsas etibarı ilə üç amil daha çox təsir edir. Birinci 

amil faiz dərəcəsinin səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Belə ki, sahibkar subyektlər 

investisiya yatırımını öz vəsaitləri hesabına həyata keçirsələr də, faiz dərəcəsi 

pulun alternativ dəyəri kimi investisiya qərarlarına ciddi təsir göstərir. Qoyulan 

investisiyaların həcmi faiz dərəcəsi və onun səmərəliliyindən asılıdır. İnvestisiya 

yatırımından gözlənilən səmərə faiz dərəcəsindən yüksək olduqda investisiya 

qoyuluşları həyata keçirilir, əks halda investisiya qoyuluşundan imtina edilir.   

İstənilən zaman firmalar, həyata keçirmək istədikləri çoxlu sayda hazır in-

vestisiya layihələrinə malik olurlar. Lakin faiz dərəcəsinin yüksək səviyyəsində 

bu layihələrin çox az hissəsi, aşağı faiz dərəcəsində isə çox hissəsi gəlirli olur. 

Bu da o deməkdir ki, yüksək faiz dərəcəsi firmaların investisiya qoyuluşuna 

maraqlarını azaldır, əksinə olduqda isə investisiya qoyuluşlarının həcmi artır. 

Ölkədə investisiyanın həyata keçirilməsi üçün sahibkarın gözlədiyi 

mənfəət normasının normal səviyyəsi mövcud olur ki, bu da faiz dərəcəsi ilə 

investisiyanın qoyulduğu sahədəki riskin səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Belə ki, 

Amerika iqtisadçısı P.Samuelsonun fikrinə istinadən, deyə bilərik ki, rəqabətli 
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iqtisadiyyatda riskin və inflyasiyanın olmadığı şəraitdə kapitalın gəlirlik norması 

faiz dərəcəsinə bərabər olacaqdır. 

İnvestisiya fəaliyyətinə qənaətin investisiyaya çevrilməsi mexanizminin 

təkmilliyi də əhəmiyyətli təsir göstərir. Ölkədə maliyyə bazarlarının zəif inkişafı 

çox vaxt sərbəst maliyyə vəsaitlərinin səmərəli şəkildə səfərbər edilməsi və 

istifadəsi imkanlarını məhdudlaşdırır. Belə hal faiz dərəcəsinin yüksək olmasına 

və resursların səmərəli bölgüsünə gətirib çıxarır. Aparılmış tədqiqatlar göstərir 

ki, 90-cı illərin sonlarında inkişaf etmiş maliyyə bazarlarına malik ölkələrdə 

maliyyə resurslarının yenidən bölüşdürülməsinin səmərəliliyi keçid iqtisadiyyatlı 

ölkələrə nisbətən 10 dəfədən çox olmuşdur. 

Dövlətin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi istiqamətlərindən biri 

ölkədə həyata keçirilən struktur dəyişilikləri ilə əlaqədardır. Ayrı-ayrı sahələrdə 

və ərazilərdə mənfəət norması investisiya qoyuluşunun istiqamətini  müəyyən 

edən əsas amildir. Bu baxımdan, dövlət firmaların xərclərinə və gəlirlərinə 

müxtlif vasitələrlə təsir etməklə iqtisadiyyatın sahə və ərazi strukturunun 

təkmilləşdirilməsinə nail ola bilər. Bu məqsədlə dövlət vergi, kredit, 

amortizasiya siyasətini həyata keçirir, ayrı-ayrı region və sahələri güzəştlə 

maliyyəlşdirir və s. vasitələrdən istifadə edir. 

Bütövlükdə, ölkədə investisiya fəallığının artırılması üçün qeyd edilən 

amillərin nəzərə alınması və onların təsirinin qiymətləndirilməsi zəruridir. Bu 

qiymətləndirmələri nəzər almaqla ölkədə investisiya fəallığının artırılması 

istiqamətində konkret tədbirlər planının hazırlanması və reallaşdırılması 

hesabına iqtisadi artımın təmin olunmasına və iqtisadiyyyatın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinə nail olmaq olar. 

Dövlət investisiya qoyuluşları iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 

vasitələrindən biridir. Bu investisiya qoyuluşları müəyyən layihələr şəklində 

həyata keçirilir ki, bunlar da iqtisadi inkişaf siyasətinə müvafiq olur və bu 

siyasətin icrası üçün tərtib olunan sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının tərkib 

hissəsi kimi çıxış edir. Investisiya layihəsi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının 

və ayrı-ayrı proqramların müstəqil şəkildə planlaşdırılan və yerinə yetirilə ilkin 

həlqəsidir. 

İnvestisiya qoyuluşlarının reallaşdırılmasının sosial-iqtisadi inkişafa 

təsirini qiymətləndirilməsi zamanı investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi ilə 

layihənin həyata keçirilməməsi müqayisə edilir. Layihənin həyata keçirildiyi 

vəziyyətlə həyata keçirilmədiyi vəziyyətin müqayisə edilməsi istənilən layihənin 

xalis gəlirlərinin hesablanmasında əsas rol oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАСАН МАМЕДОВ, МУХТАР ГАБИБЛИ 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЗДАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье раскрывается понятие инвестиций, их сущность и содержание, роль 

инвестиций в создании экономического роста. 

Отмечается, что на макроэкономическом уровне большая часть расходов по 

приоритетным направлениям страны в контексте устойчивого развития напрямую связана 

с инвестициями. 

Увеличение и уменьшение внутренних и иностранных инвестиций оказывает 

серьезное влияние на совокупный спрос, объем производства и выпуска услуг в 

экономике страны, а также на скорость увеличения и уменьшения уровня занятости, 

связанного с ними. 

Отмечается, что эффективное инвестирование создает условия для накопления 

капитала в стране, производство в стране растет, выпуск товаров и услуг растет, что 

создает основу для устойчивого развития экономики страны. 

В результате исследования отмечается, что, регулируя объем и структуру 

инвестиций, можно регулировать темпы роста и пропорции экономического развития. 

Ключевые слова: инвестиции, макроэкономика, микроэкономика, направление, 

ВВП. 

 

SUMMARY 

HASAN MAMMADOV, MUHTAR HABIBLI 

THE ROLE OF INVESTMENT IN CREATING ECONOMIC GROWTH 

The article covers the concept of investment, its essence and content, the role of 

investment in creating economic growth. 

It is noted that at the macroeconomic level, most of the expenditures on priority areas of 

the country in the context of sustainable development are directly related to investment. 

The increase and decrease of domestic and foreign investment has a serious impact on the 

volume of production and output of services in the country's economy, as well as the rate of 

increase and decrease in the level of employment associated with them, affecting aggregate 

demand. 

It is noted that effective investment creates conditions for the accumulation of capital in 

the country, increases production in the country, develops the output of goods and services, 

which creates the basis for sustainable development of the country's economy. 

As a result of the study, it is noted that by regulating the volume and structure of 

investments, it is possible to regulate the growth rate and proportions of economic development. 

Keywords: Investment, macroeconomics, microeconomics, directing, GDP. 
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MENECMENTĠN ELMĠ ƏSASLARI VƏ MÜASĠR DÖVR 

 

Məqalədə bazar münasibətləri Ģəraitində menecment xüsusiyyətlərinin araĢdırlması 

məsələləri haqqında tədqiqatlar aparılmıĢ, onların müasir dövr üzrə xüsusiyyətlərinə nəzər 

salınmıĢdır.ƏsaslandırılmıĢdır ki, idarəetmə bazar iqtisadi sisteminin çox mühüm tənzimləmə 

mexanizmlərindən birini təĢkil etməklə, ona olan yanaĢmaları da ək etdirməkdədir. Ġdaretmə 

daha çox fəaliyyət növü olmaq etibarı ilə insanların, əmək ehtiyatlarının hələ qədimdən düĢünüb 

ortaya qoymuĢ olduqları və faydalılıqla istifadə etdikləri münasibət formaları olaraq izah 

olunmuĢdur. Bu anlayıĢın yaranma tarixi ictimai əmək bölgüsünün inkiĢafının nəticəsində baĢqa 

fəaliyyət növlərindən ayrılaraq, müstəqil bir forma almıĢ, tarix boyunca spesifik xarakterə malik 

olmuĢdur. Eyni zamanda, idarəetmə cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə edən çoxcəhətli bir proses 

olaraq nəzərdən keçirilmiĢdir. Belə ki, o, siyasi, iqtisadi və dövlət idarəetməsindən ibarət 

olmaqla, üç bölmədə təsnifləĢdirilmiĢdir.  

Açar sözlər: idarəetmə xüsusiyyətləri, maddi maraq, istehsal xarakteri, əmək ehtiyatları, 

məĢğulluq və s. 

 

Qloballaşan dünyada istehsalla təlabat arasında getdikcə artan ziddiyyət 

səmərəliliyinə söykənən, artan təlabatlar qarşısında dayanıqlılığı ilə seçilən, 

cəmiyyət üzvlərinin sosial rifahına xidmət edə bilən idarəetmənin təşkilini 

şərtləndirməkdədir. İdarəetmə özünün spesifik xüsusiyyətlərinə görə ev 

təsərrüfatlarından başlamaqla, kiçik və orta müəssisələrin, həmçinin, milli 

iqtisadiyyatların və dünya təsərrüfat mexanizminin istiqamətləndirilməsini əhatə 

etməklə, təkmil orqanizm olaraq çıxış etməkdədir. Müasir dövrdə, baş verən 

qlobal iqtisadi dəyişikliklər idarəetmənin ən səmərəli mexanizmlərinin və 

xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasını, eyni zamanda, reallaşmasını daha da 

aktuallaşdırmaqdadır. Buna görə də, ölkələrin milli iqtisadiyyatları daha çox 

məhz səmərəli idarəemtə strategiyası üzrə təşkilatlanmanı hədəfləyirlər. Bunu 

son oniliiklər üzrə dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələlərinin bir-birini əvəz 

etməsi müstəvisində rastlanan amillər də göstərməkdədir. Artıq bazar 

münasibətlərinə xas olan idarəetmənin təsisat ünsürlərinin müəyyən olunması 

müvafiq sahələr üzrə onun yeni ifadə və mexanizmlərinin mövcudluğu üçün 

strateji mühit yaratmaqdadır. Təbii olaraq, bu sahədə idarəetmə anlayışının yeni 

iqtisadi şərait üçün təzahür forması olan menecment dəyərlərinin 

əsaslandırılması özünü göstərməkdədir. 

Menecmentdə insani münasibətlər məktəbinin yaranması Meri Parker 

Follett və Elton Meyonun adları ilə bağlıdır. İnsani münasibətlər və ya 

psixologiya konsepsiyası ilk dəfə olaraq idarəetməyə ―başqa şəxslərin köməyi ilə 

işlərin yerinə yetirilməsinin təmin olunması‖ kimi baxılmışdır (3, s. 27). 

İqtisadiyyatın sahə strukturunda, onun ayrı-ayrı bölmələrində və idarəetmə 

orqanlarında baş verən idarəetmə prosesləri müxtəlif olur. Ona görə də hər hansı 

bir sosial –iqtisadi sistemdə baş vermiş oan idarəetmə prosesləri məhdud çərçivə 

mailto:turalmemmedov521@gmail.com
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daxilində olmur. O, məzmunca bir çox proseslərin məcmusundan ibarət 

olmaqdadır. İdarəetmə proseslərinin məzmunca texniki, istehsal, iqtisadi və 

sosial olmaqla, təsnifata ayırmaq olar (5, s. 86-87). 

İdarəetmədə təşkiletmə nəzəriyyəsinin meydana gəlməsi Amerika 

mühəndisi F.Teylorun (1856-1915) adı ilə bağlıdır. F.Teylorun təşkiletmə 

nəzəriyyəsinin əsasında əsasən bunlar dayanırdı: 

 
 

F. Teylor sistemindən aydın olduğu iş vaxtının uçota alınması, 

əməliyyatların təhlili və s. ilə əlaqədar olan sırf istehsal xarakterli üstün cəhətlər 

var idi. Bu sistemi Teylordan qabaq heç kim verməmişdir. Lakin Teylor 

sisteminin ən mənfi cəhətlərindən biri həmin sistemin fəhləyə necə təsir 

eədəcəyini nəzərə almamasıdır. Bu sistemdə psixoloji momentlər unudulmuşdur. 

Çünki, bu sistemdə başlıca məqsəd mümkün qədər istismara nail olmaq idi (6, s. 

79). 

 
 

Qeyd etmək olar ki, istinad olunan hər iki idarəetmə mülkiyyət 

formalarının iqtisadi cəhətdən reallaşmasını təmin etməlidir. Bu idarəetmənin 

çox mühüm funksiyasıdır. Başqa bir mühüm funsiya dövlətin iqtisadi siyasətinin 

reallaşmasına maksimum şərait yaratmaqdır (1, s. 271). 

Təbii olaraq, idarəetmə eyni zamanda, müəssisələrin və onların 

kollektivinin stabil vəziyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı olmaqdadır. Daha 
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dorğusu, burada işçi qüvvəsinin fəaliyyətinin necəliyini şərtləndirir. Bir sözlə, 

işçi qüvvəsinin hər bir istehsalat sahəsində sabitliyini təmin etmək üçün əsas iş 

aşağıdakı istiqamətlərdə aparılmalıdır: 

 
 

Bir qayda olaraq, əmək təşkilini yaxşılaşdırmaq, hər bir işçiyə öz ixtisasını 

artırmaq, kollektivdə qarşılıqlı yoldaşlıq münasibətini təmin etmək, əmək 

şəraitini yaxşılaşdırmaq, işdən kənar vaxtdan, yəni nəqliyyatın düzgün 

işləməsini təmin etmək, uşaq və məişət şəbəkəsini inkişaf etdirmək və s. hansı 

müəssisələrdəki göstərilən tədbirlərə əməl olunursa, orda işçi qüvvəsi axıcılığı 

da xeyli aşağı düşür (7, s. 242). 

İdarəetmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması 

baxımından aydın olur ki, onun hüquqi metodlarından da əhatəli olmaqla, 

istifadə olunur. Həmin metodların vafitəsi ilə dövlət və onun uyğun  strukturları 

bütün istehsal proseslərinin, ictimai-iqtisadi həyata nüfuz edir, onun 

tənzimlənməsini təmin edir. Hüquqi metodlar hüquq elminin ayrı-ayrı sahələri 

vasitəsilə reallaşmış olur. Hüquqi metodlar bu təsnifata ayrılır. 

 
 

Hər bir hüquq sahələrinin özünəməxsus xüsusi təsiretmə metodları var. 

Məsələn, əmək hüququ ilə inzibati, cinayət hüququnun metodları eyni ola 

bilməz. İdarəetmə metodları arasında mənəvi təsir metodlarının rolu da az 

deyildir (5, s. 156-157). 

Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmə nizamlama, tənzimləmə, 

ardıcıllıq anlayışlarının yer aldığı strateji anlayışdır. Orada yer alan zəruri 

məntiqi əsaslandırma istehsalın idarə olunmasında əlaqəliliyin, sistemliliyin və 

dinamikliyin təzahür etmiş olduğu prosesləri nəzərdə tutur və onu 

istiqamətləndirir. Təbii olaraq, bunların hər biri öz mahiyyəti ilə idarəetmə 

prosesi pozulma, hərcmərclik prosesinin antipotudur. Onun vəzifəsi mövcud 

sistemi stabilləşdirmək, onun keyfiyyət halını, orta səviyyəli dinamik inkişafını, 

tarazlığını saxlamaq, təkmilləşməsini təmin etmək və arzu olunan faydalı 

nəticəyə nail olmaqdır. Mövcud iqtisadi sistem, başqa sistemlərdə olduğu kimi 

daxili və xarici amillərin təsirinə məruz qalır və dəyişikliyə uğrayır. Dəyişən 

şəraitə uyğun olaraq, öz vaxtında sistemin strukturunda yeniləşdirməni 
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reallaşdırmaq işini təmin etmək, qaydaya salmaq idarəetmənin vəzifəsidir. Bu 

isə iqtisadi sistemi onun özünə xas olan obyektiv qanunauyğunluqlara və 

meyillərə uyğun hala gətirməkdədir (2, s. 262). Bir sözlə, iqtisadi idarəetmənin 

bir neçə formasını ayıramq olar: 

 
 

Yeni iqtisadi inkişaf mərhələsində xüsusi mülkiyyətə əsaslanan idarəetmə 

bazarın və müəssisələrin səmərəli yönləndirilməsinə öz töhfələrini verməkdədir. 

Məhz bu mülkiyyət münasibətlərinə əsaslanan idarəetmə eyni zamanda, 

sahibkarlıq təşəbbüslərinin yaranmasına və səmərəli nəticələrinin ortaya 

qoyulmasına imkan vermişdir. Təbii olaraq, burada sahibkarlıq qərarlarının 

zamanında və dürüst verilməsindən olduq qədər asılıdır. Çünki, bu qərar 

kompleks bir qərardır və onun mahiyyətini anlamaq üçün onun bütün 

aspektlərinə nəzər salmaq lazımdır. Bunlar aşağıdakı şəklin məlumatlarında öz 

əksini tapmışdır. 

  
 

Təbii olaraq, bu aspektlərin hər biri sahibkarlıq qərarın vacib ünsürü olsa 

da, amma hər birində fikrin bir qismi cəmləşdirir, amma onun barəsində dolğun 

təsəvvür yaratmır (4, s. 96). 

Qeyd olunduğu kimi, idarəetmənin istiqamətləri, bu sahədəki proseslərin 

məzmunu və istiqamətləndirilməsi zəruri amil olaraq dəyərləndirilə bilər. Burada 

texniki təminat, istehsal infrastrukturu, əsas və dövriyyə fondlarının idarə 
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olunması, sosial-iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsindən ibarət olan 

məsələlər aktuallığı ilə seçilməkdədir.Bunu aşağıdakı cədvəlin məlumatlarından 

da görmək olar. 

 
Bu göstərilənlər iqtisadi idarəetmənin iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə 

təşkili müstəvisində olan ilk olaraq, iqtisadi rəhbərlikdə dövlət orqanlarının, ali 

icraedici, sərəncamverici orqanlarla onlara tabe olan funksional sahələrarası və 

sahə orqanları, hətta ərazi orqanları arasındakı qarşılıqlı əlaqənin və təsirin təmin 

olunmasını nəzərdə tutur (5, s. 87). 

Beləliklə, idarəetmə proseslərinin təşkili istiqamətində müəyyən olunan 

hədəflərin reallaşması və perspektivliliyi düzgün və qətiyyətli qərarların 

verilməsindən olduq qədər asılıdır. Burada təbii olaraq, bazar münasibətlərinə 

istinad edən qanunlar əsasında tənzimlənən proseslər və müvafiq şəraitdə 

müəssisələrin idarə olunmasından ibarət olan məsələlər nəzərdə tutulmaqdadır. 

Hərtərəfli təminat, təchizat və təsisatlar məhz idarəetmənin düzgünlüyündən, 

daxili və xarici amillərin səlis dəyərləndirilməsindən və imkanların təhlil 

olunmasının ifadəsi olaraq çıxış etməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

ТУРАЛ МАММАВДЗАДЕ, МУСТАФА МУСТАФАЕВ 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

В статье проводится исследование по изучению особенностей управления в 

контексте рыночных отношений, рассматриваются их особенности в современный 
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период. Обосновано, что менеджмент является одним из важнейших регулирующих 

механизмов рыночной экономической системы и отражает подходы к нему.  

Поскольку менеджмент - это скорее вид деятельности, он был описан как форма 

отношения, которую люди и человеческие ресурсы давно придумывали и 

использовали. История возникновения этой концепции в результате развития 

общественного разделения труда была отделена от других видов деятельности, 

приняла самостоятельную форму и на протяжении всей истории носила 

специфический характер.  

Ключевые слова: управленческие характеристики, материальная 

заинтересованность, характер производства, трудовые ресурсы, занятость и др.  

 
SUMMARY 

TURAL MEMMEDZADE, MUSTAFA MUSTAFAYEV 

SCIENTIFIC-THEORETICAL BASES OF MANAGEMENT AND MODERN 

PERIOD 

The article conducts research on the study of management features in the context of 

market relations, looks at their features in modern times. It is substantiated that 

management is one of the most important regulatory mechanisms of the market economic 

system and reflects the approaches to it.As management is more of a type of activity, it 

has been described as a form of attitude that people and human resources have long 

invented and used. The history of the emergence of this concept, as a result of the 

development of the social division of labor, was separated from other activities, took an 

independent form and had a specific character throughout history. At the same time, 

governance was seen as a multifaceted process that encompassed all areas of society. 

Thus, it is classified into three sections, consisting of political, economic, and publi c 

administration.  

Key words: management characteristics, material interest, production nature, labor 

resources, employment, etc. 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCANIN ĠNNOVASĠYA ĠNFRANSTRUKTURUNUN TƏHLĠLĠ 

 

Ġqtisadiyyatın inkiĢafı və ölkələrin bu sahədəki tərəqqisi əsrlər boyu iqtisadçılar 

tərəfindən tədqiq edilmiĢdir. Cəmiyyətin iqtisadi gücü onun rəqabət qabiliyyətindən asılıdır. 

Rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün ən mühüm vasitə innovasiyadır. Çünki yenilik səmərəliliyi 

artırır. Buna görə də, innovasiya ölkələr üçün iqtisadi inkiĢafın və rifahın açarıdır. Bu gün 

innovasiyaya əsaslanan iqtisadiyyat dövrün ən dinamik və gəlirli sahələrindən biridir. Bir termin 

olaraq innovasiya elm və texnologiyanın yeni ideyalarla inkiĢaf etdirilməsi və onun sənaye 

sahələrinə tətbiqi, gəlirlərin artırılması, iĢsizliyin aradan qaldırılması və iqtisadi vəziyyətin 

yaxĢılaĢdırılması deməkdir. Ġnnovasiyanın fərqləndirici xüsusiyyəti elmi-texniki nailiyyətlərin 

geniĢ tətbiqi, yeni texnologiyaların tətbiqi, məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və bununla da 

iqtisadi artımdır. 

Açar söz: innovasiya, infranstruktur, biznes inkubatorları, konsaltinq, texnopark  

 

GiriĢ 

  Müasir dövrdə elm, iri müəssisələr, həmçinin orta və kiçik sahibkarlıq 

resurslarını birləşdirən infrastrukturun yaradılması innovativ failiyyətinin inkişaf 

etdirilməsində əsas istiqamətlərdəndir. Artıq Azərbaycan Respublikasında 

"İnnovasiya fəaliyyəti haqqında" və "Vençur fəaliyyəti haqqında" qanun 

layihələri, qarşıdakı illər üçün "İnnovasiya Fəaliyyətinin İnkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı" layihəsi və ―Müxtəlif sənaye sahələrində Qənaətcil İstehsal 

metodlarının tətbiqi Konsepsiyası‖ layihəsi hazırlanması da bu sahədə atılan ən  

önəmli addımlardan biridir. Dünya ölkələrində innovasiya infrastrukturu 

innovasiya haqqında qanunvericiliklə müəyyən olunur ki, bu da innovativ 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə təkan verən müəssisə və təşkilatların 

məcmusu kimi öyrənilir. Bunlar təhsil, elmi-texniki, istehsalat təşkilatları və 

onların birlikləri, texnoparklar, texnoloji inkubatorları, texnopolislər, biznes və 

təhsil mərkəzləri, innovasiya və vençur fondları, digər ixtisaslaşmış təşkilatlar, 

habelə innovasiya və texnologiya mərkəzləri və texnologiyanın kommersiyalaş-

dırılması idarələridir. 

Xüsusi Ġqtisadi Zonalar və onların inkiĢafı 

Hazırda dünyanın 120-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən xüsusi iqtisadi 

zonalar bu ölkələrin iqtisadi həyatına müxtəlif formalarda təsir göstərir. 21-ci 

əsrdə bazarın şərtləri və imkanları fərqlidir. Belə ki, bazarlarda məhsulların 

hərəkət mexanizminin dəyişməsi innovasiyaların (innovasiya məhsullarının) 

sərbəst paylanan məhsula çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Bu gün müasir dünya 

iqtisadiyyatında sənaye şəhərlərinin necə işlədiyini bilməliyik. Hazırda tədqiqat 

və tədqiqat metodlarının inkişafı nəticəsində texnoloji nəticələr əhəmiyyətli 

dərəcədə irəliləyir. XİZ çərçivəsində yaradılan startapların əsas inkişaf 

istiqamətləri innovasiya mərkəzlərinin yaradılmasına yönəlib. Müasir dünya 

proqramları əsasında əməliyyat sistemləri yaratmaq və bütün telekommunikasiya 

mailto:safarguseynov96@mail.ru
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sahələrini əhatə edəcək, insan amilini (yəni, kadrların hazırlanması və təşkili) ön 

plana çıxaracaq istehsalı yüksək səviyyədə təşkil etmək lazımdır. Xüsusi iqtisadi 

zonalar ölkənin güzəştli valyuta, vergi və gömrük rejimlərinə malikdir. XİZ 

ixrac kapitalının formalaşmasına və xarici kapitalın xidmət və sənayeyə daxil 

olmasına, habelə xarici kapitalla ticarət və digər sahibkarlıq fəaliyyətlərinə 

kömək edir. 

Sənayeləşmiş ölkələrdə XİZ-lər xarici və daxili ticarətin inkişafına, elmi-

texniki potensialın artırılmasına, kiçik və orta sahibkarlığın dirçəlməsinə, 

regional fərqlərin aradan qaldırılmasına şərait yaradır. Bu məqsədlə XİZ-lərdə 

fəaliyyət göstərən şirkətlərə və sahibkarlıq subyektlərinə əhəmiyyətli maliyyə 

vergisi güzəştləri verilir. Sənayeləşmiş ölkələrdə XİZ fəaliyyətinin əsas 

istiqaməti ondan ibarətdir ki, XİZ təkcə dünya bazarına deyil, həm də əsasən 

yerli kapitala əsaslanan daxili bazara yönəldilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə XİZ-

lərin yaradılmasının sosial-iqtisadi faydaları kifayət qədər yüksəkdir. Bu 

qrupdan olan ixracyönümlü regionlar, xüsusilə yeni sənayeləşmiş ölkələrdə, 

əsasən, xarici kapital əsasında fəaliyyət göstərirlər. 

Xüsusi iqtisadi zonalar əmək və ticarət qanunlarının ölkənin digər 

bölgələrindən fərqli şəkildə tətbiq olunduğu bölgələrdir. Xüsusi iqtisadi zonalar 

ölkənin milli sərhədləri daxilində yerləşir və onların məqsədi ticarəti, 

investisiyaları və məşğulluğu artırmaq, idarəetməni səmərəli təşkil etməkdir. 

Fiskal siyasət biznesi regionda yerləşdirməyə həvəsləndirmək üçün həyata 

keçirilir. Bu siyasətlər əsasən investisiya, vergilər, ticarət, kvotalar, əmək 

hüququ və gömrüklə bağlıdır. Bundan əlavə, şirkətlər vergi tətilinə məruz qala 

bilərlər; burada onlar bir bölgədə yaşayanlara nisbətən daha aşağı vergi xarakteri 

daşıyırlar. 

Qəbul edən ölkə tərəfindən xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması birbaşa 

xarici investisiyaları cəlb etmək istəyi ilə bağlı ola bilər. Şirkətin xüsusi iqtisadi 

zonada olmasının faydaları o demək ola bilər ki, o, beynəlxalq miqyasda rəqabət 

aparmaq üçün daha aşağı qiymətə mal istehsal edib sata bilər. 

XİZ-lər sənayeləşmiş ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlığı stimullaşdırmaq 

və bununla da regional fərqləri aradan qaldırmaq üçün təşkil edilir. Belə böl-

gələrdəki müəssisələr maksimum fayda əldə edirlər. XİZ ölkənin iqtisadi inkişafı 

ilə yanaşı sosial inkişafının zəruri olduğu regionlarda regional siyasət alətidir. 

Xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması üçün regionun seçimində rayon əhalisinin 

gəlir səviyyəsi, işsizlik səviyyəsi kimi meyarlardan istifadə edilir. Sənayeləşmiş 

ölkələrdən fərqli olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələr sənayeləşmənin yüksək 

səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirirlər: sənayenin modernləşdirilməsi, işçilərin 

hazırlanması, xarici kapitalın və yeni texnologiyaların cəlb edilməsi (12). 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının yeni modellərinin - 

xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye park və məhəllələrinin, biznes inkubatorların 

tətbiqi istiqamətində müvafiq işlər görülür. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına yerli 

və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılması, istehsal və xidmətlərin yeni rəqabətqabiliyyətli və səmərəli 

sahələrinin təşkilinə dəstək məqsədilə Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonaların 

yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Beləliklə, ən yaxşı dünya 

təcrübəsi öyrənilmiş, təhlil edilmiş və onun ölkəmizdə tətbiqi üçün normativ-

hüquqi bazanın formalaşdırılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
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 Xüsusi iqtisadi zonalar dünya iqtisadiyyatının praktikasında daha tipik 

formasiyalardır. Bununla belə, inkişafın təkamülü bir çox başqa tipli XİZ-lərin, 

məsələn, beynəlxalq regionların yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə zonalar iki 

və ya daha çox ölkənin sərhədyanı rayonlarında özəl şirkətin, eləcə də müvafiq 

dövlətlərin iştirakı ilə tənzimlənir. Bununla belə, təhlil edilən IUU növlərinə 

əlavə olaraq, başqa fərqlər də var (27). 

Ələt iqtisadi zonası 

Ələt Azad İqtisadi Zonasının ümumi sahəsi 850 hektardır. İqtisadi zonanın 

850 hektarından artıq 60 hektarının layihələndirilməsi başa çatdırılıb, tikinti 

işlərinə başlanılıb. 

İqtisadi zonanın yaradılması üçün əsas məqsəd qabaqcıl idarəetmə 

təcrübəsinə uyğun olan yüksək dəyərli və ixracyönümlü istehsalı təmin 

etməkdir. Ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə 

qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin esilməsi, ölkəmizin ixrac potensialının 

artırılması, xarici investisiyanın cəlb olunması, biznes və investisiya mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli layihələr icra edilib. 

Pandemiyanın yaratdığı böyük iqtisadi, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, 

ölkəmizdə bu proseslər uğurla davam edir. 

 Ələt Azad İqtisadi Zonanın yaradılması isə bunun ən bariz nümunələrin-

dən biridir. Bu layihənin həyata keçirilməsi Azərbaycana böyük iqtisadi 

dividendlər gətirəcək, ölkənin regionda mövqelərini möhkəmləndirəcək, Şərq-

Qərb və Şimal-Cənub tranzit daşımalarında mühüm rol oynayan respublikamızın 

strateji əhəmiyyətini artıracaq. Bu iqtisadi zonanın yaradılması dövlət və büdcə 

gəlirinin artmasına şərait yaradacaq. 

Bu zonanın yaradılması ideyası dövlətin siyasətinə əsaslanır. Xüsusilə, son 

illər qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində görülən işlər bu zonanın 

yaradılmasına təkan verib. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Prezident İlham Əliyev 

Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılmasının sürətləndirilməsi haqqında sərəncam 

imzalayıb. Beləliklə, bu sərəncam 2018-ci ildə qəbul edilib. Daha sonra 2018-ci 

ildə praktiki işlərə başlanılıb. 

Texnoparklar 

Müasir dünya iqtisadiyyatında texnoparklar elmi-texniki tərəqqinin 

lokomotivi hesab olunurlar. Texnoparklar dedikdə, elmi-istehsal ərazi kompleksi 

başa düşülür ki, bunun da başlıca vəzifəsi kiçik və orta elmtutumlu innovasiya 

müştəri formalarının inkişafı üçün maksimum əlverişli mühitin formalaş-

masından ibarətdir. Başqa sözlə, texnopark - əsas məqsədi şirkətləri və insanları 

motivasiya edərək innovasiya texnologiyalarının yaradılması olan və bu və 

digərlərinə bu innovasiyaları uğurlu məhsullarda reallaşdırmağa kömək edən 

kompleks infrastruktur obyektləridir.  

Texnopark – hər zaman gələcəyə əmanətdir. O, sabah sahibinə gəlir 

gətirəcək, büdcəyə vergi ödəyəcək hər hansı firmaların varlığını nəzərdə tutmur.  

Texnopark strukturlarının yaradılmasında dövlətin rolu böyükdür. Dünya 

təcrübəsi göstərir ki, texnoparkların yaradılması üçün qanunvericilik bazasının 

formalaşdırılması, dövlət dəstəyi, vergi və gömrük güzəştləri, kadr hazırlığı kimi 

bir sıra şərtlərin yerinə yetirilməsi vacibdir. 

Texnoparklarda struktur və iş tərzi baxımından 2 növ investisiya var: 

Birincisi kapital qoyuluşu, ikincisi vençur kapitalıdır. Parkın gəliri sahibkarların 
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ödədiyi icarə haqlarından, patent rüsumlarının satışından, parkdan uzaqlaşan 

sahibkar şirkətinin payından əldə edilir(15). 

Texnoparklar aşağıdakı xüsusiyyətlər sayəsində məqsədlərinə çata bilirlər: 

 -Böyümə potensialı olan şirkətləri müəyyən etmək və qiymətləndirmək 

üçün yeni texnoloji məhsullar istehsal edərək; 

-Seçilmiş şirkətlərə torpaqların icarəyə verilməsinin elmi və texnoloji 

aspektlərinə dəstək verməklə; 

- Yeni məhsul yaxud texnoloji inkişaf bilik, bacarıqlarına malik magistr və 

doktorantlara texnoparkda yer, maliyyə dəstəyi, eləcə də digər xidmətlər 

göstərməklə; 

- Yeni məhsul və texnologiyalar üçün patentlərin alınması ilə; 

-Sənayeçilərin və universitet üzvlərinin texnoparkda birgə işləməsini təmin 

etməklə. 

Texnopark tətbiqində universitetlərin texniki infrastruktur imkanları 

sektorun ehtiyaclarına uyğun olaraq sektorun xidmətinə təklif edilir. Bu mənada 

aparılan tədqiqatlar texnologiyanın inkişafı, məhsulun keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, yeni 

texnoloji istehsal dövrlərinin yaradılması məqsədlərinə xidmət edir. Bu səbəbdən 

xüsusilə inkişaf etmiş ölkələr bu hədəflər istiqamətində fəaliyyətlərini durmadan 

artırırlar. Elm və texnologiya parkları dövlət riskli investisiyalar üçün zəmin 

yaratmaqla investorları həvəsləndirərkən, universitet tədqiqatlarını qiymətləndi-

rərək texnoloji istehsal üçün əlverişli mühit yaradır. Bu məqsədlər çərçivəsində 

ölkəmizdə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün texnoloji tədqiqatlara və Araşdırma-

İnkişaf tədqiqatlarına daha çox önəm verilməlidir. Bunun yollarından biri də elm 

və texnologiya parklarının həyata keçirilməsidir. (17) 

Biznes inkubatorları 

Biznes inkubatorları kiçik biznesi iş yeri, biznes xidmətləri ilə təmin 

etməkdən ibarət olan xidmət dəstəyi göstərir və bununla da müəssisələrin biznes 

fəaliyyəti ilə bağlı xərclərini azaltmağa kömək edir. Məsələn, bahalı innovativ 

texnologiyanın istifadəsi ilə bağlı texniki xidmət onun alınması və sonrakı 

saxlanması üçün maliyyə xərcləri tələb edir. Bununla belə, kiçik biznesi biznes 

inkubatorda birləşdirmək bizneslərə belə texnologiyadan faydalanmağa imkan 

verir. 

Kiçik biznes üçün digər mühüm problem, informasiya çatışmazlığı, biznes 

inkubatorlarının onlara tədris-metodiki dəstəyi göstərmələri ilə bağlı 

hazırlıqsızlıqdır. Müəssisələrin qarşısında kadr seçimi, onların təhsili, təlimi 

məsələləri durur. Biznes inkubatorları onlara bu problemləri həll etmək üçün 

məsləhət verə bilər. Biznes inkubatorun bir hissəsi olan müəssisələrin özlərinin 

qarşılıqlı əlaqəsi də vacibdir. 

Biznes inkubasiya prosesi, növləri və təcrübəsi ilə daha yaxından tanış 

olmaqdan əvvəl ―biznes inkubator‖ termininin nə demək olduğunu müəyyən 

etmək məsləhətdir. Mark Rizo onu sözün əsl mənasında ―biznes dəstəyi 

istehsalçısı‖ kimi təyin edir. Milli Biznes İnkubatorlar Assosiasiyasının 

məlumatına görə, inkubator ―sahibkarlara bir sıra xüsusi resurslar və xidmətlər 

təqdim etməklə startapın inkişafını sürətləndirən biznesə dəstək prosesi‖nə həsr 

olunmuş təşkilatdır. Beləliklə, yuxarıda göstərilənlərin ümumiləşdirsək, biznes 

inkubatorlarına aşağıdakı tərifi verə bilərik: (31) 
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Biznes inkubator, yeni başlayan müəssisələrin formalaşmasını, inkişafını 

―yetkinliyə‖ dəstəkləmək üçün onlara resurslar, peşəkar xidmətlər təqdim etmək 

prosesi ilə məşğul olan bir təşkilatdır. 

Belə ki, biznes inkubatorların əsas məqsədləri bunlardır: kiçik biznesin 

dəstəklənməsi, iri və kiçik biznesin əlaqələrinin təmin edilməsi, şəhərin iqtisadi 

baxımdan inkişafı, yüksək innovativ texnologiyaların inkişafının təmin edilməsi, 

əlavə iş yerlərinin yaradılması, biznesin mövcudluğunun təmin edilməsi və 

sadələşdirilməsidir(31). 

Yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün biznes inkubatorlar 

aşağıdakı prosesləri həyata keçirirlər: kiçik biznesin aktiv fəaliyyətinə təsir 

göstərmək, kiçik biznesi təşviq etmək və rəqabətə cəlb etmək, biznes inkubatora 

daxil olacaq və gələcək əməkdaşlıq üçün orada yerləşdiriləcək kiçik müəssisələri 

seçmək, xidmət göstərmək.  

Biznes inkubatorların səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə 

müəyyən üsul və prosedurların həyata keçirilməsi üçün aşağıdakılar zəruridir: 

- Kiçik sahibkarlığa zəif dəstək sistemi: bu problemin həllinin əsas üsulları 

arasında, ilk növbədə, vahid mexanizm kimi işləyəcək belə bir infrastrukturun 

formalaşdırılmasını qeyd etmək olar. İkincisi, elmi biliklərin bütün sahələrini, o 

cümlədən ali təhsil müəssisələrini əhatə edəcək regional biznes inkubator 

şəbəkələrini formalaşdırmaq lazımdır. Bundan əlavə, regionda konkret innovativ 

sənaye sahələrinin inkişafı üçün innovativ layihələrin həyata keçirilməsi ilə 

məşğul olacaq mərkəzlərin yaradılması da vacibdir. Üçüncüsü, bütün sahibkarlar 

və maraqlı tərəflər üçün əlçatan olan innovativ ideyalar bazasını formalaşdırmaq 

da mümkündür. Nəhayət, əqli mülkiyyətlərini qorumaq üçün sahibkarlarla 

məsləhətləşmək lazımdır. 

- Yüksək texnologiyalı ixracatın kiçik bir hissəsi: bu inkişaf problemi həm 

mikro, həm də makro səviyyədə monitorinq, qiymətləndirmə və proqnozlaş-

dırma yolu ilə həll edilə bilər. 

- Elmi-texniki sahələr üçün büdcədən aşağı xərclər: büdcənin maliyyələş-

dirilməsində artım və artım tendensiyası yaratmaq. 

- Vençur və fond mexanizmlərinin kifayət qədər qiymətləndirilməməsi: bu 

problemin həlli üçün əsas üsul vençur və innovasiya fondları haqqında 

qanunların hazırlanması və yaradılmasıdır. İnnovativ, perspektivli layihələri 

dəstəkləmək üçün vençur fondunun formalaşdırılması da mümkündür. 

- Kiçik və orta müəssisələrin qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti: bu məsələnin 

həlli üsulları kimi, ilk növbədə, kadrların ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsini, 

kənar ekspertlərin cəlb edilməsini qeyd etmək olar. İkincisi, enerji resurslarının 

və kommunal xidmətlərin qiymətlərinin müəyyən edilməsi siyasətinə yenidən 

baxılması. 

- Təşkilatlara operativ dəstək və xidmət mexanizmlərinin olmaması: bu 

problemin həlli üçün ən təsirli üsul xidmət məntəqələrinin formalaşdırılmasıdır. 

- Kadrların ixtisas səviyyəsinin kifayət qədər olmaması: bu məsələnin həlli 

üsulları, ilk növbədə, innovativ layihələrin həyata keçirilməsinin bütün 

mərhələlərində mütəxəssislərin cəlb edilməsidir. İkincisi, vahid təhsil və 

təkmilləşdirmə sistemini formalaşdırmaq lazımdır. Üçüncüsü, sahibkarlar 

arasında vahid münasibətlər sistemini inkişaf etdirmək, onları birlikdə müzakirə 

etmək və müəyyən bir fəaliyyət prosesində yaranan problemləri həll etmək 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

42 

lazımdır. Dördüncüsü, innovativ layihələrin həyata keçirilməsində stimullaşdır-

ma yolu ilə xarici investorların qarşısını almaq vacibdir. 

- İnnovasiya sisteminin zəif stimullaşdırılması: bu maneənin aradan 

qaldırılması üsulları kimi, ilk növbədə, vergitutma prosesində innovativ məhsul-

ların istehsalı, mövcud texnika və texnologiyaların təkmilləşdirilməsi ilə məşğul 

olanlar üçün imtiyazlardan istifadəni ayırd etmək olar. Həmçinin səmərəlilik 

üçün ―vergi tətilləri‖ sistemini tətbiq etmək lazımdır. Bu problemi həll etmək 

üçün güzəştli şərtlərlə idxalı mümkün olacaq maşın və avadanlıqların siyahısını 

da təsdiq etmək olar. Digər üsul isə dövlət zəmanətləri üçün vəsaitlərin ayrıl-

masını müəyyən etməkdir və s. 

- Sahibkarlıq fəaliyyətinə hüquqi dəstəyin olmaması problemi: perspektivli 

müəssisələrin səmərəli fəaliyyətini təmin edəcək müəyyən qanunlar hazırla-

maqla onu həll etmək olar. 

- Sahibkarlar tərəfindən motivasiyanın olmaması: biznes inkubatorda 

fəaliyyət göstərdiyi ilk üç il ərzində sahibkarlara kompensasiyaların ayrılması. 

Həmçinin bu problem ofis binaları ilə bağlı problemlərin həlli və müəyyən 

sahələrdə mühasibat uçotunun tətbiqi ilə aradan qaldırıla bilər. 

- Biznes mühitinin keyfiyyətinin aşağı olması: bu maneənin aradan 

qaldırılması üsulları pulsuz konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi, innovativ 

sahibkarların informasiya resursları vasitəsilə fasiləsiz informasiya axını ilə 

təchiz edilməsi və lazımi informasiyaya malik müəssisələrdir. 

- Bələdiyyə səviyyəsində maliyyə, informasiya, təhsil dəstəyinin kifayət 

qədər olmaması: həll üsulu innovasiyaların dəstəklənməsi üçün xüsusi fondlar 

tərəfindən ayrılan vəsaitlərin köməyi ilə təhsil sahəsinə maliyyə resursları, 

informasiya, dəstək verməkdir 

Konsaltinq Ģirkətlər və Azərbaycanda fəaliyyətləri 

Konsaltinq - müəyyən bir problemin həlli üçün kənar məsləhətçilər tərəfin-

dən maliyyə, hüquqi, texnoloji, texniki, ekspert fəaliyyətləri sahəsində geniş 

spektrli məsələlər üzrə idarəetmə konsaltinqidir. Məsləhətçi şirkətlər müəyyən 

fəaliyyət sahələrində (məsələn, maliyyə, kadr, hüquq, marketinq, təşkilati, strate-

ji və s.) ixtisaslaşırlar. 

Konsaltinqin əsas vəzifəsi müştərinin mövzu sahəsini və problemlərini 

nəzərə almaqla elmi-texniki və təşkilati-iqtisadi həllərin işlənib hazırlanması və 

istifadəsi perspektivlərini təhlil etmək, əsaslandırmaqdan ibarətdir. (21) 

Məsləhətçiyə ehtiyac olduqda aşağıdakı qeyd edə bilərik: 

 Şirkətin yeni ideyalara ehtiyacı var. 

 Şirkətə təcrübə və bilik lazımdır. 

 Mühüm məsələ ilə bağlı şirkət rəhbərliyində konsensus yoxdur, obyektiv 

məsləhət almaq üçün kənar rəy tələb olunur. 

 Layihəni başa çatdırmaq üçün şirkətə kömək lazımdır. 

 Daxili korporativ kommunikasiyaların çatışmazlıqlarına görə şirkətə 

səviyyələr və departamentlər arasında əlaqə yarada bilən mütəxəssis 

lazımdır. 

Bazarın tədqiqi və proqnozlaşdırılması (mallar, xidmətlər, qiymətli kağız-

lar lisenziyaları), qiymətlər üzrə xidmətlər göstərir. Müxtəlif obyektlər üçün 

texniki-iqtisadi əsaslandırmaların işlənib hazırlanması,  aparılması marketing 
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tədqiqat, ixrac strategiyasının hazırlanması və s. konsaltinq firmalarının məqsəd-

ləridir. Məsləhətçilik həm də yeni təşkilatların yaradılması zamanı təsis sənədləri 

paketlərinin hazırlanmasından ibarət ola bilər(21). 

Konsaltinq növləri aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

Sxem 1. 

Metodla Mövzuya görə 

 

Lokalizasiyaya görə 

Ekspert 

konsaltinq 

Proses 

Konsaltinqi 

Təlim 

Məsləhətçiliyi 

 

İT konsaltinq 

İdarəetmə konsaltinqi 

Marketinq konsaltinqi 

Ətraf Mühit Məsləhətçiliyi 

HR konsaltinq 

Hüquq məsləhəti 

Korporativ təlim sahəsində 

konsaltinq 

Hərbi konsaltinq 

Strateji konsaltinq 

İxrac Konsaltinq 

 

Xarici konsaltinq 

Daxili konsaltinq 

Beynəlxalq konsaltinq 

 

 

Azərbaycanda konsaltinq şirkətləri müxtəlif məsləhətlər verir. Əsasən, bu 

xidmətlərə hüquqi konsaltinq, vergi konsaltinqi, mühasibat xidmətləri, biznes 

konsaltinqi, texniki təhlükəsizlik konsaltinq xidmətləri və digər xidmətlər daxil 

ola bilər. 

Xüsusi bilik tələb edən mövzularda üçüncü tərəf şirkətlərindən məsləhət 

almaq bəzi hallarda şirkətin daxili siyasətinin tələbi, digər hallarda isə praktiki 

zərurət ola bilər. 

Məsləhətçi şirkətlər öz xidmətlərinin nəticəsi üçün zəmanət vermədən, 

əsasən, toplanmış təcrübə eləcə də, xüsusi biliklərə əsaslanaraq məsləhət və 

tövsiyələr verirlər. Bununla belə, konsaltinq şirkətləri ilə müqavilə bağlayarkən 

aşağıdakı məqamları nəzərə almağı tövsiyə edirik: 

- göstərilən məsləhət xidmətlərinin dəqiq həcmi 

- xidmətlərin əhatə dairəsinə daxil olmayan suallar 

- nəticə konsaltinq şirkəti tərəfindən təmin edilir 

- məsləhətçi şirkətin məsuliyyəti  

-qəsdən və ya kobud səhlənkarlıqla verilən düzgün olmayan məsləhətin hüquqi 

nəticələri 

- məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul olan şəxslərə dair tələblər və 

ya onların adlarının siyahısı 

- xidmətlərin göstərilmə müddəti 

- konsaltinq şirkəti tərəfindən peşə məsuliyyətinin sığortasına dair tələblər 

- müqavilənin digər ümumi şərtləri 

Məsləhətçi şirkətlərin əsas müqavilə öhdəliyi mövzu ilə bağlı məsləhət 

vermək olduğundan, praktikada hər hansı bir nəticənin baş verəcəyinə zəmanət 

göstərmək lazımdır. Təcrübədə düzgün olmayan məsləhətlər nəticəsində dəymiş 

itkilər adətən peşə məsuliyyətinin sığortası ilə əhatə olunur. Bu halda 
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müqaviləyə konsaltinq şirkətinin peşə məsuliyyətinin həcminin və sığorta hadi-

səsinin ətraflı izahının daxil edilməsi tövsiyə olunur. Bu və buna bənzər səbəb-

lərdən məsləhətçi şirkətləri seçərkən, onlarla müqavilə bağlayarkən hüquqi 

dəstək almaq tövsiyə olunur. 

Nəticə 

Bütün texnoparkların uğurunun əsas elementi menecerlərin və rezident 

menecerlərin biznesin idarə edilməsi xüsusiyyətinin mənimsənilməsindən 

asılıdır. Sənaye şəhərciyi biliyə yönümlü firma və şirkətlərin idarə edilməsidir - 

hərtərəfli komandanı idarə etmək, hərtərəfli riski təşkil etmək, investisiya 

təşkilatları, bilik tutumlu müəssisələr və müəssisələr arasında əlaqələr qurmaq və 

onları bir-biri ilə əlaqələndirmək bacarığı. Sənaye parkları inzibati qaydada idarə 

oluna bilməz. Bu halda üzvi idarəetmə qaydaları uyğun gəlir. 

İnanıram ki, sənaye düşərgələrinin uğuru və rəqabətqabiliyyətliliyi 

gələcəkdə onların rahat, səmərəli fəaliyyətinə mahir cəmiyyətlər yaratmaq 

qabiliyyətini, müasir, yeni texnologiyalar bazarında mövqelərini və qlobal 

tədqiqat qrupları ilə sıx əməkdaşlığı müəyyən edəcək. Bu gün iqtisadi şərait və 

bazar imkanları dəyişib.  

Qaydaların və formaların dəyişməsi innovativ məhsul eləcə də, xidmətlər 

bazarının yenidən meydana çıxmasını əks etdirir. Bu gün yalnız sənaye 

şəhərciklərinin qaydaları və formatı dəyişmir. Eyni zamanda, iqtisadiyyatımızın 

və cəmiyyətimizin inkişafında onun mövqeyi dəyişdi. Yeni nəsil texnoparkların 

qarşısında köhnə nəsil texnoparkların rəqabət qabiliyyəti və gəlirliliyi sürətlə 

aşağı düşür. 

İdarəetmə strukturunu, məqsədini, funksiyalarını, fəaliyyət istiqamətini 

düzgün seçmək və bu qaydalara riayət etmək lazımdır. Burada idarəetmə mühüm 

amillərdən biridir. Azərbaycanda yenilik etmək üçün ilk addımı atdıqdan sonra 

növbəti addım adətən sonuncu olur. Bircə onu demək istəyirəm ki, ortada bəzi 

mühüm addımlar nəzərdən qaçırıldı. Biz ən qısa zamanda inkişaf mərhələlərini 

keçmək istəyirik ki, ən böyük sənaye uğuru əldə etmiş ölkələr buna 10-15 il sərf 

ediblər. Uğur bütün sahələrdə problemlərin və idarəetmə boşluqlarının aradan 

qaldırılması ilə əldə edilə bilər. Sonda qeyd etmək istərdim ki, informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları, sənaye şəhərləri Azərbaycanın müasir 

iqtisadiyyatının formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

Biznes inkubatorları kiçik biznesin inkişafı və yaradılmasında mühüm rol 

oynayır. Əməkdaşlıq prosesində kiçik biznesə maliyyə, xidmət, təhsil və 

psixoloji dəstək göstərilir. 

Dövlət biznes inkubatorlarını maliyyə resursları ilə təmin etməli, güzəştlər 

etməli və digər xidmətlər göstərməlidir, çünki onlar yeni iş yerləridir, ölkənin və 

regionların iqtisadiyyatının canlanmasına töhfə verirlər. 

Biznes inkubatorlarının fəaliyyətini və onların kiçik bizneslə qarşılıqlı 

əlaqə prosesini optimallaşdırmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirmək 

lazımdır: 

1. Ərazidə fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələri və onlarda istehsal olunan 

innovativ məhsulların xüsusi çəkisini müəyyən etmək lazımdır. 

2. İnnovativ fəaliyyətin inkişafına mane olan əsas vəzifələri, ehtiyacları, 

səbəbləri təhlil etmək lazımdır. 
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3. Şirkətlərlə elmi-tədqiqat təşkilatları arasında əlaqələrin qurulmasının 

mümkün olacağı bir sistem və mexanizm hazırlamaq lazımdır. 

4. Böyük inkişaf potensialına malik olan və əsas texnoloji sektorlarda 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin klasterlərini təşkil etmək lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

САФАР ГУСЕЙНОВ 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Экономисты веками изучали развитие экономики и прогресс стран в этой области. 

Экономическая сила общества зависит от его конкурентоспособности. Самый важный 

инструмент повышения конкурентоспособности - инновации. Потому что инновации 

повышают эффективность. Следовательно, инновации - это ключ к экономическому 

развитию и процветанию стран. Сегодня инновационная экономика - один из самых 

динамичных и прибыльных секторов того времени. Термин «инновации» означает 

развитие науки и технологий с новыми идеями и их применение в промышленности, 

повышение доходов, устранение безработицы и улучшение экономической ситуации. 

Отличительной чертой инноваций является широкое применение достижений науки и 

техники, применение новых технологий, повышение качества продукции и, как следствие, 

экономический рост. 

Ключевые слова: инновации, инфраструктура, бизнес-инкубаторы, консалтинг, 

технопарк. 

 

SUMMARY 

SAFAR HUSEYNOV 

ANALYSIS OF AZERBAIJAN'S INNOVATION INFRASTRUCTURE 

The development of the economy and the progress of countries in this area have been 

studied by economists for centuries. The economic strength of a society depends on its 

competitiveness. The most important tool to increase competitiveness is innovation. Because 

innovation increases efficiency. Therefore, innovation is the key to economic development and 

prosperity for countries. Today, the innovation-based economy is one of the most dynamic and 

lucrative sectors of the era. As a term, innovation means the development of science and 

technology with new ideas and their application to industry, increasing incomes, eliminating 

unemployment and improving the economic situation. The distinguishing feature of innovation is 

the wide application of scientific and technical achievements, the application of new 

technologies, improving the quality of products and thus economic growth. 

Keywords: innovation, infrastructure, business incubators, consulting, technopark 
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ĠSTEHLAK BAZARININ SƏMƏRƏLĠ ĠNFRASTRUKTUR TƏMĠNATINDA 

REGĠONAL AMĠLLƏRĠN VƏ LOGĠSTĠKA SĠSTEMĠNĠN ROLU 

 

Məqalədə istehlak bazarının səmərəli inkiĢafının ilkin iqtisadi Ģərtləri və amilləri 

araĢdırılmıĢ və istehlak bazarının sosial-iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin regional 

aspektləri ilə bağlı müəllif yanaĢması əsaslandırılmıĢdır. Məqalədə müəllif tərəfindən istehlak 

bazarının infrastruktur təminatında, habelə aqrar-sənaye kompleksinin inkiĢafında logistika 

sisteminin rolu və yeri müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: istehlak bazarı, region, sosial-iqtisadi təhlükəsizlik, iqtisadi diaqnostika, 

infrastruktur, logistika sistemi, aqrar-sənaye kompleksi. 

 

1. Ġstehlak bazarının səmərəli inkiĢafının ilkin iqtisadi Ģərtləri və 

amilləri 

İstehlak bazarının və onun ölkə iqtisadiyyatı ilə qarşılıqlı əlaqəsinin və 

sosialyönümlü inkişafına (təhlükəsizliyinə) təsirinin öyrənilməsinə əsaslanaraq, 

onun səmərəli inkişafı üçün aşağıdakı şərtlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək 

lazımdır: 

1) idxal əvəzetməsini, Azərbaycan Respublikası subyektinin ərzaq məhsulları 

ilə özünü təmin etməsini, respublika və transmilli pərakəndə satış şəbəkələri ilə 

işləməyi, yerli əmtəə və kənd təsərrüfatı istehsalçılarını dəstəkləməyi nəzərdə 

tutan bölgədə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

2) istehlak mallarının istehsalı üçün daha səmərəli sənaye sisteminin 

qurulması və inkişaf etdirilməsi, maliyyələrin, paylama xərclərinin azalmasına 

və malların mövcudluğunun artmasına kömək edir; 

3) istehlakçı tələbini artırmaq və ehtiyacları maksimum dərəcədə təmin etmək 

üçün kənd yerləri daxil olmaqla kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə eyni 

vaxtda dövlət (və ən əsası həqiqi) dəstəyi ilə bazar iştirakçıları arasında 

rəqabətin inkişafı; 

4) bölgədəki istehlak bazarında malların keyfiyyətini yüksəltmək üçün 

tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi (1). 

İstehlak bazarının inkişafı sürəti və xüsusiyyətləri resurs potensialının 

xüsusiyyətləri, bölgənin istehsal gücləri, istehlak malları istehsalının 

xüsusiyyətləri, əhalinin gəliri və istehlakçı tələbi, bazarın inkişaf səviyyəsi və 

regional infrastrukturu ilə əlaqəli müxtəlif amillərin təsiri ilə müəyyən edilən 

dinamik bir prosesdir. Əksər tədqiqatçıların fikrincə, bölgədəki istehlak 

bazarının inkişafına təsir göstərən dominant amillər bunlardır: 

- bölgədəki sosial-demoqrafik və miqrasiya proseslərinin mahiyyəti və 

onların əhalinin strukturuna təsiri; 

- istehlakçı tələbində və istehlakın regional spesifikliyində dəyişikliklər; 

- bölgənin daxili və xarici qida və qeyri-ərzaq bazarlarında satılan istehlak 

mallarına istehsalçıların və vasitəçilərin qiymət siyasətinin təbiəti (2). 
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Həmçinin bir sıra tədqiqatçılar istehlak bazarının inkişafına təsir edən 

amillər sistemini aşağıdakı kateqoriyalara ümumiləşdirirlər (3): 

- bölgənin təbii-iqlim və məkan-coğrafi şəraiti; 

- bölgənin demoqrafik, milli, miqrasiya xüsusiyyətləri; 

- bölgə əhalisinin məşğulluq sahəsi və peşələri və müvafiq normalar, xüsusilə 

qida və qeyri-ərzaq məhsullarının istehlakı; 

- istehlak bazarındakı tələbi müəyyənləşdirən bölgə əhalisinin pul gəlirlərinin 

səviyyəsi; 

- bölgədə istehlak malları istehsalının inkişaf səviyyəsi və inkişafı üçün 

proqramların mövcudluğu; 

- mal tədarükü üçün bölgənin coğrafi məsafəsi. 

 Digər amillər mühüm rol oynaya bilər (4), xüsusən: 

- əhalinin mədəniyyəti və bölgənin hakim elitalarının siyasi mədəniyyəti; 

- bölgə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi; 

- texnologiyanın informasiya sferasının inkişaf səviyyəsi; 

- yeni satış növlərinin tənzimlənməsinə ehtiyac, məsələn, elektron ticarət və s. 

Bununla yanaşı, başqa fikirlər də var. Belə ki, A.S.Novoselovun 

yanaşmasına görə istehlak bazarının inkişafında əsas amillər iqtisadiyyatın 

sənaye quruluşu, investisiyaların xüsusiyyətləri, sahələrin istehsal dövrü və onun 

sürəti, müəssisələrin fondla təminatı və onların aşınma səviyyəsi, bölgənin sosial 

göstəriciləridir. Eyni zamanda, o hesab edir ki, regional istehlak bazarının 

xüsusiyyəti əsasən bölgənin tipinə görə əvvəlcədən təyin olunur (5). 

İstehlak bazarının formalaşmasına və inkişafına funksional yanaşma bu 

sahədə aşağıdakı inkişaf amillərini müəyyənləşdirir: 

 - istehlakçılar, vasitəçilər və istehsalçılar arasında daxili və xarici əlaqələrin 

quruluşu; 

 - mallar (xidmətlər, işlər) üçün regional bazarda tələb və təklif; 

 - əhalinin gəlirlərinin səviyyəsi və fərqliliyi və buna əsaslanan istehlakın 

mahiyyəti; 

 - əhali tərəfindən istehlak və yığılma nisbəti; 

 - istehlak formaları (dövlət və özəl) və s. (6). 

2. Ġstehlak bazarının sosial-iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 

regional aspektləri. 

İstehlak bazarının tənzimlənməsinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

konsepsiyası bu sahədəki göstəricilərin təhlükəsiz səviyyəsinin təmin edilməsi 

və istehlak bazarının inkişaf prosesinin bölgənin sosial-iqtisadi böyüməsi 

strategiyasına və ya onun iqtisadi təhlükəsizliyinə adekvat olması üçün lazımdır 

(7). 

İstehlak bazarının inkişafı üzrə effektiv regional siyasət bölgənin ərzaq 

təhlükəsizliyini təmin etməli və istehsalçılar, satıcılar və istehlakçılar arasında 

bərabər qarşılıqlı fəaliyyət üçün şərait yaratmalıdır. Bu baxımdan regional və 

bələdiyyə orqanlarının təsiri və onların təşkilati-iqtisadi qərarlarının effektivliyi 

istehlak bazarının və regional iqtisadiyyatın inkişafında amillər kimi önə çıxır 

(8). 

Yuxarıda göstərilən amillər hamısı regional istehlak bazarının iqtisadi 

təhlükəsizlik sistemini müəyyənləşdirir. Bir neçə müəllif bu fenomenin və 

konsepsiyanın öyrənilməsinə və tərifinə toxunmuşdur. 
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A.E. Chusova (9)  bölgədəki istehlak bazarının iqtisadi təhlükəsizliyi 

konsepsiyası altında istehlak bazarının iştirakçılarının (subyektlərinin) daxili və 

xarici təhdidlərdən qorunmasını nəzərdə tutur. 

A. A. Korjnev (10) öz əsərində regional istehlak bazarının sosial-iqtisadi 

təhlükəsizliyini onun iştirakçılarının qanuni mənafelərinə riayət olunması kimi 

müəyyən edir və bununla da onun hüquqi aspektini vurğulayır. 

O.B. Ostrovski, bölgədəki istehlak bazarının iqtisadi təhlükəsizliyini 

əhalinin, yerli istehsalçıların həyati fəaliyyətini və dövlət (regional) icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən rasional nəzarəti təmin etməyə imkan verən 

iqtisadi sistemin vəziyyəti kimi başa düşür (11). 

Təqdim olunan təriflərə əsasən tədqiqatın müəllifi bölgədəki istehlak 

bazarının sosial-iqtisadi təhlükəsizliyi üzrə öz fikrini istehlak bazarının 

iştirakçılarını, onların iqtisadi maraqlarını daxili və xarici təhdid və çağırışlardan 

qorunması kimi təklif edir ki, bu da bölgə sakinlərinin geniş (çox sayda mal 

qrupu) və dərin (çox sayda marka çeşidi) çeşiddə, miqdarda və sərfəli qiymətə 

keyfiyyətli mallarla (xidmətlər, işlər) təmin edilməsində, səmərəli regional 

istehlakçı siyasətini hazırlayarkən ədalətli rəqabət satıcıları və istehsalçılarının 

imkanlarında və regional satış bazarının əlçatanlığında ifadə olunur. 

Beləliklə, bölgənin istehlak bazarı, əhalinin fərdi ehtiyaclarının ödənilməsi 

sahəsini nəzərdə tutan, bölgənin bazar-iqtisadi sisteminin fəaliyyətində quruluş 

yaradan və müəyyənedici amil kimi çıxış edən inteqral elmi kateqoriya, eləcə də 

regional və ölkə inkişafına əlavə təhdidlər yarada biləcək inhisarların siyasi 

təzyiqi vasitəsidir. Bütün bu cəhətlər bölgədəki istehlak bazarının inkişafının 

sosial-iqtisadi təhlükəsizliyin ən vacib amil olduğunu təsdiqləməyə əsas verir. 

Müəllifin fikrincə, istehlak bazarının sosial-iqtisadi təhlükəsizliyini 

müəyyən bir sahənin kollektiv xarakteristikası kimi deyil, regional istehlak 

bazarının müəyyən edilmiş göstəricilərinin inkişafı sayəsində bölgənin sosial-

iqtisadi təhlükəsizliyinin mümkün tərəfi kimi öyrənmək məsləhətdir. Bu 

baxımdan tədqiqatın vacib vəzifəsi adekvat və əhatəli göstəricilər sistemini 

formalaşdırmaqdır. 

Regional sistemin hər bir komponentinin öz idarəetmə mexanizmi vardır 

və bölgənin istehlak bazarı ilə təmasda olur. Bölgənin sosial-iqtisadi 

təhlükəsizliyini artırmaq üçün bölgənin inkişaf xüsusiyyətləri və nöqtələrini 

nəzərə almağa, istehlak bazarının optimal strategiyasını (proqramları, 

konsepsiyası) hazırlamağa imkan verən onların inteqrasiyasının tədqiqi vacibdir. 

Mühüm bir təhlükə kənd təsərrüfatının vəziyyətidir, buna görə də istehlak 

bazarının sosial-iqtisadi təhlükəsizliyini qiymətləndirmək üçün bu sahənin 

vəziyyətini və bölgəni istehlak malları ilə təmin etmək qabiliyyətini 

qiymətləndirmək məsləhətdir. 

Bundan əlavə, təhlükə öz qida və yüngül sənayesinin bölgəni lazımi 

mallarla təmin etməsinin mümkünsüzlüyüdür, bu səbəbdən daxili tədarük 

səviyyəsini öz regional sənayesi hesabına təhlil etmək lazımdır. 

Pərakəndə ticarət istehlak bazarının ümumi həcminin 70%-dən çoxunu 

təşkil edir, məhz bu sahədə əhalinin əsas ehtiyacları və insanların ehtiyacları 

təmin edilir, bu səbəbdən də istehlak bazarı üçün təhlükələrdən biri bu 

göstəricilərin bölgədə məqbul səviyyəsini təmin etmək üçün pərakəndə ticarətin 

qeyri-mümkünlüyüdür. 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

50 

Sosial-iqtisadi təhlükəsizlik üçün təhlükə, ölkənin qida istehlakı üzrə 

Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş istehlak standartlarına uyğun 

gəlməməsidir, müsbət və ya mənfi istiqamətdə əhəmiyyətli kənarlaşma bölgə 

əhalisinin sağlamlığı və həyat keyfiyyəti üçün risk hesab edilə bilər. Malların 

keyfiyyətsiz olması və saxta məhsullar ciddi təhdiddir. Elmin müxtəlif 

sahələrində bir çox tədqiqatçılara görə qida xammalı və qida məhsullarının 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əhalinin sağlamlıq səviyyəsini artıran və 

bölgənin genofondunu qoruyan ən vacib amillərdən biridir (12). Bu 

kateqoriyalar regional sosial təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından birinci 

dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. 

3. Ġstehlak bazarının infrastruktur təminatında logistika sisteminin 

rolu. 
        Regionlararası əlaqələrin həyata keçirilməsində əsas amillərdən biri kimi 

logistika infrastrukturu respublikanın bölgələrinin iqtisadi və sosial 

göstəricilərinin artmasına təsir göstərir. Nəqliyyat və logistika müəssisələrinin 

davamlı fəaliyyəti insanların, malların və xidmətlərin hərəkətinin sərbəst və 

ritmik olduğu iqtisadi məkanın birləşməsinə zəmanət verir. Bundan əlavə, azad 

rəqabət, logistik proseslərin həyata keçirilməsi yolu ilə dünya birliyinə 

inteqrasiya, bir qayda olaraq, bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin etməklə, 

əhalinin həyat şəraitini və səviyyəsini yaxşılaşdırır. 

Ərazilərin inkişaf perspektivləri, iqtisadi təhlükəsizliyi daha çox bölgələrin 

logistika infrastrukturunun vəziyyətindən asılıdır. Eyni zamanda, infrastrukturu 

klasterlərin formalaşması və inkişafı üçün maddi-texniki baza təşkil edən 

istehsal və qeyri-istehsal sahələrinin və obyektlərinin, xüsusən də logistika, 

tədqiqat və istehsalat kompleksləri, azad iqtisadi zonalar və bölgədəki 

təsərrüfatların məkan təşkilatının digər formaları yaradır. 

―Logistik infrastruktur‖ anlayışını xarakterizə etmək üçün bu sahədəki 

elmi tədqiqatçıların müəllif şərhlərini nəzərə alaraq onun tərifinə yanaşmaları 

sistemləşdirmək lazımdır. Elmi ədəbiyyatda aşağıdakı yanaşmaları 

müəyyənləşdirmişik: 

       1) sistem kateqoriyası kimi logistik infrastruktur - ―logistik proseslərin ayrıl-

maz hissəsi olan mühüm tapşırıqları yerinə yetirən elementlərin məcmusudur‖ 

(12). Bundan əlavə, bu, logistik axınların məkan-zaman çevrilməsi üçün vasitə 

sistemidir, eyni zamanda müvafiq logistik xidmətlər potensial yaradaraq bu 

axınların keçməsi üçün təşkilati-iqtisadi şərait yaradan müxtəlif təşkilati-hüquqi 

formalı müəssisələr toplusudur. (13); 

        2) funksional yanaşma maddi və maliyyə axınlarının hərəkəti prosesi və ya 

malların hərəkəti prosesi həyata keçirildiyi və xidmət göstərildiyi fəaliyyət 

kompleksi olaraq logistika infrastrukturunu xarakterizə edir (14, s. 5-9); 

3) element yanaşma logistika infrastrukturunu müəyyən coğrafi mövqeyə və 

fərqli xüsusiyyətlərə malik obyekt kompleksi kimi təmsil edir (15, s. 125-132). 

Logistika infrastrukturunun bir sıra tədqiqatçıları malların əlavə emalı ilə əlaqəli 

nəqliyyat, saxlama və xidmət elementlərini, lazımi mənbələrlə (təbii, maddi, 

texniki, informasiya, insan, institusional və maliyyə) təmin olunan ticarət, məişət 

və inzibati xidmətlərin göstərilməsi ilə fərqləndirirlər (16). 

 Yuxarıda göstərilən yanaşma və təriflər logistik infrastrukturun formalaş-

masına və fəaliyyət göstərməsinə təsir göstərən öz xüsusiyyətlərinə malik 
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olduğunu, həmçinin milli təhlükəsizlik çərçivəsində ərazinin iqtisadiyyatına təsir 

dərəcəsini təyin etdiyini qeyd etməyə imkan verir. 

 Aparılan araşdırmalar yuxarıdakı müəlliflərin logistika infrastrukturunun 

tərkibi ilə bağlı fikirlərini qruplaşdırmağa imkan verir: 

 Birinci qrup, ayrı-ayrı firmaların və onların şəbəkələrinin əmtəə 

axınlarının idarə olunması ilə əlaqəli ―yerli əhəmiyyətli obyektlər‖ adlandırılan 

logistik parklar və ya mərkəzlərdir. 

 İkinci qrup regional logistik mərkəzlərdir. İnkişaf etmiş nəqliyyat 

infrastrukturu olan ərazidə geniş lojistik xidmətlər təqdim edirlər. İnformasiya 

sisteminin daha böyük imkanlarından istifadə edərək, müxtəlif növ məhsulların 

milli və regional bazarlara daxil olan və çıxan axınlarının daha effektiv idarə 

olunması üçün şərait yaradırlar. 

 Üçüncü qrup beynəlxalq logistik mərkəzlərdir. Nisbətən geniş bir ərazidə 

cəmlənən və əhəmiyyətli nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə yaxın bir yerdə 

inşa edilən kompleks infrastruktur strukturları, yüksək keyfiyyətli tam logistik 

xidmətlərini təqdim etmək üçün lazımi koordinasiyanı həyata keçirirlər. Eyni 

zamanda, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə 

edərək, məhsulların bütün tədarük zənciri boyunca satılması və ölkə ərazisindən 

tranzit mal axınlarının cəlb edilməsi müddətini xeyli azaldır. 

 Logistika infrastrukturunun tipik obyektlərinin tərkibi kifayət qədər geniş 

diapazonda dəyişə bilər. Bunlar istehsal müəssisələrinin anbarları, logistik 

mərkəzləri, müxtəlif terminallar və ya bölüşdürmə mərkəzləri ola bilər. Hər bir 

növün tələb olunan sayda obyektinin, onların yerləşməsinin və iqtisadi funksiya-

larının müəyyənləşdirilməsi hər hansı bir şirkətin logistika infrastrukturunun for-

malaşdırılması (layihələndirilməsi) üçün bütün fəaliyyətlərin vacib elementidir. 

 Dinamik rəqabət mühitində vacib məsələ, istehsal ehtiyaclarını və tələbini 

ödəmək üçün logistika infrastrukturunun dəyişdirilməsidir. Şirkət tərəfindən 

logistik şəbəkəsi üçün ən yaxşı yeri seçmək rəqabət üstünlüyü qazanmaq üçün 

ilk addım ola bilər. 

 Verilən infrastruktur şəbəkəsinin parametrləri və logistika sisteminin 

informasiya imkanları ilə müəssisənin ehtiyatlarının coğrafi yeri onun nəqliyyat 

imkanları ilə müəyyən edilir. Fikrimizcə, nəqliyyat və bununla bağlı aşkar 

xərclər hər hansı bir fəaliyyət sahəsinin mərkəzində yerləşdiyinə görə vacibdir. 

Malların daşınması prosesi şirkətin imkanlarına uyğun olaraq təşkil edilə bilər. 

Bu öz nəqliyyat və ya nəqliyyat xidmətlərinin autsorinqi ola bilər. Nəqliyyat 

xidmətlərinin göstərilməsində ixtisaslaşmış üçüncü təşkilatı cəlb etmək, öz 

nəqliyyatınızın saxlanılması ilə bağlı xərcləri azaldacaqdır. Maraqlı bir seçim, 

müştərilərin fərdi ehtiyaclarını ödəməyə imkan verən nəqliyyat xidmətlərinin 

(multimodal, intermodal və kombinə edilmiş sxemlər) birləşməsini təmin edən 

müxtəlif nəqliyyat növlərini birləşdirməkdir. 

Logistik infrastrukturun idarə olunması prosesinin digər vacib vəzifəsi də 

ehtiyatların idarə edilməsidir. Bir çox müəssisə üçün öz anbarlarının olması 

yalnız yüksək risk deyil, həm də kifayət qədər yüksək xərcdir. Buna görə, bir 

çox müəssisə minimum mal ehtiyatı ilə istənilən səviyyədə xidmət göstərərək 

ümumi xərclərin azaldılması yolunu tutur. 

Logistika strategiyası, istehlak bazarının tələblərini ödəmək müddətində 

ehtiyatların dövriyyəsi vacib idarəetmə vəzifəsi olaraq qaldığından, ehtiyatlarda 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

52 

"dondurulmuş" pul vəsaitlərinin miqdarının azaldılmasına yönəldilmişdir. 

Ehtiyatların idarəetmə siyasətində aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: istehlak 

bazarının seqmentləşdirilməsi; bir sıra məhsula ehtiyac; yük daşınma sxemlərini 

birləşdirmə imkanı; rəqiblərin təsiri; mövsümilik. 

Dörd əsas komponentə - logistika infrastrukturunun təşkili, məlumat 

mübadiləsi, nəqliyyat və ehtiyatların idarəçiliyinə əsaslanan logistika sistemi 

yaradarkən müxtəlif metodlardan istifadə edə bilərik. Bu komponentlərin hər biri 

potensial olaraq əlaqəli ümumi xərclərlə müəyyən müştəri xidmətinə nail 

olacaqdır. Əslində, bu funksiyalar inteqrasiya olunmuş logistika həlləri sistemini 

yaratmaq üçün birləşdirilir. Logistik infrastruktur daxilində digər fəaliyyətlər - 

anbar, yük daşınması və qablaşdırma da logistik sistemin bir hissəsidir, lakin 

əsas deyil. Onların müəssisənin logistika sisteminə effektiv inteqrasiyası əmtəə-

material axınlarının hərəkətini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirəcək və 

asanlaşdıracaqdır. 

Çox vaxt anbarın fəaliyyəti həm anbarın funksiyalarına, həm də 

vəzifələrinə təsir göstərən müəyyən ixtisaslaşma ilə əlaqələndirilir. Eyni 

zamanda, V.V. Dybskayanın da qeyd etdiyi kimi, ―logistik sistemin funksional 

sahəsinin xarakteri anbarın logistik problemlərinin həllinə təsir göstərir: anbarın 

mülkiyyət formasının seçimi, anbar şəbəkəsinin yeri, anbarın texniki təchizatı, 

saxlama sistemi və anbar prosesinin təşkili‖ (17). 

4.  Aqrar-sənaye kompleksinin inkişafında logistika sisteminin rolu 

 Ümumiyyətlə, iqtisadi sahədə logistika malların alınması, istehsalı və satışı 

xərclərini azaltmaq vasitəsidir (18, s.12). Logistika anlayışının istehsal və 

ticarətdə istifadəsi əmtəə dövriyyəsi proseslərinin təkmilləşdirilməsinə, 

ehtiyatların və xərclərin optimallaşdırılmasına və yüksək keyfiyyətli müştəri 

xidmətinin təmin edilməsinə yönəlib. Hal-hazırda, Azərbaycanda logistikanın 

inkişafı, artıq material axınının idarə olunmasına sektoral yanaşmaların 

formalaşdığı və bu sahələrdən biri kimi aqrar sənaye kompleksində (ASK) 

logistika olduğu faktına gəlir. 

         Müasir şəraitdə, alıcı tərəfindən seçilmiş avadanlıq lazımi vaxtda (alıcı ilə 

razılaşdırılaraq) və doğru yerə (alıcı tərəfindən göstərilən ünvanda) çatdırıl-

dıqdan sonra, ilk dörd logistika qaydası yerinə yetirilir (çatdırılması xərclərini 

azaltmaq üçün satıcı ən yaxşı yolu seçir). Sonra alıcı malları yoxlayır, 

komponentlərin mövcudluğunu yoxlayır. Keyfiyyət və kəmiyyət pozuntusu 

yoxdursa (bütün komponentlər yerindədir), imza atmaq hüququ olan şəxs (arzu 

olunan istehlakçı) sənədlərə öz imzasını qoyur. Nəticədə, daha üç logistika 

qaydası yerinə yetirilir. 

        Logistika öz inkişaf mərhələlərində keçdi ki, bu da paylama şəbəkələrində 

çatdırılma etibarlılığının artmasına səbəb oldu (19, s. 38). Logistika qaydalarının 

praktikada istifadəsi satıcı, alıcı və logistika vasitəçiləri arasında aydın qarşılıqlı 

əlaqəni nəzərdə tutur ki, bu da çatdırılma xərclərinin azalmasına və müştəri 

məmnuniyyətinə səbəb olur. Aqrar sənaye kompleksində logistika anlayışı 

formalaşma mərhələsindədir. Hal -hazırda logistika müxtəlif fəaliyyət 

sahələrində istifadə olunur: sahibkarlıq, dövlət sektoru, şəhər iqtisadiyyatı, 

nəqliyyat və ticarət infrastrukturu, sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, inşaat və 

digər fəaliyyət sahələri. İqtisadiyyatda logistikanı öyrənərkən, material axınının 

yaranmasından (xammal və mineralların çıxarılması, kənd təsərrüfatı 
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xammalının istehsalı) son istehlakçı tərəfindən hazır məhsulların istifadəsinə 

qədər (ev təsərrüfatlarında) əmtəə dövriyyəsi zəncirini nəzərə almaq lazımdır. 

Buğda taxılının istehsalı və emalı nümunəsindən istifadə edərək məcmu 

material axınının hərəkət mərhələlərini ardıcıl olaraq nəzərdən keçirək.  

Mərhələ 1. İstehsal edildikdən sonra buğda taxılı müvəqqəti saxlama üçün 

aralıq anbara və ya ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə (elevatorlarda) emal üçün 

nəql olunur. 

Mərhələ 2. Hazır vəziyyətə gətirilən qurudulmuş taxıl bir elevatorda 

saxlanılır və sonra un dəyirmanlarına daşınır. 

Mərhələ 3. İstehsal olunan unlar və ya dənli bitkilər növləri anbarlarda 

saxlanılır və sonra bitmiş çörək məhsullarının istehsalı üçün vasitəçilərin 

paylama mərkəzlərinə və ya çörək zavodlarına daşınır.  

Mərhələ 4. İstehsal müəssisəsindəki un, hazır anbarlara çevrilərək satış 

anbarlarına yerləşdirilir və sonra mal statusu alır və əmtəə dövriyyəsi sahəsinə 

daxil olur, burada mallar son istehlakçı tərəfindən alınır. 

Mərhələ 5. Mallar son istehlakçılar tərəfindən istifadə edildikdən sonra 

bərk məişət tullantılarının (qablaşdırma, bioloji tullantılar) toplanması, 

utilizasiyası, məhv edilməsi və ya basdırılması həyata keçirilir(20, s. 205).  

Təhsil məqsədləri üçün logistika makro və mikro səviyyələrdə növlərə 

bölünür. Aqrar-sənaye kompleksinin sənaye müəssisələrində, material axınının 

hərəkət mərhələlərinə uyğun olaraq, aşağıdakı funksional sahələr fərqlənir: 

tədarük logistikası, istehsal logistikası, satış logistikası, geri qaytarma 

logistikası. Təchizat logistikası, istehsal müəssisəsini xammal və təchizatla 

təmin edərkən daxil olan maddi axınların idarə edilməsidir. Bu mərhələdə 

materiallara ehtiyac müəyyən edilir, təchizatçılar seçilir, partiyaların optimal 

ölçüləri və malların hərəkət marşrutları müəyyən edilir. 

Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatında logistikanın istifadəsi, bir tərəfdən fiziki 

əmtəə dövriyyəsi proseslərini nizamlamağa, kənd təsərrüfatının bütün 

sektorlarında malların daşınması və saxlanmasında yaranan ―dar yerləri‖ aradan 

qaldırmağa imkan verir, digər tərəfdən isə əmtəə istehsalçılarını hazır 

məhsulların, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının paylanması üçün optimal 

kanalların formalaşdırılmasına istiqamətləndirir. Ölkənin kənd təsərrüfatında 

logistika konsepsiyasının formalaşması, material axınının idarə olunmasında və 

hazır məhsul satışının təşkilində, tədarük zəncirlərinin yaradılmasında və 

malların hərəkətinin iştirakçıları arasında qarşılıqlı əlaqənin şəbəkə formalarının 

yaranmasında mərkəzləşdirmə və mərkəzsizliyin ağlabatan birləşməsi deməkdir. 

Bölgədəki logistika infrastrukturunun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, müxtəlif 

idarəetmə formalı kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanması və emalı 

sistemlərinin təkmilləşdirilməsindəki çatışmazlıqların təhlili və müəyyən 

edilməsi, Azərbaycanda milyardlarla dollar olmadan kənd təsərrüfatının 

dirçəlməsinə və bizim ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin daha da 

möhkəmlənməsinə imkan verəcəkdir. (21). 

Nəticə 

 Logistika xidmətlərinin mürəkkəbliyi və keyfiyyətinin aşağı səviyyədə 

olmasına baxmayaraq, logistika mərkəzləri və logistika operatorları tərəfindən 

təqdim olunan bu xidmətlər üçün tariflər qonşu ölkələrin tariflərindən yüksəkdir. 
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 Ölkənin istehsal və ticarət səmərəliliyinin aşağı düşməsinin, müəssisə və 

təşkilatların aşağı rəqabət qabiliyyətinin əsas səbəbi maddi-texniki xərclərin 

yüksək səviyyədə olmasıdır. 2021-2025-ci illər üçün logistika sisteminin və 

tranzit potensialının inkişafına dair Respublika proqramı çərçivəsində tədbirlərin 

həyata keçirilməsi logistika səmərəliliyi indeksində Azərbaycan Respublikasının 

reytinqini artıraraq logistika xərclərinin səviyyəsini azaltmağa kömək edir. 
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РЕЗЮМЕ 

БАХРУЗ ГУЛИЕВ   

ДОКТОРАНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

АВИАЦИОННОЙ АКАДЕМИИ 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА 

В статье исследуются исходные экономические условия и факторы эффективного 

развития потребительского рынка. Обосновывается авторский подход к региональным 

аспектам обеспечения социально-экономической безопасности потребительского рынка. 

Автор определяет роль и место логистической системы в обеспечении инфраструктуры 

потребительского рынка, а также в развитии агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: потребительский рынок, регион, социально-экономическая 

безопасность, экономическая диагностика, инфраструктура, логистическая система, 

агропромышленный комплекс. 

 

SUMMARY 

BAHRUZ GULIYEV 

DOCTORAL STUDENT OF THE AZERBAIJAN NATIONAL AVIATION ACADEMY 

THE ROLE OF REGIONAL FACTORS AND LOGISTICS SYSTEM IN ENSURING 

EFFICIENT INFRASTRUCTURE OF THE CONSUMER MARKET 

The article examines the initial economic conditions and factors of effective development 

of the consumer market and substantiates the author's approach to regional aspects of ensuring 

the socio-economic security of the consumer market. The author identifies the role and place of 

the logistics system in the provision of infrastructure of the consumer market, as well as in the 

development of the agro-industrial complex. 

Keywords: consumer market, region, socio-economic security, economic diagnostics, 

infrastructure, logistics system, agro-industrial complex. 
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CHANGING THEORETICAL PERSPECTIVES ON EUROPEANIZATION 

 

Since the end of WWII, European Studies has been at the center of International Relations 

(IR). The growing economic, political, and cultural attractiveness of the European Union (EU) 

has contributed to the expansion of European Studies and made it one of the most appealed 

research themes of IR. In this regard, a special place in EU Studies has been occupied by 

research works on the Europeanization process. 

Although the notion of Europeanization has been a dense research theme, the ever 

evolving and ever-growing structure of the EU requires constant revision of the Europeanization 

notion. This article studies the changing theoretical perspectives on Europeanization and 

attempts to explain the three perspectives of Europeanization notion.  

Key words: Europeanization, EU, bottom-up Europeanization, top-down 

Europeanization, top-out Europeanization, internal Europeanization, external Europeanization  

 

Introduction 

Although the understanding of the Europeanization is much younger than 

the other classic theories of IR, it is ―fashionable term‖ and offers broader 

understanding comparing to other theories and notions. If the early stages of the 

studies focused on the European integration and touched-upon the bottom-up 

Europeanization, starting from late 80s and early 90s the studies have been 

covering the relations between the member states and the EU institutions in top-

down perspective as well.  

With the fall of the Communist regime and collapse of the Soviet Union, 

the focus of studies moved eastwards. Here the studies of Europeanization 

scrutinize the period between the fall of Communism and the biggest 

enlargement wave of the EU, with regard to the countries of the Central and 

Eastern Europe.  

The fifth and the biggest enlargement of the EU has widened the horizons 

of the Europeanization theory. The countries of the European Neighborhood 

Policy (ENP) have become a focal point of the concept of Europeanization 

beyond the EU. Schimmelffenning in his works on Europeanization beyond the 

EU borders, differentiates the process of the Europeanization in candidate states 

from the ENP countries and rightly points the missing membership reward in 

regard to ENP countries that make the process feeble (1).  

This article studies the theoretical structure of Europeanization notion and 

distinguishes it from the theories of European integration. Moreover, it explores 

different dimensions of Europeanization process, and highlights the plenty 

definitions given by scholars for the process. 

Dimensions of Europeanization research 
   Europeanization has been considered as a multidisciplinary domain that 

derives from different disciplines. While the use of this term can be found in 

research of sociologists, economists, anthropologists, and political scientists, it is 

a sui generis phenomenon that could not be observed with the dynamics of other 
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processes (2). Despite its diversified portfolio, three dimensions head the 

research works in Europeanization study: 

 Historical Europe 

 Cultural Europe 

 Political Europe  

According to Olsen, historical Europe is of the same age of colonization (3). 

Colonial powers exported their way of life, religious faith, the political system of 

governance by using violence and brute force. By penetrating to other 

continents, European colonizers coercively imposed their traditions and 

institutions. With the process of decolonization and following the emergence of 

liberal democratic norms and values in global North, European countries have 

lost their coercive hegemony over the global South. Even nowadays the 

countries of the British Commonwealth maintain the signs of the British political 

culture and way of life. Trine Flockhart presented the detailed history of 

Europeanization in five historical stages (4): 

1) ˃ - 1450: ―The period of European self-realization‖ → Historical period 

from the collapse of Roman Empire until conquest of Constantinople by 

Ottomans. Although the spread of Christianity was halted by Turkish 

conquest, the fall of Constantinople reunited the European continent under 

the flag of Christianity that was split to barbarians and civilized.  

2) 1450-1700: ―The period of Proto-Europeanization‖ or the period of 

discovery and the first wave of globalization → the period when the 

maritime European powers acquired new territories in Americas and spread 

European ideas overseas.  

3) 1919 ˃: ―The period of Incipit Europeanization‖ → the process of 

Europeanization that triggered with the second wave of globalization and 

closely associated with the global migration, capital flow, and 

industrialization in Europe. This period also includes export of European 

states system that was facilitated with the enlightenment. 

4) 1945 ˃: ―The period of Contemporary (inward) Europeanization‖ → The 

period between the two World Wars, when European ideas replaced with 

American ideas. Wilsonian liberal ideas promoting institutionalization 

became the dominant values even inside the Europe. 

5) 1945 ˂: ―The period of Contemporary (outward) Europeanization & 

EUization‖ → the stage of Europeanization that incorporated with political 

Europeanization and started with integration process of European countries 

in 1957 by concluding the Treaty of Rome. 

Cultural Europe refers to national identity, indigenous traditions, and 

standardization of everyday habits and cultural convergence of the people. 

Standardization of daily life and cultural convergence are closely linked with the 

phenomena of globalization. Mass media and internet have contributed to the 

cross-border contacts and caused convergence which is described as ―informal 

Europeanization‖ by Mair (5). But some scholars argued that the European 

attractiveness is shadowed by American attractiveness. Gratson Ash goes 

beyond by arguing that even the European countries instead of idealizing their 

own norms imitate the norms of the United States (6). 
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Political Europe, ―Europeanization‖, is a broad category with diverse 

concentrations and defionitions. But despite its diverse concentrations, it has 

mainly focused on the issues of the European Union. By characterizing the 

influence of the EU on the process of Europeanization, Radaelli rightly comes 

with the term of "EU-ization" (7, p.27). However, some scholars argue that 

Europeanization is not solely associated with EU but other organizations outside 

the EU, such as the OSCE and the CoE, also take an active part in the process.  

Defining Europeanization  

The main challenge with the newborn Europeanization notion was to find a 

common definition. Although the increasing academic works devoted to the 

theme have made the Europeanization a "fashionable" term, yet no commonly 

accepted definition has emerged. Even now, despite the three decades of 

existence, a plethora of definitions of Europeanization keeps it in ontological 

phase.  

Mair finds those abundance of definitions confusing and not well-defined 

(5). Olsen justifies it with being the novice theory with scarce empirical 

evidence (3). On the other hand, Börzel explains it with differential impact of the 

process of Europeanization over the states (8).  

To avoid the confusing interpretation of Europeanization, Radaelli notes the 

necessity to identify what is not Europeanization along with the search of right 

definition of the term (9). Bulmer argued that Europeanization cannot be 

considered as a theory but a phenomenon that needs to explain the domestic 

forces of change (10).  

The first successful attempt to define Europeanization was made by Ladrech 

(11, p.69). He defined the process of Europeanization as an ―incremental process 

reorienting the direction and shape of politics to the degree that EC political and 

economic dynamics become part of the organizational logic of national politics 

and policy making‖. According to this definition, an adaptation of national 

institutional structures and policy making occurs as a consequence of European 

integration. 

Definition of Börzel, ―Europeanization is a process by which domestic 

policy areas become increasingly subject to European policy-making‖, argues 

that domestic structures of member states are becoming alike each other as a 

result of appropriation of the European model of institutions (12, p. 574). 

Risse defined the notion of Europeanization as ―the emergence and 

development at the European level of distinct structures of governance, that is, 

political, legal, and social institutions associated with political problem solving 

that formalize inter actions among the actors, and policy networks specializing 

in the creation of authorative European rules‖ (13, p.3). Definition given by 

Radaelli puts the EU to the center of Europeanization process in member states. 

He describes Europeanization as a process consisting of ―a) construction; b) 

diffusion; c) institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy 

paradigms, styles, ways of doing things and shared beliefs‖ (14, p.4).  

The works based on these four definitions argue that participation in 

supranational institutions converge institutional structures of member states. 

These definitions combined in work of Harmsen and Wilson which identified 

eight usages of Europeanization term (15, pp. 14-18). The first usage, 
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Europeanization as the emergence of new form of European governance,  puts 

the European integration to the center of Europeanization process and deals with 

the ―EU-ization‖. The second usage, Europeanization as a national adaptation, 

focuses on policy making and institution building in response to developments at 

the EU level. The third usage, Europeanization as policy ismorphism, refers to 

the convergence among the member states. The fourth usage, Europeanization 

as a problem and opportunity for domestic political management, highlights the 

constraints and opportunities offered by EU to domestic actors. The fifth usage, 

Europeanization as modernization, touches upon the structural transformations 

in comparatively backwarded countries of the EU such as Greece and Ireland in 

order to foster urbanization and secularism. The sixth usage, Europeanization as 

joining Europe, elaborates on EU enlargement, in particular, the enlargement 

towards the Central and Eastern Europe. The seventh usage, Europeanization as 

the reconstruction of identities, highlights the reshape of identities in the light of 

Europeanization. Last but not least, the eight usage, Europeanization as 

transnationalism and cultural integration, refers to changes in cultures and 

identities as a result of transnationalism.  

But as it stated by Anastakis, Europeanization incorporates both internal and 

external forms of the European project and thus is not limited to the domestic 

changes within the member states (16). Since the above-mentioned definitions 

do not comprehensively respond to the research purpose, further definitions on 

external Europeanization needed to be tackled. 

The external dimension of Europeanization has become the focus of 

researchers since the collapse of the Communist regime in Central Eastern 

Europe. External Europeanization has always been compared with, 

Americanization, the promotion of American norms and values abroad. 

Although Europeanization and Americanization are widely accepted as identical 

Western values, they are quite distinct from each other. Unlike Americanization, 

Europeanization excludes military coercive power and mainly applies its soft 

power in relations with other states. Versus to American type of Realpolitik, the 

promotion of EU norms and values characterized as Idealpolitik (16).  

Final, definition of External Europeanization was provided by Amichai 

Magen in his top-out perspective of Europeanization (17). Unlike its 

predecessors, bottom-up and top-down Europeanization, this perspective is 

focused on the process of Europeanization in ENP countries where the 

membership is not visible on the horizon. 

Bottom-up, top-down & top-out Europeanization 

Those above-mentioned definitions of internal and external Europeanization 

are mainly explained with the three perspectives of the Europeanisation:  

1. Bottom-up Europeanization  

2. Top-down Europeanization  

3. Top-out of Europeanization  

The bottom-up Europeanization mainly studies the process of European 

integration in 15 old member-states. Here the main theme of the study is to 

understand the driving force of European integration where the states voluntarily 

compromised certain degree of their national sovereignty in favor of newly 

established European institutions. Despite its two decades of existence, the 
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bottom-up Europeanization approach failed to attract much attention from 

mainstream theorists of IR. 

The top-down perspective of Europeanization analyzes the domestic changes 

in member-states constituted from the pressure of EU institutions. Pressure from 

Brussels is observed if there is an institutional and policy misfit between the EU 

and member-states (8). Here European Court of Justice (ECJ) is a legal body 

securing the policy and institutional compliance of the member state with the EU 

requirements (17).  

To avoid the unhappy circumstances of exerted pressure from Brussels, 

national governments tried to fix the situation in favor of member states. Upload 

of national policies to the EU level brought the bottom-up approach back to the 

agenda of Europeanization. While the top-down approach incorporates 

downloading the EU rules and practices vertically from Brussels, the bottom-up 

approach incorporates with horizontal policy transfer from other member states 

without involving EU institutions. By uploading its domestic procedures into 

European level of governance, member states seek to shape EU decisions in 

accordingly to their national interests and institutional traditions.  

Following the "Big Bang" enlargement of the EU, neither member states nor 

the EU itself seemed willing for the next enlargement rounds. Therefore, the 

priority was given to export European rules and norms beyond its formal 

borders. Ambitious strategy seeking to project EU norms and rules abroad 

explained by the top-out perspective of Europeanization (17). 

The top-out Europeanization strategy of EU is a combination of top-down 

and bottom-up approaches. By supporting non-state actors and low-level 

domestic political institutions the EU realizes the bottom-up Europeanization in 

ENP countries. The EU offers its financial support through TACIS, EIDHR, 

TEMPUS, and ERASMUS projects in order to promote institutional 

convergence, educational modernization, and people to people contact in a long-

term perspective. 

Meanwhile, the top-down strategy of EU embraces political dialogue and 

official statements. By holding regular high-level meetings and negotiations, the 

EU seeks to improve its relations with the target country. Also, by 

institutionalized dialogue, the EU aims to exercise its attractiveness on 

bureaucrats and policymakers (18).   
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XÜLASƏ 

ELMAR MUSTAFAYEV 

AVROPALAġMA ÜZRƏ NƏZƏRĠ PERSPEKTĠVLƏRĠN DƏYĠġMƏSĠ 

Avropa İttifaqının artan iqtisadi, siyasi və mədəni cəlbediciliyi Avropa araşdırmalarının 

genişlənməsi və beynəlxalq münasibətlər sahəsində ən çox müraciət edilən mövzulardan birinə 

çevirmişdir. Bu baxımdan, Avropalaşma prosesinə dair tədqiqat işləri Avropa Tədqiqatlarında 

xüsusi yer tutur.  

Avropalaşma anlayışı çox müraciət edilən araşdırma mövzusu olsa da, Avropa İttifaqının 

daim inkişaf edən və durmadan böyüyən quruluşu, Avropalaşma anlayışının daim gözdən 

keçirilməsini tələb edir. Bu məqalə, Avropalaşma ilə bağlı dəyişən nəzəri perspektivləri araşdırır 

və Avropalaşma anlayışının üç perspektivini izah etməyə çalışır.  

Açar sözlər: Avropalaşma, Avropa İttifaqı, aşağıdan yuxarıya Avropalaşma, yuxarıdan 

aşağıya Avropalaşma, Avropa İttifaqı xaricində Avropalaşma, daxili Avropalaşma, xarici 

Avropalaşma 

 

РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬМАР МУСТАФАЕВ 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ ЕВРОПЕАНИЗАЦИИ 

С конца Второй мировой войны европейские исследования были в центре 

международных отношений. Растущая экономическая, политическая и культурная 

привлекательность Европейского Союза (ЕС) способствовала расширению европейских 

исследований и сделала их одной из самых привлекательных тем для исследований в 

области международных отношений. В связи с этим особое место в исследованиях ЕС 

занимают исследования процесса Eвропеизации. 

Хотя понятие европеизации было интенсивной исследовательской темой, 

постоянно развивающаяся и постоянно растущая структура ЕС требует постоянного 

пересмотра понятия Eвропеизации. В данной статье исследуются меняющиеся 
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теоретические взгляды на Eвропеизацию и предпринимается попытка объяснить три 

точки зрения Eвропеизации.  

Ключевые слова: Европеизация, Европейский Союз, Eвропеизация снизу вверх, 

Eвропеизация сверху вниз, Eвропеизация за пределами Eвропы, внутренняя 

Eвропеизация, внешняя Eвропеизация 
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ĠSTEHSAL VƏ QEYRĠ-ĠSTEHSAL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ  ĠġÇĠ HEYYƏTĠNĠN 

STĠMULLAġDIRILMASI ZƏRURĠLĠYĠ 

 

StimullaĢdırma proseslərinin keyfiyyətinin artması milli iqtisadiyatın inkiĢafına kömək 

edir. VətəndaĢların həyat səviyyələrinin yüksəlməsini təmin edir. Məlumdur ki, hər bir insan öz  

ehtiyyaclarını ödəmək üçün iĢləməlidir və qazanc əldə etməlidir,deməli tələb və ehtiyac amili 

məcbur edir ki, insan aktiv Ģəkildə əmək fəaliyyətilə məĢqul olsun. Ġstehsal və qeyri-istehsal 

müəssisələri  əməyin idarə edilməsində səmərəli üsullardan istifadə etməli və insan amilinin 

aktivləĢməsini  təmin etməlidir. 

Açar sözlər: istehsal müəssisələri,qeyri-istehsal müəssisələri, iĢçi heyyəti, stimullaĢdırma, 

motivasiya, maddi stimullar,qeyri-maddi stimullar. 

 

İşçi heyyətinin stimullaşdırılması müəssisənin  uzunmüddətli inkişafını 

təmin edən şərtlərdən biridir. Lakin elə stimullar var ki, işçi üçün onlar 

mənasızdır və nəticə etibarı ilə belə stimullar qüsurlu hesab edilir. Müəssisənin 

əlində cəmləşən və işçi heyyətinin əmək məhsuldarlığının artırılmasına xidmət 

edən vasitələrin, dəyərlərin və münasibətlərin vəhdəti stimulun məzmununu 

təşkil edir. Əmək haqqı, mükafatlandırma, güzəştlər və hörmətlə ifadə olunan 

mənəvi-psixoloji təsirlər stimulun məzmununa daxil olan  elementlərdir. 

İdarəetmə təsirləri nöqteyi nəzərindən stimulların təsnifləşdirilməsi vacib proses 

hesab edilir.Təsnifləşdirmənin köməyilə müəssisədə işçi heyyətinin 

stimullaşdırmasının yeri və funksiyaları düzgün başa düşülür. Stimulların 

təsnifləşdirilməsinin muasir forması cədvəl 1-də əks olunubdur. 

 

N Təsnifləşdirici əlamət Stimulun forması 

1. Stimulların hərəkət istiqaməti  Mükafatlandırma. 

 Tənbeh.  

2. Stimullaşdırmanın mənbələri   İqtisadi. 

 İnzibati. 

 İçtimai. 

3. Maraqlar  Fərdi. 

 Kollektiv. 

4. Stimulların məzmunu Maddi 

 Maddi. 

 Maddi-sosial 

Qeyri-maddi 

 Sosial. 

 Mənəvi. 

 Psixoloji. 

5. Stimulların həyata keçirilməsi metodları  Birbaşa. 

 Dolayısı. 

6. Stimullların fəaliyyət müddəti  Qabaqlayıcı. 
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 Taxirə salınmış. 

7. Stimullların təsir etmə səviyyəsi  Xarici. 

 Daxili. 

8. Stimullların təkrarlığı  Birdəfəlik, uzunmüddətli 

 Müvəqqəti, daimi. 

9. Stimulların təsir etmə intensivliyi  Zəif. 

 Orta. 

 Güclü 

 

Cədvəl 1. Stimulların təsnifləĢdirilməsi. (1.s.185-186). 

Stimullar sırasında maddi stimullaşdrımanın əhəmiyyəti olduqca  

yüksəkdir. Maddi stimullaşdırma müxtəlif növ maddi nemətlərin məcmusudur. 

Bu neymətlər işçi heyyətinə verilir və ya işçi heyyəti tərəfindən mənimsənilir. 

İşçi heyyəti əmək, yaradıcılıq, davranış vasitələrindən istifadə edərək 

müəssisənin fəaliyyətində iştirak edir və maddi nemətləri əldə edir.

 Tədqiqatlardan məlum olur ki, inkişaf etmiş ölkələrin istehsal və qeyri- 

istehsal sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə stimullaşdırmanın müxtəlif 

növlərindən istifadə edilir və onları qısa olaraq təhlil edək: 

1. Nominal əmək haqqı-vəzifə maaşından, vaxta görə və işəmuzd əmək 

haqqıdan, mükafatlardan, əlavələrdən, kompensasiyalardan  ibarətdir; 

2. Real əmək haqqı-tarif dərəcələrinin artırılması, kompensasiyaların tədbiq 

edilməsi və inflyasiyaya uyğun olaraq indeksasiya elementlərini özünə daxil 

edir; 

3. Bonus-müəssisənin mənfəəti hesabına birdəfəlik ödənişlərdir və aşağıdakı 

əsas növləri mövcuddur: 

 ixrac bonusları; 

 xidmət illərinə görə bonuslar; 

 yaxşı işlədiyinə görə işçiyə verilən bonus. 

4. Səhmdar kapitalda iştirak etmək-müəssisənin səhmlərinin işçi heyyətinə 

satılması və səhmlərə görə dividentlərin əldə edilməsini ifadə edir;  

5. Əlavə ödəmələr planı-bu maddi stimul müəssisə tərəfindən verilən 

hədiyyələrdən, iş və ezamiyyə ilə bağlı olan şəxsi və işgüzar xərclərin 

maliyələşməsindən ibarətdir;  

6. Nəqliyyət xərcləri-işçilərin nəqliyyat xərclərinin ödənilməsini göstərir; 

7. Qidalanma xərcləri-işçi heyyətin qidalanması üçün pul vəsaitinin ayrılmasını 

nəzrədə tutur; 

8. Qiymət güzəştlərinin tədbiq edilməsi-müəssisə tərəfindən istehsal edilən və 

ya barter vasitəsilə əldə edilən məhsulların güzəştli qiymətlə satılmasını 

ifadə edir; 

9. Təqaüd proqramlarına dair xərclər-təhsil almaq üçün müəssisə tərəfindən 

işçiyə vəsaitin ayrılmasını nəzərdə tutur; 

10.  İşçi heyyəti üçün təlim proqramları xərcləri-təlimlərin təşkili üçün maliyyə 

vəsaitinin ayrılmasıdır; 

11. Müalicə xərcləri-işçinin müalicə xərclərinin ödənilməsini, sanatoriyaya 

pulsuz putyovkaların verilməsini göstərir; 
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12. Mənzil tikintisi proqramları-şəxsi mənzilin tikintisi üçün vəsaitin ayrılmasını 

nəzərdə tutur; 

13. Uşaqların tərbiyyəsi və tədrisi üçün proqramlar-işçi heyyətinin uşaqları üçün 

məktəb və məktəbəqədər tərbiyə-tədris işlərinə dair vəsaitin ayrılmasını ifadə 

edir;  

14. Uzun müddətli ödənişli məzuniyyətlər; 

15. Müəssisə hesabına idman, mədəni və turizm tədbirlərinin, həmçinin səyahət-

lərin təşkili; 

16. Müəssisə hesabına işçilərin həyatının sığortalanması; 

17. Tibbi sığörta-işçilərin və onların ailə üzvlərinin tibbi sığörtalanmasını 

nəzərdə tutur; 

18. İşçinin təqaüd fondundakı hesabına vəsaitin köçürülməsi və s (2. səh. 50-52). 

Maddi stimullar sistemində ən vacib element əmək haqqıdır və onun  

səviyyəsinə və təşkili prinsipinə bazar və qeyri bazar amilləri təsir edir.Bu 

amillər bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədir istehsal xərcələrini və əmək haqqının 

səviyəsini təyin edir. Əmək haqqının səviyəsinə təsir edən istehsal, sosial, bazar 

və institusional amillər, həmçinin onlara daxil olan elementlər şəkil 1 əks 

etdirilibdir. 

 
  

ġəkil 1.Əmək haqqına təsir edən amillər (1.s. 205). 

Qeyd etmək lazımdır ki, istənilən ixtisaslı müəssisədə əməyin 

ödənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir, lakin tədqiqatlar göstərir ki, əməyin 

ödənilməsi səviyyəsinin daim artırılması əmək aktivliyinin dəstəklənməsinə və 

əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə tam yardımçı olmur. Qısa müddətli dövrdə 

əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə təsir etmək üçün bu üsulun tədbiqi 

keyfiyyətli hesab edilir, lakin insanların həyat səviyyəsi yüksəldikcə pula olan 

tələbi aşağı düşür, bu proses isə öz növbəsində qeyri-maddi stimullaşdırmanı önə 

çəkir. 

Qeyri-maddi stimullaşdırma sistemi maddi stimulları tamamlayır və əmək 

prosesinə işçi heyyətini cəlb edir. Yüksək ixtisaslı işçilərin işdən getməsinin 

• ETT səviyyəsi; 

• ĠĢin çətinliyi və iĢçilərin ixtisaslaĢması 

• ĠĢ Ģəraiti 

• ĠĢin keyfiyyəti və nəticələri 

• Müəssisənin fəaliyyətinin son nəticələri 

• Müəssisənin kadr siyasəti 

Ġstehsal amilləri  

• YaĢayıĢ minimumu 

• Ġstehlak zənbilinin strukturu 

• Minimum əmək haqqı 

• Sosial transferlər 
Sosial amillər 

• ĠĢçi qüvvəsinə dair istehsal xərcləri 

• Əmək bazarında tələb və təklif 

• Qiymətə görə iĢçi qüvvəsinin tələbinə dair elastiklik 

• Resursların qarĢılıqlı  əvəz edilməsi 

• Ġstehlak əmtəələri və xidmətlərinə dair qiymətlərin 
dəyiĢilməsi 

Bazar amilləri 

• Dövlət tənzimlənməsi tədbirləri 

• Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti 

• ĠĢ verənlər ittifaqının fəaliyyəti 

• Sosial əməkdaĢlıq sistemi 

Ġnstitusioanl amillər 
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qarşısını almaq üçün qeyr-maddi stimulların tədbiq edilməsi çöx önəmlidir.  

Aşağıda göstərilən stimullaşdırma tədbirlərinin köməyilə yüksək ixtisaslı 

işçilərin axınının qarşısı alınır: 

1. Onlar üçün təhsil alma imkanları yaradılmalıdır; 

2. Onların vəzifə yüksəlişi təmin edilməlidir; 

3. Öz bilik və təcrübələrini həyata keçirmək üçün onlara şərait yaradılmalıdır; 

4. Problemlər və dəyişikliklər haqqında onlara vaxtında məlumat verilməlidir; 

5. Öz əməklərinə görə onlar layiqli mükafatlar almalıdırlar və s. (3. s. 575) 

Qeyri-maddi stimullaşdırmanın əsas məqsədi işçi heyyətinin xidməti 

vəzifələrinə marağın artırılmasından və innovasiyaların qəbul edilməsindən 

ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal və qeyri istehsal müəssisələrində   

innovasiyaların tədbiq edilməsi nəticəsində əmək məhsuldarlığı yüksəlir və 

müəssisələrin mənfəəti artır. 

Qeyri-maddi stimulların tədbiqi kəmiyyəti müəssisənin miqyasından 

aslıdır. Əgər qeyri-maddi stimullaşdırmanın əsas növlərini təsnifləşdirsək, onları 

üç qrupa bölmək olar.Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir qrupun daxilində alt 

qruplar mövcuddur (bax cədvəl 2). 

Qeyri-maddi 

stimullaşdırmanın 

təsnifat qrupları 

Təsnifat növlərinin alt qrupları 

1.Korporativ 

stimullar 

 

 Karyera yüksəlişi. 

 Təhsilin stimullaşdırılması. 

 Səhimdar kapitalda iştirak etmək. 

 Asudə vaxtın stimullaşdırılması və s. 

2.Sosial-psixoloji 

 

 

 Rəhbərliyə birbaşa müraciət etmək imkanı. 

 İş yerinin rahat olması. 

 İstirahət üçün şəraitin yaradılması. 

 Rəhbərlik tərəfindən buraxılan  səhvlərin 

təsdiq edilməsi.  

 İş nəticələrinə və yaradıcılıq qabiliyyətinə 

görə hədiyyələr və s. 

3.Sosial-məişət.  Sosial güzəştlər (mənzil təminatı,tibbi xidmət, 

qidalanmanın təşkili,nəqliyyat xidmətləri və 

s.). 

 Çevik sosial ödənişlər. 

 Bayramlarda və ad günlərində hədiyyələrin 

verilməsi. 

 Rəhbərlərin işdən getməsi və ya istefa 

hallarında, həmçinin sahibkarın 

dəyişdirilməsi nəticəsində kompensasiyaların 

verilməsi, yəni  ―qızıl paraşütlər‖ 

 

Cədvəl 2.Qeyri-maddi stimullaĢdırma növlərinin təsnifatı. 

Qeyri-maddi stimulların bu formada təsnifləşdirilməsinin kökündə 

aşağıdakı  səbəblər durur: 

 Hansı mənbələr hesabına həvəsləndirmə həyata keçirilir; 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 ―Həvəsləndirmə paketi‖ necə formalaşır; 

 Həvəsləndirmələr hansı tələbatları ödəyirlər; 

 Həvəsləndirmələrin düzgün istifadə edilməsinə kim cavabdehlik daşıyır 

(4. s. 4-5). 

Qeyri-maddi stimulların effektivliyini yüksəltmək üçün müəssisələrdə 

aşağıda qeyd edilən tədbirlərin həyata keçirilməsi  tövsiyyə olunur: 

1. İşçi heyyəti üçün hansı stimullar daha təsirlidir sualına cavab tapmaq üçün 

anket-sorğular keçirilməlidir; 

2. İşçilər tərəfindən qeyri-maddi stimulları təklif etmək üçün ―anonim fikirlər 

qutusu‖ quraşdırılmalıdır. 

İdarə etmə prosesində işçi heyyətinin motivasiyası aktual hesab edilən 

hadisədir. Məlumdur ki, keyfiyyətli motivasiya sistemi istənilən müəssisənin 

iqtisadi nəticələrini yaxşılaşdıracaqdır,ETT-nin nailiyyətlərini və innovasiyaların 

istehsal və qeyri-istehsal sahələrinə tədbiqini asanlaşdıracaqdır. İstənilən 

müəssisədə kadr məsələlərinə diqqət yetirilməməsi yüksək ixtisaslı kadırların 

həmin müəssiədən getməsilə nəticələnir və müəssisəni böhran vəziyyətinə 

gətirib çıxardır.Əgər  müəssisələrdə yeni motivasiya mexanizimləri hazırlansa və 

tədbiq edilsə müəssisəyə yeni yüksək ixtisaslı mütəxəssislər cəlb oluna bilər. 

Motivasiya və stimullaşdırma yaxın anlayışlar hesab edilir. Stimul maddi 

və mənəvi həvəsləndirmədə istifadə olunur, motivin isə  istifadə dairəsi daha 

zəngindir və insan davranışının bütün tərəflərini əhatə edir. Aydındır ki, işçi 

heyyətinin stimullaşdırılması xərc tələb edir,ancaq unutmaq lazım deyil ki, 

effektiv stimullaşdırma əmək məhsuldarlığına müsbət təsir edir və müəssisənin 

mənfəətini artırır.Deməli işçi heyyətinin stimullaşdırılması ölkənin iqtisadi 

inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir edir. 

Respublikamızda bazar münasibətləri möhkəmlənir və inkişaf edir.Belə 

şəraitdə idarəetmə sahəsində islahatlar həyata keçirilir, işin nəticələrinə dair 

müəssisə rəhbərlərinin məsuliyyəti və sərbəstliyi artır. Azərbaycanda əməyin 

stimullaşdırılmasını dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün inkişaf etmiş 

ölkələr tərəfindən tədbiq edilən stimullaşdırma modellərinin öyrənilməsi 

zəruridir. İnkişaf etmiş ölkələr arasında ən geniş yayılmış modellər isə bunlardır: 

1. Anerikan modeli; 

2. Yapon modeli; 

3. Qərbi Avropa modeli. 

Bu modellərin spesifik xüsusiyyətlərindən istifadə edərək milli müəssisə-

lərdə əməyin stimullaşdırılması sistemini qurmaq və ya təkmilləşdirmək olar. 

Amerika modelinin spesifik xüsusiyyətləri: 

 Amerika şirkətlərində işçilər əmək fəaliyyətlərinin həm cari, həmdə uzun- 

müddətli (müəyyən kəmiyyətdə şirkətin səhmlərinin alınması üçün 

əməkdaşalara imkan yaradılır) nəticələrinə görə stimullaşdırılır; 

 Şirkətin gəlirlərinin artmasına səbəb olan səmərəli və yaradıcı fəaliyyətə dair 

işçilərə mükafatlar verilir; 

 Bayram aylarında əmək haqqının 25-50% həcmində işçilər mükafatlandırılır; 

 İlin nəticələrinə görə işçilərə 13 əmək haqqı ödənilir; 

 İşçiyə nəqliyyat vasitəsi ayrılır və şirkətin hesabına yanacaq haqqı ödənilir; 

 İşçilərin ipoteka borcları şirkət tərəfindən tam və ya qismən ödənilir; 
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 Ailəylə birgə istirahət etmək üçün şirkət işçiyə vəsait ayırır; 

 Çevik iş qrafiki tərtib edilir; 

 Savadlı və istedadlı işçilərin vəzifə yüksəlişi təmin edilir və ya vəzifələrində 

qalaraq rəhbərlərin maaşlarınadək  əmək haqqları artırılır və s. 

Yaponiya modelinin spesifik xüsusiyyətləri: 

Yaponiyada stimullaşdırma sisteminə amerika modelinin faydalı 

elementlərini daxil ediblər və nəticədə ÜDM artımına nail olunubdur. Yaponlar 

hamıdan qabaq  başa düşüblər ki, satışın ən vacib amili yüksək keyfiyyətdir və 

əmək məhsuldarlığını artırır. Onların fikirincə zay məhsulun ixtisarı satışın 

həcminin artmasına gətirib çıxardır. Ekspertlər hesab edirlər ki, zay məhsulun 

həcmini 2% azaltmaqla əmək məhsuldarlığının 10%-li artımına nail olmaq olar. 

Yapon korporasiyaları kadrların idarə edilməsində, əmək haqqının effektiv 

sisteminin qurulmasında, iş yerlərinin və əməyin təşkilinin təhlilində, işçilərin 

attestasiyasında amerika üsullarından istifadə edirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır 

ki, yapon və amerikan modellərinin fərqləridə mövcuddur.Yapon şirkətləri işçi 

heyyətinin sadiqliyini ön plana çəkirlər.Yaponiyada hər bir işçi əmindir ki, o öz 

şirkətində vacib şəxsdir  və şirkətin taleyi ondan aslıdır.Yapon korporasiyaları 

belə işçilərə daim işləmək zəmanəti verir və əmək stajına görə mükafatlandırma 

sistemini qururlar. Şirkətdə işçinin iş stajı artdıqça əmək haqqısı və vəzifəsi 

yüksəlir. 

Yaponiyada əmək haqqının səviyyəsi işçinin əmək stajından və ixtisa-

sından aslıdır. Bu ölkədə əmək haqqı aylıq məvacibdən və ildə iki dəfə ödənilən 

bonusdan ibarətdir. Bonusun məbləği əmək müqaviləslə müəyyən edilir və 

yaponlar hesab edirlər ki, bonus əmək haqqının bir hissəsidir.Yaponların fikirin-

cə rəhbərlər mütəxəssis olmalıdılar və firmanın istənilən sahəsində həyata 

keçirilən tədbirlərə dair səriştələri olmalıdır.Yaponiya şirkətlərində kadr siyasə-

tinin əsas elementləri aşağıdakılar hesab edilir: 

 İstedadlı və bacarıqlı mütəxəssislər ömürlük işə götürülməlidir; 

 Kadırların rotasiyası (iş prosesini anlamaq üçün və rüşvətin qarşısını almaq 

məqsədilə işçini bir iş yerindən digərinə köçürülməsi prosesidir) həyata 

keçirilməlidir; 

 Etibarlıq formalaşdırılmalı və möhkəmləndirilməlidir; 

 İş yerində təhsil təşkil edilməlidir. 

Qərbi Avropa modelinin spesifik xüsusiyyətləri: 

Əməyin stimullşadırılmasında Qərbi Avropa şirkətləri 3 modeldən istifadə 

edirlər: 

 Mükafatsız model-əməyin stimullaşdırılması üçün yalnız əmək haqqıdan 

istifadə edilir; 

 Mükafatlı model-əmək haqqının üzərinə mükafatda əlavə edilir və mükafatın 

məbləği istehsal müəssisəsinin gəlirindən aslı olur; 

 Mükafatlı model- əmək haqqının üzərinə mükafatda əlavə edilir və bu halda 

mükafatın həcmi əməyin fərdi nəticələrindən aslıdır. 

Almaniyanın bir sıra sənaye müəssisələrində işçi və müəssisə arasında 

müqavilə bağlanır və bu müqavilədə işçi öz potensialını maksimum səviyyədə 

istifadə etmək üçün üzərinə öhdəlik götürür. İngiltərədə, Fransada və digər 

ölkələrdə  çevik ödəniş sistemi geniş yayılıbdır. Bu sistemin təməlində işçinin 

fərdi keyfiyyətləri,işin nəticələrinə dair işçinin xidmətlərinin qiymətləndirilməsi  



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

kimi amillər durur. Çevik ödəniş sistemini yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və 

fəhlələr dəstəkləyirlər (5.s.150-151). 

Təcrübədə motivasiyanın və stimullaşdrımanın inkişafına dair effektiv 

strategiyanın hazırlanması çox çətin bir prosesdir. Bunun əsas səbəbləri  isə 

aşağıdakı kimi izah edilir: 

1. İşçi heyyətinin motivasiyası və stimullaşdırılması sahəsində alınmış 

məlumatları düzgün təhlil edən mütəxəssislər praktiki olaraq yoxdur; 

2. Belə  strategiyaların hazırlanmasında təcrübəsi olan mütəxəssislər çox azdır; 

İxtisasından aslı olmayaraq istənilən müəssisədə motivasiya sistemini 

təkmilləşdirmək üçün heyyətin motivasiyası, şöbəsi (qrupu) yaradılmalıdır. 

Respublikamızda motivasiya şöbəsi olan  müəssisələr  çox azdır, deməli digər 

müəssisələrdə onların yaradılması üçün tədbirlər görülməlidir. Motivasiya 

şöbəsinin üzərinə düşən əsas vəzifələr isə  bunlardır:    

1. Müəssisənin  bölmələrində işçilərin motivasiyası öyrənilməlidir; 

2. Müəssisədə tətbiq edilən əməyin stimullaşdırılması metodlarının effektivliyi 

qiymətləndirilməlidir; 

3. Müəssisənin müxtəlif işçi kateqoriyalarına şamil edilən stimullaşdırıcı 

tədbirlərin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlanmalıdır; 

4. Əməyin stimullaşdırılmasına dair yeni üsullar tapılmalı və tətbiq edilməlidir; 

5. Müxtəlif stimullaşdırma üsullarının tədbiq edilməsinə və motivasiyanın 

qiymətləndirilməsinə dair xarici təcrübə tədqiq olunmalıdır və s. (5. s. 152) 

Stimullaşdırma tədbirləri  müəssisə rəhbərlərinin və işçi heyyətinin 

maraqlarını birləşdirir. İşçi heyyətilə və rəhbərlik arasında qarşılıqlı anlaşmanı 

təmin etmək üçün, həmçinin müəssisənin məhsuldar və effektiv fəaliyyətini 

təşkil etmək məqsədilə müəssisə rəhbərləri aşağıda qeyd edilən  qaydalara 

mütləq şəkildə əməl etməlidilər: 

1. Müəssisəyə cəlb edilən əməkdaşlar iş verənin tələblərinə uyğun olamlıdılar; 

2. İşin həyata keçirilməsinə və onun qiymətləndirilməsinə dair  müəssisədə 

dəqiq təlimatlar hazırlanmalıdır; 

3. Müəssisədə komanda simasını suni yaratmaq və onu dəstəkləmək yol 

verilməzdir; 

4. Müəssisədə bölmələr arası öhdəliklər və vəzifələr dəqiq bölüşdürülməlidir; 

5. Rəhbər öz ideyalarını yarımçıq qoymamalıdır və onları sonadək həyata 

keçirməlidir; 

6. Intizamın pozulmasına dair müəssisədə sanksiyalar sistemi yaradılmalıdır; 

7. Müəssisənin işçi heyyətinin tələblərini təmin edən düşünülmüş və effektiv 

motivasiya sistemi olmalıdır (5. s. 153). 

Aparılan təhlillərdən belə nəticə çıxardmaq olar ki, maddi və qeyri-maddi 

stimullar işçi heyyətini eyni dərəcədə motivasiya edir, lakin tədqiqatların 

nəticələri göstərir ki, onlardan yalnız birinin istifadə edilməsi faydasız hesab 

edilir, deməli maddi və qeyri-maddi stimulların kombinə edilmiş formasının 

tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. 

İstehsal və qeyri-istehsal müəssisələrində işçi heyyətinin əmək məhsuldar-

lığını yüksəltmək üçün aşağıda göstərilən stimullaşdırma tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi  təklif edilir: 
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1.Adaptasiya tədbirləri həyata keçirilməlidir-bu tədbirin köməyilə yeni əmək-

daşlar işə və kollektivə tez uyğunlaşırlar və onların işdən tez getmə ehtimalı 

aşağı olur; 

2.Hər bir işçi üçün normal iş şəraiti yaradılmalıdır; 

3.Əlverişli iş qrafiki tətbiq edilməlidir-iş vaxtı doqquz saat olmalıdır,bir saat 

nahara ayrılmalıdır və gün ərzində texniki tənəfüslər üçün şərait yaradılmalıdır; 

4.Maddi stimullşadırmanın aşağıda qeyd edilən əsas növləri həyata 

keçirilməlidir: 

 Müəssisənin mənfəətindən asılı olaraq hər bir işçiyə aylıq mükafatlar 

verilməlidir; 

 İstirahət və ya bayram günlərində işləyən işçilərə iki qat mislində əlavə əmək 

haqqı ödənilməlidir; 

 İş stajına görə aylıq əmək haqqıya əlavələr edilməli və ya ilin sonunda təyin 

edilmiş əmsala uyğun staja görə 14 əmək haqqı verilməlidir; 

 Bayram aylarında işçilər  mükafatlandırılmalıdır; 

 İlin nəticələrinə görə işçilərə 13-cü əmək haqqı ödənilməlidir; 

5.Aşağıda göstərilən qeyri-maddi stimullardan istifadə edilməlidir: 

 İşçilərə ödənişli məzuniyyətlər veirlməlidir; 

 İşçiyə aid  xeyir və şər tədbirlərində maddi yardımlar göstərilməlidir;  

 İşçi heyyətinin mobil telefon xərcləri ödənilməlidir; 

 İşçilər üçün nəqliyyat xidmətləri təşkil edilməlidir; 

 Müəssisədə işçilər üçün qidalanma xidmətləri təşkil edilməlidir; 

 Sanatoriyalarda istirahət etmək üçün işçilərə putyovkalar ayrılmalıdır; 

 İşçilərin təhsili üçün tədbirlər görülməlidir; 

 Korporativ tədbirlər təşkil edilməlidir və s.; 

6.Əməkdaşların problemlərinə rəhbərlik diqqət yetirməlidir; 

7.Savadlı və istedadlı işçilərin vəzifə yüksəlişi təmin edilməlidir və ya onların 

əmək haqqıları yüksək olmalıdır. 

8.Mövcud olan qanunlar əsasında körpə uşaqlı analara və əlilliyi olan işçilərə 

güzəştlər paketi hazırlanmalıdır və s. 
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РЕЗЮМЕ 

XИКМЕТ ГАСАНОВ 

НЕОБХОДИМОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Повышение качества стимулирующих процессов способствует развитию 

национальной экономики страны, обеспечивает повышение уровня жизни граждан. 

Известно, что каждый человек для удовлетворения своих потребностей должен работать и 

зарабатывать, поэтому фактор спроса и необходимости заставляет человека активно 

заниматься трудовой деятельностью. Производственные и непроизводственные 

предприятия должны использовать эффективные методы организации труда и 

обеспечивать активацию человеческого фактора. 

Ключевые слова: производственные предприятия, непроизводственные 

предприятия, рабочий персонал, стимулирование, мотивация, материальные стимулы, 

нематериальные стимулы 

 

SUMMARY 

HIKMAT HASANOV 

THE NEED TO STIMULATE STAFF IN MANUFACTURING AND NON-

MANUFACTURING ENTERPRISES 

Improving the quality of incentive processes contributes to the development of the 

national economy and ensures the improvement of living standards of citizens.  It is known that 

every person must work and earn in order to meet their needs, so the demand and need factor 

force a person to be actively engaged in labor activity.  Manufacturing and non-manufacturing 

enterprises must use effective methods in the management of savings and ensure the activation 

of the human factor.  

Keywords: manufacturing enterprises, non-manufacturing enterprises, staff, stimulation, 

motivation, material incentives, intangible incentives 
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MÜASĠR ÇAĞIRIġLAR: RƏQƏMSALLAġMA, VERGĠ VƏ MALĠYYƏ 

HESABATLILIĞI 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir çağırıĢlarla bağlı, rəqəmsallaĢma, 

vergi və maliyyə hesabatlılığı haqqında, həmçinin vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsində, 

maliyyə sabitliyinin və ümumilikdə, iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində rəqəmsallaĢmanının 

artan rolundan danıĢılmıĢdır. RəqəmsallaĢma, müasir dövrün ən önəmli, bəlkə də ən vacib 

çağırıĢlarıdan biri sayıla bilər. Rəqəmsal iqtisadiyyat gəncliyin iqtisadiyyatıdır. Belə ki, 

gəncliyin potensialının, onun innovativliyinin reallaĢdırılması, müstəqil qərarlar vermək, 

gələcəyi təmin etmək baxımından rəqəmsal iqtisadiyyat əvvəllər görünməmiĢ misilsiz imkanlar 

yaradır. 

Açar sözlər: rəqəmsallaĢma, uçot, elektron audit, vergi sistemi, maliyyə sistemi, rəqəmsal 

iqtisadiyyat, nağdsız hesablaĢmalar.  

 

Rəqəmsallaşma, müasir dövrün ən önəmli, bəlkə də ən vacib çağırışlarıdan 

biri sayıla bilər. Rəqəmsallaşma həm də hesabatlılıq üçün çox mühüm bir 

vasitədir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat gəncliyin iqtisadiyyatıdır. Belə ki, gəncliyin 

potensialının, onun innovativliyinin reallaşdırılması, müstəqil qərarlar vermək, 

gələcəyi təmin etmək baxımından rəqəmsal iqtisadiyyat əvvəllər görünməmiş 

misilsiz imkanlar yaradır. Rəqəmsallaşma zamanı gənclərin aparıcı rola 

yüksəlməsi heç də yaşlı nəslin lazımsızlığı mənasına gəlmir. Sadəcə rolların 

dəyişməsindən söhbət gedir. Dövlətin fəal iştirakı olmadan rəqəmsal 

transformasiya və rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması mümkünsüz görünür. 

(2) 

Rəqəmsallaşma bu gün elə sürətlə iqtisadiyyatı əhatə edir ki, artıq bütün 

iqtisadi alətlər bu çərçivədə ələ alınır. Təbii ki, maliyyə və vergi siyasəti də 

əvəzolunmaz rola sahib rəqəmsallaşma trendinə uyğun inkişaf edir. 

Məlumdur ki, vergi ödənişi dövlət və bələdiyyənin maliyyəsini təmin 

etmək məqsədilə həyata keçirilir. Vergi məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Audit 

yalnız rəqəmlərin yoxlanılması deyil, həm də nəticələrin təsdiqlənməsi, həll 

olmalı məsələlərin müəyyən edilməsi və şirkətin məqsədinə uyğun prinsiplərin 

tərtibidir. Hazırda rəqəmsallaşma hesabına vergi ödəyicisinin elektron formatda 

saxlanılan maliyyə (mühasibat) məlumatlarına xüsusi proqram təminatı 

vasitəsilə birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaradılmaqla vergi yoxlaması 

aparıla bilir ki, bu da elektron audit adlanır. 

İdarəetmə subyektinin yuxarı idarəetmə instansiyası və ya idarəetmə 

obyekti (məsələn, dövlət idarəçiliyində xalq) qarşısında mütəmadi olaraq öz 

fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərini bəyan etməsindən ibarət 

mexanizmlər toplusu hesabatlılıq adlanır. Bu siyasətin və ya fəaliyyətin öncədən 

proqnozlaşdırıla bilməsinə və icranın qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Qısaca 

hesabatlılıq təhlil edilmiş məlumatlara əsasən standartlara uyğun hesabatın 

hazırlanması və nəzərdə tutulan auditoriyaya təqdim edilməsidir. (4) 
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Müəssisənin maliyyə vəziyyəti, onun fəaliyyətinin maliyyə nəticələri və 

onun maliyyə vəziyyətinin dəyişməsi barədə maliyyə hesabatları bizə məlumat 

verir. Bu hesabatların təhlili vasitəsi ilə müəssisə haqqında düzgün qərar almaq 

mümkündür. Maliyyə hesabatları, bir şirkətin və ya təşkilatın maliyyə 

vəziyyətini, balansını, mənfəət və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatını da əhatə 

edən mühüm sənədlərdir. Bu sənəd vergi ödəlikləri baxımından dövlət üçün 

xüsusi əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, müəssisə rəhbəri üçün də əvəzolunmaz 

önəm daşıyır. 

Ümumi qəbul olunmuş fikrə əsasən, səmərəli nəzarət müasir nəzarət 

texnologiyaları əsasında gerçəkləşdirilən real, nəticəli, resurslara qənaət edən 

nəzarətdir. Bu isə hesabatlılığın düzgün aparılması ilə bərabər elektron 

aparılması hesabına mümkün ola bilər. 

Bu və ya digər vergi növü üzrə vergi öhdəliyi olan vergi ödəyiciləri 

qanunvericilikdə göstərilən müddətdən gec olmayaraq uçotda olduqları vergi 

orqanına bəyannamə (vergi hesabatı) təqdim etməlidirlər. Vergi bazasının və 

həmin verginin məbləğinin hesablanması ilə bağlı təsərrüfat əməliyyatlarının 

tam, fasiləsiz və sənədlə rəsmiyyətə salınmış uçotunu aparmaqla konkret vergi 

üzrə vergi bazasının formalaşması haqda informasiyaların pul ifadəsilə 

toplanmasının, qeydiyyata alınmasının və ümumiləşdirilməsinin nizama salınmış 

sistemi vergi uçotu adlanır. Vergi uçotu mühasibat uçotunun tərkib hissəsi 

olmaqla vergiyə cəlb olunma və vergi hesabatı tərtib etmək məqsədi ilə 

mühasibat qaydasında rəsmiyyətə salınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bununla 

birlikdə vergi uçotu vergi bazasının düzgün müəyyən edilməsi məqsədilə 

müstəqil, yaxud mühasibat uçotu məlumatlarında zəruri düzəliş hesablamaları 

aparmaq hüququna malikdir. (3) 

Həyata keçirilən struktur islahatları, xüsusilə yeni texnologiyaların tətbiqi 

maliyyə və vergi sistemində rəqəmsallaşmanın qaçılmaz və alternativsiz 

olduğunu göstərir. Bu gün vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunan hesabat və 

vergi bəyannamələrinin 90 faizə qədəri elektron formada təqdim olunur. Lakin o 

da həqiqətdir ki, elektron xidmətləri əhatə edən sahə gündən-günə dəyişir, 

biznesin sürəti artıqca müasir çağırışlar da tez-tez dəyişir. Vergi və maliyyə 

hesabatlılığının elektron olması məsafədən nəzarət və təhlil imkanlarını 

genişləndirir. Vergi və maliyyə hesabatlarının bir-birini tamamlaması uçot 

sisteminin düzgün və şəffaf qurulmasından xəbər verir və bunun hesabına 

dəyişən dövrə uyğunlaşma daha asan və sürətli olur. (5) 

Bu gün də rəqəmsallaşdırılma prosesi davam edir və bu daim davam 

edəcəkdir. Vergi ödəyiciləri ilə münasibətlərdə birbaşa təmasın azaldılması 

məqsədilə ünsiyyətin rəqəmsallaşdırılması, vergi inzibatçılığında süni intellekt, 

bulud texnologiyaları, kibertəhlükəsizlik, böyük verilənlər bazasının təhlili və 

digər elementlərə keçid sürətləndirilib. Bu gün dövlət vergi ödəyiciləri barədə 

tutumlu məlumatlara malikdir və günbəgün bu məlumatların həcmi və keyfiyyəti 

artır. Rəqəmsallaşma inzibatçılığının effektivliyini də artırır. Yəni yeni vergiləri 

tətbiq etmədən və ya onları artırmadan böyük sayda vergi ödəyicilərindən vergi 

toplamağa imkan verir. İnnovativ texnologiyalar insan, biznes və dövlət arasında 

mövcud olan ənənəvi əlaqə üsullarını dağıdaraq, yeni biznes modelləri yaradır. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat vergi intizamının təmin edilməsi üçün direktiv və məcburi 
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metodları adekvat saymır. Maliyyə və vergi hesabatlarının bir-birini tamamla-

ması vergi ödəyicisinin risklərini də minimuma endirir. 

Rəqəmsallaşma kompleks fəaliyyətdir. Bu bütün hər kəs üçün komfortlu 

bir mühitin yaradılması, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunmasıdır. Bu gün 

ölkədə hesabatlılığın, o cümlədən vergi və maliyyə hesabatlarının sadələş-

dirilməsi aparılır, müasir informasiya texnologiyası strukturu inkişaf etdirilir. 

Rəqəmsallaşma gəlir və xərclərin düzgün qiymətləndirilməsini vacib şərt kimi 

qarşıya çıxarır. Bu isə mühasibat uçotu qarşısında yeni tələblər qoyur.  Son 

zamanlar ―Mühasibat uçotu haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanununda 

fundamental dəyişikliklər edilmişdir. Onlardan biri peşəkar mühasib sertifika-

tının (PMS) verilməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Rəqəmsallaşma yeni iqtisadi sahələrin əsasını təşkil etməklə həm də vacib 

sosial funksiyaları yerinə yetirir, əmək bazarını və təhsili köklü sürətdə dəyişir. 

Dünyada gedən proseslər təhsil və rəqəmsal iqtisadiyyatın birgə fəaliyyətini 

qaçılmaz edir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın təsiri ilə bağlı hesablamalara görə 2030-

cu ilə qədər dünya işçi qüvvəsinin təqribən 14 faizi öz peşəsini dəyişmək 

məcburiyyətində qalacaq. Başqa bir təhlilə görə isə 2030-cu ilədək 

rəqəmsallaşma nəticəsində dünyada ümumi daxili məhsul 9 trilyon dollaradək 

arta bilər. (1) 

Rəqəmsallaşma təhsilimizi də ciddi çağırışlarla üz-üzə qoyur. Muxtar 

respublikanın təhsil ocaqlarında elektron tədris vasitələrindən geniş istifadə 

olunur, STEAM tədris metodu tətbiq edilir. Ən ucqar kəndlərdə belə məktəblər 

elektronlaşdırılıb, fiber-optik xətlərlə internetə qoşulmuş kompüter və elektron 

lövhələrlə təmin olunub. Bu gün Naxçıvanda 3 ali, 4 orta ixtisas, 212 

ümumtəhsil məktəbi, eyni zamanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Naxçıvan Bölməsi fəaliyyət göstərir. Əslində bütün bunlar cəmiyyəti 

informasiya cəmiyyətinə hazırlayır. (7) 

Muxtar respublikada elektron ödəniş xidmətlərinin inkişafı və bu sahədə 

innovativ texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi diqqət mərkəzindədir. 

Hazırda icrası davam edən ―2019-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların 

genişləndirilməsi üzrə Proqram‖ın uğurlu nəticələri rəqəmsallaşmaya öz 

töhfəsini verir. Proqramın icrası muxtar respublikada rəqəmsal ödəniş infrastruk-

turunun inkişaf etdirilməsi, yeni xidmətlərin tətbiqi və əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsi istiqamətində hazırlanıb. Biz hesab edirik ki, rəqəmsal ödəniş 

sistemi müasir dünyanın əsas iqtisadi çağırışlarından biri olmaqla vergi 

sisteminin təkmilləşdirilməsində, maliyyə sabitliyinin və ümumilikdə, iqtisadi 

inkişafın təmin edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. (6) 

Rəqəmsallaşma istər vergi istərsə də maliyyə hesabatlılığın düzgün 

qurulmasına xidmət edir. Rəqəmsallaşma nağdsız əməliyyatlar hesabına satış və 

gəliri gizlətməyi mümkünsüz edir, bütün hesabatlılıq avtomatlaşdırıldığından 

dürüst uçot sistemin qurulmasına gətirib çıxarır. (8) 

Hazırda dünya iqtisadiyyatı yeni imkanlar vəd edən rəqəmsallaşma prose-

sindədir. Buna görə də iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması uzunmüddətli məqsəd 

kimi qarşıya qoyulub. 
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Təbii ki, vergi və maliyyə hesabatlılığı, bunların bir-birini tamamlaması 

elektronlaşma ilə birbaşa bağlıdır. (2) Rəqəmsallaşma dövründə aşağıdakılar 

diqqətdə saxlanıla və nəzərə alına bilər (təkliflər): 

 Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, yeni texnologiyaların, startapların, suni 

intellektin tətbiqi nəticəsində getdikcə daha çox fəaliyyət sahələrinin 

itirilməsi və rəqəmsal məlumatsızlıqla bağlı işsizliyin baş verəcəyi nəzərə 

alınmalıdır; 

 Bir çox dövlət institutlarının, o  cümlədən vergi, gömrük, audit orqanları 

öz ənənəvi struktur, kadr potensialı, elektronlaşma səviyyəsi və s. ciddi 

dəyişikliyə məruz qalacağı nəzərə alınmalıdır; 

 Dövlət institutları yoxlama, nəzarət institutlarından analitik mərkəzlərə, 

vergi müfəttişləri, gömrük nəzarətçiləri, bank, maliyyə mütəxəssisləri 

analitiklərə çevrilməlidirlər; 

 Müasir dövlət institutlarında çalışan mütəxəssislər geniş informasiya seli 

ilə işləməyi bacarmalı, analitik təhlillər aparmalı və ―deep learning‖ 

peşəkarlığına malik olmalıdırlar; 

 Rəqəmsal iqtisadiyyatının dəyəri artmalı, bundan daha çox fayda əldə 

edilməsi imkanlarına baxılmalıdır; 

 Ali təhsil müəssisələrində maliyyə və vergi işinin tədrisində mütləq 

rəqəmsal texnologiyaların da paralal öyrədilməsi zərurəti nəzərə 

alınmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАХИД ГАНБАРОВ 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НАЛОГОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

В статье рассматриваются современные вызовы в Нахчыванской Автономной 

Республике, цифровизация, налоговая и финансовая отчетность, а также растущая роль 

цифровизации в совершенствовании налоговой системы, обеспечении финансовой 

стабильности и экономического развития в целом. Цифровизацию можно считать одной 

из важнейших, пожалуй, важнейших проблем современности. Цифровая экономика - это 

экономика молодежи. Таким образом, цифровая экономика создает беспрецедентные 

возможности с точки зрения реализации потенциала молодежи, ее новаторства, принятия 

независимых решений, обеспечения будущего. 

Ключевые слова: цифровизация, бухгалтерский учет, электронный аудит, 

налоговая система, финансовая система, цифровая экономика, безналичные расчеты. 
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SUMMARY 

ZAHID GANBAROV 

MODERN CHALLENGES: DIGITALIZATION, TAX AND FINANCIAL REPORTING 

The article discusses modern challenges in the Nakhchivan Autonomous Republic, 

digitalization, tax and financial reporting, as well as the growing role of digitalization in 

improving the tax system, ensuring financial stability and economic development in general. 

Digitalization can be considered one of the most important, perhaps the most important 

challenges of our time. The digital economy is the economy of the youth. Thus, the digital 

economy creates unprecedented opportunities in terms of realizing the potential of youth, its 

innovation, making independent decisions, ensuring the future. 

Keywords: digitalization, accounting, electronic audit, tax system, financial system, 

digital economy, cashless payments. 
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BĠTKĠÇĠLĠK SFERASINDA SIĞORTA FƏALĠYYƏTĠ VƏ RĠSKLƏR ANLAYIġI  

 

Tədqiqatın məqsədi – mövcud şəraitdə ölkənin iqtisadi sisteminin aparıcı istiqaməti olan 

bitkiçilikdə istehsal vahidlərinin fəaliyyət potensialının və real istehsal həcmlərinin dəqiq 

müəyyən edilməsi, onlar üzrə müvafiq qiymətləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi, həmçinin bu 

sahədə yaranan risklər və onların sığortalanması, bəhs olunan yöndə perspektiv dövrlər üçün 

proqnozların hazırlanması.  

Tədqiqatın metodologiyası – müşahidə, qruplaşdırma və yekunlaşdırma, indeks, 

müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunması.  

Tədqiqatın nəticələri – ölkənin bitkiçilik istiqaməti üzrə müqayisəli təhlillərin aparılması, 

müxtəlif zaman parametrlərində əlaqəli informasiyaların qarşılaşdırılması və bu sahədə risklər 

üzrə araşdırmalar əsasında səmərəli kombinasiyaların öyrənilməsi, əlaqəli təklif və tövsiyyələrin 

açıqlanması.  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – respublikanın müstəqillik illərini əhatə edən, bitkiçilik 

istiqamətinə aid situasiyaların zaman ifadələri baxımından vəziyyətinə aydınlıq gətirilməsi, təsir 

amillərinin müəyyən olunması.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – bitkiçilikdə istehsal edilən əmtəələrin əhalinin və 

istehsal subyeklərinin ehtiyaclarını nə dərəcədə qarşılamasının təcrübi məlumatlar əsasında sər-

gilənməsi, bu zaman yaranacaq risklərin sığorta fəaliyyəti yolu ilə tənzimlənməsi, real şəraitə 

uyğun sistemləşdirilməsinin həyata keçirilməsi və bu sahədə iqtisadi sistemin tələblərinin 

müəyyənləşdirilməsi, müvafiq tədqiqat mərhələlərinin kompleks şəkildə həyata keçirilməsi. 

Açar sözlər: bitkiçilik istehsalı, fəaliyyət potensialı, sığorta işi, risklər və fəaliyyətin 

qiymətlən-dirilməsi, risklərin təsnifləşdirilməsi 
 

 

GĠRĠġ. 

Maliyyə ölkənin iqisadi qüdrətinin ifadə olunması, fəaliyyətdə olan 

sisteminin idarə edilməsinin və tənzimlənməsinin alətlərindən birini təşkil 

etməkdədir. Daxili tərkib etibarı ilə çoxsaylı funksiyaları birləşdirilməkdədir ki, 

onlardan sığorta fəaliyyəti mühüm olanlardan hesab edilməkdədir.      

Sığorta – maliyyə sisteminin rəngarəng tətbiq mexanizmlərinə malik 

mühüm alətidir. Onun obyektləri fərqli olduğu üçün tətbiq formaları da 

spesifikdir. Əmlak, can kimi sığortalarla yanaşı sahəvi sığorta istiqamətləri də 

iqtisadi müstəvidə fərqləndirilməkdədir.  

Bəhs olunan istiqamətdə əyani nümunələrdən biri də bitkiçilik sahəsində 

yarana biləcək risklər və onların sığortalanmasıdır. Lakin qeyd olunmalıdır ki, 

heç də bütün zərərlə nəticələnən iqtisadi-istehsal hadisələri risk sayıla bilməz və 

sığotanın obyektini təşkil edə bilməz. 

Ümumiyyətlə, istehsalın təşkili komponentləri tərkibində olan təmərküz-

ləşmə, ixtisaslaşma, kombinələşmə və kooperativləşmə kimi ―mərkəzlərin‖ hər 

biri özünəməxsus səviyyədə risk payı daşımaqdadır. Göstərilən ünsürlər isteh-

salın xüsusiyyətlərindən, mülkiyyət formasından, sahə aidiyyatından, iqtisadi 

rayonlaşma və inzibati-ərazi bölgü aidiyyatından, ərazi yerquruluşu və təbii 

iqlim şəraiti, istehsal şəraitinin inkişaf mühiti və digər ünsürlərdən asılıdır.  

Digər tərəfdən, istehsal müəssisələrində təşkilatlanma, idarəetmə, tənzim-

ləmə kimi fəaliyyətlər yuxarıda sadalanan amillərin fərdi təsiri nəticəsində 
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riskləri formalaşdırmır. Belə olduqda amillərin təsir dərəcələri birgə hala 

müvafiq araşdırmaya alınır və sistemli təsirin icrası mümkün olur. Konkret 

obyektlərə gəldikdə nümunə kimi bitkiçilik istehsalatı götürə bilərik. Bu əsasda 

istehsal fəaliyyətində formalaşa biləcək risklər haqqında bəhs olunan müddəa-

lara diqqət yetirmək məqsədəuyğun olardı.  

Haqqında bəhs olunan problem üzrə ilk məsələni sahəvi-fəaliyyət riskləri 

və onun yaranması elementləri (su təchizatı, gübrələrin əldə olunması, istehsalın 

texniki təminatında yaranan nasazlıqlar və s.) üzrə təsnifləşdirmələr təşkil edir. 

Bu sırada iqtisadi tədqiqatlarda risklərin idarə olunması ilk hərəkət nöqtəsini 

təşkil edir.          

RĠSKLƏRĠN TƏSNĠFLƏġDĠRMƏ ƏLAMƏTLƏRĠ.  

Təsnifləşdirmə hər bir obyektin daxili tərkib zənginliyi haqda müxtəlif əla-

mətlər üzrə məlumatın spesifik sistem halına salınması mənasını daşımaqdadır. 

Bu sırada ilk addım-risklərin fərdlərin riskləri və istehsal-təsərrüfat fəaliyyətin 

təyinatlı risklər qrupuna aid edilməsidir.İnsanların istər şəxsi, istərsə də iqtisadi 

həyatı, cəmiyyətin ümumilikdə sosial həyatı, regional iqtisadi vahidləri əhatə 

edən risklər özündə təsiri qeyri-müəyyənlik şəraitində mövcud olan zərərləri 

birləşdirməkdədir. Deyilənlərlə yanaşı sahibkarlıq fəaliyyətinin geniş vüsət al-

ması insanların yaşam mühitinə kommersiya riskləri kimi bir maddəni əlavə 

etmişdir.  

Risklərlə bağlı bir sıra mühüm məqamlara irrasional qaydada diqqət 

yetirmək yerinə düşərdi: 

 Risk özlüyündə cari dövrdə və ya perspektivdə ümumilikdə arzu edilməyən, 

yaxud aşağı səviyyədə arzu edilən potensial nəticə ehtimalıdır. Aydındır ki, 

burada söhbət ilk növbədə dəymə ehtimalı olan zərərlərdən gedir; 

 Qeyd etmək yerinə düşər ki, iştirakçı ―tərəflərin‖ istək və iradəsinə aidiyyatı 

olmayan qeyri-müəyyən hadisə və proseslər, zamanla təhlükə yaradan və 

zərərlərin vurulmasına səbəb olan, ona görə də sığortanın obyektinə çevrilən 

hadisələr üzrə yaranmış risklər adi risk kimi qiymətləndirilir;  
 Risklərin müxtəlif xüsusiyyətləri mövcuddur ki, bu sırada ehtimalın 

mövcudluğu, zərərin dəyməsi, dağıdıcılıq prosesindən alınan nəticə, 

mənfəətin qazanılma mümkünlüyü, yayılma arealı və riskin əmələ 

gəlməsinin mənbələri, risklərin mənfi təsirləri və onlardan qorunma yolları, 

zərərlərin səviyyəsi və onun aşağı salınması, zərərin səviyyəsinin 

cilovlanması yolları, risk menecmentinin tələblər əsasında məqsədyönlü 

icrasının təmin edilməsi və s.   

 Risklərin nəzəri formada öyrənilməsi onun sistemli nəzəri-metodoloji 

tədqiqinin formalaşmasına da səbəb olmaqdadır. Bəhs olunan problemlərin 

yaranma müstəviləri sırasında demoqrafik, iqtisadi-riyazi, maliyyə nəticələri 

kimi istiqamətləri özündə məcmu şəklində ifadə etməkdədir və s.   

İqtisadi ədəbiyyatlarda risklərin idarə edilməsi aşağıdakı ―blokları‖ 

nəzərdə tutur:  

1. Risklərin başvermə (mövcud olma və s.) yerləri üzrə aşkarlanması; 

2. Risklər üzrə qiymətləndirmə və təhlil işlərinin icrası; 

3. Risklərin zərərvurma xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla müvafiq proqramların 

hazırlanması; 

4. İqtisadi nəzarətin təşkili şərtilə risklərin idarə olunması.  



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

Yuxarıdakı təsnifləşdirmə daha ibtidai qruplara ayrılma üçün şərait 

yaradır. Belə ki, riskin obyekti hesabı ilə aparılan birnövlü bölgülərdə özünü 

ifadə etməkdədir. Bəhs olunan məsələdə obyekt kimi məhsul, iş, xidmət, mal, 

sənədləşmə forması və şərtləri, məsuliyyət daşıyan şəxslərin fəaliyyəti, maliyyə 

vəsaitlərindən istifadə, texniki və texnoloji normalara riayətetmə, iqtisadi və ya 

digər təməlli hadisə və ya proseslər təşkil edə bilər. Sadalanan obyektlərin böyük 

əksəriyyəti bitkiçilikdə risk yarada biləcək amillər qrupunun qiymətləndirilməsi 

baxımından uyğun gəlir.   

Qeyd edilməli mühüm məqamlardan biri risklərin istehsalçıların aktiv və 

gəlirləri istiqamətində yaratdığı təhlükələrdir. Tədqiqatlarda risklərin idarə 

edilməsində onun mərhələlərinə diqqətin yetirilməsidir. Bu baxımdan aşağıdakı 

sxemin nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğundur.(sxem 1). 

 

Sxem 1.Risklərin idarəetmə mərhələləri   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: sxem müəllif tərəfindən tərtib olunmuĢdur 

 

Təsnifatdan göründüyü kimi, risklərin qruplaşdırmasının təməl mərhələsini 

risklərin baş verməsi prosesinin müəyyən olunması təşkil edir. Bəhs olunan 

yöndə tərəf-subyekt kimi istər dövlət, istər müəssisə, istərsə də fərd (insan) çıxış 

edə bilər. İştirakçı tərəflərin xüsusiyyətləri özünü işlərin miqyasında, sahəvi 

təyinatında, torpağın keyfiyyətində, təbii yer quruluşu cəhətlərində, sosia-

iqtisadi hadisələrin qarşılıqlı təsir komponentlərinin fəaliyyətinin aktivləş-

məsində, iqtisadi proeslərdə istifadə olunan xammalın tələb və keyfiyyətlərinin 

təzahüründə, çoxsaylı maliyyə-pul elementlərində və s.-də özünü biruzə 

verməkdədir.       

İstər dövlət, istər təsərrüfat vahidi, istərsə də fərdlər risklərlə təmas 

nöqtələrində, onların təbii və ya hər hansı müdaxilə yolu ilə yaranması 

Risklərin formalaĢma, özünütəzahür və idarəetmə mərhələləri  

Risklərin baĢ verməsi yaxud müəyyən edilməsi   

Risklərin öyrənilməsi, onun xarakterik cəhətlər əsasında eyniləĢdirilməsi və   

birnövlü qruplarda toplanması 

Risklərin potensial nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

Risklər üzrə idarəetmə proseslərinin təĢkili   

Risklər üzrə baĢvermə nəticələrinin optimallaĢdırılması, bu əsasda öyrənilmə  

üsullarının müəyyən edilməsi və s. 

Risklər üzrə nəzarət, onun istifadə alət və mexanizmlərinin müəyyən edilməsi     
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proseslərində riskin harada (hansı istehsal fazasında, insanların hansı fərdi və ya 

qrup mövcudluğu mərhələlərində və s.), hansı obyekt bazasında (xammal növü, 

kreditlərin cəlbi və istifadəsi, sərbəst maliyyə resurslarının və ya onların 

ekvivalentlərinin məqsədli tətbiqi və s.) və hansı şəraitdə (müqavilə şərtlərinin 

hazırlanmasında, hesablaşmalarda və s.)   

Qeyd olunanlar əsasında risklərə ibtidai baxış təmin edildi. Bununla yanaşı 

onların idarə edilməsinin geniş mənada izahı da mənafeləri də mövcuddur. Belə 

ki, risklər və onların məqsədyönlü idarə edilməsi zərərlərlə yanaşı gəlirlərin əldə 

olunmasına da şərait yarada bilər ki, bu da mənafelər anlayışını sərgiləmiş olur. 

Çünki, risklər əmlak, resurslar və digər komponentlər üzrə mənafelərin sərgilən-

məsini, mənafelərin mahiyyətini və öhdəliklərlə qarşılaşdırılmasını də ifadə 

etməkdədir. Bu sırada təsərrüfat fəaliyyətinin istehsal, bölgü, mübadilə və 

istehlak fazalarında, istehsal proseslərinin təchizat (tədarük), istehsal və 

reallaşdırma mərhələlərində yarana biləcək riskləri də kənarlaşdırmağa ehtiyac 

yoxdur. Deyilənlərə ayrı-ayrı iqtisadi alətlərin (vergilər, cərimələr və s.) təsiri 

nəticəsində yaranan riskləri də əlavə etmək lazımdır. Risklərin vahid tələblər 

əsasında eyni müstəviyə gətirilməsi nəticəsində aşağıdakı sxemdə göstərilən risk 

qrupları fərqləndirilməlidir.(sxem 2). 

 

Sxem 2. Risklərin təsnifləşdirilməsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mənbə: sxem müəllif tərəfindən tərtib olunmuĢdur 

 

Yuxarıdakı təsnifatda hər bir qrupun tərkib elementləri haqqında 

məlumatlar verilməmişdir. Burada ilk növbədə məzmun xarakterinə xüsusi 

diqqət yetirilməli, digər tərəfdən isə sxemdə sadalanan qruplar arasındakı 

əlaqəyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məsələn, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar 

risklər əməliyyatların arxasında düran maliyyə resursları ilə əlaqədar olaraq 

maliyyə-iqtisadi tərkibə malik fəaliyyətlərlə əlaqədar olan riskləri də özü ilə 

əhatə etməkdədir. Belə əlaqələndirmələr siyasi və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

əlaqədar risklər arasında, üçüncü şəxslərə vurulan zərərdən yaranan risklərlə 

Risklərin təsnfləĢdirmə əlamətləri 

Təbii hadisələrlə ĢərtləniĢ risklər (daĢqın və s.) 

Maliyyə-iqtisadi tərkibə malik fəaliyyətlərlə əlaqədar olan risklər 

Sahibkarlıq (idarəetmə, sahəvi, təĢkilati və s.) fəaliyyəti ilə əlaqədar olan risklər 

Texnogen və məiĢət mühiti ilə əlaqədar risklər 

Siyasi xarakterli risklər  

Üçüncü Ģəxslərə vurulmuĢ zərər əsasında milli məsuliyyətə səbəb olan risklər və s. 
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maddi istehsal sahələrində mövcud ola biləcək texniki-texnoloji xaraketrli risklər 

arasında da mövcud ola bilər.    

Risklər istehsal proseslərində maddi (su təchizatı, gübrə təminatı və s.) və 

qeyri-maddi amillərdən (quraqlıq, havanın normadan artıq soyuq və isti olması 

və s.) irəli gələ bilər. İstehsallar özündə bir amilin təsiri nəticəsində digərinin 

icrasının mümkünlüyünü də əks etdirə bilər. Məsələn, bitkiçilikdə dənli və dənli-

paxlalıların əkin dövründə havaların normadan artıq yağmurlu keçməsi 

nəticəsində əkinə start verilməsinin gecikməsi baş vermişdir. Bu baxımdan 

sonrakı proseslərin normativlər üzrə zaman ifadələri ya qısaldılmalı, yaxud da 

eyni həcmdə sürüşdürülməlidir, bu da bir çox hallarda risklərin yaranmasına 

zəmini formalaşdırır, məhsuldarlıq göstəricisinə və onunla əlaqəli sonrakı 

maliyyə göstəricilərinə mənfi təsir göstərir. Ümumilikdə isə yaranan bu tip 

risklər sığorta ödəməli üçün təməlin yaranması ehtimalını gücləndirir. 

Fərdi və ya istehsal təyinatlı avtonəqliyyat vasitəsi istər risk obyekti kimi, 

istər sə də ona görə sığorta ödəməsi obyekti kimi qiymətləndirilə bilər. İstər 

fərdlərin şəxsi nəqliyyat vasitəsilə hərəkəti zamanı, istərsə də istehsal 

subyektlərinin yük və xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti vaxtı 

elə risklərlə dolu şəraitlər yarana bilər ki, onlar öz növbəsində sığorta 

əməliyyatlarının yaranmasına imkan verir.  

Risklərin əhatə dairəsinin genişliyi ilk növbədə onların əmələ gəlməsinin 

fərqləri, ―risk - subyekt‖ qarşılıqlı əlaqələrinin idarəetmə prosesində özünəməx-

sus yer alması ilə və digər amillər və situasiyalarla izah oluna bilər. Risklərin 

idarə edilməsi bizi xassə əlamətləri ilə rastlaşdırmış olur ki, bu halda da xalis və 

təcrübəyə əsaslanmayan qruplar seçilir.  

Xalis risklərin ifadə fərqliliyi ancaq zərərlərin baş verməsinin mümkün-

lüyü ilə ifadə olunur (iki nəticəsi ola bilər: konkret zərərin olması və zərər 

gözlənildiyi halda gəlirlərin əldə edilməsi).  

Təcrübəyə əsaslanmayan risklər heç bir gözləntini nəzərdə tutmur, konkret 

halda yekunda həm gəlirin, həm də zərərin olmasını eyni vaxta mümkün hesab 

edir. Bu qrupa aid risklər adətən risk-idarəetmə subyektinin qərarına əsaslanır və 

subyektiv xarakter daşıyır.  

İdarəetmə subyekti baxımından əmələgəlmə mənbələrinə görə risklərin 

xarici və daxili qrupları fərqləndirilir. Xarici risklər iqtisadi təsirlə əlaqədardır, 

obyektin texnoloji fəaliyyəti, onun siyasi mühiti üzrə formalaşır. Daxili risklər 

risk obyektinin təşkilati-əməliyyat quruluşunu ifadə etməkdədir (daxili istehsal-

təsərrüfat əlaqələri üzrə, istehsalın tipi üzrə, maliyyə vəsaitlərinin növlərinin 

hərəkəti üzrə riskləri əhatə edir).  

Risklər yayılma dərəcəsi əlaməti baxımından əsas və təsadüfi risklərə 

bölünür.                 

Öz növbəsində müharibələr və onların nəticələri, sosial iğtişaş və çaxnaş-

malar nəticəsində yaranan risklər siyasi risklər qrupuna daxildir. Risklərin bir 

qrupu da təsadüfi risklərdir. Onlar qabaqcadan müşahidə olunmur, nəzərə çarp-

mır, çoxsaylı əlamət və amillərin təsadüfi konfiqurasiyası halında ortaya çıxır.  

Məqalənin tərkib ―iştirakçılarından‖ biri də sığorta fəaliyyətidir. O, üzvü 

şəkildə risklərlə əlaqədardır. Təbii fəlakətlərin baş verməsi zamanı sığorta geniş 

vüsət almışdır. Deyilənlərlə yanaşı riskə nəzarət olunmasında istər ilkin 
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sığortaçı, istərsə də təkrar sığorta edən öz maraqlarını gözləməkdədir. Onlar 

sığorta müqavilələri üzrə ödəniş məbləğlərini məhdudlaşdırmaqda maraqlıdırlar.  

Risklər əmələ gəlməsi miqdarına və tezliklərinə görə də təsnifləşdirilməli-

dir: 

1.Müntəzəm kiçik zərərlər; 

2.Müntəzəm böyük zərərlər.   

Risklərin nəticələrinin tipləri əsasında yüksək ehtimallı və ehtimalı aşağı 

olan risklər fərqləndirilməlidir.  

Risklərin təsnifləşdirilməsi haqqında informasiyanın ümumiləşdirilməsi 

onların eyniləşdirmə məsələlərinə də diqqət yetirməyi tələb edir. Bu baxımdan 

mühüm məqamlardan biri risklərin eyniləşdirmə alətlərinin təsnifləşdirilməsidir 

ki, bunu da sxem 3 vasitəsilə nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olardı.      

  
 

Sxem 3. Risklərin eyniləşdirmə alətləri. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mənbə: sxem müəllif tərəfindən tərtib olunmuĢdur 
 

Sxem 3-dən də göründüyü kimi, risklərin eyniləşdirməsi alətləri müxtəlif 

fəaliyyətləri və komponentləi özündə birləşdirməkdədir. Bu sırada bir tərəfdən 

fəaliyyəti ifadə edən iştirakçılar (risk menecmenti subyektinin fiziki cəhətdən 

yoxlanılması, təşkilati mexanizmin modelləşdirilməsi, maliyyə nəticələrinin 

təhlili və s.), digər tərəfdən isə konkret obyektlər (yoxlama vərəqələri, 

proseslərin sxemləri, səbəb-istintaq diaqramları və s.) təsnifatda öz yerini 

tapmaqdadır. Müvafiq sırada konkret iqtisadi təsvir vasitələri (sxemlər, 

diaqramlar, təhlildə istifadə olunan cədvəllər və s.) xüsusi yer tutmaqdadır.  

Deyilənlərə əlavə olaraq, diqqətin bir məsələyə də cəlb olunması zəruridir. 

Müxtəlif təsərrüfat subyektləri risklər nöqteyi nəzərdən nəzəriyyədə ifadə olunan 

təsnifatla yanaşı, özünün fərdi risklərin nümunəvi təsnifləşdirilməsini həyata 

keçirilirlər. Buna nümunə olaraq sxem 4-ə müraciət edək.    

 

 

 

 

Risklərin eyniləĢdirmə alətləri 

Risk menecmenti subyektinin fiziki 

cəhətdən yoxlanılması  
Yoxlama vərəqələri 

Səbəb-istintaq diaqramları 
Proseslərin sxemləri 

Risk indikatorları 
Təşkilati mexanizmin 

modelləşdirilməsi 

Proseslərin hərəkət ardıcıllığı 

Maliyyə nəticələrinin təhlili və digər  

üsullar 
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       Sxem 4. Şirkət risklərin nümunəvi təsnifatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, nəzərinizə çatdırdığımız şirkət risklərinin 

nümunəvi təsnifatında əsas tədqiqat obyektimiz 3 qrupda bilərşdirilmişdir ki, 

onlardan hər biri müvafiq tərkib hissələrlə təmsil olunmaqdadır: 

1.Ümumi fəaliyyətlə əlaqədar olan əməliyyat riskləri; 

2.Biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar risklər; 

3.Bazar riskləri.  

Risklərin qiymətləndirilməsi və təhlili mərhələsində çoxsaylı mühüm 

vəzifələr nəzərdə tutulmuşdur. Onlardan öncə gələlərindən biri də aşkar edilmiş 

ġirkət risklərinin nümunəvi təsnifatı 

    1. Ümumi fəaliyyətlə əlaqədar əməliyyat riskləri 

1.1. ġirkətin əməliyyat fəaliyyətinin nəzarətetmə riski (xərclərin quruluşuna nəzarətetmə, maliyyə 
hesabatının tələblərə uyğun tərtib edilməsi, iş proseslərində fasiləsizlik və s.) 

1.2. ĠĢçilərlə münasibət riskləri (işçilərin əsas və əlavə ödəmələri, işçilərin idarə edilməsi üzrə 

yanaşmalar və s.)   

1.3. Məlumat sistemlərinin riski (məlumatın informasiya sistemi və ona buraxılma səviyyəsi, 

itirilmiş məlumatların bərpası və s.) 

1.4. “ġəbəkə sistemi” ilə əlaqədar risklər (şəbəkə tutumlarının kifayətliliyi, qənaət niy-yətilə 

şəbəkədən istifadə, avadanlığın planlaşdırılmayan mənəvi köhnəlməsi və s.) 

2. Biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar risklər 

2.1. Ümumi fəaliyyət baĢlamazdan əvvəl nəzərdə tutulmayan (qəflətən ortaya çıxan) hadisələrin 
riskləri (texniki və texnoloji yeniliklərin mənimsənilməsi, şirkət reytinqinin geriləməsi, istehsal 

prosesinin ahənginin pozulması və s.) 

2.2. Rəqib istehsal vahidlərinin (müəssisə, təĢkilat, birlik və s.) riskləri  

2.3. Kredit əməliyyatları əsasında formalaĢan  risklər (kredit reytinqlərinin dəyişməsi, müştəri 

iflası və s.) 

2.4. Hüquqi fəlaiyyət müstəvisində formalaĢan risklər (əqdlər üzrə öhdəliklərin icrası üz-rə 

məsuliyyət, peşə məsuliyyəti, mal və xidmətlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət cə s.) 

    3. Bazar riskləri 

3.1. Müəssisənin kapitalları ilə əlaqədar risklər (səhmdarların üzrə öhdəliklər, kapital  

qoyuluşları, investisiya siyasəti, strateji maliyyə hədəfləri) və s.  

 
3.2. Mal və xidmətlərin təklifinin mürəkkəbliyi, yeni məhsul növlərinin istehsalının 

təĢkili və s. 

3.3. Maliyyə riskləri (kreditlər üzrə faizlərin dəyişməsi, vergi ödəmələri, maliyyə hərə- 

kətlənmələri, nağd pul vəsaitlərinin idarə edilməsi və s.) 

3.4. Rəqabət riskləri (qiymətəmələgəlmə, bazar payının hesablanması, xidmət növləri- 

nin genişliyinin kənarlaşması və s.)  
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risklərin baş verməsinin nəticələrinin ölçülməsidir. Yaranma yerindən, istehsal 

sahəsindən, inzibati-ərazi vahidində baş vermə xüsusuyyətlərindən asılı olaraq 

risklərin vurduğu zərərin və ya gəlirin orta (və ya proqnozlaşdırılan) məbləği 

müəyyən edilə bilər. 

Risklər üzrə fəaliyyətin araşdırılması onların eyniləşdirilməsi (birnövlü 

qruplarda birləşdirilməsi) və qiymətləndirilməsi üzərində qurulmaqdadır. Bu 

sırada risk menecmenti subyektinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan risklərin 

matrisası, onun əsasında isə risklərin nəticəsini (xüsusilə də zərələrin həcmini) 

tərtib etməyə imkan yaradır. 

Eyniləşdirmə mərhələsində müəyyən olunan risk tərəfindən təhlükə 

yaradılan uyğun menecment istiqaməti obyektinin müəyyən edilməsi və 

kompleks uçotun icrası da mühümdür.           

Risk üzrə icra olunan növbəti mərhələni onun qiymətləndirilməsi təşkil 

edir. Bu əsasda riskin  

müxtəlif üsulları tətbiq edilir ki, onlar da məzmun etibarı ilə risklərin kəmiyyət-

keyfiyyət təhlilini əks etdirməkdədir.  
 

BĠTKĠÇĠLĠKDƏ RĠSK QRUPLARI VƏ ONLARIN ĠDARƏ OLUNMASI. 
 

Risklər haqqında genişmiqyası və müxtəlif aspektli informasiyanın 

təqdimatından sonra tədqiqatda konkretləşdirmənin həyata keçirilməsi zəruridir. 

Bu sırada ümumi risk anlayışı və onun nizamlanmasında sığorta fəaliyyəti də 

spesifik rol oynamaqdadır.  

Deyilənlər bitkiçilik sahəsində formalaşan risklər və onların idarə 

olunması üçün də keçərlidir.  Bu risklərin təsnifləşdirilməsində aşağıdakı qruplar 

fərqləndirilir. 

Sxem 5. Bitkiçilikdə risk qrupları 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bitkiçilikdə ixtisaslaşmış təsərrüfat subyektləri öz fəaliyyətini təşkil 

etdikdə müxtəlif mənşəli risklərlə üzləşirlər. Təchizat-tədarük sistemində 

istehsalatın tələblərini ödəyə biləcək komponentlərin kəmiyyət-keyfiyyət 

ifadələrinin uyğunluğu istehsalının risklilik dərəcəsini aşağı salmaqdadır. 

Bununla yanaşı işlərin icrası prosesində yarana biləcək risklər müxtəlif 

istiqamətləri əhatə etməkdədir: 1. Bitkiçilikdə torpaq sahələrinin keyfiyyət 

ifadələrinin əkiləcək kənd təsərrüfatı bitkilərinə uyğunluğu; 2. bitkiçilikdə 

istifadə olunan kənd təsərrüfatı texnikası və texnologiyası ilə bağlı yaranan 

risklər; 3. Bitkiçiliklə məşğul olan işçi heyətinin işgüzar bacarıqları, əmək 

vərdişlərinin istifadəsi ilə bağlı yaranan risklər; 4. bitkiçilikdə su təminatı, 

gübrələrin təchizatı, seçimi və istifadəsi ilə bağlı risklər; 5. Bitkiçilikdə 

Bitkiçilikdə risk qrupları 

Təchizat-tədarük əməliyyatları üzrə 

risklər 
İstehsal əməliyyatları üzrə risklər 

Reallaşdırma əməliyyatları üzrə risklər Logistika və digər əməliyyat riskləri 
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aqrotexniki-seleksiya fəaliyyətilə bağlı risklər; 6. Təbii fəlakət istiqamətləri 

(selbasma, quraqlıq və s.) nəticəsində yaranan biləcək risklər və s. 

Bitkiçilikdə reallaşdırma əməliyyatları ilə bağlı risklər qrupunda nümunəvi 

şəkildə əks etdirilməlidir: 1.bitkiçilik məhsullarının alıcılarının müqavilələrə 

riayət etməməsi nəticəsində yaranan risklər; 2.məhsulların çatdırılması ilə bağlı 

nəqlolunma sahəsində yaranan risklər; 3.vasitəli satış zamanı vasitəçilərin öz 

öhdəliklərini yerinə yetirməməsi nəticəsində yaranan risklər; 4.bitkiçilik məhsul-

larının növ-miqdar ölçüləri üzərində icra olunan daxili istehlak və ixraca 

yönəldilən hissələrin ölçülərinin müəyyən edilməsi əsasında yarana biləcək 

daxili təminat riskləri, ixrac öhdəliklərini ödəmə riskləri  və s. 

Logistika və digər əməliyyatlar üzrə yaranan risklərin nümunəvi 

təsnifatına aiddir: 1.bitkiçilik məhsulları üzrə ümumi və xüsusiləşdirilmiş 

anbarların mövcudluğu ilə şərtlənən risklər; 2.logistik quruluşların 

ixtisaslaşdırılmış əsas fondlarının çatışmaması nəticəsində yaranan risklər; 

3.logistik təsislərin işinin düzgün planlaşdırılmaması, nizama saılnmaması və 

perspektiv dövrlər üçün qeyri-dəqiq proqnozlaşdırmamanın nəticəsində baş verə 

bilək risklər və s. 

Təsnifatlardan aydın olur ki, bitkiçilik məhsulları üzrə təchizat proseslərin-

dən satış proseslərinin yekunlaşdırılmasınadək çoxsaylı risk istiqaməti ―iştirak-

çı‖ sifətilə mövcud ola bilər. Bununla belə elə risk qrupları mövcuddur ki, 

fəaliyyətin düzgün təşkili halında onların təsiri ləğv edilir, digər qrup üzrə 

riskdən mənfi nəticə minimallaşdırılır, bir sonrakı qrupların təsiri isə müvafiq 

sığorta addımları ilə nizama salınır. Bəhs olunan situsiyalar müxtəlif variantlarla 

tədqiq olunaraq ən optimal, səmərəli nəticənin seçilməsi mümkün olur.        
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ünvanı 

РЕЗЮМЕ 

МЕСУД ФАРАДЖОВ 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОНЯТИЕ 

РИСКА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Цель исследования –точное определение потенциала деятельности 

производственных единиц и рельных производственных объемов в таком ведущем 

направлении экономической системы страны как растениеводство в данной ситуации, 

проведение соответствуюших оценочных работ по ним, а также риски, возникающие в 

http://www.stat.gov.az/
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этой сфере и их страхование, разработка прогнозов по прогнозируемым периодам в 

повествуемом направлении.   

Методология исследования – использование методов наблюдения, группирования 

и подитоживания, индексов, сопоставительного анализа    

Итоги исследования – проведение сопоставительных анализов по растениеводству 

страны, изучение эффективных комбинаций на основе исследований рисков в этом 

направлении, расскрытие соответствующих выводов.  

Практическое значение исследования – восстановление определенности по 

положению в растениеводстве в республике в годы независимости, определение факторов 

влияния.  

Оригинальность исследования и его научная новизна – выставление на основе 

практической информации об уровне сопоставления производимых растениеводческих 

товаров и потребностей населения т производственных субъектов, регулирование 

создаваемых рисков путем страховой деятельности, претворение в жизнь 

систематизирования в соответствии с реальными условиями и опредение потребностей 

экономической системы в этой сфере, комплексное претворение в жизнь 

соответствующих стадий исследования.    

Ключевые слова: растениеводческое производство, потенциал производства, 

страховое дело, риски и оценивание деятельности, классификация рисков. 

 

SUMMARY 

MASUD FARAJOV 

INSURANCE ACTIVITY IN THE FIELD 

OF PLANTATION  AND RISK UNDERSTANDING 

The purpose of the study - is to accurately determine the operating capacity and real 

production volumes of production units in crop production, which is the leading direction of the 

country's economic system in the current situation, to carry out appropriate assessments, 

moreover risks in this area and their insurance. Preparation of forecasts for future periods in this 

direction. 

Research methodology - use of observation, grouping and summarizing, index, 

comparative analysis methods. 

Results of the study - a comparative analysis of the country's crop direction and 

examination of effective combinations based on risk research in this area, explanation of relevant 

proposals and recommendations. 

Practical significance of the research - to clarify the situation in the field of plant 

cultivation in terms of time, to determine the factors of influence, covering the years of 

independence of the Republic 

The originality and scientific novelty of the research - an exhibition of the extent to 

which the products produced in crop production meet the needs of the population and producers, 

the regulation of risks through insurance activities, the systematization to real conditions and the 

application of the definition complex application of the requirements of the economic system. 

Keywords: crop production,  potential activity, insurance business, risks and activity 

assessment, risk classification 

 
 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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DAYANIQLI ĠNKĠġAF ANLAYIġINA NƏZƏRĠ-KONSEPTUAL YANAġMALAR 

VƏ ONLARIN TƏKAMÜLÜ 

 

Məqalədə dayanıqlı inkiĢaf anlayıĢının məzmunu və onun yaranması səbəbləri 

araĢdırılmıĢ, klassik siyasi iqtisadi məktəbin nümayəndələrinin dayanıqlı inkiĢaf anlayıĢına 

nəzəri və praktiki yanaĢmaları Ģərh edilmiĢdir. 

Bu məqalədə, həmçinin dayanıqlı inkiĢaf anlayıĢının təkamülü prosesi nəzərdən 

keçirilmiĢ, dayanıqlı inkiĢafın təmin istiqamətində atılan addımlar öyrənilmiĢdir. 

Açar sözlər: dayanıqlı inkiĢaf, ekoloji inkiĢaf, resurs istismarı, tarazlılıq, dayanıqlı həyat. 

 

XIX-XX əsrlərdə sənayeləşmənin kəskin yüksəlişi və dövlətlərin təbii 

resursları istismarı nəticəsində ümumi evimiz hesab olunan Yer kürəsində 

ekoloji vəziyyət ağırlaşmış və bu da öz növbəsində dünya ölkələrində sosial 

həyat standartlarının düşməsinə səbəb olmuşdur. Bununla yanaşı, ekoloji 

vəziyyətin kəskinləşməsi, dünyanın mövcud təbii resurs ehtiyatlarının getdikcə 

azalması planetin resurslarının gələcək nəsillərə düzgün şəkildə ötürülə 

bilməyəcəyi qayğılarını artırmışdır ki, bu da dayanıqlı inkişaf anlayışının 

meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Dayanıqlı inkişaf anlayışı iqtisadi 

baxımdan tətbiqi ən az başa düşülən anlayışlardan biridir. Belə ki, dayanıqlı 

inkişaf anlayışına müxtəlif alimlər tərəfindən fərqli nəzəri baxışlarla 

yanaşılmışdır.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda dayanıqlı inkişaf anlayışının ilk nəzəri izlərini 

klassik siyasi iqtisad məktəbinin nümayəndələri olan Adam Smit, David 

Rikardo, Tomas Robert Maltus və Con Stüart Millin əsərlərində rast gəlmək 

mümkündür. Klassik dövrün nümayəndələri (XVIII əsrin sonu – XIX əsr) 

tədqiqatlarını sistemli yanaşma prinsipləri üzərində qururlar. Belə ki, Adam Smit 

özünün ―Xalqların sərvətinin təbiəti‖ haqqında araşdırma əsərində iddia edir ki, 

hər bir xalqın sərvəti təkcə kənd təsərrüfatında deyil, eyni zamanda, digər 

fəaliyyət sahələrində də yaranır. Adam Smit dayanıqlı iqtisadi inkişafın üç 

düşmənini müəyyən edir: xarici təhriklər nəticəsində məcburi müharibələr, 

millətin tənbəlliyi, dövlət hakimiyyətinin israfçılığı və laqeydliyi (3, səh. 44). 

Adam Smit tərəfindən qurulmuş dövlətin iqtisadi inkişafının sadə və 

dahiyanə modeli onun aşağıdakı sözləri ilə ifadə edilmişdir: ―Dövləti ən aşağı 

barbarlıq səviyyəsindən ən yüksək rifah səviyyəsinə qaldırmaq üçün hökumətə 

yalnız sülh, yüngül vergilər və tolerantlıq lazımdır. Qalan hər şey təbii şəkildə 

olacaqdır‖ (3, səh. 82). Məhz bu baxımdan qeyd edə bilərik ki, Adam Smitin 

sabitlik və dayanıqlı inkişaf nəzəriyyəsinin üstünlüyü bu gün də öz aktuallığını 

itirməmiş qeyri-sabitliyin əsas amillərinin müəyyən edilməsidir. 

David Rikardo da oxşar yanaşmanı müdafiə edərək qeyd edirdi ki, istifadə 

olunan torpaqların miqdarı əhalinin artımına nisbəti ilə müqayisədə azdır və 
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getdikcə torpaqlar daha çox əhalinin tələbatını ödəməli olacağından yüksək 

səviyyədə istismar səbəbindən məhsuldarlığı azalacaqdır. David Rikardonun 

düşüncəsinə görə, torpağın məhsuldarlığının azalması da öz növbəsində təbii 

artımın azalması ilə müşayət olunacaqdır (1, səh. 216-217).  

Tomas Robert Maltus ―Əhali qanunu haqqında təcrübə‖ əsərində qeyd edir 

ki, ―normal iqtisadi inkişaf şəraitində Yer kürəsi əhalisi həndəsi silsilə ilə (hər 

23-25 ildən bir iki dəfə artır), məhsul istehsalı isə ən optimal variantda isə ədədi 

silsilə ilə artır‖. Onun nəzəriyyəsinə əsasən nəzarətsiz əhali artımı dünyada 

aclığa aparıb çıxarır. Məhz bu baxımdan Tomas Robert Maltus böyümənin, 

artımın sərhədləri olduğuna toxunmuş, ərazinin və resursların məhdud olması, 

əhalinin sayınınsa davamlı artmasının resursların qıtlığını daha da artıracağını 

vurğulamış və bu səbəblə də artımın məhdudlaşdırılmalı olduğu düşüncəsini 

müdafiə etmişdir (2, səh. 214). 

Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı anlayışına ilk tərif 1829-cu ildə Jan 

Batist Sey tərəfindən verilmişdir. Jan Batist Sey iqtisadiyyatın dayanıqlılığı adı 

altında iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətini nəzərdə tutur ki, orada istehsal adekvat 

istehlak (tələb) yaradır və iqtisadi liberalizmin bütün prinsiplərinin əldə edildiyi 

və riayət olunduğu bir cəmiyyət formalaşmışdır. Fikrimizcə, bu tərifin üstünlüyü 

cəmiyyətin əsas nisbətlərinin tarazlığının dayanıqlı iqtisadi inkişafın əsas şərti 

kimi qəbul edilməsidir. Dayanıqlı iqtisadi inkişaf tarazlıqla yanaşı, digər şərtləri 

də əhatə edir. Deməli, dayanıqlılıq təkcə iqtisadiyyatın əsas nisbətlərinin tarazlıq 

vəziyyəti deyil, eyni zamanda, iqtisadiyyatın dayanıqlılıq vəziyyətini saxlamağa 

imkan verən mexanizmdir. Deməli, tarazlıq milli iqtisadiyyatın dayanıqlı 

vəziyyətinə meyl edir və onun üçün mühüm şərtdir. 

Con Stüart Millin düşüncəsinə görə, insanlar arasında rifahın artımı ancaq 

qarşılıqlı anlayış və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi nəticəsində arta bilər. 

Klassik məktəbin nümayəndələri olan alimlərin qeyd olunan düşüncələri əslində 

20-ci yüzillikdə nəzəri əsaslarla konsepsiyalaşdırılan dayanıqlı inkişaf 

anlayışının nəzəri təməlini təşkil edir. Buna baxmayaraq klassik iqtisadçıların 

təbii resursların özü-özünü bərpa edə bilən olması və potensial ehtiyatlarının çox 

olması ilə bağlı düşüncələri uzun müddət davamçıları olan iqtisadçılar tərəfindən 

ekoloji məsələlərə diqqəti azaltmış və bu da təbii resursların istismarına gətirib 

çıxarmışdır. Bu düşüncələrə görə, təbii resursların ehtiyatları sonsuzdur və 

onlardan istehsal prosesində məhsulun əldə edilməsi prosesi də sonsuzdur. Vacib 

olan bu ehtiyatların insanların tələbatlarını qarşılayacaq şəkildə hazır məhsullara 

çevirməkdən ibarətdir və bu ərəfədə ortaya çıxacaq kənar təsirlərə diqqət 

yetirmək önəmli deyildir.  

Klassik siyasi iqtisad məktəbinin nümayəndələrinin dayanıqlı inkişaf 

anlayışının nəzəri təməli ilə yanaşı, ilk praktiki izlərinə XVII-XVIII əsrlərdə 

Avropada inkişaf etdirilən meşə təsərrüfatlarının idarə olunması ilə bağlı 

siyasətlərdə rast gəlinir (4). XVII əsrdə İngiltərədə oduncaq ehtiyatlarının sürətlə 

tükənməsi nəticəsində 1662-ci ildə Con Evelin tərəfindən müdafiə olunan 

düşüncəyə görə, ağacların kütləvi istismarı ekoloji balansı pozmuşdur. Onun 

düşüncəsinə görə, ağacların qorunması, kütləvi olaraq istismarının qarşısının 

alınması və tarazlığın qorunması üçün davamlı olaraq yeni ağacların əkilməsi 

milli vəzifə kimi qəbul edilmişdir. Con Evelinin bu yanaşması onun tərəfindən 

hazırlanmış Sylva sənədində öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan Sylva sənədini 
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dayanıqlı inkişaf anlayışının müdafiə olunduğu və əhəmiyyətinin vurğulandığı 

ilkin sənədlərdən saymaq olar. 1713-cü ildə Con Evelin və fransız nazir Jan 

Batis Kolbertin düşüncələrinə əsaslanan Hans fon Karlovits meşə 

təsərrüfatlarının dayanıqlı idarə olunması konsepsiyasını inkişaf etdirmişdir. 

Onun apardığı tədqiqatlardan təsirlənən Aleksandr fon Humbolt və Corc Ludviq 

Hartiq tərəfindən meşəçilik bir elm kimi formalaşdırılmışdır. Bütün bu ilkin 

tədqiqatlar 1960-ci illərdə Aldo Leopoldun ərazidən istifadə olunması etikasını 

formalaşdırmasına təsir göstərmişdir.  

Dayanıqlı inkiafa dair nəzəri baxışlara Artur Sesil Piqunun yazmış olduğu 

əsərlərdə də yer verilmişdir. Onun 1912-ci və 1920-ci ildə iqtisadiyyatla bağlı 

yazdığı kitablarda dayanıqlı inkişaf anlayışının izləri vardır. Artur Sesil Piqunun 

yanaşmasına görə, insanın rifaha çatması üçün üç kapital lazımdır:  

1. Təbii resurslar;  

2. İnsan tərəfindən istehsal olunan maddələr;  

3. İnsan resursları və intellektual ehtiyat.  

Artur Sesil Piqunun yanaşmalarına görə qeyd olunan üç resurs bir-birini 

tamamlayır və birinin zəifləməsini digər ikisindən səmərəli istifadə edərək bərpa 

etmək və ya kompensasiya etmək mümkündür. Buna baxmayaraq hal-hazırda bu 

nəzəri yanaşmaya fərqli şəkildə yanaşılır və təbii resursların ikinci plana atılması 

və onun zəifləməsi halında kompensasiya oluna biləcəyi düşüncəsi qəbul 

olunmur. Artur Sesil Piqu və təbii resursların daha az əhəmiyyəli olması 

düşüncəsində olanların dayanıqlı inkişafla bağlı nəzəri yanaşmaları müasir elmi 

ədəbiyyatlarda "zəif dayanıqlılıq" anlayışı ilə ifadə olunur (5).  

İkinci dünya müharibəsindən sonra dünyada ekoloji tarazlıq və 

dayanıqlılıq anlayışı yeni pilləyə daxil oldu. Uzun zaman davam edən dağıdıcı 

müharibələr inkişaf etmiş dövlətlərin iqtisadiyyatları ilə yanaşı, ekosistemə də 

ağır zərbə vurmuşdu. İkinci dünya müharibəsinin ardınca hakim iqtisadi düşüncə 

olan keynsçiliyin iqtisadiyyata yanaşması və inkişafla bağlı düşüncələri 

dayanıqlı inkişafı nəzərə almadı. Belə ki, dağılmış iqtisadiyyatları bərpa etmək 

üçün dövlətlər əsasən bütün qüvvələrini nəyin bahasına olur olsun, 

iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirməyə və bu zaman təbiəti istismar etməyə sərf 

etdilər. Bu zaman iqtisadi inkişaf və artıma nail olmaq üçün yerli səviyyədə 

ekoloji balansın pozulması və dayanıqlı inkişafın təmin olunmaması 

məsələlərinə qəbul olunan kimi yanaşıldı. Bu yolla kütləvi şəkildə xammal 

mənbələrinin istismarı həyata keçirildi. Son nəticədə dövlətlər iqtisadiyyatlarını 

bərpa edə bilsə də, bu mövcud ekoloji vəziyyətin daha da kəskinləşməsi 

hesabına oldu.  

1962-ci ildə dayanıqlı inkişafa yeni nəzəri baxışların meydana gəlməsində 

Raçel Karson tərəfindən yazılmış ―Səssiz bahar‖ (Silent spring) kitabı mühüm 

rol oynadı. Bu kitabda ətraf mühitin müdafiəsi ilə bağlı olan hərəkatlar, iqtisadi 

inkişaf və artımla ekoloji balansın pozulması arasındakı asılılığa toxunulmuşdu. 

Kitabda xüsusən kənd təsərrüfatı ilə bağlı nəzəri inkişaf məsələlərinə 

toxunulmuş və bu sahədə dayanıqlı inkişaf siyasəti tətbiq olunmayacağı halda 

təbii resursların qorunmuş halda gələcək nəsillərə çatdırıla bilməyəcəyi 

vurğulanmışdır. Raçel Karsonun ―Səssiz bahar‖ kitabı kənd təsərrüfatı 

dərmanlarının torpağa ağır təsir göstərməsi məsələsinə diqqət çəkdiyi üçün 

narazılıqla qarşılanmasına baxmayaraq əldə etdiyi uğurlar səbəbi ilə ətraf mühit 
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və dayanıqlı inkişafa dair yanaşmalarda inkişafa səbəb olmuşdur. Dayanıqlı 

inkişaf anlayışına qarşı dövlətlərin müqavimət göstərməsi ancaq 1970-ci illərdə 

fərqli istiqamətə doğru dəyişdi. Belə ki, bu dövrlərdə artıq İkinci dünya 

müharibəsindən son illərə qədər göz yumulan intensiv istismar nəticəsində 

yaranmış yerli ekoloji balans problemlərinin inkişaf edərək regional və hətta 

qlobal səviyyəyə keçdiyi məlum oldu. Dayanıqlı inkişaf anlayışının hal hazırda 

qəbul edildiyi tərifinə yaxın olan ilk yanaşmalar Massaçusets Texnologiya 

İnstitutunun əməkdaşları olan Dennis Midovs və Donella Midovs tərəfindən 

1972-ci ildə Roma Klubunun Böyümə sərhədləri ilə bağlı hesabatından 

götürülmüşdür. Müəlliflər qlobal ekoloji balansı qorumaq üçün qəbul etdikləri 

anlayışa ―ani və nizamsız çöküş olmadan dayanıqlı və bütün insanların zəruri 

tələbatlarını qarşılaya biləcək dünyanın inkişaf modeli‖ şəklində tərif verirdilər. 

Hesabatda resursların kütləvi şəkildə istismar olunması və ətraf mühit 

çirkliliyinin həyatın davamlılığını təhdid etməsi məsələlərinə toxunulmuş, 

iqtisadi inkişafla ekosistem arasında balansın olduğu vurğulanmışdır (7).  

Dayanıqlı inkişaf anlayışının inkişaf etməsində mühüm rol oynayan 

addımlardan biri kimi də 1972-ci ilin iyun ayında BMT-nin Stokholm şəhərində 

təşkil etdiyi BMT-nin İnsan Mühiti Konfransıdır. Bu konfransın təşkil 

olunmasına hazırlıqlar dörd il çəkmişdi və 115 ölkənin iştirak etdiyi konfransın 

həyata keçirilməsinə və təşkil etdiyi işlərə otuz milyon dollardan çox büdcə sərf 

olunmuşdur. Bu konfransda insanın əhatə olunduğu mühit, onun istismar etdiyi 

resurslar, bunun nəticəsində pozulan ekosistem, intensivləşməkdə olan qlobal 

ekoloji problemlər gündəmə gətirilmiş və resursların gələcək nəsillərin də 

səmərəli istifadə edə biləcəyi şəkildə qorunması məsələləri müzakirə 

olunmuşdur. Qeyd olunan konfransda dayanıqlı inkişafın təmin olunması ilə 

bağlı aşağıdakı deklarasiyalar qəbul edilmişdir:  

1. İnsan haqları qorunmalı, ayrıseçkilik və müstəmləkəçilik qınanmalı;  

2. Təbii resurslar qorunmalı;  

3. Dünyanın alternativ enerji mənbələrindən istifadə potensialı qorunmalı; 

4. Təbiətdəki canlılar qorunmalı; 

5. Tükənən resurslar səmərəli bölüşdürülməli;  

6. Ətraf mühitin çirklənməsi təbiətin özünübərpa həddini keçməməli;  

7. Okeanların ona zərər vuracaq həddə çirklənməsinin qarşısı alınmalı;  

8. Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün iqtisadi inkişafa nail 

olunmalı;  

9. İqtisadiyyatlarını inkişaf etdirə bilmələri üçün İEOÖ-ə kömək edilməli; 

10. İEOÖ-in ixrac etdikləri məhsulları uyğun qiymətdən tədarük etməklə 

onların ekoloji idarəetməsini həyata keçirməyə dəstək olunmalı;  

11. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı siyasətlər iqtisadi inkişafa əngəl 

törətməməli; 

12. İEOÖ-in ətraf mühitlə bağlı siyasətlərini həyata keçirə bilməsi üçün 

maddi köməyə olan ehtiyacları qarşılanmalı; 

13. İnteqrasiya olunmuş inkişaf siyasətləri tətbiq olunmalı;  

14. İntellektual planlaşdırma, iqtisadi inkişaf və ətraf mühitin qorunması 

siyasətləri arasındakı qarşıdurmalar aradan qaldırılmalı; 

15. Ətraf mühitlə bağlı yaranan problemləri ortadan qaldırmaq üçün əhalinin 

məskunlaşması planlı şəkildə həyata keçirilməli; 
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16. Hökumətlər özlərinə uyğun olan demoqrafik siyasətlər tətbiq etməli;  

17. Dövlət qurumları təbii resurslardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması 

yolları ilə bağlı siyasətlər hazırlamalı; 

18. Ətraf mühitin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün elmi və texnoloji 

imkanlardan istifadə edilməli;  

19. İEOÖ-də ətraf mühitin tədqiqi ilə bağlı məsələlər həyata keçirilməli; 

20. Dövlətlər təbii resurslarından istifadə etdiyi zaman ətraf mühiti və digər 

dövlətləri təhlükə qarşısında qoymamalı;  

21. Hər bir dövlət ətraf mühitin qorunması ilə bağlı öz standartlarını müəyyən 

etməli;  

22. Beynəlxalq əhəmiyyətli məsələlərdə əməkdaşlıq həyata keçirilməli;  

23. Beynəlxalq təşkilatlar ətraf mühitin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına 

kömək etməli;  

24. Kütləvi qırğın silahları ixtisar olunmalı.  

Məlumat üçün bildirək ki, qeyd olunan deklarasiyalar tövsiyyə 

xarakterlidir. Belə ki, kütləvi qırğın silahlarının sayının azaldılması, ətraf 

mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması və s. bu kimi maddələr bütünlükdə 

yerinə yetirilməmişdir. Buna baxmayaraq bu deklarasiyaların elan edilməsindən 

sonra ətraf mühitin mübarizəsi ilə bağlı işlər genişləndirilmişdir. Bunun 

nəticəsində də dayanıqlı inkişaf anlayışına diqqət daha da artmış və sonrakı 

konfransların təsir gücü genişlənmişdir (8).  

Beynəlxalq Təbiətin və Sərvətlərin Mühafizəsi Birliyi 1980-ci ildə 

dayanıqlı inkişaf anlayışının möhkəmlənməsinə xidmət edən bir bildirişlə 

dünyanı qoruma strategiyasını elan etdi. İki il sonra - 28 oktyabr 1982-ci ildə 

BMT-nin Dünya Təbiət Xartiyası insanların təbiətlə bağlı davranışlarının 

istiqamətləndirilməsi və idarə olunması ilə bağlı beş prinsipini elan etdi. Bu beş 

prinsipdə elan olunurdu:  

1. Təbiətə hörmət edilməli və onun əsas proseslərinin gedişatı pozulmamalı-

dır; 

2. Yerdəki genetik canlılıq təhlükəyə atılmamalıdır. Vəhşi və əhilləşdirilmiş 

heyvanların nəsillərinin tükənməsinin qarşısı alınmalı, sayları ən azı özlərinin 

təbii artımlarını davam etdirəcək qədər olmalı və bu məqsədlə də lazım olan 

təbii şərait qorunmalıdır; 

3. Dünyanın bütün quru və su sahəsi bu prinsiplərə tabe olacaqdır. Unikal 

ərazilər, fərqli ekosistemlərin təmsil olunduğu ərazilərdə yaşayan nadir və ya 

nəsli kəsilməkdə olan canlıların yaşadığı ərazilər xüsusi mühafizə bölgələri kimi 

təşkil olunacaqdır;  

4. Ekosistemlər və orqanizmlər, bundan başqa insanlar tərəfindən istifadə 

olunan hava, su və quru resursları, növlərin varlığını davam etdirə bilməsi və 

həyatlarının təhlükəyə atılmaması şərtilə, optimal dayanıqlı inkişaf səviyyəsini 

əldə etmək və davam etdirə bilməsi üçün idarə olunacaqdır; 

5. Təbiət müharibə və digər düşmənçilik fəaliyyətləri nəticəsində yaranan 

itkilərdən qorunmalıdır.  

Qeyd olunan bu prinsiplər dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində, təbiətdə 

balansın qorunması və ayrı-ayrı növlərin təhlükəsizliyinin, təbii resurslardan 

istifadədə dayanıqlılığın təmin edilməsində nəzəri baza rolunu oynadı (9).  
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Dayanıqlı inkişaf anlayışının dünyada daha da möhkəmlənməsini təmin 

edən addımlardan biri kimi də ―ekoloji inkişaf‖ anlayışının ortaya atılmasını 

göstərmək olar. Ekoloji inkişaf dedikdə, regional və lokal səviyyədə içində 

yaşadığımız mühitin iqtisadi potensialını və resurslarını səmərəli şəkildə istifadə 

edən, həyata keçirilən iqtisadi inkişafın ətraf mühit və digər ekoloji məsələlərin 

də nəzərə alınması ilə həyata keçirilməsi başa düşülür. Dennis Midovs və 

Donella Midovs tərəfindən ortaya atılan ―dünya sisteminin balanslı şəkildə 

dayanıqlı inkişafı‖ və ―ekoloji inkişaf‖ anlayışları BMT-in Ətraf mühit və 

İnkişaf Komissiyasının ―Bizim ortaq gələcəyimiz‖ hesabatında ilk dəfə rəsmi 

anlayış kimi qəbul olunmuşdur. Beləliklə də dünyada siyasi və sosial həyatla 

bağlı olan beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dayanıqlı inkişaf anlayışı qəbul 

olunaraq istifadə edilməyə başlanmışdır. ―Bizim ortaq gələcəyimiz‖ 

hesabatından sonra ―Yerə əhəmiyyət vermək: dayanıqlı həyat üçün strategiya‖ 

hesabatında da bu məsələ yenidən gündəmə gəlmişdir. Qeyd olunan hesabatda 

dayanıqlı inkişaf anlayışının nəzəri prinsipləri inkişaf etdirilmiş və praktikada 

tətbiq olunması mümkün olan strategiyalara uyğunlaşdırılmışdır. Burada təkcə 

həyati baxımdan əhəmiyyətli olan resursların istifadə olunması problemlərinə 

yox, həyatın keyfiyyəti problemlərinə də toxunulmuşdur.  

1992-ci ildə BMT-in təşəbbüsü ilə Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilən 

konfransda dünyanın gələcək inkişafının ekoloji vəziyyətin necə olacağından 

asılı olduğu vurğulanmışdır. Bu konfransda qəbul edilmiş ―Dayanıqlı inkişaf‖ 

konsepsiyası daha sonralar beynəlxalq ekoloji təşkilatlar üçün rəsmi sənəd 

rolunu oynamışdır (10). Bütün bu mənfi tendensiyaların qarşısını almaq, 

dövlətlərin davamlı və dayanıqlı inkişafını təmin və təşviq etmək üçün BMT 

səviyyəsində işlər görülməyə başlanılmışdır. BMT-in Ətraf mühit və İnkişaf 

Komissiyası dayanıqlı inkişaf anlayışının konsepsiyasını tam müəyyənləşdirmək 

üçün Bruntland Komissiyasını təşkil etmişdir. Komissiyanın ―Bizim ortaq 

gələcəyimiz‖ hesabatında davamlı inkişaf konsepsiyasına ―gələcək nəsilləri öz 

tələbatını ödəmə imkanlarından məhrum etmədən bugünkü nəsillərin inkişaf 

tələbatını ödəmək‖ şəklində tərif verilmişdir (11). Bu konfrans dayanıqlılıq və 

dayanıqlı inkişaf anlayışları ilə bağlı beynəlxalq razılıq əsasında qəbul edilən beş 

maddəlik razılıq səbəbindən çox əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, bu konfransda 

dayanıqlı inkişafla bağlı çox mühüm beynəlxalq sənədlər razılaşdırıldı:  

1. Gündəm 21;  

2. Rio-de-Janeyro mühit və inkişaf deklarasiyası;  

3. Meşələrlə bağlı prinsiplər bəyənatı;  

4. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı çərçivə konvensiyası;  

5. Bioloji müxtəliflik konvensiyası.  

Qəbul edilən beynəlxalq sənədlərdən dayanıqlı inkişafla birbaşa bağlı olan 

ən əhəmiyyətlisi ―Gündəm 21‖ sənədidir. ―Gündəm 21‖ sənədinin əhəmiyyətli 

olmasının səbəbi iqtisadi inkişafla ətraf mühitin müdafiəsi arasında balansın 

qorunmasını təklif edən dayanıqlı inkişaf anlayışının siyasi və iqtisadi baxımdan 

beynəlxalq səviyyədə qəbul olunduğunu göstərən sənəd olmasıdır. Bununla 

yanaşı, qeyd olunan faktorlar arasındakı balansın qorunmasının təklif edilməsi 

ilə kifayətlənilməmiş, bu işin hansı prinsiplərə əsaslanılaraq həyata keçiriləcəyi 

də sənəddə öz əksini tapmışdır. ―Gündəm 21‖ dörd hissəyə bölünmüş, 40 

fəsildən ibarət sənəddir və hissələri aşağıdakı problemləri əhatə edir: (4)  
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1. Sosial və iqtisadi göstəricilər, xüsusilə İEOÖ-də yoxsulluqla mübarizə, 

istehlak formalarının dəyişməsi, səhiyyə xidmətlərinin təşviq olunması, daha 

dayanıqlı əhali sayına çatılması və dayanıqlı inkişaf məsələləri ilə bağlı 

qərarların qəbul edilməsi kimi problemləri əhatə edir; 

2. İnkişaf üçün ehtiyatların qorunması və idarə olunması, atmosferin 

mühafizəsi, meşələrin qırılmasının qarşısının alınması, dəyişikliyə həssas olan 

mühitin qorunması, bioloji müxtəlifliyin qorunması, çirklənməyə nəzarət, 

biotexnologiyanın idarə edilməsi və radioaktiv tullantılara effektiv nəzarət 

olunması kimi problemləri əhatə edir; 

3. Əsas qrupların rolunun gücləndirilməsi, uşaqların və gənclərin, qadınların, 

QHT-in, yerli səlahiyyətli şəxslərin, biznes və sənayenin, işçilərin, yerli əhalinin, 

cəmiyyətlərin, əkinçilərin rolunun gücləndirilməsi ilə bağlı problemləri əhatə 

edir;  

4. Qeyd olunan məsələlərin praktikada tətbiqi, elm, texnologiya transferi, 

təhsil, beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə mexanizmləri ilə bağlı olan problemləri 

əhatə edir.  

Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilən konfransda qəbul edilən ortaq sənədlər 

daha sonra dayanıqlı inkişaf anlayışının inkişafı üçün nəzəri baza rolunu oynadı 

və beynəlxalq ictimaiyyətdə bu məsələyə diqqət artmış oldu. Rio-de-Janeyro 

konfransından sonra 1995-ci ildə Qahirədə Əhali və İnkişaf Konfransı, 1995-ci 

ildə Kopenhagendə Sosial İnkişaf Konfransı, 1995-ci ildə Pekində Dördüncü 

Dünya Qadın Konfransı və 2002-ci ildə Yohannesburq şəhərində Ümumdünya 

Dayanıqlı İnkişaf Zirvə Görüşü keçirilmişdi. Qeyd olunan konfrans və 

görüşlərdə qəbul olunmuş prinsiplər dayanıqlı iqtisadi inkişafa ayrılacaq maliyyə 

mənbələrini müəyyənləşdirmək, yeni resursların aşkara çıxarılması və 

mənimsənilməsi, tətbiq edilə bilməsi mümkün texniki və iqtisadi vasitələrin 

müəyyənləşdirilməsi, ölkələrdəki idarəetmə sisteminin mərkəzsizləşdirilməsi, 

regional və beynəlxalq səviyyəli təşkilatlar vasitəsilə əməkdaşlıqların 

gücləndirilməsi və insan kapitalının təsirliliyinin artırılması kimi dayanıqlı 

inkişafla bağlı olan məsələləri əhatə edirdi.  

XXI əsrdə dayanıqlı inkişaf anlayışına olan diqqət daha da artırılmışdır. 

Belə ki, 20-ci yüzillikdə və daha əvvəllərdə dayanıqlı inkişafla bağlı keçirilən 

görüşlər, bildirilən düşüncələr daha çox nəzəri baza yaratmaq və yanaşmaları 

müəyyənləşdirmək xarakteri daşıyırdı. Hal hazırda isə dünya ölkələri dayanıqlı 

inkişafın təmin edilməsi məsələsinə dünyadakı qlobal iqlim problemlərinin həll 

edilməsi, səhralaşma, atmosfer problemlərinin qarşısının alınması, ekosistemi 

sıradan çıxara biləcək genişmiqyaslı müharibələrin qarşısının alınması kimi 

işlərdə ortaq əməkdaşlıqlar edərək həyata keçirməyə çalışırlar. Qlobal ekoloji 

məsələlərlə yanaşı, eyni zamanda, səmərəli iqtisadi inkişafa nail olmaq 

məqsədilə də insan kapitalının inkişafı üçün işlərin görülməsi, İEOÖ-də insan 

resurslarının səmərəli inkişafına dəstək göstərilməsi, uşaqların təhsilinə diqqətin 

artırılması, qadın və uşaq əməyi istismarının qarşısının alınması, zəif inkişaf 

etmiş ölkələrdə səhiyyə sisteminin inkişafına dəstək göstərilməsi, 

sənayeləşmənin dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə uyğun həyata keçirilməsi kimi 

məsələlərdə də regional və qlobal təşkilatlar səviyyəsində əməkdaşlıq artmış və 

işlər praktiki müstəviyə keçirilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

НИХАД ГУРБАНОВ, ХАЯЛ ГЕЙДАРОВ 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ 

В статье рассматривается содержание концепции устойчивого развития и причины 

ее возникновения, комментируются теоретические и практические подходы 

представителей классической школы политической экономии к концепции устойчивого 

развития. 

В научной статье также рассматривается эволюция концепции устойчивого 

развития, шаги, предпринятые для обеспечения устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое развитие, 

ресурсопользование, баланс, устойчивая жизнь. 

 

SUMMARY 

NIHAD GURBANOV, KHAYAL HEYDAROV 

THEORETICAL-CONCEPTAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THEIR EVOLUTION 

The article examines the content of the concept of sustainable development and the 

reasons for its emergence, comments on the theoretical and practical approaches of 

representatives of the classical school of political economy to the concept of sustainable 

development. 

The scientific article also examines the evolution of the concept of sustainable 

development, the steps taken to ensure sustainable development. 

Key words: sustainable development, environmental development, resource use, balance, 

sustainable life. 
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AQRAR SƏNAYE KOMPLEKSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠNĠN  

GÜCLƏNDĠRĠLMƏSĠNĠN MALĠYYƏ AMĠLLƏRĠ 

 

Məqalədə ölkəmizdə aqrar-sənaye kompleksinin əhəmiyyəti, rolu izah olunmuĢ, bu 

kompleksin fəaliyyətini xarakterizə edən parametrlər öz əksini tapmıĢdır. Dövlətin bu sektora 

göstərdiyi dəstəyin səbəbləri izah olunmuĢ, bu dəstəyin mühüm elementləri təhlil olunmuĢdur. 

Aqrar sektorun funksiya və vəzifələri baxımından bu sektorun iqtisadiyyatdakı yeri müəyyən 

olunmuĢdur.  

Aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyətinin gücləndirilməsinin maliyyə amilləri kimi, əsasən 

bu sektorun kreditləĢdirilməsi və bu sahədə əsas kapitala investisiya qoyuluĢlarının 2013-2020-

ci illərdəki dinamikası təhlil olunmuĢdur. Hər iki göstərici üzrə əsas parametrlər təhlil edilərək, 

onların yaxĢılaĢması istiqamətində təkliflər verilmiĢdir.  

Təhlil edilən sektorun inkiĢafı ilə bağlı qəbul edilmiĢ olan dövlət sənədində, yəni, “Kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulan əsas 

hədəf və prioritetlər təhlil olunmuĢ, zəruri təkmilləĢdirmə istiqamətləri təklif olunmuĢdur. 

Təkliflərin əsas mahiyyəti izah olunmuĢdur.  

Açar sözlər: aqrar-sənaye kompleksi, kreditləĢmə, investisiyalar, maliyyə amilləri, layihə 

maliyyələĢməsi. 

 

Ölkə iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən bütün sahə və sektorların normal 

işləməsi üçün mövcud olan çoxsaylı amillər mövcuddur. Bu amillərdən biri də 

konkret sektor və sahənin zəruri olan maliyyə resursları ilə vaxtında təmin 

edilməsindən, həmin maliyyə resurslarını təmin edən müxtəlif kanalların 

fasiləsiz fəaliyyət göstərməsindən, formalaşmış olan təminat mexanizminin 

getdikcə təkmilləşdirilməsindən, həmin sektorda fəaliyyət üçün münbit şəraitin 

yaradılmasından ibarətdir. Aqrar-sənaye kompleksi ölkə iqtisadiyyatında və 

eləcə də insanların həyatında ən zəruri olan nemətləri yaratmaqla özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə malikdir. Bu sektor bir tərəfdən ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsində, əhalinin qida məhsulları ilə fasiləsiz təmin edilməsində, bir 

sıra istehsal müəssisələrinin xammalla təchiz edilməsində, kənd rayonlarında 

yaşayan əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsinin iş yerləri ilə təmin edilməsində, 

qeyri-neft sektorunun sürətlə inkişaf etdirilməsində, qeyri-neft ixracı həcminin 

artırılmasında, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasında, ekoloji 

problemlərin həll edilməsində və s. əvəzsiz rol oynayır.  

Qeyd edilən problemlərin aqrar-sənaye kompleksi tərəfindən həllinin 

əsasını bu proseslər üçün zəruri olan maliyyə resursları ilə təmin edilməsi 

məsələsi təşkil edir. Buna görə də dövlət həmişə bu kompleksin normal fəaliyyət 

göstərməsi istiqamətində təkmilləşmələr aparır. 

Aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyətinin maliyyə amilləri 

İnstitusional baxımdan ölkə iqtisadiyyatının strukturunda sahələrin maliyyələş-

məsində iştirak edən maliyyə qurumları mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Belə 

institutlar iqtisadiyyatın bütün sahələrini və eləcə də aqrar sektoru maliyyələşdi-

rərək cəmiyyətin maraqları çərçivəsində çox mühüm vəzifələri yerinə yetirirlər. 

Bu sahədə qarşıda duran prioritet və hədəflər Azərbaycan Respublikası Prezi-

mailto:efendiyeva.jala@gmail.com
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dentinin 06.12.2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ndə öz əksini 

tapmışdır. Bu sənədin 3.1 saylı strateji prioritetində kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə 

maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, bu məsələlərdə maliyyə 

institutlarının rolu, fermer təsərrüfatlarının maliyyə, kredit, sağorta, məsləhət 

xidmətlərinə çıxışının asanlaşdırılması yolları müəyyən edilmişdir. (1) 

Qeyd edilən Strateji Yol Xəritəsində öz əksini tapan hədəf və prioritetlər 

bu gün uğurla həll edilməkdədir. Onların hər biri aqrar-sənaye kompleksində 

icrası zəruri olan fəaliyyət istiqamətlərinin əsas parametrlərini özündə 

birləşdirməklə, bu istiqamətdə əsas strategiyanın məğzini və icrası yollarını 

müəyyən edir. 

Təhlil edilən kompleksin normal, dayanıqlı və davamlı inkişaf etdirilməsi 

üçün dövlət tərəfindən fasiləsiz olaraq, maliyyə, kredit, investisiya, sığorta, 

lizinq, bank siyasəti həyata keçirilir. Sadalanan hər bir istiqamət aqrar-sənaye 

kompleksinin maliyyə amillərini təşkil edir. Bu maliyyə amillərinin hər biri 

yuxarıda qeyd edilən Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan 9 hədəfin yerinə 

yetirilməsinin reallaşdırılması üçün zəmin yaradır. Elə bu sənəddə ―Maliyyəyə 

çıxışın asanlaşdırılması‖ adlı üçüncü hədəfdə nəzərdə tutulan prioritetlər yüksək 

əhəmiyyətə malikdir. Həmin prioritetlərə aşağıdakılar aiddir: 1) Kənd təsərrüfatı 

sahəsi üzrə maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi; 2) Aqrar 

sığortanın inkişaf etdirilməsi; 3) Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının təşviq 

edilməsi. 

Göründüyü kimi hal-hazırda dövlət sənədlərində əks etdirildiyi kimi 

aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün maliyyə 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi günün ən vacib məsələlərindən biridir. Qeyd 

edilən maliyyə mexanizmi ölkənin maliyyə institutları tərəfindən həyata 

keçirilir. Bu mexanizmin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən ümumi 

sahə üzrə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilmişdir: kənd təsərrüfatı vergilərdən 

azad edilmişdir, istehsalçılara büdcədən güzəştli kreditlər verilir, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi üzrə idxal olunan əksər istehsal 

vasitələrinə gömrük güzəştləri tətbiq edilir, ―Aqroservis‖ ASC tərəfindən satılan 

kənd təsərrüfatı maşın, texnika və avadanlıqlarının 40%-i büdcədən ödənilir və 

onlar lizinq yolu ilə satılır, kənd təsərrüfatı əmlakının və müəyyən edilmiş 

sığorta hadisələrinin sığortalanması üzrə hesablanmış sığorta haqqının 50%-i 

dövlət tərəfindən ödənilir. Lakin bu heç də aqrar-sənaye kompleksinin 

fəaliyyətinin maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməsinin tam tədbirləri 

deyildir. Bunlardan başqa vasitə və üsullar da mövcuddur. 2025-ci ilədək olan 

dövr üçün uzunmüddətli baxışda nəzərdə tutulduğu kimi mühüm təkmilləşmə 

istiqamətlərindən biri də ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və 

emalı üzrə ənənəvi təsərrüfatçılıqdan bazaryönümlü əlavə dəyər yaradan intensiv 

təsərrüfatçılığa keçidin gücləndirilməsi hesabına rəqabət qabiliyyətli aqrobiznes 

mühitinin formalaşdırılmasından ibarətdir. Bu parametrləri ilə xarakterizə edilən 

aqrar-sənaye kompleksinin yaradılması üçün onun maliyyələşmə mexanizminin 

bütün istiqamətləri üzrə təkmilləşdirilmə aparılmalıdır.  

Aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyətində maliyyə mexanizminin 

təkmilləşdirilməsində əsas məqsədlərdən biri də ölkədə rəqabətqabiliyyətli kənd 

təsərrüfatı sektoru formalaşdırmaqdan, istehsalçıları davamlı maliyyə resursları 
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ilə təmin etməkdən, bu prosesi mütəmadi olaraq gücləndirməkdən, aqrar 

sektorda riskləri düzgün qiymətləndirməkdən, həmin risklərin təsirinin 

minimuma endirilməsindən və s. ibarətdir. 

Məlum olduğu kimi ölkəmizdə aqrar-sənaye kompleksinə, ümumiyyətlə 

kənd təsərrüfatına ayrılan kredit qoyuluşları bu sahənin maliyyələşməsinin ən 

mühüm mənbələrindən biridir. Təhlillər göstərir ki, 2013-2020-ci illər ərzində, 

xüsusən də son illər ərzində bu sahəyə qoyulan kredit qoyuluşları məbləğ 

etibarilə artsa da onun cəmi kredit qoyuluşlarında payı xüsusi çəki etibarilə aşağı 

səviyyədə olmuşdur. (Cədvəl 1) 

 

Cədvəl 1 

2013-2020-ci illər ərzində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və emal sahəsinə 

kredit qoyuluşlarının dinamikası 
İllər 

Göstəricilər 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sahəyə kredit 

qoyuluşu, cəmi (mln 

manat) 

733.3 847.3 508.1 441.3 429.2 470.0 543.4 566.2 

Əvvəlki dövrə 

nəzərən dəyişmə (+;-) 

%-lə 

- +15.5 -40.0 -13.15 -2.75 +9.5 +15.6 +4.2 

Cəmi kredit 

qoyuluşlarında  

xüsusi çəki %-lə 

4.8 4.6 2.3 2.7 3.7 3.6 3.6 3.9 

Mənbə (2; 3): Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin və Mərkəzi 

Bankının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarından  görünür ki, təhlil edilən bütün illər içərisində 

iqtisadiyyatın aqrar sektoruna kredit qoyuluşlarının həcmində volotillik mövcud 

olmuşdur (4). Belə ki, 2013-2014-cü illərdə bu göstərici artımla müşahidə edilən 

dinamikaya malik olmuşdur. Sonrakı üç il ərzində, yəni böhran dövründə 2015-

2017-ci illər ərzində azalma baş vermiş, sonrakı bərpa illərindən yenidən üç il 

dalbadal artım müşahidə olunmuşdur. Lakin artımın baş verməsinə baxmayaraq 

təhlil edilən axırıncı 2020-ci ildə də təhlil edilən göstərici böhran öncəsi dövrün 

səviyyəsinə çatmamışdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, təhlil edilən 

dövr ərzində aqrar sektora kredit qoyuluşlarının cəmi kredit qoyuluşlarındakı 

xüsusi çəkisi çox aşağı səviyyədə formalaşmışdır. Belə ki, bu göstəricinin 

səviyyəsi 2013-cü ildə 4,8%, 2014-cü ildə 4,6%, 2015-ci ildə 2,3%, 2016-cı ildə 

2,7%, 2017-ci ildə 3,7%, 2018-ci ildə 3,6%, 2019-cu ildə 3,6%, 2020-ci ildə isə 

3,9% təşkil etmişdir. Bunu doğuran səbəblər isə dövlət sənədlərində öz əksini 

aşağıdakı kimi tapmışdır: aqrar sektorun təbii iqlim şəraitindən asılı olması, kənd 

təsərrüfatı istehsalçıları üçün girov şərtlərinin əlverişsiz olması, kapitalın 

dövretmə sürətinin aşağı olması, kredit risklərinin azaldılmasını təmin edə 

biləcək adekvat mexanizmlərin mövcud olması, istehsalçıların bilik səviyyəsinin 

kifayət dərəcədə olmaması və s. Qeyd edilən maneələrin aradan qaldırılması 

üçün ən mühüm təkmilləşmə istiqamətlərindən biri kənd təsərrüfatının maliyyə 
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resurslarına olan tələbatının və onu reallaşdıracaq hədəflərin müəyyən 

edilməsindən ibarətdir. (5) 

Dünya təcrübəsində olduğu kimi aqrar sektorda maliyyələşmə 

mənbələrindən olan kreditləşmə üzrə təkmilləşmələrin daha bir sıra istiqamətləri 

həyata keçirilə bilər. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

- kredit institutları tərəfindən verilən kənd təsərrüfatı kreditləri ilə əlaqədar 

risklərin səviyyəsinin minimuma endirilməsi məqsədilə zəmanət fondunun 

imkanlarından geniş istifadə edilməsi. Bu mənbə hesabına məhsul 

istehsalçıları kənar təsirlərin nəticəsində yarana biləcək şoklardan qoruna 

bilərlər; 

- kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan istehsalçılara innovativ və girovsuz 

kreditlərin verilməsi mexanizmlərinin geniş tətbiq olunması vasitəsilə, onların 

ucuz maliyyə vasitələri ilə təmmin edilməsi; 

- dünya təcrübəsində yayılmış olan anbarlarda saxlanılan məhsulların, eləcə 

də istehsal ediləcək məhsulların girov kimi qəbul edilməsi mexanizminin 

işlənib hazırlanması və tətbiq olunması; 

-aqrar sektorda fəaliyyətin genişləndirilməsi məqsədilə burada çalışanların 

maliyyə savadlığının artırılması; 

- aqrar sektorda maliyyə vəsaitləri ilə əlaqədar yarana biləcək potensial 

risklərin idarə edilməsi mexanizminin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi; 

- kredit təşkilatlarının vəsaitlərinin kənd təsərrüfatı sektorunun 

kreditləşdirilməsinə istiqamətləndirilməsinin stimullaşdırılması üzrə 

tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

- bütün növ maliyyə resursları kanallarına (dövlət maliyyələşməsi, özəl 

maliyyələşmə, kreditlər, investisiyalar, sığorta, lizinq, faktorinq, bank layihə 

maliyyələşdirilməsi və s.) çıxış variantlarının hazırlanması və tətbiqi ilə bağlı 

əməlli fəaliyyyətə başlanması. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı aqrar-sənaye kompleksində səmərəli fəaliyyətin 

maliyyə amillərinin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlərdən biri də 

aqrar sığortanın inkişaf etdirməsindən ibarət olmalıdır. Bu istiqamətdə həyata 

keçiriləcək mühüm təkmilləşmələr dünya təcrübəsinə uyğun olaraq aşağıdakılar-

dan ibarət olmalıdır: 

- kənd təsərrüfatında həyata keçiriləcək əməliyyatlar üzrə sığorta sistemində 

mövcud olan qaydaların, normativ, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilmə-

si; 

- kənd təsərrüfatı sektoru üzrə sığorta fondunun fəaliyyətinin təkmil formaya, 

qabaqcıl dünya təcrübəsi formasına gətirilməsi; 

- aqrar sektorda sığorta hadisələri reyestrinin tətbiq edilməsi; 

- beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar 

olaraq aqrar istehsalçılara dəymiş zərərin tam qarşılanması mexanizminin 

işlənib hazırlanması; 

- aqrar sektordakı istehsalçıların sığorta biliklərinin artırılması və s.  

Araşdırmalar göstərir ki, qeyd edilən tədbirlərin həyata keçirildiyi bütün 

sahələrdə aqrar sektorda irəliləyişlər qeydə alınmışdır. İlk növbədə aqrar 

sektorun ÜDM-də payı artmış, sahədə çalışanların say dinamikasında yaxşılaşma 

baş vermiş, onların fəaliyyəti ilə bağlı digər göstəricilər səviyyəcə artmışdır.  
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Aqrar sektorda, aqrar sənaye kompleksinin səmərəli fəaliyyətinin maliyyə 

amillərinin təkmilləşmə istiqamətlərindən biri də aqrar sahəyə investisiya 

qoyuluşlarının artırılmasının təşviqi yolu ilə onun həcminin çoxaldılmasından 

ibarətdir. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, sözügedən sektora investisiya 

qoyuluşlarının həcm dinamikası ölkımizdə 2013-2020-ci illər ərzində volotilliklə 

müşahidə edilmişdir. (Cədvəl 2) 

 

Cədvəl 2 

2013-2020-ci illər ərzində  kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq sahələrində əsas 

kapitala yönəldilmiş investisiyaların dinamikası 
İllər 

Göstəricilər 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Əsas kapitala investisiyalar 

(mln manat) 

574.3 363.9 355.4 325.1 617.8 764.4 769.5 520.6 

Əvvəlki ilə nəzərən 

dəyişmə (+;-) %-lə 

- -36.6 -2.3 -8.5 +90.0 +23.7 +0.6 -32.35 

Cəmi investisiyalarda 

xüsusi çəki %-lə 

3.2 2.1 2.2 2.1 3.5 4.4 4.2 3.0 

Mənbə (2): Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları 

əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Məlumatlardan görünür ki, təhlil edilən dövr ərzində böhran illərində, yəni 

2014-2016-cı illərdə üç il dalbadal əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 

həcmində azalmalar baş vermiş, böhrandan sonrakı, yəni 2017-2019-cu illərdə 

isə artımla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuşdur. Artıq 2017-ci ildə 

böhrandan əvvəlki səviyyə ötülmüş, 2019-cu ildə isə təhlil edilən göstərici 

özünün ən yüksək həddinə, 769,5 mln manata çatmışdır. Lakin bu səviyyənin 

əldə edilməsinə baxmayaraq aqrar sektorda əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiyaların cəmi investisiyalardakı xüsusi çəkisi Avropa analoqlarından çox 

geri qalaraq aşağı səviyyədə olmuşdur. Belə ki, həmin göstərici 2013-cü ildə 

3,2%, 2014-cü ildə 2,1%, 2015-ci ildə 2,2%, 2016-cı ildə 2,1%, 2017-ci ildə 

3,5%, 2018-ci ildə 4,4%, 2019-cu ildə 4,2%, 2020-ci ildə isə 3,0% səviyyəsində 

formalaşmışdır. Təhlil edilən göstərici özünün ən yüksək səviyyəsinə, yəni 

4,4%-ə 2018-ci ildə çatmışdır. Əvvəlki il ilə müqayisədə azalmış və 4,2% təşkil 

etmişdir. 2020-ci ildə isə qlobal pandemiyanın təsiri altında təhlil edilən 

göstəricinin səviyyəsi 3%-ə enmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahəyə qoyulmuş investisiyaların cəmi in-

vestisiyalardakı payı iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə çox aşağıdır. 

Həmçinin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, ölkəmizin müstəqilliyi dövründə 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə xarici investisiya qoyuluşları dəfələrlə artsa 

da, aqrar sektora demək olar ki, xarici investisiya qoyulmamışdır. Bunun səbəbi 

isə bu sahənin riskli olması və digər səbəblərdən asılı olmuşdur. 

Aqrar sektorda maliyyə amillərinin gücləndirilməsi məqsədilə investisiya 

qoyuluşları ilə əlaqədar aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmək zəruridir: 

- aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarını həyata keçirmək üçün, bu sahədə 

iqtisadi, təşkilati, hüquqi parametrləri münbit formaya gətirilməsi, yəni 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması; 
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- aqrar sektorun investisiya cəlbediciliyinin artırılması məqsədilə mümkün 

tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- aqrar sektora investisiya cəlbini artırmaq məqsədilə həm xarici, həm də 

daxili investorlar arasında təşviqat işinin genişləndirilməsi; 

- sahəyə bank resurslarının cəlb edilməsi məqsədi ilə investisiya 

layihələrinin hazırlanması və ardıcıl, paralel maliyyələşmə metodlarının 

tətbiqi üçün banklara şəraitin yaradılması; 

- aqrar sektora xarici investisiyalar cəlbi ilə bağlı xüsusi layihələrin təqdim 

olunması və s. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, aqrar sənaye kompleksinin fəaliyyətinin 

maliyyə amillərinin gücləndirilməsi vasitəsi ilə rəqabətqabiliyyəti kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək və onu uyğun bazara çıxarmaq olar. 

Aqrar-sənaye kompleksinin inkişafının asılı olduğu amillərdən biri kimi 

həm kreditləşmə, həm də investisiyalardan istifadə təhlil edilən materiallardan 

göründüyü kimi dinamikaya malik olsa da, hələ ki, zəruri inkişaf səviyyəsinə 

çatmamışdır. Bu səbəbdən də hələ ərzaq bazarı idxaldan asılılığını qurtara 

bilmir. Bu isə daxili bazarda bir sıra mənfi meyllər yaradır. Həmin mənfi 

meyllərin aradan qaldırılması məqsədilə fikrimizcə tərəfimizdən təklif edilən 

tədbirlərin reallaşdırılması özünün müsbət nəticələrini verəcəkdir.  

Bunun üçün aqrar sektorun fəaliyyətinin kreditləşdirilməsində təkmil, 

qabaqcıl təcrübələrdən istifadə olunması, kredit resurslarından səmərəli şəkildə 

ayrı-ayrı əməliyyatlarda istifadə edilməsi, kreditləşmə mexanizminin sadələşdi-

rilməsi, kreditləşmənin operativ formalarının tətbiq olunması öz səmərəsini verə 

bilər. Paralel olaraq aqrar sektorda maliyyələşmə mənbələrindən biri olan inves-

tisiyalardan səmərəli istifadə özünün müsbət nəticələrini verə bilər. Bunun üçün 

həm xarici investisiyalardan, həm ölkə daxilində özəl investisiyalardan və layihə 

maliyyələşdirilməsi üsulunun tətbiq olunması ilə bank vəsaitlərindən istifadə 

səmərə verə bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

ЖАЛЯ ЕФЕНДИЕВА 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ АПК 

В данной статье разъясняются актуальность и роль агропромышленного комплекса 

в нашей стране, а также факторы, определяющие его деятельность. Были изложены 

причины государственной поддержки этой отрасли и рассмотрены ключевые аспекты этой 

помощи. Уточнены функции и обязанности аграрного сектора, а также его место в 

экономике. 

В качестве финансовой составляющей активизации деятельности агропромышлен-

ного комплекса изучено финансирование этого сектора и структура инвестиций в 
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основной капитал в этот сектор в 2013-2020 гг. Были рассмотрены основные параметры 

обоих индикаторов, и были даны предложения по их улучшению. 

Были рассмотрены основные цели и приоритеты, предусмотренные в принятом 

государственном документе по развитию исследуемой отрасли, а именно «Стратегическая 

дорожная карта по производству и производству сельскохозяйственной продукции», и 

предложены улучшения. Были разъяснены основные пункты плана. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кредитование, инвестиции, 

финансовые факторы, проектное финансирование. 

 

SUMMARY 

JALA AFANDIYEVA 

STRENGTHENING THE AGRICULTURAL INDUSTRIAL  

COMPLEX FINANCIAL FACTORS 

The relevance and role of the agro-industrial complex in our country are explained in this 

article, as well as the factors that define its activities. The reasons for the government's support 

for this industry were outlined, and key aspects of that assistance were examined. The 

agricultural sector's functions and responsibilities have been specified, as well as its place in the 

economy.  

The financing to this sector and the patterns of fixed capital investment in this sector in 

2013-2020 were studied as a financial component in boosting the operations of the agro-

industrial complex. Both indicators' principal parameters were examined, and suggestions for 

improvement were provided.  

The primary aims and priorities envisioned in the adopted state document on the 

development of the investigated sector, namely ―Strategic Road Map for the production and 

manufacturing of agricultural products,‖ were examined, and improvements were suggested. The 

plans' essential points were explained.  

 Keywords: agro-industrial complex, lending, investments, financial factors, project financing. 

 
 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ANTĠBÖHRANLI ĠDARƏETMƏ SĠSTEMĠNDƏ ĠNSAN AMĠLĠNĠN TƏSĠRĠ 

 

Məqalədə böhran Ģəraitində iĢçi heyətinin idarə edilməsi prosesi nəzərdən keçirilmiĢ, 

müəssisələrin böhran halında həyata keçirdiyi kadr siyasəti öyrənilmiĢdir.  

Elmi məqalədə, həmçinin antiböhranlı idarəetmədə insan amilinin rolu araĢdırılmıĢ, 

böhran zamanı insan amili nöqteyi-nəzərindən yaranan problemlər tədqiq edilmiĢdir. 

Açar sözlər: böhran, antiböhranlı idarəetmə, insan faktoru, kadr siyasəti. 

 

Müasir dövrdə müəssisə və təşkilatların rəhbərliyi üçün istehsalın bütün 

amillərinin idarə edilməsi çox əhəmiyyətlidir və şübhəsiz ki, aparıcı yeri heyətin 

idarə edilməsi tutur. Adətən böhran vəziyyətində müəssisə rəhbərləri çalışırlar 

ki, təşkilatdakı prosesləri stabil olaraq idarə etsinlər. Əgər böhranın yaranma 

səbəblərinə görə xarici təsirlər öndə durarsa, cəmiyyətdəki qarışıq proseslərin 

təşkilatdakı vəziyyətə təsirsiz ötüşməsi çətin məsələlərdən hesab edilir. Bu 

zaman mənfi təsirlərdən az zərərlə qurtulmaq üçün bəzi profilaktik önləyici 

tədbirlər olaraq istehsal prosesini qənaətli rejimə salırlar. Hər növ böhran – 

unikal hadisədir və xarici mühitdə hadisələrin şirkətdaxili proseslərə təsiri 

effektiv idarəetmənin həyata keçirilməsini tələb edir. Məhz bu baxımdan 

M.Armstronq inkarı və münaqişəni özünə daxil edən böhranları ümumi 

prinsiplərinə ayırmışdır. Həmçinin bir sıra böhran vəziyyətində idarəetmənin 

normaları mövcuddur, hansılar ki, bütovlükdə istifadə olunandır və hər təsadüfi 

hadisəyə uyğunlaşdırmaq olar. Belə normalar sırasına aşağıdakılar aiddir:  

1. Hamıya anlatmaq ki, rəhbər heyətin idarə olunmasında böhranlı vəziyyəti 

həqiqətən bilir;  

2. Böhran vəziyyətində iş üçün komandanı seçmək, rolları, tapşırıqları və 

hüquqları bölüşdürmək rəhbər tərəfindən həyata keçirilir. Hər bir əməkdaş hər 

hansı bir tapşırıqların icrası ilə məşğul olmalıdır;  

3. Tabe olan soyuqqanlılığı itirməməli, təlaşa düşməməli, coşqun reaksiya 

verməməli, özünü itirməməlidir;  

4. Addımı yavaşıtmaq xüsusi haldır ki, heyyət başa düşünsün ki, hamı 

rəhbərin nəzarəti altındadır və işlər nəzərdə tutulmuş plan üzrə gedir (4).                                                       

M. Armstronq, həmçinin böhran şəraitində heyətin idarə edilməsi 

məsələsini vaxtaşırı yaranan iş rejimi kimi idarəetmə işini araşdırmış: ―Böhran 

vəziyyətlərində firmanın kadrları idarəetməsi gərgin şəraitdə yaxşı idarəetməni 

tələb edir‖. Böhran vəziyyətlərində kadr siyasətinin əsas əhəmiyyəti heyətin 

idarəetmə sisteminin düzgün yerinə yetirilməsidir. Onun məqsədi - optimal 

balansın qorunub saxlanması və yeniləşdirilməsi, əmək bazarının vəziyyəti və 

müəssisənin tələbatına uyğun kadr təminatının təmin edilməsidir. Müəssisələrin 

böhranı şəraitində kadr siyasətinin dörd tipi mövcuddur:  

1. Passiv kadr siyasəti. Müəssisənin rəhbərliyində işçi heyəti barəsində dəqiq 

ifadə edilmiş fəaliyyət proqramı yoxdur, müəssisədə kadr fəaliyyəti böhran 
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şəraitində ən yaxşı halda işin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasından 

ibarətdir.  

2. Reaktiv kadr siyasəti. Müəssisənin rəhbərliyi böhran vəziyyətinin 

simptomlarına nəzarəti həyata keçirir və böhranın lokallaşdırması üzrə ölçüləri 

götürür.  

3. Önləyici kadr siyasəti. Müəssisə rəhbərliyində vəziyyətin inkişafının 

əsaslandırılmış proqnozları var, lakin bu vəziyyətə təsir göstərmək üçün vəsaiti 

yoxdur.  

4. Fəal kadr siyasəti. Müəssisənin rəhbərliyi kafi diaqnoza və vəziyyətin 

inkişafının əsaslandırılmış proqnozuna, həmçinin ona təsir üçün vasitələrə 

malikdir (5).  

Antiböhranlı idarəetmə sistemində insan amili önəmli yerdə durur. Çünki 

ən çox təşkilatda böhran alt təbəqəyə, yəni aşağı səviyyəli işçi qrupuna təsir edir 

ki, bu da sonda onların ixtisarı və ya onlara əmək haqqı verilməsində fasilələrə 

səbəb olur. Bu kimi hallarda ümumiyyətlə böhran vəziyyətində işçi qrupu ilə 

rəhbərlik arasında narazılıqlar və ya münaqişələr yarana bilər.  

Münaqişə - idarəetmə metodu kimi böhranlı vəziyyətdə mühüm yer tutur. 

Münaqişə – iki və ya daha çox tərəfin arasında razılığın yoxluğundan əmələ 

gələn insanlar arasındakı ziddiyyətdir. Böhran vəziyyətlərində münaqişəli 

vəziyyətlər demək olar ki, qaçınılmazdır. Münaqişələr başlanğıcda ən təsirli və 

ya görünməyə bilər. Bu prosesin ilk simtomlarını hiss etmək rəhbərin üzərinə 

böyük öhdəliklər qoyur. Çünki mövcud vəziyyətin stabil olaraq davam etməsi 

rəhbərin böhran dövründə ali məqsədlərindən biri hesab edilir. Böhran zamanı 

təşkilatlarda yaşanan münaqişənin dağıdıcı nəticələri xüsusilə arzuolunmazdır. 

Amma, eyni zamanda, konstruktiv münaqişə - konkret müəssisənin böhrandan 

çıxış yollarının axtarışı üçün yeganə üsuldur. Rəhbər heyətin daxili qarşılıqlı 

təsiri və kollektivin real imkanları haqqında informasiyaya malik olur. Bu 

potensialın reallaşdırılması biznesin yenidən strukturlaşdırılmasında onun 

maddiləşdirməsi, münaqişələrsiz yeniliklərin mənimsənməsi ağlasığmazdır. 

Müəyyən şərtlərdə münaqişələr təşkilat üçün funksional, pozitiv nəticələrə malik 

olur:   

 dəyişikliklərin tətbiq edilməsi, yeniləmələr, tərəqqi;   

 yetişmiş problemin aydın təsəvvürü və bu və ya digər məsələ üzrə 

tərəflərin real mövqelərinin açıqlığına görə onun qərarı üçün əlverişli mühitin 

yaradılması, həmçinin dəlillər, dəqiq, qısa fikir və maraqların ifadələri;   

 problemlərin həlli üçün diqqətin, marağın və resursların səfərbərliyi və 

nəticə kimi – iş vaxtının və təşkilatın vasitələrinin formalaşması;   

 münaqişə nəticəsinin formalaşması, ortaq qəbul edilmiş qərar münaqişə 

iştirakçılarının onun reallaşdırılmasını asanlaşdırır;    

 əsaslandırılmış hərəkətin haqlılığını sübut etmək üçün stimullaşdırma;   

 iştirakçıları yeni, daha səmərəli qərarların, problemin özünü aradan 

qaldıran və ya azaldan qarşılıqlı fəaliyyətinin hazırlanması;  

 gələcəkdə əməkdaşlıq qabiliyyəti münaqişə iştirakçılarında inkişafı, 

münaqişə tərəflərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində qaydaya salınır. Razılığa 

gətirən dürüst rəqabət sonrakı əməkdaşlıq üçün lazım olan qarşılıqlı hörməti və 

etibarı artırır;   
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 insanlar arasındakı münasibətlərdə psixoloji gərginliyin boşalması, onların 

maraqlarının və mövqelərinin daha dəqiq təyini;   

 qrup düşüncəsinin ənənələrin öhdəsindən gəlməsi;  

 qruplararası münaqişələrin yaranması halında qrup birliyinin gücləndiril-

məsi.  

Antiböhranlı idarəetmə–böhranın mütləq yoxluğu deyil və belə vəziyyətin 

mövcudluğu inkişafın müvəffəqiyyətinin impulsudur. Yalnız insan hədəfə və 

maraqlara malik ola bilər. Məhz onları tanıma böhranların öhdəsindən gəlmənin 

əsasıdır. İnsan amili böhranlı vəziyyətlərin yaranması, onun müxtəlif 

mərhələlərində təzahür forması kimi çıxış edir, həm də böhranların idarə edilmə-

sində əsas fiqur kimi özünü göstərir. İdarəetmə – bir insan fəaliyyəti olub onun 

təcrübə, təhsil, həqiqətə və insanlara münasibət, metodoloji yanaşmalar və s. 

kimi keyfiyyətləri ilə təyin edilir. Böhran  təkcə  mənfəət itkisi  ilə  yox,  həm  

də  nəzərdə  tutulan  qazancın  əldə  edilə  bilməməsi  ilə xarakterizə  olunur.  Bu  

halda  sahibkar  bütün  xərclərin  məbləğində  itkiyə məruz qalır. Yəni bu 

gözlənilən mənfəəti üstələyən və sahibkar tərəfindən  verilmiş  sazişə  ayrılan  

vəsaitlərin  əvəzi  ödənilməz  şəkildə itirilməsinə gətirib  çıxaran  itki  təhlükəsi  

ilə  səciyyələnir (3). Obyektiv hadisə olaraq böhran həmişə özündə insan 

təbiətinin amillərini əks etdirir: mentaliteti, mədəniyyəti, maraqları, ictimai 

şüuru, təhsil səviyyəsi, dünyagörüşü. İnsan kapitalı - bilik, intellektual potensial, 

bacarıq fəaliyyəti, strukturu və xarakteri ehtiyatıdır (6). Həmçinin o özündə 

motivasiyalar, təhsil, həyat təcrübəsi, sağlamlıq, coğrafi portativlik, axtarışın və 

informasiyanın alınmasının imkanını birləşdirir. Maddi çəhətdən fərqli olaraq 

pul və maddi dəyərlər kimi insan kapitalı satıla və ya ötürülə bilməz, vəsiyyət 

üzrə mirasa qoyula bilməz. Antiböhranlı idarəetmədə insan kapitalı aşağıdakı 

amillərdə göstərilir:   

 Böhranlı vəziyyətlərin profilaktikasında; 

 Sabitləşdirici amillərdə (savadlı adamlar dərindən və ətraf gerçəkliyin 

hadisələrini başa düşür, deməli, onlar az arxayınçılıq, intizamsızlığa, dəhşətli 

əhval-ruhiyyə kimi xüsusiyyətlərə az məxsusdur);   

 Böhrandan çıxış prosesinin sürətlənməsində.  

İdarəetmə mexanizminin elementi insan kapitalı vasitəsi kimi çıxış edir və 

onun reallığı və xüsusiyyətləri əsasında böhrandan çıxış probleminin təşkilatın 

layihələndirilməsi və istehsalın modernləşdirilməsi, texnologiyaların yeniləş-

dirilməsində müxtəlif innovasiyalar istifadə olunur. Antiböhranlı idarəetmə 

sistemində insanın maraqları onun qeyri-bərabər və qeyri-mütənasib dəyişən 

maraqları və istəklərinin ödənilməsinə yönəldilmişdir. Bu maraqlar nəinki ayrı-

ayrı adamlarda, o cümlədən bütöv bir sosial qruplar və cəmiyyətin siniflərində 

çox vaxt toqquşmalar və əksliklər yaradır. Maraqların müxtəlifliyi və onların 

qeyri-bərabər dəyişmələri böhranların yaranmasına imkan verməklə, həm də 

onları zəruri edir. Məhz bu səbəb sosial iqtisadi sistemlərdə böhranların əsasını 

təşkil edir. Bir çox hallarda təbiət hadisələrindən siyasi məqsədlərlə istifadə 

edərək, onların siyasi və sosial-iqtisadi böhranlara çevrilməsi hadisələri də 

məlumdur. Sosial iqtisadi sistemlər inkişaf etdikcə, antiböhranlı  idarəetmədə 

insan amillərinin rolu kəskin hiss edilməyə başlayır, bu isə böhranı sadəcə 

aradan qaldırmağa, dəlicəsinə müqavimət göstərməyə yox, onu əvvəlcədən 
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görməyə, hiss etməyə, vaxtında və mümkün qədər ağrısız aradan qaldırmağa 

yönəlir.  

Antiböhranlı idarəetmə tamamilə böhranın yox olması demək deyildir. Bu 

elə böhranların olmasıdır ki, onlar insan maraqları daxilində müsbət inkişafa 

zəmin yaradır. Yalnız insanın məqsədləri və uzunmüddətli maraqları ola bilər. 

Məhz bu məqsədlər və maraqlar böhranı hiss etməyin və aradan qaldırmağın 

əsas səbəbləri kimi çıxış edir. Sahibkar böhranı öncədən hiss edərsə, bu ilk 

növbədə onun şəxsi fəaliyyətində, o cümlədən bank faizi dərəcəsinin hərəkəti və 

s. kimi makroiqtisadi amillərə təsir göstərir. Menecer belə proseslərlə şərtlənən 

riski istehsalın diversfikasiyanın köməkliyi ilə azalda bilmir. Belə olan zaman ən 

çox əziyyət çəkən məhz işçi qüvvəsi olur. Bu özünü əmək haqqlarının 

geçikməsində, bir sıra sosial problemlərə həsr edilmiş maddi vəsaitlərin 

azaldılmasında özünü göstərir. İri şirkətlərdə böhranlar nəticəsində çoxlu sayda 

işçi qüvvəsi ixtisar olunur. Neqativ sayılan bu hal müvəqqəti hal kimi böhranın 

insan faktoruna təsir etdiyi ən pis cəhətlərindəndir. Çünki stabil olmayan bu 

vəziyyətin sonradan dircəliş formasına daxil olması yenidən itirilmiş işçi 

qüvvəsinin bərpasını tələb edir. Belə olan zaman əlavə vəsaitlər sərf etmək 

qaçılmaz olur. Böhran situasiyası üçün insan amili nöqteyi-nəzərindən minimum 

iki problemin yaranması xarakterikdir (1):  

 yeni situasiyanın tələblərinin müəssisənin heyətinə malik olan həmkarlarla 

razılaşdırılması; 

 təşkilatdaxili norma və qaydaların yeni şəraitə uyğun gəlməməsi.  

Beləliklə, təşkilatın formalaşması fazasından onun intensiv artım fazasına 

keçməsi, aydındır ki, birinci böhran situasiyası ilə müşahidə olunur. Bunu 

böhranın artımı adlandırırıq. Lakin təşkilatda böhran müddəti idarəetmə 

prinsipləri və xarici təsirlərdən asılı olaraq qısa və ya uzunmüddətli ola bilər. Bu 

baxımdan böhran dövründə yeni şəraitə uyğunlaşmaq işçi heyətinin üzərinə 

düşən vacib məsələlərdən biri hesab edilir. İnsan amili (rəhbər və işçi qüvvəsi 

arasında) qarşılıqlı razılaşmanın optimal səviyyələrində böhranın vurduğu 

ziyandan maksimum uzaqlaşa bilər.  

Menecmentin metodoloji əsasları baxımından böyük tədqiqatlar aparmış 

fransız R.Ouenin antiböhranlı idarəetmə sahəsində böyük xidmətləri olmuşdur. 

O, özü bir fabrikant kimi bizneslə menecment arasında üzvü əlaqə yaratmağa, 

iqtisadi sistemi yeni qaydada təşkil etməyə, işçilərə hətta böhran şəraitində belə 

təminatlı əmək haqqı verməyə, fabrikdə uşaq bağçası açmağa, bütövlükdə 

menecment sistemini yenidən qurmağa, özünün sosial dəyərlər sistemini əsas 

gətirməyə çalışmışdır (2). Bu prizmadan yanaşsaq görərik ki, R.Ouen insan 

amilinə daha çox qiymət vermişdir. Fikrimizcə, təşkilatın səmərəli fəaliyyətinə 

deyil, insan davranışına daha çox diqqət edən R.Ouenin fikirlərini birmənalı 

başa düşmək olmaz. Çünki insan təşkilatın aparıcı fiquru olmasına baxmayaraq 

təşkilat insanın gələcəyinin təminatı baxımından böhran dövründə təşkilatda 

insan faktoruna verilən dəyərin dəyişilməməsini daha riskli addım kimi qəbul 

etmək olar. Müəssisənin heyəti - dərin və mürəkkəb strukturdur, həmçinin o 

böhran dövründə  bərk və qaydaya salınmış idarə sisteminə ehtiyac duyur. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi prosesi rəhbərin hərəkətlərinin tam məcmusunu 

təşkil edir və bura daxildir:  
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 işçi qüvvəsinin seçimi və heyətin bölgüsü;  

 planlaşdırma və əməkdaşların işinin təşkili;   

 heyətin diaqnostikası;   

 əmək münasibətlərinin (əlaqələrinin) idarə edilməsi;  

 ixtisasın artırılması üzrə proqramlar;   

 motivasiya və əməyin stimullaşdırılması;  

 əməyin əlverişli və təhlükəsiz şəraitinin təmin edilməsi;  

 ictimai cəhətdən - hüquqi bazanı idarə etmə;                                                            

 işçi heyətinin idarə edilməsi sisteminin informasiya təminatı.  

Antiböhran idarəetmə bütün yuxarıda göstərilən ölçülərdən başqa, əmək-

daşların fəaliyyətinin əlavə proqramlarının mövcudluğunu güman edir, həmçinin 

ictimai cəhətdən psixoloji amilləri bura daxil edir. Bildiyimiz kimi, ali rəhbər-

liyin alt sistemini böyük və orta əlaqəli menecerlər, ümumi və xətti rəhbərlər 

təqdim edir və onlar ümumi idarəetmə prosesi həyata keçirir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, çoxlu sayda insan resurslarının idarə edilməsi prinsipləri mövcud-

dur. Bu prinsiplər aşağıdakı qruplara ayrılır:  

- baza;  

- şəxsi;  

- spesifik.  

Baza prinsiplərə, bir qayda olaraq, dövlət idarəetmə orqanları səviyyəsində 

onların qanuniliyi, demokratizmi, elmiliyi aiddir. Şəxsi prinsip heyətin tərkibinin 

işi ilə bağlı prinsipləri əhatə edir: axtarış, bölgü, hazırlıq, əlavə təhsil və s. 

Spesifik prinsiplər təsərrüfatlarda heyətin idarə olunmasında istifadə olunur:  

 təşkilatın işçi heyətinin optimallaşdırılması;  

 təşkilatda idarəetmə rolların bölünməsi;  

 kadr potensialının formalaşdırılması.  

Yuxarıdakı fikirləri ümumiləşdirərək qeyd edək ki, böhran vəziyyətlərində 

işci qüvvəsini qoruyub saxlamaq rəhbərliyin gələcəkdə kadr problemi ilə 

qarşılaşmaması baxımından çox vacibdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНАЙ МАМЕДОВА 

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматривается процесс управления персоналом в кризисной ситуации, 

изучается кадровая политика, реализуемая предприятиями в условиях кризиса. 
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В научной статье также рассматривается роль человеческого фактора в 

антикризисном управлении, проблемы, возникающие с точки зрения человеческого 

фактора в период кризиса. 

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, человеческий фактор, 

кадровая политика. 

 

SUMMARY 

GUNAY MAMMADOVA 

THE EFFECT OF THE HUMAN FACTOR IN THE ANTI-CRISIS 

MANAGEMENT SYSTEM 

The article examines the process of personnel management in a crisis situation, studies 

the personnel policy implemented by enterprises in a crisis. 

The scientific article also examines the role of the human factor in anti-crisis 

management, the problems arising from the point of view of the human factor during the crisis. 

Key words: crisis, anti-crisis management, human factor, personnel policy. 
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                                          Nakhchivan Branch of ANAS 

FIRUDIN RZAYEV 

Nakhchivan Branch of ANAS  
 

TRACKS OF KUMAN-KIPCHAK TURKS IN THE SOUTH CAUCASUS 
 

The article deals with the Kuman and Kipchak Turks, who had a special role in the 

formation of the ethnogenesis of the ancient Turks, and their spread in the territories of 

Azerbaijan. The history of the spread of these proto-Turkic tribes in the territory of Azerbaijan 

has not yet been fully studied by Azerbaijani or Turkish scholars. It has been proved by 

historical facts that the period of residence of these tribes in the territories of Azerbaijan, which 

is shown in the researches in the VIII BC until the XVI century AD, is based on the III-II 

millennia BC. The researches of common-Turkish and foreign scholars in this direction have 

been comparatively analyzed on the basis of ancient sources. The similarity of the Kuman and 

Kipchak with ancient Turks, Subar, Bulgar, Nahar Turks, who were on the stage of history in the 

III millennium BC, and during the  time of existence of the Kumen, Kaman tribes around Lake 

Van, geographical name and territories prove the antiquity of these tribes. The existence of the 

Kuman Kipchak tribes with the Shu, Subar, Sak, and Bulgar tribes during the Mitan state in the 

third millennium BC has also been proved by facts. 

The study also proves that there are more than 300 names of settlement names related to these 

tribes and their branches in the geographical area of Azerbaijan. The place of names in 

Azerbaijan,Turkey and other Turkic territories is based on scientific facts in the article. A 

comprehensive study of historical materials shows that the Kuman and Kipchak tribes are the 

heirs of the Proto-Turks who lived in the all-Turkic territories in the V-III millennia BC. 

  Keywords: Azerbaijan, Kuman, Kipchak, Central Asia, Asia Minor, place names. 

 

The formation of ethnogenesis in the historical past of the Azerbaijani 

people, as well as the Turkic peoples of the South Caucasus, was associated with 

the participation of various proto-Turkic tribes.  In the second millennium BC 

during this historical process, the Kuman-Kipchak Turks were one of the tribes 

that created their small state and country in the vicinity of Lake Goycha in 

Azerbaijan and in the territory of Asia Minor-present-day Turkey (34, pp. 378-

389). Many scientific opinions have been expressed about the origin of the 

Kuman-Kipchaks, their first period and territories on the stage of history. 

However, their existence in Azerbaijan and the Caucasus, and today's toponymic 

traces have not been studied in detail by researchers. For this reason, we would 

like to take a brief look at the history, language and of the Kuman-Kipchak 

tribes in Azerbaijan and the Caucasus, and their alliance with the Turkic and 

Azerbaijani tribes. 

G. Geybullayev's writings state that the Kumans entered into an alliance 

with the Kipchak tribes, and that the name of this tribe can be explained as 

Koman, indicating that there was a village called Kuman in ancient Sünik. He 

wrote that the Kumans were mentioned by Pliny in Central Asia, referring to the 

Kuman-Kipchak unity in the South Caucasus, and remarked this date as the 1st 

century (18, pp. 55, 110, 117). 

In the 7th century AD, the chronicler M. Kalankatuklu mentions the 

toponym-geographical area "Gomenk" in connection with the death of the 
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Elysee in "Albanian History" (24, p. 18), and the Albanian historian K. Ganjali 

talks about a city called Kuman, while reporting on the events in the 1st century 

BC and in the 1st century AD. However, Armenian authors who translated this 

work Armenianized a group of onomastic units, such ancient Turkic names as - 

Esen - "Archpuni", Barka khan - "Baraka", Zebel - "Isabella", Mangu - 

"Munkes", Despina - Khatun - "Maria". (16, pp. 53, 266, 271, 332, 335-336). 

Q.E.Qrum - Grijimaylo and IY Bichurin stated that the Kuman Turks 

have similarities with the Kipchaks in terms of language, origin and history, and 

indicated the Kuman in the Kuman-Kipchak union, giving the word "kom" in the 

name of the Kuman tribe as a tribal name belonging to one of the 15 tribal 

associations of the Turks (7, p. 301; 19, p. 247).  S.M. Akhinjanov described 

these tribes as a branch of the Kipchaks in the form of Kimak / Kiman, who 

were defeated by the Kyrgyz in Northeastern Mongolia and settled in the Altai-

Sayan territories under the name "kumos" (1, pp. 285-287).  Azerbaijani scientist 

F. Agasioglu also included the Kumans in the Subar confederation and wrote 

that they were located on the western banks of the Euphrates River. He notes 

that these tribes introduced themselves as Kumug and Kuman, and that the 

Kumans, along with the Kipchaks, had a country in the South Caucasus called 

Lake Kumani around Lake Goycha in the second millenium BC (5, pp. 45-53). 

M.A. Khabichev divided the word as "kumak" -kum + ak, showed that the 

composition "ak" was used in the Kuman language in the sense of reduction, and 

explained the word in the sense of "small sand". All these studies date back to 

the VI-VIII centuries AD (11, pp. 54-57). 

In M. Kashgari we come across the word "koman" in the sense of 

"excitement", and the composition of "man" separately means kushanmaq - "to 

embrace", banmaq - "to drown" (21, p. 30, 324). If we remember, in the writings 

of F.Kirzioglu we also come across tribes called Altai, Siberian Turks, Komi, 

Kumik, Kuman, and in Kipchak Turks we see the name of a tribe with a Kuman 

name, the author describes the historical process of Kipchak-Kuman union 

during BC VIII, belongs to the XVI century AD. 

He notes that some Koman-Kipchaks came to Edirne in 1094 and 

conquered the Balkans, established a state in the north that lived for two hundred 

years, and at that time settled in Anatolia, Thrace and Macedonia in the South 

Caucasus, as well as in Asia Minor. The author mentions them widespread in the 

territories on the Kura, in the northeast of the Akhiska Turks, North of Cildir, 

Uguz stone, Gado Rock, Ispir River and others. (15, pp. 20-21).  However, the 

history of Kuman and Kipchaks was mentioned in the first volume of "World 

History" in BC, at the end of the 2nd millennium BC (11th century BC) the 

name of the Kumen state was mentioned in the mountains of Urmia in southern 

Azerbaijan. After that, BC. In the ninth century, the Kuman and Kumakha areas 

are shown south of the Cascades and north of the Subar (39, pp. 515-517). This 

fact proves that the Kuman-Kipchaks settled in the territories of Azerbaijan 

before the date indicated by F.Kirzioglu (-A.A., F.R.). After that, the territories 

of Kuman and Kumakha are shown to the south of the cascades, and to the north 

of the subars. In the ninth century (39, pp. 515-517). This fact proves that the 

Kuman-Kipchaks settled in the territories of Azerbaijan before the date indicated 

by F.Kirzioglu (-A.A., F.R.). 
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F.Kırzıoglu shows that some of these tribes came to the Georgian 

Principality from the Caucasus and the Georgian prince agreed with them and 

built a strong Kuman Kıpchak army, which served the principality for a fee. 

Here it is noted that Prince David married with the daughter of Khagan Kuman 

Atrak, brought 45 thousand kuman-kıpchak to the Georgian principality, in 

1118, five thousand of the kuman-kıpchak and pecheneg tribes of David was 

protecting the castles 40 thousand of them was building a cavalry. In 1122 Tiflis 

became the capital of the Georgians. The tribes of the Koman, Kıpchak, 

Pecheneg and Oghuz-Un were the main inhabitants of this area and that was the 

way David protected himself from the invasion of Muslim Oghuzs. The author 

mentions that the Kuman-Kıpchak union was settled in the areas between the 

Black Sea and the Caspian Sea starting from the south of the Volga River and 

the Kuman-Kıpchak tribes were the main power between the Akhıska Turks and 

Chıldır Atabeys and also that they were spreading into Ardahan, Gole, Oltu and 

Yusufeli areas. (15, p. 31-35) 

According to the sources, there was a temple and a city of Kuman around 

the Black Sea and the people of that region worshipped Ma, the God of the 

ancient Kuman tribes. (of Iranian origin, in the book) At the beginning of the IV 

century (40, p. 257). In R. Ozdek's writings, the kıpchaks along with the Kumans 

included in Khazar-kıpchak, kuman kıpchak-uz union, belonging to 11th century 

BC(33, p. 166-167). G.V.Kostochakovich, on the other hand, shows in his article 

on the origin of Kuman and Kıpchaks that referring to the writings of such 

authors as L.N.Qumilyev, A.P.Dulzon, D.E.Yeremeyev, L.P.Potapov, 

D.G.Savinov, S.A.Starostin, he gave the explanation of the names such as 

"kuman", "kiman", “komas”, “kiman”, "komi" and showed that the names 

were in Turkish, and that they existed among the uyghurs for 3 thousand years. 

Then, the author writes that in 601 AD they migrated to the banks of the Irtysh 

River, then(VIII century) to the shores of Turfan principality and on the 3rd 

migration, again to the banks of the Irtysh River. Here,the author shows that the 

names come from the root "kom" and vowel exchange. Here, the author shows 

that the names come from the root "kom" and that the vowel substitutions 

correspond to the dialects of the Celtic Turks, and explains this phonetic 

phenomenon as a suitable case for Turkic languages (42). 

After that, the Kumans  at the end of the 2nd millennium and the 

beginning of the 1st millennium, starting from the foothills of the Urmia 

Mountains of Southern Azerbaijan, Northern Azerbaijan, then Albania and the 

Caucasus, then Mongolia, Altai Sayan, Irtysh, Beshbalik, Komi, Kumyk, 

Kumak, Kumen and others covering their territories, they immortalized their 

names in more than 500 ancient and modern geographical names (23, p. 250, 

257, 260).  It is no coincidence that a large area in the South Caucasus between 

the Caspian Sea and the Black Sea and along the Volga River was formerly 

called Dashti-Kipchak-"Kipchak steppe" , where city names such as 

Nevinkomsk and Neftekumsk, settlements such as Kumykh, river names such as 

Kuma are traces of this history  remains (23, p. 26-27; 34, p. 476). 

If we pay attention to the toponymic names of the whole Caucasus, 

Azerbaijan, here we come across hundreds of toponymic names related to 

Kuman-Kipchak in Sheki, Lerik, Jalilabad, Gadabay, Terter, Zakatala, 
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Nakhchivan regions of Northern Azerbaijan, which are part of the South 

Caucasus.  Traces of Kuman-Kipchaks still live in the names of such settlements 

as Kam, Tartar, Ayasli, Kuku, Komantepe, Komanli, Kipchak, Bugajli, Chorlar, 

Tallinn, Kuman, Kumantarn, Kumani, Tartar and Kum, Kumabad, Komgordan, 

Torkume in Southern Azerbaijan.  (4, p. 59, 61; 23, p. 116-117; 25, p. 38) 

We often come across such toponymic names in the Caucasus-Central 

Asia, as well as in Asia-Minor, Turkey. Hundreds of names such as Ayaz, 

Ayazoglu, Balaban, Balabanoglu, Barkan, Bogalioglu, Chakan, Chora, Kaba 

Karaca, Karduman, Kepenek, Koc, Kochali, Kochkar, Tepret, Tolun, Toruntay, 

Ulash, Yulac are indicators of the spread area of these tribes in Turkey (see 

details, 4; 41). In addition to these, we may see many place names related to 

kumans in the past, in Ottoman documents, in detailed books, and in editorial 

books. The same situation is repeated in the territories of Azerbaijan, as well as 

in Nakhchivan, which is an integral part of it. 

Here we come across the names of many settlements related to the Kuman 

Turks in the occupied districts of Vedi, Goycha, Daralayaz, Sisyan (Black 

Church), Khinzirak, Zarzamin, whose names were changed by the Armenians. 

Examples of such groups are Kamud, Kamura, Toykuma, Jamagat, Kamiyab, 

Kamangalul, Kumanbulag (12, pp. 47, 55, 121, 150, 172,). Karayazi, Borchali, 

Dmanisi, Bolnisi, Akhiska, etc., which are Azerbaijani lands that joined Georgia 

and are now inhabited by Azerbaijanis. Names such as Kumisi, Kumurdo, 

Gomar, Kobi (bm, menben dialect differences), Kabul, which are also found 

in the districts, the city of Derbent and its environs in the Russian Federation, are 

traces of the ancient Kuman-Koman tribes (36, pp. 43, 47, 64). In our southern 

Azerbaijan, only in the names of cities we come across the names of Kum, 

Kumushe, as well as the names of two lakes named Khumu (13, p. 469). 

If we pay attention to the information so far, the Kipchaks are shown only 

in the Central Asian regions, they are mentioned as Rashid al-Din, It belongs to 

the end of the first millennium. 

We come across scientifically important information about the history, 

distribution area and traces of Kipchak Turks in Azerbaijan in the researches of 

prominent scientists of Azerbaijan and Turkey Y.Yusifov, I.Aliyev, F.Kirzioglu, 

G.Geybullayev and others. In these writings, the history and territory of 

Kipchak, Kuman-Kipchak union, their union with other Turkic tribes, branches 

of these tribes and other issues are widely studied (2, pp. 121, 134-136; 18, pp. 

116-117).  

 As mentioned above, in F.Kırzıoğlu's research in this direction, the 

Kipchaks Dividing the first and last Kipchak periods from the 8th century BC, 

the first period he attributed the VIII century and the last Kipchak period to the 

VI century AD. He extensively analyzed the alliance of the Kipchak Turks with 

the Kuman, Sak, Becheneg, Barsil, and Caspian Turks in Oguzname and Kartlis-

Georgian sources. F.Kirzioglu, who paid attention to the political processes of 

the VI-XIII centuries in the last Kipchak period, studied in detail the migration 

of Kipchaks to the west in the 11th century along the Coruh (15, pp. 3-5, 8-12, 

13-16, 31-35, 50-55, 62-75). But in what historical period, with whom and in 

what country did the Kipchaks actually appear on the stage of history? 
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While following the historical records, it is obviously seen that The 

Kipchaks, who became the common name of the Turkic tribes such as the old 

Subar, Kangar, Bulgar, Shir, Kuman, Uz, and later Chik-Chigil, Kun, Burjagli, 

Bashkir, Akaser, Uranus, Tokas, Kemek-Kumyk, Kul, Bulak, Kolmat , and other 

Turkic tribes., were the Kip Saks, the real force in the irresistible, close alliance 

(-A.Q., F.R.). The expression of phonetic soundchanges of Saka tribes with kip, 

kop, sich (kipsak, kapsak, sıksak) and their transformation into names can be 

seen in Kazakh, Kyrgyz, Turkmen, Uyghur languages. (14, p. 771). The 

mentioned tribes were widespread in ancient Azerbaijan, as well as in the 

Eastern Anatolian regions of Turkey, and left their mark on a large number of 

toponymic names. 

These facts show that Kipchak and Kumans spread from the upper reaches 

of the Kura and Araz rivers to the Caspian Sea, to all the territories of Central 

Asia-Azerbaijan and Asia Minor-Turkey, from the beginning of the 1st millenni-

um and  the end of the second millennium These facts show that Kipchak and 

Kumans spread from the upper reaches of the Kura and Araz rivers to the 

Caspian Sea, to all the territories of Central Asia-Azerbaijan and Asia Minor-

Turkey, from the beginning of the 1st millennium BC. Since the end of the se-

cond millennium. If the Kipchak-Kuman union b.c. If it echoes the period of the 

Subar, Bulgar, and Nahar Turks, who were on the stage of history in the third 

millennium, then we come across the Kumen, Kaman tribe, geographical names 

and territories around Lake Van. However, the Bulgar, Shu, Subar, Sak, and Ku-

man tribes were together with the Mitan tribes. In the third millennium. (39, pp. 

315, 318, 448-455, 515, 517, etc.). Based on these facts, we can say that the 

period of the Kuman-Kipchak union lasted at least BC. It dates back to the III-II 

millennia. 

Thus, if we refer to the writings of Azerbaijani, Y. Yusifov, M. Veliyev, 

G. Geybullayev, I. Aliyev, and Turkish scholars, F.Kırzıoğlu, Z.Velidi Toğan, 

and the information of the ancient world, oriental history, ancient sources, the 

power of the Kipchaks covered a wide area, and this culture dates back to BC. 

From the second half of the third millennium to the end of the second 

millennium, it spread to the territories of South Caucasus, Asia Minor, East of 

the Caspian Sea, Altai to the north of Central Asia. The Proto-Turks such as 

Kipchak branches Subar, Kangar, Bulgar, Shir, Khachmatag, Kasak, Khazar, 

Kuman, Vanand, Barsil, Sighnik, Uz, and later Chik-Chigil, Kun, Burjagli, 

Bashkir, Akaser, Uranus, Tokas, Kemek-Kumyk, Kul, Bulak, Kolmat, etc. 

carried the Kuman-Kipchak culture and belief in God (18, p. 14). In their 

writings V.Bartold, O.Gokyay, H.Arasli, M.Ergin, protobulgars were given in 

union with Kipchaks; F.Kirzioglu lived in Kipchak village, Kipchak-Vank, 

Kipchak-Yigdu settlements of Gyumri district in the Azerbaijan-Nakhchivan 

territories of Kipchak tribes of the South Caucasus (15, pp. 13-14). 

Al-Damashqi, one of the Islamic historians of the 14th century, said that 

the Kipchaks were Turkic tribes and they were in unions with different tribes 

such as the tribes of Yimek, Borlu, Ileris, Tok, Kumandur, Berendi, Bechene, 

Uzun, As (Az) (32, pp. 142-147; 41, p. 163). In their writings N.A.Baskakov and 

N.A.Aristov, BC third century, they noted that the Kipchaks Karaberk, Tuk, 

Urus, Kuç and others. united with their tribes and joined the Huns (6, p. 138). 
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The Urus tribes, which have a special place in the ancient Kipchak tribal 

union, are Khurs, Khorsali, Hors, and these names still remain in the names of 

Azerbaijani settlements. If we pay attention, these tribes are observed 

sounchanges such as q≈kh≈h, which are characteristic only for Turkic languages. 

However, researchers have studied them as different tribes, without taking into 

account this phonetic phenomenon that is characteristic of Turkic languages. 

This has led a group of scientists conducting research on this problem to accept 

this name as "khurs". G. Geybullaev, noted that the name of the Urus tribe is a 

branch of the Kipchaks, and this name comes from the name of the Arizant, one 

of the Median tribes, shows them  Urus, Orus, Aris inscriptions and expressions 

in the Kipchaks in the southern Russian steppes. He states that these ethnoses 

remained in many toponymic names as Goroz, Khurs, Khursan (18, p. 236).   

If we pay attention to a number of source materials and archival 

documents related to these problems, we can see these tribes in the territory of 

Azerbaijan; Kipchaks Çankı, Çala, Sığalı, Çala-Berd, Karabulak, Çarık, 

Karaagac, Ertüş, and we see that they left their mark on many names from the 

end of the millennium BC to the XIX century. For example, in our regions such 

as Balakan, Zangilan, Agdash, Gutgashen, Shamakhi, Yardimli, Tartar, Guba, in 

Beretbina, Bertag, Bertaz, Karagaj, Karakan, Karabay, Archiman, Erus, 

Chalaberti, Chalagancha, Charkhachu, Kurchu, Kurkachi, we come across with 

more than 200 names of the settlements related to Kipchak heights (4, pp. 27-28, 

45, 62, 103-104). 

The system of names related to Kipchaks can also be found in these 

territories of Azerbaijan, In Sadarak, Sharur, Shahbuz, Babek, Julfa, Ordubad 

districts of Nakhchivan and in its own region of Nakhchivan, Gala-Berd, Cuga, 

Berdik, Karaagaj, KurChulu, Gor-Chulu, Jakni, Karachug, Kalachik, Kasaberd, 

Lizberd, Chinik, Kechili, Kuku, Chirak-Khirak, Aznaberd, Karabulak, Charikni-

Charikli, Khurs and more than 50 settlement names. However, we see 29 

settlements in ancient sources and archival documents related with Kipchak 

turks such as Kipchak village, Pirus, Tigin, Tuklu (3 villages), Chagrak, Yigrig, 

Galaberd, Karabork, Kuku, Chinig, Sanig, Oruch, Mukhris, Karachug, Kanuras, 

Salapurd, Chalagil, Charigli, Chirak, Charakdar, Anklaberd, Khorasali, Kipchak-

Vank, Kipchak-Yurdu (12, pp. 165-170, 178, 181; 27, pp. 25-36; 28 , pp. 10; 29, 

pp. 27-28). 

Based on all these facts given above, we can say that the Kuman and 

Kipchak were densely populated Turkic tribes lived in the South Caucasus, in 

the territories of the whole of Azerbaijan, in the Eastern Anatolia from the end of 

the 3rd millennium BC and the beginning of the 2nd millennium. They lived in 

the South Caucasus, as well as in the Azerbaijani territories belonging to this 

region, They were the heirs of the Proto-Turks such as ancient Shu, Subar, 

Nahar, Kuti, Türükkü, etc., which were in historical documents between the V-

IV millennia BC, and immortalized themselves in the names of the settlements 

they created under their own names.  
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XÜLASƏ 

ƏBÜLFƏZ AMANOĞLU QULĠYEV, FĠRUDIN RZAYEV 

CƏNUBI QAFQAZDA KUMAN- KIPÇAK TÜRKLƏRĠNIN ĠZLƏRĠ  

Məqalədə qədim türklərin etnogenezinin formalaşmasında xüsusi yeri olan Kuman, Kıpçak 

türklərindən, onların Qafqaz ərazilərində yayılmasından bəhs olunur. Bu prototürk boylarının 

Azərbaycan ərazisində yayılma tarixi indiyədək Azərbaycan və türk alimləri tərəfindən tam olaraq 

araşdırılmamışdır. Tədqiqatlarda miladdan əvvəl VIII və eranın XVI əsırinə qədər göstərilən bu 

boyların Azərbaycan ərazilərində yaşadığı dövrün m.ö. III-II. Minilliklərə söykənməsi tarixi 

faktlarla isbatlanmışdır. Ümumtürk və əcnəbi alimlərinin bu istiqamətdə araşdırmaları qədim 

mənbələrə əsasen müqayisəli təhlil edilmişdir. Kuman və qıpçaqların m.ö. III minillikdə tarix 

səhnəsində olmuş qədim türk, Subar, Bulgar, Naxər türklərinin dövri ilə eyni olması, o dövr Van 

gölü ətrafında Kumen, Kuman boy, coğrafi adı və ərazilərinin mövcudluğu bu boyların qədimliyini 

sübut edir. Kuman Kıpçak boylarının Şu, Subar, Sak, Bulqar boyları ilə m.ö. III minillikdə Mitan 

dövləti dövründə  mövcudluğu da faktlarla sübut edilmişdir.  

Tədqiqatda Azərbaycan coğrafi arealında bu boylar və onların qolları ilə bağlı 300-dən 

yuxarı məntəqə adlarının olduğu da mənbələr əsasında müəyyən edilmişdir. İstər Azərbaycan, 

istər Türkiyə və digər türk ərazilərində də  bu adların yeri məqalədə elmi faktlarla əsaslandırılır. 

Tarixi materialların hərtərəfli araşdırılması zamanı aydın olur ki, Kuman, Kıpçak boyları 

ümumtürk ərazilərində milad öncəsi V-III minilliklərdə yaşamış prototürklərin varisləridir. 

 Açar sözler: Azərbaycan, Kuman, Kıpçak, Ön Asiya, Kiçik Asiya, məntəqə adları  

 

РЕЗЮМЕ 

АБУЛЬФАЗ АМАНОГЛЫ ГУЛИЕВ, ФИРУДИН РЗАЕВ 

СЛЕДЫ КУМАНО-КЫПЧАКСКИХ ТЮРКОВ НА СРЕДНЕМ КАВКАЗЕ 

В статье рассказывается о куманских и кыпчакских тюрках, занимавших особое 

место в формировании этногенеза древних тюрков, их распространении на территории 

Кавказа. До сих пор азербайджанскими и тюркскими учеными история распространения 

этих прототюрков на территории Азербайджана изучена не до конца. Исследования 

показывают, что эти племена относились к VIII веку до н.э и XVI веку н.э., а проживание 

их на территории Азербайджана в III-II тысячелетиях до н.э. доказывается историческими 

фактами. Проведен сравнительный анализ исследований общетюркских и зарубежных 

ученых в этом направлении на основе древних источников. Тот факт, что в III тыс. до н.э, 

куманы и кыпчаки были идентичны в историческом поле с древними тюркскими 

племенами Субар, Булгар, Нахар, наличие в то время у озера Ван территорий с 

географическими названиями Куман, Куман бой свидетельствуют о древности этих 

племен. Существование в III тыс. до н.э, во времена государства Митан, вместе с 

племенами Шу, Субар, Сак, Булгар, племен куман и кыпчак подтверждается фактами. 

Согласно источникам, в географическом ареале Азербайджана насчитывается более 300 

названий населенных пунктов, связанных с этими племенами и их ответвлениями. Место 

этих названий в Азербайджане, Турции и других тюркских территориях основано на 

научных фактах в статье. При тщательном изучении исторических материалов становится 

ясно, что племена куманы и кыпчаки являются наследниками прототюрков, проживавших 

на общетюркских территориях в V-III тыс. до н.э. 

 Ключевые слова: Азербайджан, Куман, Кыпчак, Передняя Азия, Малая Азия, 

названия пунктов. 
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 “ġƏRQ QAPISI” QƏZETĠNĠN  ĠLK QADIN MÜXBĠRLƏRĠ 

 

Artiq yüz ilə yaxındır ki, Naxçıvanda nəĢr olunan “ġərq qapısı” qezetində qadın 

müxbirlərin də özünə məxsus xidmətləri olmuĢdur. 

Məqalə qəzetin 1923-1926-cı illərdə fəaliyyət göstərən ilk qadın müxbirlərinin publisistik 

yaradıcılığına həsr edilmiĢdir. 

Tədqiqat nəticəsində bu qadın müxbirlərdən S,Rasizadə, Q,Kəngərli, S.Bağırova, 

Q.Nəcəfova, R.Sadıqova, M.Rəhmiyeva, X.Mehdiyeva və baĢqalarının  həmin qəzetdə dərc 

olunan 30-dək məqaləsi aĢkara çıxarılarmıĢ və ilk dəfə olaraq təhlilə cəlb  edilmiĢdir. 

MüəyyənləĢdirilmiĢdir ki, həmin müxbirlərin yazıları Naxçıvanın mədəni-ictimai həyatının 

müxtəlif məsələlərinə həsr olunsa da, onların əsas leytmotivini qadın azadlığı mövzusu təĢkil 

edir.  

Məqalələrin ətraflı təhlilindən sonra müəllif belə bir qənaətə gəlmiĢdir ki, qadın 

müxbirlərin “ġərq qapısı” qəzetində dərc olunan yazıları keçən əsrin 20-ci illərində Naxçıvan 

ədəbi mühitində yeni meydana çıxan publisistikanın ilk nümunələri kimi mühüm elmi əhəmiyyətə 

malikdir. 

Açar sözlər: “ġərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan ədəbi mühiti, publisistika, qadın müxbirlər. 

qadın azadlığı. 

 

 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti elan ediləndən sonra ölkədə 

mədəni inqilab adı altında kommunist ideologiyasının tələblərinə uyğun olan 

tədbirlər həyata keçirilməyə başladı. Qadın azadlığı məsələsi də həmin 

tədbirlərin tərkib hissələrindən biri idi. Az keçmədi ki, bu tədbirlər genişlənərək 

Azərbaycanın bütün regionlarına, o cümlədən Naxçıvan diyarına da yayılaraq 

qadın hərəkatına çevrildi.  

 Naxçıvanda həmin hərəkatın fəal iştirakçıları olan qadınlar haqqında 

indiyədək bir çox məqalə və oçerklər yazılmış, hətta xüsusi dissertasiya  müdafiə 

edilmişdir (2). Bu tədqiqat işlərində naxçıvanlı qadınların 1920-ci ildən sonra 

Naxçıvanın, bütövlükdə götürüldükdə isə  Azərbaycanın ictimai-siyasi, ədəbi-

mədəni və iqtisadi həyatında oynadıqları rol müəyyən qədər işıqlandırılmışdır. 

Lakin bu istiqamətdə elə məqamlar  da  vardır ki, hələlik kifayət qədər araşdırıl-

mamışdır. Biz məqaləmizi bunlardan biri – ―Şərq qapısı‖ qəzetinin ilk qadın 

müxbirləri mövzusuna həsr etmişik. 

Qəzetin 1923-1926-cı il nömrələrini nəzərdən keçirərkən aydın olur ki, bu 

illərdə Səkinə Rasizadə, Siddiqə Bağırova, Qəşəng Kəngərli, Rübaba Sadıqova, 

Məmurə Rəhmiyeva, Xanım Mehdiyeva, Qəmər Nəcəfzadə, Rübaba Nəsirbə-

yova, Güllər Ənnağıyeva, Tərlan Kazımbəyova, Fatma Rəhimova, Şövkət 

İskəndərova kimi qadın müəlliflərin müxtəlif məzmunlu yazıları dərc edilmişdir. 

Həmin illərdə ―Şərq qapısı‖ qəzetinin səhifələrində ―Zəhmətkeş qadın‖, ―Talibə 

R.S.‖, ―Türk qadını‖ imzalı qadın müəlliflərin yazılarına da rast gəlmək olur.  

 Sovet hakimiyyətinin ilk illərində ictimai həyata atılan bu qadınlar 

Naxçıvanda qadınlar hərəkatında fəal iştirak etməsi ilə digər müasirlərindən 
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fərqlənirdilər. Onların bəhs edilən dövrdəki fəaliyyətləri haqqında müxtəlif 

mənbələrdən bəzi məlumatlar əldə edə bilmişik. 

 Görkəmli şair Hüseyn Cavidin kiçik qardaşı Əlirza Rasizadənin həyat 

yoldaşı Səkinə Rasizadə 1926-cı ildə Naxçıvan Zəhmətkeş Qadınlar Komitəsinin 

sədri olmuşdur (8, 1926, № 8). 1923-cü ildə Bakıda nəşrə başlayan ―Şərq  

qadını‖ jurnalının Naxçıvandakı müxbiri idi (7, 1925, № 5, s. 46). 

 Siddiqə Bağırova Naxçıvan şəhərində qadınlar üçün açılmış savad 

kursunda 1925-ci ildə dərs deməyə başlamışdır (1, s, 27). 1925-ci ilin fevral 

ayında Naxçıvanda keçirilən IV Sovetlər Qurultayında iştirak edən doqquz 

qadından biri olmuşdur (5, vər. 24-25). Bakıda nəşr olunan ―Şərq qadını‖ 

jurnalında yazıları dərc edilirdi. 

 Sonralar Qəşəng Baharova kimi Azərbaycan miqyasında tanınan Qəşəng 

Kəngərli 1921-1922-ci illərdə Bakıda partiya məktəbində oxumuş, 1922-1924-

cü illərdə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin qadınlar şöbəsində təlimatçı 

vəzifəsində işləmişdir (6, v. 8). ―Yeni fikir‖ qəzetinin redaksiya  müdiri Ələkbər 

Qəribin imzası ilə Q.Kəngərliyə verilən 30 aprel 1924-cü il tarixli arayışdan 

məlum olur ki, o, Naxçıvanda həmin qəzetin müxbiri olmuşdur (6, v. 4). ―Şərq 

qapısı‖ qəzetində dərc olunan bir məlumatdan isə aydın olur ki, 1924-cü ilin 

avqust ayında Naxçıvan Darülmüəlliminin həyətində keçirilən müsamirədə 

―Qəşəng xanım mahnılar oxuyub‖ (8, 1924, № 36). 

 Məmurə Rəhmiyeva Naxçıvan Qadınlar Klubunda İşçi-kəndli Qadınlar 

Şöbəsinin sədri vəzifəsində işləmişdir (8, 1926, № 8, s. 3) 1922-ci ildə 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Partiyası şəhər və rayon partiya komitələri 

yanında qadın şöbələri müdirlərinin birinci müşavirəsinin iştirakçısı olmuşdur 

(4, s. 61) 

 Rübaba Sadıqova 19 yaşında ikən Naxçıvan Qadınlar Klubuna rəhbərlik 

etmişdir (1, s. 28). 1925-ci ildə Naxçıvanda kommunist partiyasına üzv qəbul 

edilən 12 qadından biri Rübaba Sadıqova olmuşdur (5, vər. 24). 1924-cü ilə aid 

olan bir sənəddə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən qadın dram dərnəynin üzvləri 

arasında R.Sadıqovqnın da adı vardır (3, vər. 13).  O, Naxçıvanda çadrasını 

atan ilk qadınlardan idi. 

 Qəmər Nəcəfova məşhur mollanəsrəddinçi şair Əliqulu Qəmküsarın qızı 

olduğu üçün Naxçıvanda daha çox tanınmışdır. ―Şərq qapısı‖ qəzetinin 1924-cü 

ildə çıxan nömrələrinin birində onun fəaliyyətin əsas istiqaməti barəsində belə 

bir məlumat vardır: ―Darülmüəlliminin (Naxçıvanda – F.X.)  həyətində 

müsamirə keçirilib. Həsən Səfərlinin rəhbərliyi ilə konsert verilib... Qəmər 

Nəcəfova türk şairi Orxan Seyfinin ―Həsbhal‖ və Hüseyn Cavidin qadın 

haqqındakı şeirlərini əzbər deyib və alqışlar altında təzədən səhnəyə qayıdıb‖ (8, 

1924,  № 36, s. 2). 

Güllər Ənnağıyeva ―Güllu‖ imzası ilə şeirlər yazmışdır (8, 1926, № 8, s. 3) 

Naxçıvanda təşkil edılən qadın dram dərnəyinin fəal üzvü olmuşdur (3, vər. 13.). 

Fatma Rəhimova Naxçıvanda qadınların savadsızlığına qarşı mübarizə 

hərəkatında fəal iştirak etmişdir. 1925-ci ildə Naxçıvan şəhərində fəaliyyət 

göstərən qadınlar üçün savad kursunun müəllimi olmuşdur (1, s, 27).  

Tərlan Kazımbəyova 1921-ci ildə Naxçıvan şəhərindəki 2-ci qız 

məktəbinin müdiri olmuşdur (1, s. 39). 
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Xanım Mehdiyeva, Rübaba Nəsirbəyova, Şövkət İskəndərova da 

Naxçıvanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında fəal iştirak edən qabaqcıl 

qadınlar kimi özlərini göstərə bilmişlər.  

Yuxarıda adları çəkilən qadınların hamısının diqqəti cəlb edən bir 

fəaliyyəti də ―Şərq qapısı‖ qəzeti ilə əməkdaşlığı və həmin qəzetdə günün aktual 

problemlərinə həsr olunan məqalələr dərc etdirmələri idi.     

Qadın müxbirlərin yazıları müxtəlif məsələlərə həsr olunsa da, onların əsas 

leytmotivini qadın azadlığı mövzusu təşkil edir. Bu yazılarda Naxçıvanın 

mədəni-ictimai həyatı üçün xarakterik olan maarif, mədəniyyət, səhiyyə, 

kitabxana, klub və müxtəlif dərnəklərin işi, qadınlar şöbələrinin fəaliyyəti, uşaq 

tərbiyəxanası, qız məktəbləri, savad kurslarının təşkili kimi problemlərə toxunan 

müəlliflər qaldırdıqları məsələləri özünəməxsus tərzdə oxuculara çatdırır və 

mövqelərini  nümayiş etdirə bilirdilər.    

Qadın azadlığı mövzusuna həsr olunan məqalələrin əsas məzmunu isə 

savadsızlıq, hüquqsuzluq, ailələrdə kişilərin despotizmi, azyaşlı qızların ərə 

verilməsi, çoxarvadlılıq, çadra əleyhinə mübarizə, qadınların geri qalmasının 

səbəbləri, onların inkişaf yolu və qarşılarında duran vəzifələr təşkil edirdi.  

Qadın müxbirlərin demək olar ki, hamısı etiraf edirdilər ki, onlara verilən 

azadlığın əsl səbəbkarı 1917-ci ildə Rusiyada baş verən Oktyabr inqilabıdır. 

―Demək lazımdır ki, biz türk qadınlarına (azərbaycanlı qadınlar nəzərdə tutulur – 

F.X.) nə vermişdisə, oktyabr inqilabı vermişdir. İnqilabdan qabaq biz ev işləri ilə 

məşğul olaraq mövhumat və əsarət zənciri altında sızlayırdıq. Kişilər özlərini bir 

ikinci allah hesab edərək bizimlə istədikləri rəftarı yapırdılar. İndi biz oktyabr 

sayəsində azadlığa çıxmış olduğumuzdan elm, maarif yollarında çalışırız‖ (8, 

1926, 34, s. 4 ).  ―Şərq qapısı‖nın Ordubaddan yazan müxbiri Xanım 

Mehdiyevanin bu sözlərini digər qadın müxbirlərin ümumiləşdirilmiş fikiri 

hesab etmək olar. 

Məqalələrdə qadınları hüquqsuz və cəhalət girdabında saxlayan köhnə 

adət-ənənələr və rəzalətlər də tez-tez xatırladılır. Məsələn, Qəmər Nəcəfova 

Naxçıvan qadınlarının dörd ildə keçdiyi inkişaf yoluna həsr etdiyi məqaləsində 

bu məsələyə toxunaraq yazırdı: ―Bir çox sənələrdən bəri Naxçıvan qadınlarının 

bin dürlü ağır, əzici, dini sıxıntılar altında inləyib ərləri, yaxud ailələri tərəfindən 

kirdabi-cəhalətdə nasıl boğulmuş olduqların düşünsək, zənn edirəm ki, aldanmış 

olmayırız‖ (8, 1924, 30-cu nömrəyə əlavə). Siddiqə Bağırovanın da məqaləsində 

həmin məsələdən bəhs olunur: ―Ananın qız övladı olsa idi, evdə əzadarlıq olardı. 

Boylə hallar türk qadının çarlıq dövründə cəhalətdə və qaranlıqda yaşayaraq kor 

olduğunu sübut edir‖ (8, 1924, № 20, s. 1). 

Müxbirlər Azərbaycan qadınlarının əsarətdən qurtulub öz azadlıqlarına 

qovuşmasının yolları haqqında bəhs etməyə də xüsusi diqqət yetirirdilər. Onların 

fikrincə, bu yollardan ən birincisi təhsil almaq, elmə yiyələnməkdir. ―Əgər 

erkəklərə elmli olmaq çox vacibdirsə, qadınlara birə üç lazımdır‖ – deyən 

Siddiqə Bağırovanın məqalələrinin bir neçəsi məhz bu məsələyə həsr 

olunmuşdur. Bu məzmunlu yazıların çoxunda çağırış və şüarçılıq ruhu vardır. 

Rübaba Sadıqova: ―Haydi cəvanə türk qızları, elmə, maarifə və yeni üsula doğru 

qoşunuz‖ (8, 1924, № 53, s 1). ―Türk qadını‖ imzalı müəllif: ―Yaşasın maarif, 

mədənyyət, məhv olsun zülmət (8, 1926, № 7, s 3).  Q.Kəngərlinin çağırış ruhlu 

bir məqaləsində isə qadınların öz müqəddəratlarını həll etməyin elə özlərində 
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olduğu vurğulanır: ―Möhtərəmə bacılar! Sizin azadlığınız, sizin qurtuluşunuz 

fəqət kəndi inqilabi hərəkatınızdan, kişilər ilə müttəhid fəaliyyətinizdən asılıdır. 

Vəxtiki sizin azadlığınız kəndi əlinizdədir. Başqalarına ümid olmayıb, ―Qonşuya 

ümid olan şamsız qalar‖ - deyə kəndi azadlığınız uğrunda özünüz çalışmalısınız‖ 

(8, 1924, № 1, s. 2).  

―Qadın həyatı‖ məqaləsinin müəllifi Fatma Rəhimovanın da qadınların 

sərbəst həyat tərzi keçirməsi üçün atılacaq addımlar haqqında özünəməxsus 

təklifi var idi: ――Şərq qapısı‖ qəzetində yazılan məqalələrə baxdıqda orada 

qadınların çarşabları barəsində mübarizə aparılan məqalələri görəcəyiz. O 

yoldaşlar ki, bu barədə bu qədər yazırlar, onlar, əlbəttə, erkəklər ilə mübarizə 

aparmalıdır ki, bəlkə onlarda olan o xain fikirlər dəyişilsin. O vaxt nəinki 

qadınlar çarşablarını açar, bəlkə erkəklər kibi bu hüquqa malik olmaqlarını və nə 

tövr yaşayacaqlarını da bilərlər. O zaman qadınlar da mövhumatdan qurtarıb 

sərbəst yaşamağa qadir olarlar‖ (8, 1925, № 27, s. 4).  

Qadın müxbirlər təkcə elm və maarifi  təbliğ etməklə kifayətlənmirdilər. 

Onlar həm də Naxçıvanda qadınlar üçün açılan savad kursları, qız məktəbləri, 

kitabxanaların fəaliyyətinin yüksəldilməsini arzu edirdilər. Tərlan Kazımbəyova 

yazırdı ki: ―Bisavad analarımızı qaranlıqdan və mövhumatdan xilas etmək üçün 

ən birinci lazım olan bir kaç yollar varsa, bunlardan mühümü ikidir. Birincisi 

qadınlar arasında bisavadlığı ləğv etmək, digəri isə qadınlar qiraətxana və 

kitabxanası açmaqdlr‖ (8, 1924, № 21, s. 1). Siddiqə Bağırova tələb edirdi ―Nə 

üçün bir sənədə erkəklərə gimnaziya və seminariya açıldı, oylə də gərək 

qadınlara açılsın‖ (8, 1924, № 35, s. 2). ―Talibə R.S.‖ imzalı müəllif məlumat 

verirdi ki: ―Bir məktəbdə talibələri dərsdən elmə alışdıran, biliklərini artıran bir 

şey varsa, o da dərnəkdir. Edadi məktəbində də müəllimlərin iclas və tələbələrin 

də orada iştirak edəcəyi var idi. Həmin dərnəklər barəsində danışdıqdan sonra 

ümumiyyətdən boylə bir rəy var ki, üç dərnək (ədəbiyyat, təbiət və dram-xor 

dərnəkləri) ən yaxın bir vaxtda, artığı bir həftəyə kimi təşkil olunsun və bu 

iclasdan iki gün sonra tələbələrində adlarını qeyd etdilər‖ (8, 1924, № 57, s. 3).   

 Qadın müxbirləri maraqlandıran məsələlərdən biri də Azərbaycan, o 

cümlədən Naxçıvan qadınlarının qısa bir müddət ərzində keçdiyi inkişaf yolunu 

təhlil etmək və qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirmək idi.  Bu baxımdan  

Qəmər Nəcəfova və Məmurə Rəhmiyevanın məqalələri daha çox diqqəti cəlb 

edir. Hər iki müəllif öz məqalələrində əvvəlcə keçmişdə Azərbaycan 

qadınlarının necə acınacaqlı bir şəraitdə yaşamalarından söz açır. Q.Nəcəfovanın 

fikrincə, hətta ―Ta qədim zamandan başlamış şimdiyə kibi kaç yazıçılarımız, 

ədiblərimiz daima qadın hüququ, qadın xilasiyyəti yolunda öz qələmlərini 

işlədib mücahidə etmişlərsə də, yenə bacarmamışlar‖ (8, 1924, 30-cu nömrəyə 

əlavə). Onların qəti inamına görə bu problem yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 

yaznız Rusiyada baş verən Oktyabr inqilabından sonra mümkün olmuşdur. 

M.Rəhmiyeva 1925-ci ildə dərc etdirdiyi məqaləsində bu inamını belə ifadə 

edirdi: ―Səkkiz il bundan əqdəm oktyabr inqilabı Rusiya zəhmətkeşlərini sabiq 

çar Rusiya hökumətinin təzyiqi altından xilas etdiyi kibi, sənələrcə mövhumat, 

bəy və xanların zülmü altında əzilən, ömrünün axırınadək dörd divar arasında 

çürüyən, bütün hüquqlardan məhrum olan zəhmətkeş türk qadınlarını da əsarət 

zənciri altından çıxararaq onlara erkəklər ilə bərabər hüquq verdi və onlara öz 

hüquqlarından nə cür istifadə etmək yollarını göstərdi‖ (8, 1925, № 54, s. 2).  
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 Azərbaycan qadınlarının keçdiyi inkişaf yolundan söz açan M.Rəhmiyeva 

konkret faktlara söykənərək bu nailiyyətləri alqışlayır və təbliğ edirdi.  

Q.Nəcəfova isə diqqəti Naxçıvan qadınlarınin uğurlarına yönəldərək böyük 

sevinclə yazırdı: ―Naxçıvan qadınları göstərdikləri fəaliyyətləri Azərbaycan 

tarixinin qiymətli və ən parlaq səhifələrinə altun qələm ilə yazılacaqdır... Hətta 

bu gün biz kəmali-məmuniyyətlə deyə biləriz ki, Naxçıvan qadınları çalışmaqda 

Bakı qadınlarından heç də geridə deyillər və ümidvarıq ki, gələn sənəyə kibi 

daha da fəaliyyətlərini artırar və daha da yüksələcəklər (8, 1924, 30-cu nömrəyə 

əlavə).  

Qadın müəlliflərin məqalələrinin mövzusu təkcə Naxçıvan şəhəri ilə 

məhdudlaşmırdı, bu yazılarda həm də digər regionlarda - Şərur, Ordubad, Baş 

Noraşen, Yengicə, Cəhri, Təzəkənd kimi rayon və kəndlərdə qadın həyatı ilə 

bağlı məsələlərə də toxunulurdu. 

Qadın müxbirləri Naxçıvanın ictimai-siyasi, mədəni və iqtisadi həyatı ilə 

bağlı digər məsələlər də maraqlandırır və bu istiqamətdə yazdıqları müxtəlif 

məzmunlu məqalələrini oxuculara çatdırırdılar. Məsələn, Q.Kəngərli ―Qadınlar 

və vahid kənd təsərrüfatı vergisi‖ sərlövhəli məqaləsində yazırdı ki, çar Rusiyası 

dövründə əhalidən alınan vergilərin əvəzində ―hökumətin kənd camaatına 

müavinəti təsərrüfatın yüksəlməsi üçün qətiyyən olmayırdı və camaat da füqəra 

halında daimi qalırdı‖ (8, 1924, № 25, s. 1). Müəllif məqalədə xüsusi olaraq 

vurğulayır ki, qadınlar bu vergiyə necə cəlb olunur və ―şura hökumətinin 

vaxtında qadınlar vergidən nə mənfəətbərdar olurlar?‖. Bu sual müəllif 

tərəfindən belə cavablandırılır: ―Qadınlar köylərdə öz ailələri ilə çalışıb hasilə 

gətirdiyi məhsulatdan - meyvə, nəbatat və heyvanatdan verilən vergi qismlərini 

hökumətə verməklə yüzlərcə çalışan qadınların gələcəkdə maarifləşmələrinə 

kömək edir‖. 

Səkinə Rasizadə isə məqalələrinin birində səhiyyə məsələsinə toxunur: 

―Naxçıvanda səhiyyə işləri get-gedə fəna bir haldadır. Boylə ki, şəhər 

ambulatoriyasına getdikdə cürbəcür xəstəliklər gün-gündən artması bu 

ambulatoriyada davam etmədədir, amma təəssüflər olsun ki, baxan gün-gündən 

əksilmədədir‖ (8, 1924, № 37, s. 1) Sonra müəllif qeyd edir ki, xəstələrə tibbi 

xidmət göstərməli olan həkim ―həmişə sərxoş halda doxturxanada əyləşir‖. Belə 

bir vəziyyəti qəbuledilməz hesab edən S.Rasizadə sərxoş həkimə müraciət 

edərək  məqaləsini təsiredici rişxəndli sözlərlə bitirir: ―Mən də doxturdan rica 

edirəm, xidmətə gələn zaman ayıq gəlsin, fəqət evlərinə gedəndən sonra  şərab 

boçkasını təmiz içsə də, sözüm yoxdur‖.   

Keçən əsrin 20-ci illərindən özünəməxsus ənənlərə yiyələnən Ordubad 

teatrı laqeydlik və baxımsıslıq ucbatından 1926-cı ildə öz böhranlı dövrünü 

keçirməyə başlamışdı. Xanım Mehdiyevanın ―Ordubad teatrının halı‖ adlı 

məqaləsi də bu məsələyə həsr olunmuşdur. ―Ölkənin başqa yerlərində olan 

teatrolar günü-gündən tərəqqi etməsinə baxmayaraq, Ordubad teatrosu hər il 

keçən ildəkindən pozğun vəziyyətə girərək dağılmaq üzrədir. Hazırda teatro 

sahibsizdir‖ – yazan müəllif  ―Ordubad teatrosuun irəliləməsi üçün‖ aşağıdakı 

təkliflərini irəli sürür: ―Teatro həmkarlar ittifaqından çıxarılaraq maarif 

komissarlığının ixtiyarına verilməlidir; teatroya fəal bir müdir təyin etmək 

lazımdır; teatro üçün müəyyən bir smeta təsdiq edilməlidir; müstəqil işləyə 
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bilməsi üçün teatrodan ötəri əsaslı bir nizamnamə tərtib edilməlidir‖ (8, 1926, № 

31, s. 2).  

Qadın müxbirlərin məqalələrində Naxçıvanın mədəni-ictimai həyatında 

həll edilməsi zəruri olan digər məsələlər də qaldırılırdı. Məsələn, Siddiqə 

Bağırova, Rübaba Nəsirbəyova,  Xanım Mehdiyeva, Rübaba Sadıqova, Məmurə 

Rəhmiyeva, Səkinə Rasizadə və başqalarının yazılarında Naxçıvanın aid 

orqanlarından maarif və mədəniyyət ocaqlarının yerləşdiyi binaların təmir 

etdirilməsi, bəzi təşkilatlarda nizam-intizamın bərpa edilməsi, kəndlərdə səhiyyə 

məntəqələrinə diqqətin artirilmasi, yeni həyatın üstünlüklərinə aid təbliğatın zəif 

məqamlarının aradan qaldırılması  kimi məsələlərin həlli xahiş və tələb edilirdi. 

Bu  xahiş və tələblər, şübhəsiz ki,  bəzi problemlərin aradan qaldırılmasına öz 

həlledici təsirini göstərirdi.  

Qadın müxbirlərin məqalələri ilə tanışlıqdan aydın olur ki, onların 

müəlliflərinin hər birinin özünə məxsus üslubu vardır. Məsələn, S.Bağırovanın 

yazılarında tənqid güclüdürsə, R.Sadıqovada müqayisə və təhlilə üstünlük 

verilir. M.Rəhmiyevdə güclü ümumiləşdirmə, S.Rasizadədə isə mollanəsrəd-

dinçilərin təsiri və yazı manerası daha çox özünü göstərir. Q.Gəngərlidə 

bədiiliyə meyil, X.Mehdiyavada qətiyyətlilik diqqəti cəlb edir. Tərlan Kazımbə-

yova, Şövkət İskəndərova, Rübaba Nəsirbəyova isə hələ qələmi püxtələşməyən 

həvəskar müəllif   təsiri bağəşlayır. 

Nəticə olaraq belə qənaətə gələ bilərik ki, 1923-1926-ci illərdə öz ictimai 

fəaliyyətləri ilə Naxçıvanda yaxşı tanınan haqqında bəhs etdiyimiz müəlliflər 

―Şərq qapısı‖ qəzetinin ilk qadın müxbirləri kimi şərəfli bir vəzifənin 

öhdəsindən layiqincə gəlməklə yanaşı, keçən əsrin 20-ci illərində Naxçıvan 

ədəbi mühitində yeni meydana çıxan publisistikanın da  ilk nümunələrini 

yaradanlardan olmuşlar. 
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PЕЗЮМЕ 

ФАРМАН ХАЛИЛОВ 

ПЕРВЫЕ ЖЕНЩИНЫ-РЕПОРТЕРЫ ГАЗЕТЫ «ШАРГ ГАПИСЫ» 

Более ста лет женщины-корреспонденты издаваемой в Нахчыване газеты ―Шарг 

гапысы‖ (Ворота Востока) также имели свои заслуги. Статья посвящена 

публицистическому творчеству первых женщин-корреспонденток газеты, работавших в 

1923-1926 годах. 

В результате исследования были опрошены женщины-корреспонденты С. Расизаде, 

Г.Кенгерли, С.Багорова, Г.Наджафова, Р.Садыгова, М.Рахмиева, Х. Мехтиева и другие, , а 

так же было выявлено около 30 статей, которые были опубликованны в этой газете и 
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впервые привлечено к анализу. Было установлено, что хотя статьи этих корреспондентов 

посвящены различным вопросам культурно-общественной жизни Нахчывана, их 

основным лейтмотивом является тема свободы женщин.  

После детального анализа статей автор пришел к выводу, что статьи женщин-

корреспондентов, опубликованные в газете ―Шарг гапысы‖, имеют важное научное 

значение как первые образцы публицистики, появившиеся в литературной среде 

Нахчывана в 20-х годах прошлого века. 

Ключевые слова: газета «Шарг гапысы» (Восточные ворота), Нахчыванская 

литературная среда, публицистика, женщины-корреспонденты. женская свобода. 

 

SUMMARY 

FARMAN KHALILOV 

THE FIRST FEMALE REPORTERS OF “SHARG GAPISĠ” NEWSPAPER 

For more than a hundred years, women correspondents of the newspaper ―Sharg Gapysy‖ 

(Gate of the East) published in Nakhchivan also had their merits. 

The article is devoted to the journalistic work of the first female correspondents of the 

newspaper, who worked in 1923-1926. 

As a result of the study, female correspondents S. Rasizade, G.Kengerli, S.Baghirova, 

G.Najafova, R.Sadygova, M.Rahmieva, H. Mehdiyeva and others were interviewed, and about 

30 articles were identified that were published in this newspaper and were first involved in the 

analysis. It was found that although the articles of these correspondents are devoted to various 

issues of cultural and social life of Nakhchivan, their main leitmotif is the theme of women's 

freedom.  

After a detailed analysis of the articles, the author came to the conclusion that the articles 

of women correspondents published in the newspaper Sharg Gapysy have important scientific 

significance as the first examples of journalism that appeared in the literary environment of 

Nakhchivan in the 20s of the last century. 

Keywords: ―Sharg Gapysy‖ newspaper (Eastern Gate), Nakhchivan literary environment, 

journalism, women correspondents. women's freedom. 
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“1990-1995-ci ĠLLƏRDƏ DÖVRÜN ĠCTĠMAĠ-SĠYASĠ DURUMU VƏ NAXÇIVAN 

ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNDƏ ƏSAS ĠNKIġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ”     

            

            “1990-1995-ci illərdə dövrün ictimai-siyasi durumu və Naxçıvan ədəbi mühitində əsas 

inkiĢaf  istiqamətləri” mövzusunda yazılmıĢ elmi məqalədə XX əsrin əvvəllərində olduqca 

gərgin, keĢməkeĢli bir dövr keçmiĢ Naxçıvan torpağının qəhrəmanlıq salnaməsindən bəhs 

olunmuĢdur.  Bu gərginlik Naxçıvanın da ictimai-siyasi vəziyyətinə xeyli dərəcədə təsir etmiĢdi.  

Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı düĢməsi nəticəsində baĢına gələn müsibətlər və qəhrəmanlıq 

dolu tarixi ədəbi mühitin ədəbiyyatına da təsir etmiĢdir. Elmi məqalədə  göstərilir ki,  bu 

dövrlərdə Naxçıvan ədəbi mühitində ədəbiyyat sahəsində diqqətəlayiq uğurlar qazanılmıĢdır. 

Açar sözlər: ədəbi mühit, ədəbiyyatĢünaslıq, ədəbi tənqid,  dövlətçilik ənənələri, dövlət 

müstəqilliyi, Naxçıvan bölgəsi, Qarabağ problemi və s. 

 

Müstəqil dövlət kimi dinamik inkişaf yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan 

Respublikası zəngin siyasi və mədəni irsə malikdir. Müasir dövlət quruculuğu 

prosesində Azərbaycanın özünün qədim dövlətçilik ənənələrindən və dünya 

təcrübəsindən bəhrələnməsi qarşıda duran vəzifələrin uğurla həll olunmasına 

əhəmiyyətli təsir göstərir. Bununla belə, unutmaq olmaz ki, hər bir xalqın 

müstəqil dövlət quruculuğu yolunda fəaliyyəti bir sıra mühüm daxili və xarici 

amillərlə şərtlənir. Məlumdur ki, heç də bütün xalqlar öz inkişafında müstəqil 

dövlət yaratmaq səviyyəsinə gəlib çata bilmirlər. 1990-1995-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikası istər mədəniyyət, istər ədəbiyyat və istərsə də siyasi 

sahədə bütün dünya dövlətləri sırasında öndə gedən respublikalardan birinə 

çevrildi. Müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycan bütün sahələrdə irəliyə 

doğru addımlayan ölkələrdən biridir. 

Tarixən Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsi çox 

çətin, mürəkkəb və ağır bir yol keçərək bu günlərə gəlib çıxmışdır. Yuxarıda da 

qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin əvvəlləri olduqca gərgin, keşməkeşli bir dövr idi.  

Bu gərginlik Naxçıvanın da ictimai-siyasi vəziyyətinə xeyli dərəcədə təsir 

etmişdi.  Müasir dövrdə olduğu kimi 1918-20-ci illərdə baş verən hadisələr, 

Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı düşməsi, bunun nəticəsində vəhşi ermənilərin 

iyrənc hərəkətlərə yol verməsi tarixən təkrar olunub.  Azərbaycan xalqı özünün 

siyasi, iqtisadi, mədəni və intellektual potensialından, habelə əlverişli tarixi 

şəraitdən istifadə edərək istiqlal arzusunu gerçəkləşdirdi. Lakin müstəqillik 

dövrünün qısa tarixi Ümummilli lider Heydər Əliyevin belə bir fikrini əyani 

şəkildə təsdiq edir ki, ―Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun 

saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan da çətindir‖ . 

XX əsin 1990-cı illəri xalqımızın tarix qarşısında ən ağır sınaq illəri idi. 

Düşmənlərimiz tərəfindən zaman-zaman təcavüzə məruz qalmış Azərbaycan az 

qala dağıdılaraq tarixin səhifəsindən silinmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi.  Bütün bu 

hadisələr Naxçıvan MR-dən də yan keçmədi.  15 iyun 1993-cü ildə xalqın təkidli 

tələbi ilə Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider 
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Heydər Əliyev özünün fövqəladə təşkilatçılıq bacarığı, qətiyyəti və sarsılmaz 

iradəsi ilə ölkəni parçalanmaqdan, dağılmaqdan, müstəqilliyin itirilməsindən, 

dövlətçiliyi məhv olmaqdan xilas etdi, xalqı vahid məfkurə - Azərbaycançılıq 

ideyası ətrafında sıx birləşdirdi, vətəndaş cəmiyyətini formalaşdırdı, dövlət 

təsisatlarım qurdu, hüquqi dövlətin yaradılmasına nail oldu, milli təhlükəsizlik 

təmin edildi. Beləliklə, ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın 

timsalında mükəmməl bir dövlət qurdu, yaratdı və Azərbaycan xalqına bəxş etdi. 

―Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir və dönməzdir‖ deyən Heydər Əliyev həm 

də qeyd edirdi ki, ―Müstəqil Azərbaycan dövləti bizim üçün ən qiymətli tarixi 

nailiyyətdir və onun qorunması, əbədiyaşar edilməsi hər bir azərbaycanlının 

müqəddəs borcudur‖ (1. 24). 

Keçmiş sovet hakimiyyəti dövründə və hazırda müstəqillik mərhələsində 

Naxçıvan regionunda Azərbaycanın ayrılmaz, üzvi tərkib hissəsi kimi muxtar 

respublikanın, muxtar dövlətin mövcudluğu burada elmi-ədəbi fikrin inkişaf 

etməsinə münasib şərait yaratmışdır. Hələ 1928-ci ildə Azərbaycan «Qızıl 

Qələmlər» Cəmiyyətinin Naxçıvan bölməsinn yaradılması, az sonra Azərbaycan 

Yazıçılar İttifaqı Naxçıvan şöbəsinin təşkili ilə regionda yaradıcı nəslin istiqa-

mətləndirilməsi və intellektual potensialın üzə çıxarılması baxımından çox iş 

görülmüşdür. Doğrudur, sovet dövlətində qeyd edilən yazıçılar təşkilatının 

fəaliyyəti əsasən bədii ədəbiyyat vasitəsilə ideoloji vəzifələri həyata keçirməyə 

doğru yönəldilmişdi. Bununla belə, mövcud ədəbi-ideoloji mühitin içində əsl 

sağlam ədəbiyyat da yaranıb inkişaf etmiş, parlaq istedadlar üzə çıxarılmışdır. 

Müstəqillik mərhələsində Azərbaycan Yazıçılar Birliyi çərçivəsində bir qədər 

müstəqillik əldə etmiş Naxçıvan Yazıçılar Birliyi regionda ədəbi-bədii fikrin 

əsas mərkəzi və hərəkətverici qüvvəsi funksiyalarını yerinə yetirir. 

Naxçıvan ədəbi mühitinin zəngin ənənələri, ədib və şairlərin yaradıcılıq 

nailiyyətləri bu günə qədər xüsusi tədqiqat mövzusu olmadığından bütün bu 

məsələlər bugünkü ədəbiyyatşünaslığımız qarşısında duran aktual vəzifələrdən 

biridir. Naxçıvan ədib və şairləri birinci növbədə Azərbaycan ədəbiyyatı korifey-

lərinin təcrübəsindən yaradıcılıqla istifadə etmişlər. Ona görə də müəyyən nəzəri 

məsələləri aydınlaşdırmağa cəhd göstərəndə Azərbaycan, eləcə də dünya 

ədəbiyyatının ümumi təcrübəsinə istinad edilir. Həmin məsələləri işıqlandıranda, 

Naxçıvan ədəbi mühitinin tədqiqində ədəbiyyat nəzəriyyəsinin əsaslarından çıxış 

etməyə diqqət yetirməlidir. 

1980-2000-ci illərdə Naxçıvanda şairlərin yaşlı nümayəndələri ilə yanaşı, 

orta və yeni nəslin nümayəndələri də özlərinə xas orijinal yazı manerası, üslubu, 

deyim tərzi ilə seçilirlər. Onların əsərlərində yeni ruh, yeni fikir, məna və məz-

mun, forma yeniliyi, bədii tamlıq müşahidə olunur. Müasir insanın istək və 

arzuları, onları düşündürən ictimai-fəlsəfi, etik-əxlaqi məsələlər ön plana çəkilir. 

Sözün bədii ifadəsi, bənzətmələr, təşbihlər bu əsərlərin canıdır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında naxçıvanlı şairlər öz dəsti-xətti, 

üslubu ilə seçilirlər. Onların əsərlərində Vətənin tərənnümü xüsusi yer tutur. 

Çünki onlar ana yurda, onun adamlarına bağlı sənətkardırlar. Dövrün, zəmanə-

nin keşməkeşli hadisələri, Qarabağ problemi, onun yaratdığı ağrı-acılar da 

şairlərin poetik düşüncələrində özünəməxsus boyalarla əks olunub. 

1990-1995-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühitində yaradıcılıqla məşğul olan 

sənətkarların özünəməxsus yaradıcılıq ənənələri var idi. Onların həmin dövr 
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yaradıcılıqlarının Azərbaycan ədəbiyyatında əhəmiyyətini vurğulamaq lazımdır. 

―Hazırda Azərbaycan yazıçılarının böyük bir dəstəsi Naxçıvanda yaşayıb 

yaratmaqdadır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Naxçıvan şöbəsinin (hazırda 

Naxçıvan Yazıçılar Birliyi) yaradılması, "Şərq qapısı" vilayət qəzetinin nəşri, 

yerli radio verilişləri, teatr tamaşaları və s. Naxçıvanda ədəbi mühitin 

canlanmasına ciddi təkan vermişdir.  

Naxçıvan ədəbi mühitində şeir həmişə üstünlüyə malik olsa da nəsr sahə-

sində də, dramaturgiyada da, publisistikada da diqqətəlayiq uğurlar qazanılmış-

dır‖ (4.121).  Yazıçı və şairlərin  yaratdıqları sənət nümunələri  müasir Azərbay-

can ədəbiyyatının nailiyyətlərindəndir.  

Eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi, bu gün Naxçıvanda dramaturgiya və 

publuisistika ənənələri də müvəffəqiyətlə davam etdirilir. Naxçıvanın yerli dra-

maturq və publisistlərinin qələm nümunələri Azərbaycan ədəbi mühitində özü-

nəməxsus yer tutur. Əsrlər boyu  Naxçıvan torpağı Azərbaycan ədəbiyyatına, 

sonrakı dövrlərdə isə ədəbiyyatşünaslıq elminə M.Şahtaxtlı, Məmməd Cəfər, 

Əziz Şərif, Əli Sultanlı, M.H.Təhmasib, A.Zamanov kimi görkəmli alimlər bəxş 

etmişdir. Tanınmış ədəbiyyatşünaslar Y.Seyidov, M.Sadıqlı, F.Hüseynov, 

Ə.Səfərli və b. bu torpağın yetirmələridir.   

Son  dövrlərdə Naxçıvanda tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar nəsli yetişmişdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü İ.Həbibbəylinin, fılolo-

giya elmləri doktorları Y.Axundlunun, Ə.İsmayılovun Azərbaycan ədəbiyyatının 

böyük klassikləri və ümumiyyətlə Naxçıvan ədəbi mühitinin nümayəndələri 

haqqında monoqrafik tədqiqatları ədəbiyyatşünaslığımıza dəyərli töhfədir. Bu 

dəyərli insanlar sayəsində Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafında bir sıra 

nailiyyətlər əldə edilmişdir. Onlar Naxçıvanda yaranmış bədii əsərləri, bu ədəbi 

mühitin inkişaf problemlərini, yazıçı və şairlərin yaradıcılıq axtarışlarını  

diqqətlə öyrənmiş və onları əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb etmişlər. Bu alimlərin 

əsas fəaliyyətləri ədəbiyyatın bütün sahələrində tədqiqat aparmaq, ədəbiyyatın 

aktual problemlərini üzə çıxarmaqdan ibarət olmuşdur. Müasir dövrdə də 

naxçıvanlı alimlər  Naxçıvan ədəbi mühitinin tarixinə, mədəniyyətinə və  ədəbi 

prosesə dair uğurlu tədqiqatlar aparmaqda davam edirlər. 

Ümumiyyətlə, bu dövrdə Naxçıvan ədəbi mühitində yaranan ədəbiyyat və 

ədəbiyyatşünaslıq Azərbaycan elmi və ədəbi fikrində diqqəti cəlb edir.  Son 

illərdə Naxçıvanda ədəbi prosesə qoşulan gənclərin sayı getdikcə artır. Bu 

gənclərin çoxu ədəbiyyatımıza yeni nəfəs gətirməyə, oxucularına təzə söz 

deməyə ciddi səy göstərir.  Dövlət müstəqilliyimizin bərpası, göründüyü kimi, 

ədəbi inkişafa misilsiz şərait yaratmış, şairlərimizin yaradıcılığının yeni 

mövzular, yeni obrazlar sistemi ilə zənginləşməsində xüsusi rol oynamışdır. 

Ümmuiyyətlə, Naxçıvan ədəbi mühitinin bu dövrləri çox məhsuldar olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

НУШАБА МАММАДОВА 

"ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ НАХЧЫВАНА В 1990-1995 

ГОДАХ” 

В научной статье, написанной на тему ―Общественно-политическая ситуация и 

основные направления развития литературной среды Нахчывана в 1990-1995 годах‖, 

рассматривается героическая летопись Нахчыванской земли, которая пережила очень 

напряженный и бурный период в начале XX века. Эта напряженность существенно 

повлияла на общественно-политическую ситуацию в Нахчыване. История, полная 

бедствий и героизма, произошедших в результате отделения Нахчывана от Азербайджана, 

повлияла и на литературу исторической литературной среды. В научной статье 

указывается, что в эти периоды в Нахчыванской литературной среде были достигнуты 

заметные успехи в области литературы. 

Ключевые слова: литературная среда, литературоведение, литературная критика, 

традиции государственности, государственная независимость, Нахчыванская область, 

карабахская проблема и др. 

 

SUMMARY 

NUSHABA MAMMADOVA 

"THE SOCIAL AND POLITICAL SITUATION AND THE MAIN DIRECTIONS OF 

THE DEVELOPMENT OF THE LITERARY ENVIRONMENT OF NAKHCHIVAN IN 

1990-1995" 

The scientific article, written on the topic "The social and political situation and the main 

directions of the development of the literary environment of Nakhchivan in 1990-1995", 

examines the heroic chronicle of the Nakhchivan land, which went through a very tense and 

turbulent period at the beginning of the 20th century. This tension significantly influenced the 

socio-political situation in Nakhchivan. A history full of disasters and heroism that occurred as a 

result of the separation of Nakhchivan from Azerbaijan, influenced the literature of the historical 

literary environment. The scientific article indicates that during these periods in the Nakhchivan 

literary environment, noticeable successes were achieved in the field of literature. 

Key words: literary environment, literary criticism, literary criticism, traditions of 

statehood, state independence, Nakhchivan region, the Karabakh problem, etc. 
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AġIQ  ƏLƏSGƏRĠN ƏSƏRLƏRĠNDƏ  FRAZEOLOJĠ BĠRLƏġMƏLƏRĠN ROLU 

 

Məqalədə AĢıq Ələsgərin yaradıcılığında iĢlənən frazeoloji birləĢmələr incələnmiĢdir. 

Poetiklikdə əsrarəngiz imkanları olan frazeoloji birləĢmələr  A.Ələsgərin dilində iĢləndikcə yeni 

üslub faktlarının meydana çıxmasına imkan yaradır. Məqalədə AĢıq Ələsgərin Azərbaycan 

xalqının tarixin sınaqlarından keçmiĢ, ağılın və qəlbin məhsulu olan daĢlaĢmıĢ dil örnəklərindən 

bacarıq və sənətkarlıqla istifadə etməsi, yeri gəldikcə onları Ģəkil baxımından dəyiĢdirməsi, lakin 

mənalarını  saxlaması, əksinə onlara yeni anlamlar verməsi, Ģeirdə bir bədii təsvir vasitəsi kimi 

üslubi imkanları yaratması incələnmiĢdir. 

Açar sözlər : AĢıq Ələsgər, frazeoloji birləĢmə,  poetik çalarlıq, bədii dil  faktı,obrazlılıq 

 

Aşıq Ələsgər qədimliyi və zənginliyi ilə səciyyələnən Azərbaycan aşıq 

sənətinin tanınmış nümayəndələrindəndir. Aşıq sənətində hər söz deyənə ―Dədə‖ 

adı verilmir. Diqqətədəyər faktdır ki, Aşıq Ələsgər belə bir yüksək ada nail 

olmuşdur. Onun əsərləri nəinki Azərbaycanda, bir çox ölkələrdə dillər əzbəri 

olmuşdur. Aşıq Ələsgər Azərbaycan ədəbi-bədii dilində iz qoymuş 

sənətkarlardandır. Aşığın yaradıcılığı dilçilik elminin bir sıra istiqamətlərində 

araşdırılmağa layiqdir. Bədiilik baxımından Aşıq Ələsgərin dilindəki frazeoliji 

birləşmələrin böyük rolu vardır: 

A bivəfa, a bimürvət, nainsaf, 

Keçən günlər heç yadına gəlməzmi? 

Yoxsa unudubsan əhdi-peymanı, 

Leyli məcnununu yada salmazmı? (1, 11) 

Nümunədəki ―yada gəlmək‖, ―yada salmaq‖ frazeoloji vahidləri şerin 

dilinə poetik ab-hava qatmışdır. 

Frazeoloji birləşmələrin zəngin bədiiliyə malik olması məlumdur. Bu dil 

vahidlərinin daxili dərinliyində estetik bir zövq, qeyri-adi mənalar yatır. 

Poetiklikdə əsrarəngiz imkanları olan frazeoloji birləşmələr  bədii dildə 

işləndikcə yeni üslub faktlarının meydana çıxmasına imkan yaradır. Xalqın 

dilində tezlik bildirən ―qaş ilə göz arası‖, ―qulaq ilə göz arası‖ kimi deyimlər 

Aşıq Ələsgərin dilində maraqlı məqamlara salınmışdır: 

Ələsgərəm, qəmü möhnətdi yüküm,  

Fil çəkməz bu dərdi, mən nеcə çəkim?!  

Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim  

Tapar qulaq ilə göz arasında  (3,12). 

Bədii dildəki tapıntıların çoxu frazeoloji birləşmələrə - xalq təfəkkürünün 

bu qədim, əvəzedilməz göstəricilərinə borcludur. Bədiiliyin mühüm qaynağı 

kimi bol-bol məna materialına malik olan frazeoloji birləşmələr hər dəfə 

işləndikcə yeni üslub çalarlarına yol açmaqdan başqa,  çoxalıb zənginləşir. 

Seçkin xüsusiyyətlərə malik olan bu birləşmələr dilin leksik qatının məziyyəti 

hesab olunur.  Yüksək ekspressivlik,  emosionallıq və obrazlılıq  onların bədii 

qüdrətini artırmaqda böyük rol oynayır:   
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Yazıq Ələsgərəm, zarü binəva, 

Еlə iş tut, olsun dərdinə dava.  

Aldanıbsan nəfsə, tapıbsan hava,  

Dərk еləyib qanmayıbsan hеsabı (2,29). 

Dilimizdə ―tutmaq‖ felinin köməyi ilə bir sıra frazeoloji birləşmələr 

yaranmışdır: əl tutmaq, xəbər tutmaq, dərd tutmaq və s. Yuxarıdakı örnəkdə ―iş 

tutmaq‖ da maraqlı frazemlərdəndir. Onun yerində ―iş görmək‖ işlənsə, yəqin ki, 

bu cür təsirli, emosional olmaz. 

Frazeoloji birləşmələr dilin hazır materialı hesab olunsa da, söz 

sənətkarları onlar üzərində əməliyyat apara bilirlər. Bu prosesdə frazeoloji 

birləşmələr formaca dəyişir, onların semantik istiqaməti çoxalır, lakin əsas 

mənası həmişə qorunub saxlanır:  

Ələsgər də nazlı yara qul ola,  

Yanıb cismi ataşına kül ola.  

Canı çıxar dərd ürəkdə bol ola,  

Qəm qalxıb başından aşa, dayanmaz  (2,38). 

Nümunədəki ―canı şıxmaq‖, ―qəmin qalxmağı‖, ―qəmin başda aşmağı‖ 

kimi frazeoloji birləşmələr bədii dilin gözəlliyini təmin etməkdə dəyərli dil 

vahidlərindəndir. ―Frazeologizmlər təbii və nüfuzedici şeir dilinin  formalaş-

masına kömək edir, mətni canlı danışıq faktları ilə zənginləşdirir. Obrazlılıq 

frazeoloji vahidlərin üzərində qurulur və estetik mükəmməlliyin təminatçısı olur. 

İfadənin poetikliyi poetik fikrin tutumunu xeyli genişləndirir. Şairin 

mühakimələrindən keçib dövrün yaddaşına çevrilən həyəcanlar, düşüncələr canlı 

və emosional cizgilərlə təkrarolunmaz dinamizmə yiyələnir‖ (3,33). 

Frazemlərdəki  poetiklik  poeziya dilinə bir obrazlılıq, bir emosionallıq qatır. 

Frazeoloji birləşmələr dilə dinamiklik və xüsusi vüsət verməkdə dil 

vahidləri arasında həmişə öndə dayanır. Onlar obrazlılığın əsas vasitəsi kimi 

hansı məqamda işlənsə də, təravətini  itirmir. Məsələn, Aşıq Ələsgərin dilindəki 

―nizama çəkmək‖ birləşməsi belələrindəndir: 

Müxənnət zamana, bimürvət fələk,  

Şamı sübhə, sübhü şama çəkirsən.  

Ləhzədə açırsan min cürə kələk,  

Gah pozursan, gah nizama çəkirsən  (2,33). 

Bədii əsərlərdə işlənən frazeoloji birləşmələrdə xalq müdrikliyi ilə 

sənətkar təfəkkürü sintez təşkil edir. Söz ustaları onları müxtəlif qəliblərə salıb 

işlədə bilir- lər. Frazeoloji birləşmələr bədii dilə xüsusi intensivlik gətirir. Onlar 

xalq təfəkkür və danışığının məhsulu olduğundan dildəki səmimilikdə 

əhəmiyyətli mövqeyə malikdir: 

A bimürvət, axı səndən ötəri  

Ah çəkməkdən bağrım qana dönübdü.  

Qədd əyilib, gül irəngim saralıb,  

Xəzan dəymiş gülüstana dönübdü  (2,42). 

―Ah çəkmək‖, ―bağrı qana dönmək‖ ifadələri dildə işlənmə tezliyi ilə 

seçilən vahidlərdəndir.   

Sözsüz ki, yüz illərdən bəri dildə sabitləşmiş vahidlərlə işləmək hər bir 

sənətkardan məsuliyyət tələb edir. Onlar elə formada təqdim edilməlidir ki, 

müəllifin ideya və məqsədini duymaq çətin olmasın, poetik düşüncələri aça 
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bilsin. Bədii dil obrazlılıqda daha çox frazeoloji birləşmələrə söykənir.  Bu işdə 

söz ustaları frazeoloji birləşmələri təşkil edən sözlərin bəzən yerini dəyişir, fikrə 

öz münasibətini bildirmək üçün müxtəlif qrammatik dəyişikliklər aparırlar. 

Lakin buna baxmayaraq, onların məcazlığına xələl gətirə bilmirlər: 

 Çərşənbə günündə, çеşmə başında,  

Gözüm bir alagöz xanıma düşdü.  

Atdı müjgan oxun, kеçdi sinəmdən,  

Cadu qəmzələri qanıma düşdü (2,44). 

―Aşıq olmaq‖ mənasında ―gözün düşməyi‖ birləşməsinə  bədii dildə tez-

tez rast gəlirik. Aşıq Ələsgərin dilində ―gözüm düşdü‖ birləşməsindəki sözlər 

arasına üç söz daxil edilmiş, lakin məna pozulmamışdır, əksinə, bir qədər də 

güclənmişdir. ―Frazeoloji birləşmələrin vasitəsilə poetik deyim tərzi sənət 

ölçülərinə uyarlıdır və buna görə də nəzərə alınmalıdır ki, şeir dilində fəallığı 

onların üslubi tələbkarlığının bədii ləyaqət kimi nümayişidir. Poetik aforizmlər, 

dərin xalq hikməti frazeoloji materialların yaratdığı bədii ovqat üzərində 

dayanır, dilimizin milli ruhu onun üslubi zənginliklərində əks olunur‖ (3, 27). 

Bu mənada, frazeoloji birləşmələr dinamik bədii dil faktları kimi Aşıq Ələsgərin 

dilində əhəmiyyətli yer tutur. 

İşarət еylədim, dərdimi bildi,  

Gördüm həm gözəldi, həm əhli-dildi.  

Başını buladı, gözündən güldü,  

Güləndə qadası canıma düşdü  (2,44). 

Son misradakı frazem müəllifin məqsədini tamamilə ortaya qoya bilir. 

Bədii dildə frazeoloji birləşmələr müəlliflərin hiss və duyğularını ifadə etmək 

üçün onların düşüncələrinə uyğunlaşdıqca məna çalarları təkcə keyfiyyət yox, 

həm də kəmiyyət baxımından diqqəti cəlb edir. Onlar ahəngdarlığı ilə şerin 

dilinə yeni bir bədii məziyyətin gəlməsini əsaslandırır:  

―Can‖ dеməklə candan can əskik olmaz,  

Məhəbbət artırar, mеhriban еylər.  

―Çor‖ dеyənin nəfi nədi dünyada,  

Abad könlü yıxar, pərişan еylər (2,47). 

Şerin dilindəki ―könül yıxmaq‖ müsbət anlam daşımasa da, zövqlü 

ifadələrdən biri kimi Aşıq Ələsgərin dilində fəallığı ilə yadda qalır. Aşığın 

dilində sözügedən frazemin antonimi olan ―könül almaq‖ ifadəsinə də rast 

gəlirik: 

Nə sеvda tapıbsan, nəyə talıbsan,  

Hansı qəflətdəsən, gəl, qoca baxtım!  

Ya məndən küsübsən, ya qocalıbsan,  

Bu sınıq könlümü al, qoca baxtım! (2,62). 

Bədii dildə xalqın poetik təfəkkürü ilə müəllif fikirlərini birləşdirən 

frazeoloji birləşmələr mənəviyyatın üzə çıxmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Bu birləşmələr hansı məqamda işlənirsə, işlənsin, xəlqiliyi heç zaman itirmir, 

onun yeni çalarlarla zənginləşdirir: 

Mən aşığam, yasaq yoxdu dilimə,  

Şükr еylərəm haqdan gələn zülümə.  

Sənin kimi gözəl kеçməz əlimə,  

Yüz il gəzsəm bu dünyanı baş-başa  (2,49). 
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―Ələ keçmək‖ ifadəsi həm danışıq dilində, həm də poeziyada çox işlən-

məsi ilə səciyyəvidir. Aşıq Ələsgər bu vahidin tərkibinə toxunmuş, buradakı 

sözlərin yerini dəyişərək poetikliyə təsir göstərmişdir.  

Frazeoloji birləşmələr bədii dildə fikrin aydınlaşdırılmasında, ritm və 

intonasiyanın formalaşmasında qiymətli dil vahidlərindəndir. Üslub fəallığı 

onların yeni əlamətlərini üzə çıxarır, geniş semantikasını aşkarlayır. Bəzən şerin 

bir bəndində bir neçə frazeoloji birləşmə ilə qarşılaşmaq olur. Bu zaman bədiilik 

yüksək həddə çataraq duyğuları lazımi səviyyədə çatdırır: 

Həsrət qoyma gözü-gözə, amandı!  

Yandı bağrım, döndü közə, amandı!  

Kеçən sözü çəkmə üzə, amandı!  

Hədyan danışmışam, laf еyləmişəm  (2,46). 

Bu örnəkdə ―həsrət qoymaq‖, ―yandı bağrım‖, ―sözü üzə çəkmək‖ kimi 

ifadələr təbilik və ahəngdarlığın təminində frazeoloji birləşmələrin müsbət 

rolunu təsdiq edir. Bu baxımdan, aşağıdakı örnək də diqqətəlayiqdir: 

İstər dara çəkdir, istər qul еylə,  

Qoymuşam əmrinə qol, incimərəm.  

Həsrətindən Məcnun oldum səhrada,  

Alırsan canımı al, incimərəm  (2,55). 

Şeirdəki ―dara çəkmək‖, ―qol qoymaq‖, ―can almaq‖ frazemləri növbələşə-

rək bədiiliyi çoxaltmaqda sanki yarışa girir. Onların hər biri obrazlılığı və məna 

sanbalı ilə şerin dilinə gözəllik gətirir. 

Bədii dilin məna yükünün ağır hissəsi frazeoloji birləşmələrdədir. Onlar 

işləndikcə mənaların daha dərindən başa düşülməsinə imkan yaradır, poetik 

çalarları qüvvətləndirir:   

Sеvdiciyim, hanı gözəllər xanı?  

Güzarımız sizin otağa düşdü.  

Buyursan fərmanı, alarlar canı,  

Püşk atdıq, can sana sadağa düşdü (2,86). 

Beləliklə, Aşıq Ələsgər Azərbaycan xalqının tarixin sınaqlarından keçmiş, 

ağılın və qəlbin məhsulu olan daşlaşmış dil örnəklərindən bacarıq və sənət-

karlıqla istifadə etmiş, yeri gəldikcə onları şəkil baxımından dəyişdirmiş, lakin 

mənalarını dağıtmamış, əksinə onlara yeni anlam çalarlıqları vermişdir. Aşığın 

yaradıcılığı göstərir ki, bədii dili frazeoloji birləşmələrsiz təsəvvür etmək 

mümkün deyil.    
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РЕЗЮМЕ  

ГАНИРА АСКЕРОВА 

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ АШИГА 

АЛЕСКЕРА 

В статье исследуются фразеологические сочетания, использованные в творчестве 

Ашуга Алескера. По мере  использования и развития фразеологических сочетаний  с 

уникальными возможностями в языке А. Алескера,  они способствуют появлению новых 

стилистических фактов в поэзии.  В статье подчеркивается, что Ашуг Алескер умело и по 
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мастерски  использовал окаменевшие образцы языка азербайджанского народа, 

прошедшие испытание историей, являющиеся продуктом ума и сердца, и, при надобности  

преобразовал их с точки зрения формы, но в тоже время сумел  сохранить их смысл, 

напротив, придав им новые значения, создав стилистические возможности в поэзии как 

средства художественного изображения. 

Ключевые слова: Ашуг Алескер, фразеологическое сочетание, поэтический тон, 

литературный языковой факт, образность 

 

SUMMARY 

GANIRE ASGEROVA 

THE ROLE OF PHRASEOLOGĠCAL COMBĠNATĠONS ĠN THE WORKS OF ASHĠG 

ALASGAR 

The article studies the phraseological combinations used in the works of Ashig Alasgar. 

Phraseological combinations with mysterious possibilities in poetics allow the emergence of new 

stylistic facts as they are used in the language of A. Alasgar. The article  explores Ashig 

Alasgar's skillful and artful use of fossilized language samples of the Azerbaijani people, which 

are the product of the mind and heart, changing them in terms of images, but retaining their 

meanings, but giving them new meanings and stylistic possibilities as a means of figurative 

expression in poetry. 

Key words: Ashig Alasgar, phraseological combination, poetic tone, literary language 

fact, figurativeness 
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XIDIR NƏBĠ BAYRAMI DĠGƏR FOLKLOR ÖRNƏKLƏRĠNDƏ 

 

Bayramların var olması xalqın sevincli olması, xoĢbəxt olması deməkdir. Hər bir bayram 

özünə xas xüsusiyyətləri, adət-ənənəsi ilə seçilir və sevilir. Xıdır Nəbi bayramı da bu sevilən 

bayramlar sırasında yer alır. Bu bayram Naxçıvan Ģəhərində daha geniĢ və təntənəli qeyd edilir. 

Məqalədə Xıdır Nəbi bayramının digər folklor örnəklərində iĢlənmə yeri və mövqeyi araĢdırılır. 

Bir çox janrlarda bu bayramın adına və həmin gün qeyd edilən adətlərə rast gəldik. Həmin 

örnəklər folklor materiallarından seçildi və təhlil süzgəcindən keçirildi. 

Məlum olmuĢdur ki, Xıdır Nəbi ilə bağlı fikirlər, əsasən miflərdə, əfsanələrdə, inanclarda 

və xalq deyimlərində daha çox ifadə edilmiĢdir. Xıdır Nəbi bayramı bu gün də xalq tərəfindən 

sevilərək qeyd edilir. Həmin gün daha çox uĢaqlar, niĢanlı qızlar və yeni ailə qurmuĢ gəlinlər 

sevinir. Çünki bu bayramda onlara pay alınır, aparılır. Məqalədə nəzəri fikirləri əsaslandırmaq 

üçün əsasən Naxçıvan folklor materiallarından, yeri gəldikcə Azərbaycanın digər bölgələrinə aid 

folklor mətnlərindən nümunələr göstərilmiĢdir.  

Açar sözlər: Xıdır Nəbi, folklor, bayram, mif, Naxçıvan  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən bəzi bayram və mərasimlər 

vardır ki, onlara digər bölgələrimizdə rast gəlmirik, bəzi bölgələrimizdə isə çox 

yüngül və fərqli şəkildə keçirilməsini müşahidə edirik. Belə bayramlardan biri 

də Naxçıvanda geniş şəkildə qeyd edilən Xıdır Nəbi bayramıdır. Xalq arasında, 

əsasən, ―Xıdır‖, ―Xıdır Nəbi‖, ―Qovurqa‖ kimi adlarla tanınan bu bayram 

fevralın ayının ikinci həftəsinin cümə axşamı keçirilir. Bayramda əsasən yeddi 

ləvin (buğda, çüncüt, çədənə, qoz, fındıq, badam, ərik dənəsi və s.) qovrulur və 

sonra onlar bir-birilə qarışdırılır qablara yığılır. Bu qarışım da qovurqa adlanır. 

Hətta qovurqa bayatımasın deyə, onu parçadan tikilmiş torbaya yığıb isti yerdə, 

odun və kömür sobasının yanında, uzun illərdi isə radiyatrın üstündə saxlayırlar. 

Bu bayram Naxçıvanda xüsusi bir təntənə ilə qeyd edilir. Bəzi tədqiqatçılar bu 

bayram haqqında yazır: Novruzun böyük çoşqu ilə keçirdiyi yerlərdə Xıdır Nəbi 

ya keçirilməyib, ya da çox zəif qeyd olunub. O yerdə ki, Xıdır Nəbi bayramı 

böyük ruh yüksəkliyi, könül xoşluğu ilə keçirilib, orada Novruza önəm 

verilməyib‖ (8, s.161). Təbii ki, Güllü Yoloğlunun bu fikri ilə razılaşmaq olmaz. 

Çünki Naxçıvan şəhərində Xıdır Nəbi bayramı da Novruz bayramı kimi yüksək 

səviyyədə, geniş şəkildə demək olar ki bütün evlərdə sevilərək qeyd edilir. Bu 

bayramda uşaqlar xüsusilə sevinir. Çünki Xıdır Nəbi bayramında hazırlanan 

qovurqadan uşaqlar üçün ayrıca pay ayırıb kənara qoyulur. Bunu bilən uşaqlar 

da qapıları döyüb Xıdır payı istəyir. O zaman aşağıdakı sözləri deyirlər: 

Xıdra xıdır deyirlər, 

Xıdıra çörək verirlər. 

Mən Xıdırın nəyiyəm? 

Ayağının nalıyam, 

Qara toyuğun qanadı, 

Kim vurdu kim sanadı? 

Məhlənizə gələndə 
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İtlər bizi taladı (4, s.114). 

Uşaqlar qonşuların qapılarını döyərək bu sözləri deyir və papaq atıb bir az 

kənarda gözləyirlər. Uşaqları səbrsizliklə gözləyən ev yiyəsi də həmin vaxt 

xanımına deyir: 

Xanım ayağa dursana, 

Yükün dalın açsana. 

Torbanı doldursana, 

Qonağı yola salsana. 

Bu sözləri deyə - deyə ev yiyələri də uşaqların atdığı papağı qovurqa, 

meyvə, şirniyyat, şokalat və s. ilə doldurur və yola salırlar. Bu bənd 

folklorçuların toplama materiallarında-kitab və monoqrafiyalarda uşaqların dili 

ilə verilmişdir. Ancaq biz bu fikri daha çox ev yiyəsinin dili ilə verilən bənd 

kimi qəbul etdiyimiz üçün məqalədə də ev yiyəsinin dili ilə təqdim etdik.  

Uşaq vaxtı xıdır payı almağa gedəndə deyilən bir neçə misranı xatırladıq. 

Bu misraları toplanan folklor örnəklərinin heç birində görmədik. Həmin misralar 

aşağıdakılardan ibarətdir:   

Xıdıra Xıdır deyərlər, 

Xıdrın payın verərlər. 

Xıdrın payın verməsən, 

Qapını sındırıb gedərlər.  

 Bu bəndi demək olar ki, bütün uşaqlar, böyüklər əzbər bilir. Yəqin ki, bu 

bənd gələcəkdə çap etdirəcəyimiz toplama materialları içərisinə də yer alacaqdır.   

Folklorumuzun bir çox janrlarında Xıdır Nəbiylə bağlı nümunələrə rast 

gəlirik. Qeyd edək ki, daha çox miflərdə, inanclarda müşahidə olunur. Həmin 

miflərdən oxuyuruq: 

 ―Der  ki, lap qədimdə Dırnısda bir dəyirman varmış. Xıdır Nəbi də bu 

dəyirmanda qovut hazırlayarmış, bu qovutu da paylarmışdar ona-buna. Bıra da 

dərmişdər Xıdır Nəbi dəyirmanı‖ (5, s.8). 

 Mifə görə o dövrdə Xıdır Nəbi özü də qovut hazırlayarmış. Ona görə də bu 

bayram onun öz adı ilə bağlıdır. Xıdır Nəbi dəyirmanı ifadəsi atalar sözlərində 

də rastımıza çıxır. Məsələn: 

Ağıllısı Xıdır Nəbi dəyirmanında qatıx üyüdür (1, s.29). 

Xıdır Nəbi bayramında qovurqa ilə yanaşı xəşil də bişirirmişlər. Xalq 

inanclarında həm Xıdır Nəbi adına, həm də həmin gün bişirilən xəşil adına rast 

gəlirik: 

―Qabaxları yaşdı arvaddar xəşil bişirirmiş Xıdır Nəbidə. O xəşili 

qoyurmuşdar eşiyə ki, qarğa aparsın. Dermişdər ki, qızımın baxtına, görəh qızım 

kəndə gedir, yoxsa uzağa gedir. Həyə qarqa o xəşli götürüb, qapıya salsa kəndə 

gedəciy, yoxsa uzağa dimdiyində aparırmış, dermiş, hə, qızım oldu qərib, 

qəribliyə gedəciy‖ (5, s.50). 

 Bu inanclardan görünür ki, xalq üçün Xıdır Nəbi əziz və müqəddəs bir 

insandır. Ona görə də onunla bağlı olan bayram da müqəddəs və əzizdir. Buna 

görə də xalq arasında müxtəlif inanclar da yaranmışdır. Deyilənlərlə yanaşı 

Azərbaycanın digər bölgələrinə aid folklor mətnlərində də xəşil bişirmə ilə bağlı 

mətnlərə rast gəlirik:  

―Çox vaxt Xıdır Nəbi xaşılını qovutdan bişirirdilər. Deyilənə görə, Xıdır 

Nəbi qovut xəşlini çox sevir. Küplərdə ayrıca bəhməz saxlıyırdılar. Tapşırıdılar 
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ki, ona əl vurmuyun, Xıdır Nəbi ayında xəşil bişirəjeyik. Xıdır Nəbi gələndə 

evdən mütləq xəşillin iyi gəlməlidir‖ (6, s.67). 

Bu nümunə də diqqəti çəkən Xıdır Nəbi ayında ifadəsi oldu. Deməli digər 

bölgələrimizdə bayramın keçirildiyi ay Xıdır Nəbi ayı kimi tanınır. Əslində bu 

ifadə bizə yad deyil, çünki xalq tərəfindən bəzi aylar həmin ayda keçirilən 

bayramın adına uyğun ifadə edilir. Məsələn: Mart ayı- Bahar ayı, Novruz ayı, 

Orucluq ayı və s. kimi ifadələrlə tez-tez rastlaşırıq. Xıdır Nəbi ayı ifadəsinin 

fəqli formasına atalar sözlərində rast gəlirik. Məsələn: 

Xıdır çıxdı – qış çıxdı (1, s.224). 

Göstərilən atalar sözündən görünür ki, bəzi məkanlarda bu zamanı Xıdır 

ayı kimi adlandırırdılar. Bu atalar sözü həm də onu göstərir ki, Xıdır keçirilən ay 

qışın soyuq aylarından biridir. Xalq arasında geniş yayılan bu ifadəyə görə, Xıdır 

çıxdısa deməli qış çıxmış sayılır. Şifahi xalq ədəbiyyatında Xıdır Nəbiylə bağlı 

başqa atalar sözlərinə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn: 

Dərin suya niyə girirsən ki, Xıdır Nəbini çağırasan 

(1, s.127). 

 Qeyd edək ki, bu atalar sözünün başqa variantı da mövcuddur.  

Nə dərin suya gir, nə Xıdır Nəbini çağır (2, s.186). 

 Əfsanə və rəvayətlərdən hamıya məlumdur ki, Xıdır Nəbi bayramı Xızır 

peyğəmbərlə bağlıdır. Deyirlər ki, həmin gün Xıdır peyğəmbər gəlir qovurqaya 

əl basır və onu  bərəkətləndirir. Hətta bu fikrə rəvayətlərin birində rast gəlirik: 

―Rəvayətə görə, dan üzü açılanda Xıdır Nəbi atı ilə gəlib bütün evlərdə 

qoyulmuş qovudlara xeyir-duasını verirmiş‖ (4, s.113). 

Və yaxud: 

―Fatma nənə deyir ki, Xıdır Nəbi deyilən (qışın yarı olduğu günə ən yaxın 

ikinci gün) bayramda arvatdar qavıt çəkə, aparıb məçidə qoyardılar və deyərdilər 

Xıdır peyğəmbər gecə gəlib əlini qavıda batıracax‖ (5, s.53). 

Azərbaycanın digər bölgələrindən toplanan miflərdə də Xıdır Nəbi ilə 

bağlı fikirlərə rast gəlirik. Məsələn, Gədəbəy folklor örnəklərindən aldığımız 

həmin nümunəyə nəzər salaq: 

―Xıdır Nəvi o vaxdı üş qardaşıymış. Biri Ellaz, biri Nəvi, biri də Xıdır. 

Üçü də çıxellar səfərə. Gedəllər, orda onnarı çoyğun tutur. Çoyğun tutanda nəzir 

eleellər. Buğda gətirermişdər. Deellər ki, biz pişirif nəzir verəjiyih. Gələnnən 

sonra buğdoyu qoyurollar. Buğdadan da qoyut çəkellər kirkirədə, onnan sonra da 

camahata payleellar. Onnan sonra qaler bu Xıdır Nəvinin adı‖ (3, s.272). 

Təbii ki, miflər, əfsanələr xalqın təfəkkürünün məhsuludur. Burda olan 

fikirlər doğruları əks etdirir desək çox yanılmış olarıq. Ancaq bəzi əfsanələrin, 

rəvayətlərin, miflərin doğruluq payı da olur. Xıdır Nəbi bayramında hazırlanan 

qovurqa çox bərəkətli olur. Nə qədər qapıya gələn uşaqlara pay verirsən, neçə 

gün özün yeyirsən qurtarmaq bilmir. Buna görə də Xıdır Nəbi bərəkətinin 

janrlarda ifadəsində bir doğruluq payı olduğunu düşünürük. Ancaq 

unutmamalıyıq ki, bütün nemətlərə bərəkəti verən yücə Allahdır. Atalarımız da 

bunu yaxşı bilir və öz yaratdığı hikimətli sözlərində, dualarında qeyd edirlər: 

Allah min bir bərəkət versin. 

Urzanı verən Allahdır. 

Allah Halil İbrahim bərəkəti versin. 

Hərəkət səndən, bərəkət Allahdan. 
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Süftə səndən, bərəkət Allahdan və s. 

 Bütün bu nümunələr yuxarıda deyilən nəzəri fikirləri əsaslandırır. 

Bu bayramda nişanlı qızlara, gəlinlərə Xıdır payı aparılır. Xıdır payı həm 

qovurqadan, həm də digər meyvə və şirniyyat, şokalat xonçalarından ibarət olur. 

Eyni zamanda qız və gəlinə xıdır payı alınır, Bu ―geyim‖, ―qızıl‖ və s. ibarət ola 

bilər. Nişanlı qızlara aparılan xıdır payından fərqli olaraq, gəlinlərə ata evindən 

gedən payda bəyin də payı olur. Yəni bəyə də hədiyyə alınır. Qadına, kişiyə 

alınan həmin pay da Xıdır payı adlanır. Görünür ki, bayramlarda aparılan paylar 

həmin bayramın adı ilə bağlı olur. Bunu digər bayramlarımızda da müşahidə 

edirik. Çillə payı, qurban payı və s. Qıza gəlinə aparılan pay vaxtı böyüklər xeyir 

dua edir. Gündəlik həyatımızda eşitdiyimiz dualar içində bayramla bağlı xeyir-

duaların da xüsusi yeri vardır. ―Gəlin o gun olsun sən də qızına, gəlininə Xıdır 

payı aparasan‖; ―Xıdır bərəkəti evinə dolsun‖ və s.   

Tapmacalarda da Xıdır Nəbi bayramının simvolu olan qovurqa adını 

müşahidə edirik:  

Böyük teşdə qovurdum 

Duzlu suda yoğurdum  (Qovurqa). 

Bu tapmacada bayrama aid ifadələr işlənib.  

Xıdır Nəbi bayramı ilə bağlı bir çox tədqiqatlar aparılmış, müəyyən 

nəticələr ortaya qoyulmuşdur. Bəzi  materiallarda kiçik çillə ilə əlaqələndirilmiş-

dir. Şərur folklor örnəkləri kitabında: ―Xıdır da kiçik çillənin girməyi ilə 

əlaqədardır‖ (7, s.129). Böyük çillənin girməsini bayram kimi qeyd edildiyini 

nəzərə alsaq, Xıdır Nəbinin də kiçik çillənin girməsi ilə əlaqdər olması fikri daha 

məqsədə uyğundur. 

Folklor janrlarında bayramların izlərini görmək bir başqadır. Bunu xalqın 

bayramlara verdiyi dəyər kimi də qiymətləndirə bilərik. Şifahi xalq ədəbiyyatı 

janrlarında özünə məxsus yeri olan xalq deyimlərində də Xıdır Nəbiyə aid 

ifadələri müşahidə edirik. Məsələn:  

Buna Xıdır əli dəyib. 

 Göstərilən xalq deyimi bir daha yuxarıda verdiyimiz Xıdır Nəbi bərəkətini 

təsdiqləmiş olur.  Xıdırın əli dəyən qovurqa bərəkətli olur inamı xalq arasında 

geniş yayılıb. Buna görə də çox bərəkətli olan bir nemətə yuxarıdakı ifadə 

işlədilir. Bu qəbildən olan başqa bir deyimə nəzər salaq: 

                                               Xıdır qədəmin basıb. 

Hər hansısa bir varlı evi görəndə deyilən bu ifadə yenə də var-karın, 

bərəkətin çox olmasını bildirir. Qohum, qardaş, dost-tanış biri-birinin yeni evinə 

gedəndə xeyir-dua verəndə deyir: ―Yeni evinə Xıdır qədəmin bassın‖. Yəni var – 

karın çox olsun, evin zəngin olsun, bərəkətin bol olsun və s. Bu gün də bu 

duaların, deyimlərin xalq tərəfindən işlənməsi günümüzdə Xıdır bərəkətinin 

varlığına olan inamdan xəbər verir.  

Nəticə 

Aparılan araşdırmalardan belə nəticəyə gəlinir ki, əsasən Naxçıvanda geniş 

qeyd edilən Xıdır Nəbi bayramı folklorun digər janrlarında da yer almışdır. 

Miflərdə, əfsanələrdə müxtəlif şəkillərdə yer alması onu deməyə əsas verir ki, 

xalqımız bu bayramın tam yaranmasını bilmədiyi üçün öz təfəkkürlərində bir 

mətn yazmışlar. Qeyd edək ki, miflərdə, əfsanə və rəvayətlərdə, deyimlərdə 

əsasən bayrama aid adətlər, hazırlanan yeməklər müşahidə olunurdu.  
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Xıdır Nəbiylə bağlı yaranan xalq inanclarından isə belə nəticəyə gəlmək 

olur ki, Xıdır Nəbi xalq üçün müqəddəs sayılan şəxslərdəndi. Hətta onlara görə 

Xıdır Nəbi Xıdır peyğəmbərdir.  

Atalar sözləri ilə bağlı təhlillər göstərir ki, dədələrimiz, babalarımız Xıdır 

Nəbi bərəkətini, Xıdır Nəbinin gücünü sınamış, beləliklə də maraqlı atalar 

sözləri yaratmışlar. Hətta Xdır Nəbi  dəyirmanı ilə bağlı atalar sözlərinin də var 

olduğunu müşahidə etdik.  Folklor mətnlərində xeyli sayda Xıdır Nəbi bayramı 

ilə bağlı fikirlərə, ifadələrə, adətlərə və s. rast gəlməyimiz onu deməyə əsas verir 

ki, bu bayramın qədim tarixi var. Bu bayram hamı tərəfindən sevilərək qeyd 

edilmiş, bu gün də sevilərək təntənəli şəkildə qeyd edilir və bundan sonra da 

sevilərək qeyd ediləcəkdir. Əminliklə də deyə bilərik ki, illər, əsrlər keçsə də bu 

belə də davam edəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЧИНАРА РЗАЕВА 

ХИДИР НАБИ ПРАЗДНИКОM В ДРУГИХ ПРИМЕРАХ ФОЛЬКЛОРА 

Наличие праздников означает, что люди счастливы. Каждый праздник отличается и 

любят своими особенностями и традициями. Праздник Хыдыр Наби также входит в число 

этих популярных праздников. В статье исследуются место и положение праздника Хыдыр 

Наби, который более широко и торжественно отмечается в Нахчыване, на других образцах 

фольклора. Во многих жанрах мы встречали название этого праздника и обычаи, 

отмечаемые в этот день. Эти образцы были отобраны и отфильтрованы. 

Оказалось, что представления о Хыдыр Наби в основном выражались в мифах, 

легендах, поверьях и народных высказываниях. Праздник Хыдыр Наби до сих пор любят 

и отмечают в народе. В этот день радуются еще дети, помолвленные девушки и 

молодожены. Потому что в этот праздник им дается доля. Для обоснования теоретических 

выводов в статье в основном приводятся примеры из фольклорных материалов Нахчывана 

и, при необходимости, фольклорные тексты из других регионов Азербайджана. 

Ключевые слова: Хыдыр Наби, фольклор, праздник, миф, Нахчыван. 

 

SUMMARY 

CHINARA RZAYEVA 

KHIDIR NABI HOLIDAY IN OTHER FOLKLORE EXAMPLES 

The existence of holidays means that the people are happy. Each holiday is distinguished 

and loved by its own characteristics and traditions. Khidir Nabi holiday is also among these 

popular holidays. The article examines the place and position of the Khidir Nabi holiday, which 

is more widely and solemnly celebrated in Nakhchivan, in other examples of folklore. In many 

genres, we came across the name of this holiday and the customs celebrated on that day. These 

samples were selected and filtered. 
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It turned out that the ideas about Khidir Nabi were mostly expressed in myths, legends, 

beliefs and folk sayings. Khidir Nabi holiday is still loved and celebrated by the people. More 

children, engaged girls and newlyweds rejoice that day. Because on this holiday, they are given a 

share. In order to substantiate the theoretical opinions, the article mainly provides examples from 

Nakhchivan folklore materials and, if necessary, folklore texts from other regions of Azerbaijan. 

Keywords: Khidir Nabi, folklore, holiday, myth, Nakhchivan 
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BƏDĠĠ ƏSƏRLƏRDƏ AXUNDZADƏ OBRAZININ QƏRBƏ VƏ ġƏRQƏ MÜNASĠBƏTĠ 

 

 Bu məqalədə Axundzadə obrazının yaradıldığı bədii əsərlərdə obrazın Qərbə və ġərqə 

münasibəti əks olunmuĢdur. Onun istənilən məsələdə Qərbə olan münasibəti ġərqə olan 

münasibəti ilə qarĢılaĢdırılaraq obraz təhlil edilmiĢdir. Burada sovet dönəmində yazılan bədii 

əsərlərdə Axundzadənin Qərbə və ġərqə münasibəti və müstəqillik dövründə yazılan bədii 

əsərlərdə Axundzadənin Qərbə və ġərqə münasibəti araĢdırılmıĢ, sovet ideologiyasının həmin 

dövr ədəbiyyatımıza təsiri də açıqlanmıĢdır. Burada Qərbin və ġərqin dinə, ədəbiyyata 

münasibətinə Axundzadə obrazının yanaĢmaları qeyd olunmuĢdur. Həmçinin Axundzadə 

obrazının Qərbə münasibətinin düzgün anlaĢılması üçün M.F.Axundzadənin “Con Stüart Milli 

azadlıqlar haqqında” “Yek kəlmə haqqında” məqalələrində Qərbə və ġərqə münasibəti qeyd 

olunmuĢ, məqalə boyu Axundzadənin və onun obrazının Qərbə münasibətləri qarĢılaĢdırılmıĢdır. 

Axundzadə obrazının AvropalaĢmaq məsələsinə münasibəti də məqalədə əks olunmuĢdur 

Bədii əsərlərdə Axundzadənin Qərbə münasibət Ģaxələndiyi üçün onun Çar Rusiyasına və 

Avropaya münasibəti də fərqləndirilmiĢdir. 

Açar sözlər: M.F.Axundzadə, qərb, Ģərq, azadlıq, din, Avropa, fanatizm 

 

 Axundzadə öz dövrünün ictimai-siyasi problemlərinə heç bir halda biganə 

qalmamış, o, xalqın rifahı, haqq-ədalətin bərpası üçün çalışmış, bu yolda hətta 

təqiblərlə üzləşmişdir. Çətin həyatı, maraqlı yaradıcılığı, yenilikçi fikirləri, 

mübarizəsi və münasibətləri ilə özünə ədəbi arenada yer tapan Axundzadə bir 

çox əsərin obrazına çevrilmiş, onun haqqında yazılan əsərlər oxucular və 

tənqidçilər tərəfindən də maraqla qarşılanır. Axundzadəyə olan bu marağın bir 

səbəbi də XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının müasirləşərək yeni bir istiqamət 

alması dahi mütəfəkkirin adı ilə bağlıdır. O, ədəbiyyatımızda tənqidin, tənqid 

nəzəriyyəsinin, yeni tipli realist nəsrin, komediya və dramın banisi olmaqla 

yanaşı Azərbaycan ədəbiyyatında bir ilk olan dram janrı ilə səhnəmizin yaran-

masında müstəsna rol oynamışdır.   

 Axundzadə haqqında yazılan bədii əsərlərdə onun obrazın məsələlərə 

münasibəti fərqli təsvir olunmuş, bu əsərlərdə onun Qərbə və Çar imperiyasına 

münasibəti də fərqli formada işlənmişdir. Bədii əsərlərdə əsasən onun Çar 

Rusiyasına mənfi münasibət bəslədiyini görürük. Məsələn H.Hüseynzadənin 

―Ürəklər birləşəndə‖ poemasında Axundzadə obrazı Çarın zülmü əlindən 

insanların qaçaq düşdüyünü deyir. (―Bu zülmün əlindən çoxu qaçaqdır‖ (5,194). 

Onun bu münasibəti çarizmin dekabristlərin başına açdığı dəhşətlə əlaqədardır. 

Müəllifin Axundzadənin dili ilə çar hökumətini bu qədər rahat tənqid etməsinin 

səbəbi Sovet hökumətinin buna imkan verməsidir. Ancaq bu dövrdə yazılan 

əsərlərdə obrazın Avropaya münasibəti əsasən müsbətdir. O, Qərbin elmi və 

mədəni inkişafını duymuş, ondan bəhrələnmiş, yaradıcılığında da Qərbin 

nailiyyətlərindən xeyli faydalanmışdır. Onun Avropa mədəniyyətini və elmini 

öyrənməsində Rus dilini bilməsi, dövrün siyasi gedişatında mütərəqqi rol 

oynaması-Tiflis Qəza Məktəbində müəllim, Tiflis dəftərxanasında Şərq dilləri 
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üzrə mütərcim vəzifələrində çalışması, polkovnik rütbəsinədək yüksəlməsi bir 

başa rol oynadı (4, 239). 

 Axundzadənin Qərbə münasibətinin ilkin olaraq öz əsərlərində necə ifadə 

etdiyinə baxaq. ―Con Stüart Milli azadlıqlar haqqında‖ məqaləsində Avropa 

haqqında yazır: ―Avropa əhalisi də, papaların təsəllütü və katolik məzhəbinin 

şiddəti nəticəsində miladi tarixin ortalarına qədər yuxarıda zikr olunan biçarələr 

kimi idi. Lakin miladi tarixin ortalarında mütəfəkkirlər, hükəma və filosoflar 

zühur etdi və papalara itaət etmək boyunduruğunu boyundan atdılar və katolik 

məzhəbinin əleyhinə qalxışdılar və revolyusyon, yəni şuriş etdilər və dedilər ki: 

Bu nə deməkdir ki, biz də insan sinfindən olduğumuz halda, ağıl və bilikdən 

payımız olduğu halda, özümüzü bir neçə nəfər elmsiz və mərifətsiz papaların və 

həvariyyunun ki, vaxtı ilə bəziləri balıqçı, bəziləri də paltaryuyan olmuşlar, qulu 

edək?(11,207)‖. və yaxud ―Yek kəlmə‖ haqqında məqaləsində təxminən eyni 

məğzi daşıyan Avropaya münasibətini bu cür ifadə edir. ―Keçmişdə Avropada 

da belə zənn edirilər ki, zalimə zülmü tərk etdirmək üçün ona nəsihət etmək 

lazımdır; sonra gördülər ki, nəsihət zalimin təbiətinə qətiyyən təsir etmir. Buna 

görə də millət özü, dinin maniəsizliyi sayəsində elmlərdə tərəqqi edərək birliyin 

faydalarını anladı və bir-biri ilə yekdil-yekcəhət olub, zalimə müraciətlə dedi: 

Səltənət və hökumət büsatından əl çək!‖ (11,144).  

 Bədii əsərlərdə Axundzadənin Qərbə münasibətinə geniş yer verilmişdir. 

Ancaq Axundzadə obrazının Avropaya və Çar Rusiyasına münasibəti tamamilə 

fərqlənir. Buna görə də Axundzadənin Qərbə münasibəti iki aspektdən qiy-

mətləndirməlidir. 1. Bədii əsərlərdə Axundzadə obrazının Avropaya münasibəti,  

2. Bədii əsərlərdə Axundzadə obrazının Çar Rusiyasına münasibəti.  

 Sovet dövründə Axundzadə haqqında yazılan şeir və poemalarda əsasən 

Axundzadənin çar Rusiyasına münasibəti xeyli qabardılır. Bu məsələnin 

qabardılmasının səbəbi sovetin siyasi görüşləri ilə əlaqədardır. Sovet dönəmində 

bu məsələlər aktiv şəkildə ədəbiyyatda görünməkdədir. O cümlədən Axundzadə 

haqqında yazılan əsərlərdə bu siyasi motivlər olduqca çoxdur. Məsələn, 

şeirlərimizdə Əli Kərimin ―Qarlı qış axşamında‖ şeirindəki ―Çarla şahda nə fərq 

var. Adlar başqa-başqadır‖, ―Şərqin dərdi ağırdır‖ (6, 98) ifadələri Nəbi Xəzrinin 

―O, Qafqazın ürəyində qüssə gördü, kədər gördü‖ (10) ifadəsi, Bəxtiyar Vahab-

zadənin ―Cəhalət yuxusundan Şərqi oyatmış oldu‖ (6) ifadəsi, M.Dilbazinin 

―Fikirləri, qaranlıq Şərq ellərini gəzmiş, dolaşmış‖ (9,234). Yaxud poemalarda  

H.Hüseynzadənin ―mollanın yanındakı, ağır səhnələr düşür‖,  ―...baxır cütbaşlı 

qartal Ağzını ayıraraq‖ (5,174) ifadəsi, Süleyman Rüstəmin ―Qatı qara bulud-

ların içindən, günəş kimi göründü‖ (1,111) ifadələri ya bir başa ya da dolsyısı ilə 

Axundzadənin şəxsiyyətini açır, onun dinə, çarizmə, cəhalətə, Şərqə və Qərbə 

olan mövqeyini ortaya qoyur.  

 Axundzadənin bədii əsərlərdə Çar Rusiyasına və digər Qərb ölkələrinə olan 

münasibəti də daim fərqlidir. Məsələn Sadiq Şükürovun Ədəbiyyat və incəsənət 

qəzetində çap etdirdiyi ―Yox, Cənab Axundzadə‖ (1988) hekayəsində 

Axundzadə obrazı daha qətiyyətlə həmin kasıb kütlələrin müdafiəsinə qalxan bir 

obrazdır. O, general Baryatiskinin ―Azərbaycanlılar ən çox kimə hörmət 

bəsləyirlər, çara, yoxsa...?‖ sualına xalqın düşüncəsini, mədəni səviyyəsini əks 

etdirən belə bir cavab verir. ―Xeyirxah, humanist xalqın dərdinə qalan adamlara, 

hətta şair və musiqiçilərə də məhəbbət bəsləyirlər‖. Obrazın fikrincə əgər çar 
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xalqa qayğı göstərsə ona da məhəbbət bəsləyərlər. Lakin çarın manifesti (Ölülərə 

azadlıq, dirilərə zindan) bir o qədər humanist səslənmir (3,4-5).  

 Axundzadəni burada olduqca qətiyyətli və cəsur olduğunu görürük. O, 

qorxmadan yüksək rütbəli çar zabitini, hətta çarın özünü və ideologiyasını tənqid 

edir. Lakin, digər bədii əsərlərin və sənədlərin əksəriyyətində onun daha 

ehtiyatlı, edə bildiyini edən, edə bilmədiyini sabaha saxlayan bir şəxs olduğu 

görünür. Burada sənədlər əsasında qələmə alınan Çingiz Hüseynovun ―Fətəli 

Fəthi‖ əsərinin adını çəkmək olar ki, bu əsər müəllifinin Axundzadəni daha 

yaxşı araşdırdığı və real cizgilərlə oxucuya təqdim etdiyi aşikardır.   

 ―Fətəli fəthi‖ əsərində Mirzə Fətəli obrazı nə qədər kamilləşsə də açıq-aşkar 

çara və ya rejimə qarşı çıxa bilmir. Romanın əvvəlində hələ cavan, təcrübəsiz, 

deyilənlə razılaşan, mülayim bir obrazdır, Çara və onun ideologiyasına sadiqdir, 

ancaq obraz oxucunun gözləri qarşısında inkişaf edir, kamilləşir. Obrazın başına 

gələnlər, mütaliəsi, savadlı dost-tanışları, ailə daxili münasibətlər onu 

püxtələşdirir. Əsərin sonunda öz taleyi barədə şikayətlənir, ömrü boyu rejimə 

sadiq olduğu üçün heyfislənir, lakin yenə də ehtiyyatlı davranır. Çarizmə qarşı 

münasibəti də dəyişir. Açıq aşikar rejimə qarşı çıxmasa da görülən işlərə tənqidi 

yanaşır, bəzən elə işlər görür ki, buna nəinki Qafqazda heç Rusiyada da bir 

çoxları cəsarət etmir. Fars dilində yazılan ―Şərq poeması‖ buna bir misaldır (7, 

104).   

   Mütləq şəkildə onu da qeyd etmək lazımdır ki, Sovet dövründə Axundzadə 

obrazının Qərbə-Avropa və Çar Rusiyasına münasibəti sovetin ideologiyana 

uyğunlaşdırılmışdı. Hətta bəzən müəlliflərin Axundzadə obrazını Sovet adamı, 

soveti arzulayan bir obraz kimi qələmə verməsinin də şahidi oluruq. Bu əlbəttə 

başadüşüləndir. Bu əsərlərin çap olunması üçün bunlar olduqca vacib idi. Ancaq 

müstəqillik illərində yazılan əsərlərdə Axundzadənin Sovetə və Avropaya 

münasibəti nisbətən düzgün formada təsvir olunur. Məsələn, Həsən Həsənovun 

―Brüsseldən məktublar‖ əsərində Axundzadənin Avropaya münasibəti belədir: 

―Rəşid Avropaya (Brüsselə) bilik almağa gedir. Əsas odur ki, Avropa həyat 

tərzinə və düşüncəsinə yiyələnə bilsin. Qayıdanda da Vətənə gərəkli bir oğul 

kimi qayıtsın (3, 13)‖. 

 Axundzadə anlayırdı ki, Avropada təhsil alıb qayıdan gənclər Qafqazın 

gələcəyini dəyişə bilər. Bunun üçün təkcə savad da kifayət etmir. Avropa həyat 

tərzi gənclərə öz azadlıqlarını və hüquqlarını qoruma yollarını da öyrədəcək. 

 Əsərdə Mirzə Fətəli obrazı Qərblə Şərqin və onların ortasında mövcud olan 

Qafqazın fərqini də izah edir. ―Şərq həddindən artıq ənənəyə sadiqdir, Avropa 

isə daim axtarışdadır. Qafqaz da bunların arasında özünü axtarır. (3,15) 

Axundzadə Qafqazın özünü tapa bilməsi üçün hər iki tərəfin (Qərbin və Şərqin) 

mədəniyyətini, elmini öyrənməli, təhlil etməli və bunlardan ən uyğununu 

seçməlidir.  

 ―Brüsseldən məktublar‖ əsərində Mirzə Fətəli obrazı Rusiyada və Avropada 

ədəbiyyatın vəziyyətindən söz açır, Şərqlə Qərbin ədəbiyyatını müqayisə edir. 

Obraza görə əsər yazmaq azdır, yazılan əsərlərin oxunması, sevilməsi, 

tamaşalarının təşkil olunması lazımdır. Rusiyada vəziyyət nisbətən yaxşıdır. 

Avropada isə artıq bu iş öz axarındadır. Şərqdə isə vəziyyət heç ürəkaçan deyil. 

 Axundzadə obrazı Şərqdə və Qərbdə dinə olan münasibəti də qarşılaşdırır. 

Obraza görə İslam dinindən üstün din yoxdur. Lakin Qərb ―dinə ağılnan, elmnən 
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yanaşır, islahatlar edir‖, Şərq isə bu haqda ―düşünmək belə istəmir‖. Axundzadə-

yə görə xalq savadlansa dində islahat keçirər və onun təsirini azaldar. Savadlı 

adama din də lazım deyil, elm onu nurlandırar.  

 Mirzə Fətəli obrazı azadlığın yolunu Avropalaşmaqda görür. ―Biz azadlıq 

yoluna Avropadan keçərək müvəffəq ola bilərik. Görünür biz bu yolda birinci 

olduğumuzadan bu yol bizə çətin gəlir. Bəlkə mən də, sən də zamanı tələsdiririk. 

Bəlkə düşündüklərimiz öz zamanında, bəlkə 100 ildən -200 ildən sonra gəlib 

çıxacaq? Əsas odur ki, Avropalaşaraq mənliyimizi itirməyək (3, 72).‖ Obraz 

Avropalaşmaq deyəndə onun elmini, mədəniyyətini, obyektivliyini qəbul 

etməkdən söhbət açır. Azərbaycan xalqı elə bir xalqdır ki, onu İslamdan 

uzaqlaşdırsan mənliyini də unuda bilər. İslam dini saxlanılmalı ancaq islahatlar 

aparılmalıdır. Obraza görə belə olduğu halda xalq öz gələcəyini düzgün qura 

bilər.   

   Avropa müəlliflərinin əsərlərinin rus dilində nəşr olunması və Axund-

zadənin rus dilini bilməsi onu Avropa ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə tanış edir. 

Rus ədəbiyyatı da bu dövrdə inkişaf etməkdə idi. Ancaq çarizmin despot idarə 

etmə sistemi mədəniyyətin, o cümlədən, ədəbiyyatın inkişafına mənfi təsir 

göstərirdi.   

 Azərbaycan daim Qərblə Şərqin arasında keçid rolunu oynayır. Bu təkcə 

coğrafi mənada yox, mədəniyyət üçün də başa düşülə bilər. Azərbaycanda daim 

Qərbə müsbət münasibət mövcud olmuşdur. Bunun səbəbi Qərbin inkişaf etməsi 

və yeniliklərə açıq olmasıdır. Axundzadə obrazının yaradıldığı bədii əsərlərdə 

obrazın qərbə münasibəti, Axundzadənin yaşadığı dövrdə Şərqin ziyalılarının 

qərbə münasibətinin ümumiləşmiş formasıdır. Biz gördük ki, Axundzadənin 

yaşadığı dövrdən asılı olmayaraq əsərlərin yazılma tarixi obrazın münasibətini 

təyin edir. Belə ki, əgər həqiqətən Axundzadə Qərbə-Avropaya yaxşı münasibət 

bəsləmişsə də, əsər sovet ideologiyasına uyğun şəkildə yazılmışdır və obraz 

sovet ideologiyasının daşıyıcısı kimi bəzən Qərbə mənfi münasibət bəsləmişdir.  

 Axundzadə obrazının Qərbin dini düşüncülərinə, mədəni keyfiyyətlərinə, 

ədəbiyyata olan münasibətinə yanaşması da diqqətə laiqdir. Belə ki, o Avropa 

mədəniyyətinin üstün cəhətlərini, apardıqları islahatları alqışlayır. Obraz islam 

dininin də islahata ehtiyac duyduğu qənaətindədir. Obraz fərqli əsərlərdə eyni 

məsələlərə başqa cür yanaşsa da, ümumiyyətlə obrazın Avropa meyilli olduğu 

aşikardır.   
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РЕЗЮМЕ 

ЗАМИН БАБАЗАДЕ 

ОБРАЗ АХУНДЗАДЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА ОТНОШЕНИЯ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА 

В данной статье отношение образа к Западу и Востоку отражено в произведениях 

искусства, в которых был создан образ Ахундзаде. Его отношение к Западу в любом 

вопросе сравнивали с его отношением к Востоку и анализировали образ. Здесь изучается 

отношение Ахундзаде к Западу и Востоку в произведениях искусства, написанных в 

советский период, и отношение Ахундзаде к Западу и Востоку в произведениях, 

написанных в период независимости, а также влияние советской идеологии на нашу 

раскрыта литература того периода. Здесь отмечаются подходы образа Ахундзаде к 

отношению Запада и Востока к религии и литературе. Также, чтобы понять отношение 

образа Ахундзаде к Западу, в статьях МФАхундзаде «О национальных свободах» и «Об 

одном слове» отмечалось отношение Ахундзаде к Западу и Востоку, сравнивалось 

отношение Ахундзаде и его имидж на Запад. Отношение Ахундзаде к проблеме 

европеизации также отражено в статье. 

Поскольку отношение Ахундзаде к Западу в его произведениях разносторонне, 

отличалось и его отношение к царской России и Европе. 

Ключевые слова: М.Ф.Ахундзаде, запад, восток, свобода, религия, Европа, 

фанатизм 

 

SUMMARY 

ZAMIN BABAZADE 

AKHUNDZADE'S IMAGE IN WORKS OF ART RELATIONS WEST AND EAST 

In this article, the attitude of the image to the West and the East is reflected in the works 

of art in which the image of Akhundzadeh was created. His attitude towards the West in any 

issue was compared with his attitude towards the East and the image was analyzed. 

Akhundzadeh's attitude to the West and the East in the works of art written during the Soviet 

period and Akhundzadeh's attitude to the West and the East in the works of art written during the 

independence period are studied here, and the influence of the Soviet ideology on our literature 

of that period is revealed. The approaches of the image of Akhundzadeh to the attitude of the 

West and the East to religion and literature are noted here. Also, in order to understand the 

attitude of Akhundzadeh's image to the West, MFAkhundzadeh's article "On National Freedoms" 

and "On a single word" noted the attitude of the Akhundzadeh to the West and the East, and 

compared the attitude of Akhundzadeh and his image to the West. Akhundzadeh's attitude to the 

issue of Europeanization is also reflected in the article 

As Akhundzadeh's attitude to the West diversified in his works of art, his attitude 

towards Tsarist Russia and Europe was also distinguished. 

Keywords: M.F.Akhundzade, west, east, freedom, religion, Europe, fanaticism 
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                                    NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN DĠLĠNDƏ AFORĠZMLƏR 

 

Nizami Gəncəvi dünya, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında təkcə bədii əsərləri ilə deyil, 

hikmətli, nəsihətamiz kəlamları ilə də məĢhurdur. Ġstər lirik Ģeirlərində, istərsə də poemalarında 

xeyli atalar sözü kimi kəsərli ifadələr iĢlətmiĢdir. ġairin aforizmlərində dərin həyat həqiqətləri, 

əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər, müdriklik, insana məhəbbət və hörmət ifadə olunur. Bu aforizmlər 

yarandığı dövrdəki kimi, indi də tərbiyələndirici mahiyyət daĢıyır. ġərq, eləcə də qərb 

ədəbiyyatına və mədəniyyətinə yaxından bələd olan N.Gəncəvi öz aforizmlərinin çoxunu oxucuya 

yaratdığı əsərlərlə, qəhrəmanlarının dili ilə çatdırmıĢdır.  

Açar sözlər: ədəbiyyat, poema, aforizm, süjet, atalar sözü, hekayə. 

 

  Aforizm ümumiləşmiş fikri dildə dəqiq, yığcam, sərrast ifadə edən, 

müstəqil yaşamaq hüququ qazanmış kəlamdır. Belə kəlamlar üçün dərin məna, 

ifadə gözəlliyi, yüksək bədiilik əsas səciyyəvi xüsusiyyətdir. Aforizmlərdə dərin 

həyat həqiqətləri, əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər, müdriklik ifadə olunur, 

tərbiyələndirici mahiyyət daşıyan məna ön planda durur. Bu cür hikmətamiz 

mənanı böyük şəxsiyyətlər, dövlət xadimləri, ustad sənətkarlar yaradır. 

Azərbaycan, eləcə də dünya ədəbiyyatının görkəmli siması N.Gəncəvi aforizm 

xiridarıdır. 

N.Gəncəvi insan ruhunu gözəl bildiyi üçün rəngarəng klassik qəhrəman 

tipləri yaratmışdır. Həm şərq, həm də qərb mədəniyyətinə yaxından bələd olan 

şair öz hikmətli sözlərinin çoxunu əbədi olaraq dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə 

daxil olan bu qəhrəmanların dili ilə çatdırmışdır. S.Vəhdət, N.Gəncəvinin 

aforizmləri haqqında yazır: ―Nizaminin aforizmləri, onun ağıl və idrak haqqında 

dediyi sözlər orta əsr qaranlıqları içərisindən sönməz günəş kimi dünyaya işıq 

salır‖ (8, s. 3).    

Dahi şairin çox müdrik, humanist, insanpərvər, gözütox, həmçinin də 

yüksək zəka sahibi olması yaratdığı əsərlərdən aydın olur. Nizami əsərlərində 

addımbaşı ibrətamiz kəlama, nəsihətə, aforizmlərə rast gəlinir. Şairdə insana 

məhəbbət, insan mənəviyyatının qüdrətinə inam hissi olduqca güclü olmuşdur.  

N.Gəncəvi həm lirik şeirlər, həm də öz mütərəqqi fikirlərini daha geniş əks 

etdirdiyi poemalar müəllifidir. Müxtəlif mövzularda olan bu poemaları həm də 

bir çox cəhətlər birləşdirir. Dövlətin ədalətlə idarə olunması, şərə, zülmə, 

pisliklərə nifrət, insanın kamilləşməsində məhəbbətin rolu və s. kimi məsələlər 

şairi daim düşündürmüşdür. Belə ki, o, atalar sözü məqamında işlənə biləcək 

ifadələr yaratmış, dünya ədəbiyyatı xəzinəsini bəzəyəcək hikmət dolu kəlamlar 

ərsəyə gətirmişdir. Şair qəhrəmanlarının dilində ictimai, siyasi, əxlaqi normalara 

aid dərin mənalı hikmətli fikirlər işlətmişdir. 

N.Gəncəvinin ictimai-fəlsəfi görüşlərini geniş əks etdirən poeması ―Sirlər 

xəzinəsi‖ bu gün də qiymətli sənət əsəri kimi maraqla oxunmaqdadır. Poemada 

toxunulacaq problemlər çoxdur. Bu əsərdə ictimai ədalət, insan ləyaqətinin 

ucalığı, elmə, sənətə, əməyə hörmət hissi daha qabarıq verilmişdir. Əsərdə 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

144 

ibrətamiz hekayələr insanı düşünməyə, nəticə çıxarmağa vadar edir. Xüsusilə 

hökmdar və xalq münasibətinə diqqət edən şairin insana olan məhəbbəti onun 

humanistliyinin göstəricisidir: 

―Adil olsa, şah əgər, hamı ona baş əyər, 

Bəslər məhəbbətini bütün canlar, könüllər‖ (4, s. 111). 

Yaxud da başqa bir beytdə yazır: 

―Çalış, xəlq üçün qazan asudəlik, səadət,  

Xəlqi döyən, incidən nə qazanıb? Xəcalət‖ (4, s. 97). 

İbrətamiz ifadələrin, aforizmlərin işlədilməsi N.Gəncəvinin əsərlərinin 

çoxunun əsas qayəsini təşkil edən məsələlərdəndir. ―Yeddi gözəl‖ poemasında 

da digərlərində olduğu kimi, xeyli aforizm vardır. 

―Qızılı saymaqla bil ki, səhvin var, 

Dünyanın gözünü ağıl parladar‖ (14, s.59). 

Yaxud da başqa bir beytində oxuyuruq: 

―Torpaqdan yaranan hər qanmaz, alçaq, 

İnsan surətində heyvandır ancaq‖ (14, s.72). 

N.Gəncəvi elmlə məşğul olmağı nəciblik hesab etmiş, biliyə yüksək qiymət 

vermişdir. O, insanları ağıl, elm sahibi olmağa səsləyir: 

―Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar, 

Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxardar. 

Ancaq öyrənməyi ar bilən insan 

Məhrumdur dünyada dünyada bilik almaqdan‖ (5, s.10). 

N.Gəncəvinin yadda qalan aforizmlərindən biri də budur ki, insanın gərək 

zatında da ağıl və nəciblik olsun, əsli cürük, nadan olmasın, çünki nadan insana 

nə qədər nəsihət versən də, fayda verməyəcəkdir: 

―Cütçü saf tum səpsə, torpağa əgər, 

Şübhəsiz, torpaqdan saf tum göyərər‖ (7, s. 176).  

N.Gəncəvi əməyi, zəhməti, zəhmətsevərliyi daim qiymətləndirmişdir. 

Zəhmətin insanı ucaltması onun ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında əsas 

məsələlərdəndir. O, bəzi hekayələrində əmək və əməksevər insanla yanaşı, 

zəhmətin ləzzətini duymayan, onun nə olduğunu bilməyən, dilənməyi 

qazancdan üstün tutan nadan insanları da təsvir etmişdir. Əsərdə şairin atalar 

sözlərinə bənzəyən ifadələri insanı sanki nadanlıq yuxusundan ayıldır, mərifətli 

olmağa, zəhməti qiymətləndirməyə səsləyir. 

―Qaranlıq gecələrdə qatlan zəhmət yükünə, 

Zəhmətin çox olarsa, çatarlar köməyinə. 

Zəhmət əhlindən hər kim gəldi bir yerə çatdı, 

Zəhmət onunçun belə bir məqamı yaratdı‖ (14, s. 49). 

Dahi N.Gəncəvi ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında göstərmişdir ki, həyatı 

gözəlləşdirən, rahat və maraqlı edən insan əməyi insanın özünü də ucaldır, 

şərəfləndirir, məğrurlaşdırır. Yer üzünün, həyatın əşrəfi zəhmətlə, ağılla ucalan 

kamil insandır. N.Gəncəvi kərpickəsənlərin, əkinçilərin, bənnaların, çobanların, 

bağbanların parlaq surətini sevə-sevə yaratmış, onların dili ilə öz oxucusuna 

aforizmlərini çatdırmaq istəmişdir. Şair düşünür ki, insan zəhmətkeş olan hər bir 

canlıdan özü üçün örnək götürməli, ibrət almalıdır. 

―Qafil adam övladı kor deyildirsə, gerçək, 

Arıdan, qarışqadan ibrət götürsün gərək‖ (14, s. 50). 
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N.Gəncəvini aqil, mərifət sahibi insan proiblemi həmişə düşündürmüşdür. 

Şairə görə, aqil insanda təkcə elm olmur, o həm də hünər, cəsarət, mərdanəlik, 

dürüstlük kimi müsbət keyfiyyətləri özündə daşıyan şəxsiyyətdir.  

―Mərdə layiq sifət deyildir, inan, 

Ki, bal oğurlasın bal arısından. 

Gərək cavan mərdi pul aldatmasın, 

İşinə zərrəcə xələl qatmasın‖ (14, s. 39). 

Dahi şair ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında müxtəlif xarakterli insanların 

həyata baxışından, onların mənəvi dünyasından söhbət açmış, əsasən, uşaqların 

təlim-tərbiyəsini, əxlaqi keyfiyyətlərini ön plana çəkmişdir. Nizamiyə görə, 

uşaq bir şəxsiyyət kimi formalaşmalı, pisi yaxşıdan, dostu düşməndən, həqiqəti 

yalandan seçməyi, ―ağılsız dost‖u ilə ―ağıllı düşmən‖i fərqləndirməyi və 

dəyərləndirməyi bacarmalıdır. Humanist düşüncəli dahi şair işlətdiyi aforizmdə 

bunu nəzərimizə çatdırır. 

―Qəm, qüssə gətirsə də, ağıllı düşmən cana, 

Mərifətsiz bir dostdan çox yaxşıdır insana‖ (4, s. 180).  

Şair ―Sirlər xəzinəsi‖ndə düzlük, onun faydaları haqqında yaddaqalan 

aforizmlər yaratmışdır: 

―Düzlüklə qurtularsan hər acıdan, ağrıdan, 

Qoy düzlük səndən olsun, zəfərlərin Tanrıdan‖ (4, s. 170). 

N.Gəncəvinin hikmət dolu kəlamlarında ədəb-ərkan, tərbiyə, nəciblik, 

anaya, ataya, ümumiyyətlə, insana hörmət, başlıca məsələlərdəndir. ―Leyli və 

Məcnun‖da övladına nəsihət verən müdrik atanın aqilanə fikirlərinə rast gəlirik 

ki, bu gün də yazıldığı zamandakı qədər əhəmiyyətlidir: 

―Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as! 

Ata nəsihəti faydasız olmaz‖ (14, s. 124). 

Şair öz qəhrəmanının dili ilə oxucusuna müdrik, aqil atanın öyüd-

nəsihətlərini çatdıır. 

―Uşaqkən əslini sorsalar bir az, 

Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz! 

Elə ki böyüdün, belədir qayda, 

Atanın adından sənə nə fayda? 

Sən, aslanlar kimi keç cəbhələrdən,  

Ancaq hünərinin balası ol sən‖ (14, s.124)! 

N.Gəncəvinin əsərlərinin çoxunda saf məhəbbət təsvir edilmişdir. Onun 

məhəbbət mövzusunda olan ―Xosrov və Şirin‖ əsərini adi sevgi dastanı hesab 

etmək düzgün olmaz. Dövrün ictimai, siyasi problemləri, əxlaqi-etik qaydaları 

poemada əksini tapan məsələlərdəndir. Ölkənin ağıl və ədalətlə idarə olunması, 

qadın ləyaqətinin ucalığı, təmiz əxlaq, insan qüdrətinə inam, sənətə, sənətkara 

hörmət və məhəbbət şairin oxucuya çatdırmaq istədiyi fikirlərdir. Bu əsərdə 

yaratdığı aforizmlər şairin dilində işlənən müdrik kəlamlara bir nümunədir. 

N.Gəncəvi ―Xosrov və Şirin‖ əsərində insanı namərdlə, özündən alçaqla 

qarşı-qarşıya gəlməkdən çəkindirir, işlətdiyi ibrətamiz ifadələrlə bunun mənasız 

cəng olduğunu insanlara demək istəyir.  

―Özündən alçaqla çəkin qovğadan, 

Yıxıb yıxılmaqdan incik olarsan. 

Böyüklə vuruşda insan ad alar, 
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Alçaqla vuruşan özü alçalar. 

Nəhəng vuruşuna dəniz də azdır,  

Xırda balıqların yeri dayazdır (14, s. 37). 

Qadın ləyaqətinin ucalığı, təmiz əxlaq, sənət və sənətkara məhəbbətin əsər 

boyu verildiyi ―Xosrov və Şirin‖ əsərində N.Gəncəvi oxucunu öz sehrli 

misraları ilə düşündürür, əxlaqi-etik qaydalara riayət etməyə, yamanlıqdan, 

yalandan uzaq durmağa çağırır. 

―Qiymətdən salmışdır sözü yalanlar, 

Doğrunu danışan möhtəşəm olar‖ (7, s. 6) 

N.Gəncəvi pis vərdişlərdən uzaq durmağı daim təbliğ etmişdir. Yalanın 

insan həyatını, əxlaqını korlayan bir şey olduğunu nəsihətamiz bir dillə bizlərə 

çatdırır. 

―Doğruluq yaxşıdır, uymayın yada, 

Bircə düzlükdədir nicat dünyada. 

Sağ qulaq düzlükdən eyləsə həzər, 

Bir çox sol qulaqlar çəkəcək zərər‖  (14, s. 113). 

Şair əsər boyu yalanı pisləyir, onun üz qaraldan, başı aşağı edən sayırsa, 

doğrunu isə tərifləyir, döğru sözün, doğru yolun faydasından söhbət açır.   

N.Gəncəvi ―Xosrov və Şirin‖ poemasında məhəbbətin insanı saflaşdıran, 

nəcibləşdirən bir hiss olmasını ustalıqla vermişdir. Bu əsərin də əsas qəhrəmanı-

məğrur şah məhəbbətin gücü ilə, tədricən dəyişir, müsbət xarakterli şəxsiyyət 

səviyyəsinə qədər qalxır. Şair Xosrovla bağlı epizodlarda, dioloqlarda xeyli 

tərbiyələndirici sözlər, misralar işlədir, sanki istəyir ki, qəbahəti olan hər kəs 

şahın getdiyi bu yoldan keçsin, təmizlənsin, ucalsın.  

―Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

Eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin‖ (7,s. 8)? 

Şair yanılmır, eşq, məhəbbət bütün hisslərin alisidir. Ən məkrli, lovğa 

insan belə eşqin gücü ilə saf, təmiz varlığa çevrilə bilər.  

―Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur, 

Ariflər yanında bil, eşq uludur. 

Bu dünya eşqdir, qalan fırıldaq, 

Eşqdən başqa şey bütün oyuncaq. 

Eşqsiz olsaydı xilqətin canı, 

Dirilik sarmazdı böyük cahanı. 

Eşqsiz bir adam bir neydir qırıq, 

Yüz canı olsa da, ölüdür artıq‖ (14, s.100.).  

N.Gəncəvi düşünür ki, sevgi olan yerdə heç bir pis xüsusiyyət ola bilməz. 

Əgər o yerdə dirilik varsa, demək eşq də vardır.    

―Eşq düşsə, daşın qəlbinə əgər,  

Gövhər tək bir məşuq o əldə edər. 

Maqnit olmasaydı eşqin əsiri,  

Özünə çəkməzdi dəmir zənciri. 

Kəhrəbanın eşqə düşməsə canı, 

Öylə axtarmazdı quru samanı‖ (14, s. 101). 

Şairə görə, eşq və qürur bir-birinə ziddir. Təkəbbürlü insan heç vaxt 

qəlbən aşiq ola bilməz: 

―Eşqə könül verən ahu zar elər, 
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Naləsiz aşiqi eşq inkar elər, 

Eşq təkəbbürlə düşməndir hər an, 

Eşqlə oynamaq yamandır, yaman‖ (7. s. 362). 

N.Gəncəvi ―Yeddi gözəl‖ əsərində də  ―Xosrov və Şirin‖də olduğu kimi, 

hökmdar obrazı yaratmış, qadınların vasitəsilə onlara öyüd-nəsihət vermiş, düz 

yola yönəltməyə çalışmışdır. İctimai problemlərə, insan taleyinin təsvirinə geniş 

yer vermiş, öz istək və arzularına uyğun obraz yaratmış, qarşısına çıxardığı 

insanlar, xüsusən qadınlar vasitəsilə onlara dərs vermişdir. N.Gəncəvi 

yaradıcılığında çox zaman xeyir həmişə şər üzərində qələbə çalır. İbrətamiz 

sözün kəsərli olduğunu düşünən şair hesab edir ki, insan pis yoldan qayıda bilər, 

etdiyi qəbahətli işlərdən əl çəkər. Ağıllı insanla yoldaşlığın faydası çox olduğu 

halda, nadanlar bəla gətirər. N.Gəncəviyə görə, insanın digər dəyəri ağlında, 

kamalındadır. Ağıllı adam heç zaman pis söz söyləməz. Onun söylədiyi hər bir 

sözün faydası, mənası vardır. 

―Ağıllı adamla yaşa səlamət 

Nadanın dərmanı törədər illət‖  (7, s. 438) 

N.Gəncəvi əsərlərində işlətdiyi aforizmlər atalar sözləri kimi daim 

oxucunu düşündürür, doğru yol göstərir. Məşhur atalar sözlərinin birində 

deyildiyi məna (―Nə əkərsən, onu da biçərsən‖, yaxud ―başqasına quyu qazan 

özü düşər‖) N.Gəncəvinin də beytlərində öz əksini tapmışdır. O, insanları həyat 

hadisələrindən ibrət almağa səsləyir. Şair aforizmlər vasitəsilə bir daha 

oxucusunu inandırır ki, hər kəs bu dünyada əməlinin bəhrəsi ilə qarşılaşacaq.  

―Eşitməmişsənmi bu məşhur sözü: 

―Hər kim quyu qazsa, düşəcək özü‖ (7, s. 471) 

Bildiyimiz kimi, N.Gəncəvi yaradıcılığının əzəmətli yekunu 

―İskəndərnamə‖ poemasıdır. Dahi şair bu əsərində həyatı boyu arzuladığı, 

görmək istədiyi ideal cəmiyyət təsvir etmişdir. Bu əsərdə müxtəlif təbəqədən 

olan, müxtəlif düşüncə sahibləri təsvir edilmiş, bir-birini təkrar etməyən, 

davranış və əməlləri, həyata baxışları ilə fərqlənən insan obrazları yaradılmışdır. 

Əsərlərinin çoxunda olduğu kimi, burada da daha çox diqqəti cəlb edən 

hökmdar obrazlarıdır. N.Gəncəvi hökmdarlara ünvanladığı fikirlərini böyük 

ustalıqla çatdıra bilmiş, öyüd-nəsihətlərdən məharətlə istifadə etmişdir. Onlara 

alimlərlə yoldaş olmağı, daim bilik qazanmağı tövsiyə edir.  

―Şahın məclisində gərək hər zaman 

Ola alimlərə əbədi məkan. 

Şah yeyib-yatmağa meyl etməyərək,  

Bilik toplamağa çalışsın gərək‖ (14, s. 174). 

Dahi şair  şahlara, yüksək rütbə sahiblərinə də xatırladır. ―İsgəndərnamə‖də 

də xalqa əziyyət verən hökmdara onu gözləyən aqibət xatırladılır: 

―Şah xalqla edərsə dəva-ədavət, 

Xalq şaha qələbə çalar nəhayət‖ (14, s. 174). 

N.Gəncəvinin fikrincə, şah ayıq-sayıq olmalı, daim millətini düşünməlidir: 

―İş vaxtı həmişə şah oyaq olar, 

Çünki yatmışları məhv edər rüzgar‖ (14, s. 174). 

Görkəmli filosof Məhəmmədtəqi Cəfəri Nizami Gəncəvi düşüncələrinə 

münasibət bildirmiş, şairin dahiyanə fikirlərinin mənasını şərh etmişdir. O qeyd 

edir ki, ideal şair üçün üç şərt əsasdır: iman, saleh və bəyənilmiş əməl, daim 
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Allahı yad etmək. M.Cəfəri yazır: ―Bu iki şərtə əsaslanan şair dahilik dərəcəsinə 

çatır və onun şeirlərində hikmətli sözlər özünü büruzə verməyə başlayır. 

Üçüncü şərtin faydası odur ki, şair daim fenomenlərin və predmetlərin 

yaradıcısının Allah olduğunu başa düşür. Allah onlarla və bizlə o həqiqətlər 

arasındakı münasibətlərə nəzarət edir‖. Alim kitabında xeyli sayda 

minacatlardan parçalar vermiş, onlardakı hikmət dolu məqamları açıb 

göstərmişdir. M.Cəfərinin də yazdığı kimi, bu minacatlar da əxlaq, hikmət, 

ürfan və s. sahələrə aid aforizmlərlə doludur.   

N.Gəncəvinin vətənə, xalqa xidmət, xeyirxahlıq, sülh, müharibə, ədalət, 

zülm, dostluq, sədaqət, məhəbbət, zəhmət və s. kimi məsələlər haqqında dediyi 

aforizmlər daim oxucuları düşündürəcək, Azərbaycan ədəbiyyatının inciləri 

sırasında öz əhəmiyyəti ilə seçiləcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ХУРАМАН ГАДЖИЗАДЕ  

АФОРИЗМЫ В А ЯЗЫКЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

Низами Гянджеви известен в мире и в Азербайджанской литературе не только 

своими произведениями искусства, но и своими мудрыми и поучительными словами. Он 

использовал множество выражений, таких как пословицы, как в своих лирических 

стихотворениях, так и в своих поемах. Афоризмы поэта выражают глубокие жизненные 

истины, нравственные и воспитательные мысли, мудрость, любовь и уважение к людям. 

Эти афоризмы столь же поучительны, как и тогда. Н.Гянджеви хорошо знакомый с 

восточной и западной литературой и культурой, передал читателю большинство своих 

афоризмов в написанных им произведениях языком своих героев. 

Ключевые слова: литература, поэма, афоризм, сюжет, пословица, рассказ.  

 

SUMMARY 

KHURAMAN HACIZADA  

APHORISMS IN NIZAMI GANJAVI’S LANGUAGE 

Nizami Ganjavi is famous in the world and Azerbaijani literature not only for his fictional 

works, but also for his words full of wisdom and exhortation. He was the son of a prominent 
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Azerbaijani composer. He used many expressive combinations like  proverbs both in his poems, 

and lyrics verce. The  aphorisms of the poet  express deep truths of life, moral and educational 

thoughts, wisdom, love and respect for a person.  These aphorisms are as educative as they  

were in the period of their creation.  N. Ganjavi, who is well acquainted with Eastern and 

Western literature and culture, conveyed many of his aphorisms to the reader with his works and 

the language of his heroes.   

Key words: literature, poem, aphorism, plot, proverb, story. 
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UOT 82(91)                                                                                                  GÜNEL SƏFƏROVA 
                                         Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

                                          

ƏDĠBÜL-MƏMALĠK ( CƏFƏR RƏMZĠ ĠSMAYILZADƏ TƏDQĠQATI ƏSASINDA) 

          

Məqalədə ədəbiyyatĢünas Cəfər Rəmzi Ġsmayılzadənin iran Ģairi Məhəmməd Sadıq 

Fərahani Qaimməqam- Ədibül-Məmalik haqqında yazdığı  "Adibul-Məmalik" və "Adibul-

Məmalik və tənqidi Ģeirlər" adlı məqalələri nəzərdən keçirilib.  Bunun üçün Cəfər Rəmzinin Ģəxsi 

arxivində toplanmıĢ 40 səhifəlik "Adibul-Məmalik" və 13 səhifəlik "Adibul-Mamalik və tənqidi 

Ģeirlər"  adlı məqalələri tədqiqat obyekti kimi seçilmiĢdir. 

19-cu əsrin sonu-20 - ci əsrin əvvəllərində mütərəqqi fars poeziyasının inkiĢafında xüsusi 

rol oynamıĢ insanlardan biri Məhəmməd Sadıq Fərahani Qaimmaqam-Ədibül-Məmalik 

haqqında Cəfər Rəmzi Ġsmayılzadənin yazdığı bu məqalələrə nəzər salarkən aydın olur ki, o, 

klassik ġərq və Ġran ədəbiyyatına yaxĢı bələd olmuĢ, faktlarla iĢləməyi sevən yaxĢı məlumatlı 

tədqiqatçı idi. Hər iki məqalə Ġran Ģairinin  

Açar sözlər: fars, alim, məqalə, Ģair, Ģeir, mənbə. 
 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşamış Məhəmməd Sadıq Fəra-

hani Qaimməqam- Ədibül-Məmalik mütərəqqi fars şeirinin inkişafında mühüm 

rol oynamış şəxsiyyətlərdən biridir. Onun yaradıcılığını Avropa, İran, Sovet 

ittifaqının alimləri yüksək dəyərləndirmişlər. 

Cəfər Rəmzi İsmayılzadə ictimai-siyasi, pedaqoji və jurnalistlik fəaliyyəti 

ilə məşğul olan, vətənpərvərlik ruhunda şeirlər yazan, tərcümələr edən Ədibül-

Məmalik haqqında iki elmi əsər yazmışdır. Hər iki əsər ədəbiyyatşünas alimin 

arxivində mühafizə olunur. 

Onun 30 mənbə əsasında yazdığı 40 səhifəlik ―Ədibül-Məmalik‖ adlı 

oçerkini İran şairi haqqında Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yazılmış ilk 

tədqiqat əsəri hesab edə bilərik. Oçerkdən də bəlli olduğu kimi, müəllif bu əsəri 

yazarkən İran alimi Vəhid Dəstgərdi, Zəbiulla Səfa, Məhəmməd İsaq, ingilis 

iranşünas alimi Eduard Braun, rus alimləri K. Çaykin, İ. Braginski, Azərbaycan 

şərqşünası B.Hüseynov və başqalarının əsərlərindən faydalanmışdır. 

Belə ki, Iran alimlərindən Vəhid Dəstgərdi Ədibül-Məmalikdən ―istisnasız 

olaraq müasirlərinin hamısından irəli‖ (5), Doktor Zəbihulla Səfa ―Müasir İranın 

böyük şairi‖(3,249), Məhəmməd İshaq ―Əsrin böyük şairi‖  (10, 49) deyə bəhs 

etmişlər. 

İngilis iranşünas alim Eduard Braun onun barəsində ―Suzanidən sonra 

həcvdə heç kəs Ədibül-Məmalikə çatmamışdır‖  (4) deyirdisə, Sovet Şərqşünas 

alimi R.Çaykin də onu , ―son əsrlərin fars ədəbiyyatı tarixində fövqəladə yer 

tutan şair adlandırır‖ (2, 26). Sovet iranşünas alimlərindən Braginski, 

D.Komissarov onu ―vətənpərvər, humanist və internasionalist Ədibül-Məmalik‖ 

kimi sözlərlə xatırladırlar. (1 ,81) 

Cəfər Rəmzi məqalədə Ədibül-Məmalikin nəsil şəcərəsi, yaşam tərzi, 

yaradıcılıq yolu haqqında şairin öz sözlərindən geniş şəkildə istifadə etməklə 

müfəssəl məlumat vermişdir. 

Şair əsl adı, ləqəbi, ata, baba və nənəsinin kimliyi barədə qeyd edir: 

―Küniyyəm 1308 hicri qəməri /1890/91/ ilində, on yaşında çiçək 

xəstəliyindən vəfat edən İsa adlı oğlunun adı ilə əlaqədar Əbu İsadır. Adım 
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Məhəmməd Sadıqdır. Ləqəbim əvvəl Əmirüş-Şüəra, indi Ədibül-Məmalikdir. 

Atam Hacı Mirzə Hüseyn, babam Mirzə Sadıq, o da Mühit təxəllüslü Mirzə 

Məsumun oğludur. Mirzə Məsum Qacarlar səltənətinin əvvəllərində məşhur 

ədiblərdən olmuşdur. Onun haqqında Fazil xan Gərrusinin /Əncüməni-Xaqan/, 

Mirzə Tahir Dibaçənigarın /Gənci-Şayegan/ əsərlərində müxtəsərən danışılır, 

şirin şeirlərində də qeyd olunur. O, Məhəmməd şahın vəziri Mirzə Əbül-Qasım 

Qaimməqamın qardaşıdır. Atamın anası /nənəm/ da Mirzə Əbül-qasım 

Qaimməqamın qızıdır. Mirzə Əbül-Qasım XIII hicri qəməri /XIX miladi/ əsrin 

böyük vəzir və alimlərindən sayılır... (8,1-2). 

Cəfər Rəmzi Fərahaninin ailəsi, ləqəbləri barədə məlumatı onun doğma 

qardaşı Ağa Seyyid Əli Əsgərin sözləri ilə bu şəkildə təqdim edir: 

―Mirzə Sadıq xan Ədibül-Məmalik Əmiri təxəllüs 1297 hicri-qəməridə 

məcburən İsfahana səfər etdi. Bir müddət Sarimüd-Dövlənin nadimi oldu. 1298-

ci ildə Həsən xan Fərahaninin qızı ilə evləndi. Ondan üç qızı, bir oğlu oldu. 

Hamısı vəfat etdilər. 1302-ci ildə başqa biri ilə evləndi Ondan da bi qızı oldu. O, 

qızı Xorasanın Naibü-Tovliyyəyə ərə verdi. O da iyirmi yaşında vəfat etdi. 1305-

ci hicri-qəməridə Mirzə Əli Əsgər xan Atabəy onu Quma işə göndərdi. Qumun 

son səhnəsinin dörd bab şeirləri onun əsərləridir. Sonra Ətəbata səfər etdi. İki il 

orada yaşadı. Ondan sonra da Əmiri-Nizam ilə Təbrizə getdi. Orada 

Müzəffərəddin şahın yanında hörmətə layiq olub, Əmirüş-Şüəra ləqəbi alır. 

Bundan sonra o, Əmiri təxəllüsünü qəbul edir‖. (8,2) 

Məqalədən öyrənirik ki, Fərahani Əraqın ―Kazran‖ kəndində anadan 

olmuş, ibtidai təhsilini də orada almış, 14 yaşında atası vəfat etdikdən sonra 

Tehrana, oradan da dövrünün mütərəqqi simalarından Hüseynqulu xan Gərrusi- 

Əmir-Nizamla Təbrizə gələrək onun köməyi ilə vəliəhd Müzəffəriddin Mirzənin 

sarayında görkəmli şairlərdən olur. Əvvəllər ―Pərvanə‖ təxəllüsü ilə şeirlər 

yazan şair burada ―Əmirüş-şüəra‖ fəxri adını alıb ―Əmiri‖ təxəllüsünü qəbul 

etmişdir. 

Müəllif şairin həyatının Təbriz, Bakı dövrü üzərində xüsusilə dayanır, 

onun 1905-ci ildə Bakıya gələrək burada nəşr olunan ―İrşad‖ qəzetinin fars 

şöbəsinə rəhbərlik etdiyi, başqa dövrü mətbuatda da şeirlərilə iştirak etdiyi 

haqqında yazır. 

―Həyat‖ qəzetində Fərahani haqqında yazılmışdır: ―İki-üç gün əqdəm 

qəlbimizə bir sürür, bir nəşə gəldi... bu vücud Məhəmməd Sadıq əl-hüseyni əl 

Fərahani idi. Bu zat Tehranda ―Ədəb‖ cəridəyi-möhtərəməsinin sahibi-imtiyaz 

və baş mühərriri olub, az bir müddət imtidad edən söhbətləri əsasında fəzl və 

kəmalları ilə bizi feyzyab etdikləri kibi atidə dərc olunan şeiri-bəliğləri ilə də 

bizi nəhayət dərəcədə fərəhnak və dilşad buyurdular‖. (6, 2-3) 

C.Rəmzi poliqlot şairin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib  yazır: 

―Əvvəllər ―Pərvanə‖, sonradan ―Əmirüş-Şüəra‖, daha sonra ―Ədibül-Məmalik‖ 

təxəllüsləri ilə xeyli müddət yazıb yaradan Məhəmməd Sadiq Ədibül-Məmalik 

Fərahani qaim-Məqam yeni fars ədəbiyyatı və şeirinin meydana çıxması və 

billurlaşması prosesində mühüm rol oynamışdır. Onun yaradıcılıq sahəsi geniş 

və çoxcəhətlidir. O, fitri istedadı və mükəmməl təhsili sayəsində  kəskin qələmə 

malik idi. Fars, ərəb, rus, kəldani, türk, pəhləvi dillərini bilən, fransız və 

ingiliscədən bəhrələnən şair ədəbiyyat, tarix elmlərinə də yiyələnmişdi.‖ (8,7) 
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Məqalədən eyni zamanda öyrənirik ki, Ədibül-Məmalik şeirlərini həm 

fars, həm də ərəbcə, əruzun müxtəlif bəhrlərində yazmış, qələmini klassik 

ədəbiyyatın qəsidə, qitə, qəzəl, rübai, mərsiyə, tərkibbənd, tərcibənd, həcv, 

təqriz, maddeyi-tarix, müsəmmət, nət, zittü ziba, təmsil, dü beyt, mütayibə, 

fükahi və s. kimi janrlarında sınamış, gözəl örnəklər ərsəyə gətirmişdir. 

Müəllif şairin tərcüməçilik fəaliyyətini də nəzərə çatdırmış, divanında 

ərəbcədən tərcümə olunan qitəni buna nümunə olaraq göstərmişdir. 

―O, sələfləri ilə xələfləri arasında heç bir tufanla zədələnməyən bir körpü 

yaratdı‖  (8, 12) deyən C.Rəmzi şairin əsas tənqid hədəflərini qeyd edir: ―Şairin 

ən çox tənqid etdiyi ləyaqətsiz, öz cibini güdən, rüşvətxor, yaltaq, məmləkəti 

soymağa, talan etməyə gələn xaricilərə nökərçilik edən, pul üçün namusundan 

keçən, vətəni hərraca qoyan, utanmaz, həyasız, tərəfsiz, alçaq dövlət başçılarıdır. 

Onlar xalq üçün bir iş görmədikləri bir tərəfə dursun, tarix boyu ağır 

zəhmətkeşlərlə toplanıb, bu vaxta qədər qorunan xalqın sərvətini də dağıdırlar, 

tarac edirlər.‖ (8,14-15) 

 Ədibül-Məmaliki xalqa bağlı, onun arzu və ehtiyaclarını dərindən bilən 

şair hesab edən, onun Mirzə ələkbər Sabir satirası ilə yaxından səsləşən kəskin 

satirik əsərlər yazdığını qeyd edən C. Rəmzi şairin yaradıcılığını 1870-1903 

;1904-1911 və 1912-1917-ci illəri əhatə etməklə üç dövrə bölür, hər dövr 

haqqında məlumat verir.  

Birinci dövr şairin yaradıcılığının ən uzun dövrü olmaqla, 1870-1903-cü 

illəri əhatə edir. Müəllif şairin bu dövrdə yazdığı şeirlərdə ictimai motivli kəskin 

tənqidlər olmadığını, yaradıcılığının əsasən Allaha, peyğəmbərə, imamlara, 

şahlara və digər məşhur şəxslərə, dövlət xadimlərinə ünvanlanmış mədhiyyə, 

qəsidə, qitə və rübailərdən ibarət olduğunu vurğulayır.  

1904-1911-ci illəri əhatə edən ikinci dövrü C.Rəmzi şairin yaradıcılığının 

parlaq dövrü hesab edir, bu şeirlərin ictimai motivlərlə zəngin olduğunu bildirir. 

―Şairin qələmi süngünü xatırladır, sözləri gülləni‖ deyən müəllif kəskin 

tənqidlərinə görə onu şairlər arasında zirvə hesab edir. 

Şairin şeirlərində ölkənin həm daxili, həm də xarici düşmənləri tənqid 

olunurlar. C.Rəmzi onun fars dilində olan təmsilini nümunə gətirməklə, 

tərcüməsini də vermişdir: 

Pəhləvan öz oğluna nə gözəl demişdir: 

Ey İran torpağının cəngavərləri, ayıq olun,  

Sərxoş şir kimi /düşmənin üstünə / qəflətən atılın 

Düşmən qalibiyyətlə bizi tarac etdi, 

Onların səsindən günümüz qaraldı / (8, 31) 

Şairin digər şeirlərini də təhlil edən müəllif belə qənaətə gəlir ki, 

Ədibül-Məmalikdə olan belə açıq, ifşaedici tənqidi o dövrün digər şairlərində 

görmək mümkün deyil. Şairin yaşadığı dövlətdə xalqın halına yanan bircə nəfər 

təmiz şəxs yoxdur, hamısı kənar olunmalıdır (8,34). 

Üçüncü dövr 1912-1917-ci illəri əhatə edir. Bu dövrdə məşrutədən vətənin 

və xalqın xeyrinə çox şey gozləyən şair Məşrutə hərəkatını təbliğ edən şeirlər 

yazmaqla xalqı ruhlandırmağa çalışırdı. Lakin çox keçmir ki, şair hərəkatın 

həqiqi tərəfdarlarının asıldığını, siyasi partiya başçılarının, milli məclis 

nümayəndələrinin xarici və daxili düşmənlərin təsiri altına düşdüyünü görüb 

bədbinləşir, yalançı məşrutəçiləri tənqid edən şeirlər yazır. 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

Tədqiqatçı sonda belə qənaətə gəlir ki: ―Ədibül-Məmalik şeiri 

saflaşdırmağa, xalqa yaxınlaşdırmağa çalışan xalqın arzularını tərənnüm edən ilk 

şairlərdəndir. O, ədəbiyyata- şeirə yeni yeni sözlər gətirdi, xalqın anlayacağı 

dildə yazdı. Lakin şeiri xalqın danışıq dilinə çevirmədi. O, folklordan və xalqın 

canlı dilindən, mütərəqqi ənənələrdən yaradıcı şəkildə istifadə edib şeirlərini 

yazdı. Onun şeirləri həm mətbuatla yayılıb dillər əzbəri olub folklorlaşırdı, həm 

də əl yazması şəklində əldən-ələ gəzirdi‖(8,36) 

C.Rəmzinin Ədibül-Məmalik haqqında ikinci məqaləsi ―Ədibül-Məmalük 

və tənqidi şeirləri‖ adlanır. Müəllif 13 səhifədən ibarət bu məqaləni şairin satirik 

əsərlərinin tənqidinə həsr etmişdir. Məqalə 20 Azərbaycan, fars və rusdilli 

mənbə əsasında yazılmışdır. 

Müəllif bu məqalənin də giriş hissəsində şair haqqında İran, Avropa və 

Sovet İttifaqının alimlərinin söylədiyi fikirlərdən sitat gətirmiş, şairin həyatı, 

pedaqoji və publisistik fəaliyyəti barədə məlumat vermişdir. Daha sonra C. 

Rəmzi şairi satirik əsərlərə müraciət etməyə vadar edən tarixi şərait barədə bəhs 

etmişdir. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində mövcud olan feodal hərc-

mərcliklərini, zəhmətkeş xalqın acınacaqlı vəziyyətini tərənnüm və tənqid edən, 

zülmü, geriliyi aradan qaldırmağın əsas yolunu xalqın maariflənməsində görən 

Ədibül-Məmalik haqqında müəllif yazır: ― Ədibül-Məmalik Məşrutə inqilabını 

böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayan şairlərdən biri, daha doğrusu birincilərindən 

idi. O, xalq arzularının carçısı, azadlıq ideyalarının pərəstişkarı olmuş və onları 

bütün ömrü boyu təbliğ etmişdir.‖ (9, 7) O, ―yeni fars poeziyasının əsasını qoyan 

fars şairlərindən biri hesab olunmalıdır.‖ (9, 7) 

C.Rəmzi şairin ədalətsizliyə, insafsızlığa yol açan qazi və ədliyyə işçilərini 

tənqid edən farsca şeirindən nümunə verməklə dilimizə tərcüməsini də qeyd 

etmişdir: 

―Bu alçaq qaziləri allah, hədsiz nifrətə mübtəla etsin. Səmanın damını 

ucaldan allah, ədliyyə sarayının sütununu dağıtsın‖ (9, 7-8) 

Cəfər Rəmzi ―O məşrutə inqilabını ürək çırpıntıları ilə qarşılayan, ondan 

ümid gözləyən şairlərdən biri idi. O gözləyirdi ki, bu inqilab uzun vaxtlardan 

bəri xalqın sinəsində olan yaralara dərman edəcəkdir.‖ deyərək şairin Tehranın 

məşrutəçilər tərəfindən ikinci dəfə alınması və Məhəmmədəli Mirzənin 

çıxarılması münasibətilə yazdığı şeirdən nümunə gətirməklə şeirin Azərbaycan 

dilinə tərcüməsini də qeyd etmişdir. 

―Gəl ki, İran milləti öz hüququnu aldı. Dada çatan çoban qurdun 

cəngəlindən qoyunu aldı. Divanın qazısı eyvana çıxdı. Eyidal irəlidə tutuldu. 

(9,11) 

Müəllif şair haqqında fikirlərini məqalənin sonunda belə yekunlaşdırır: 

―Şairin əsərləri- tənqidləri ictimai motivlərlə zəngindir. Tənqidləri qüvvətlidir. 

Hədəfi cəmiyyəti çürüdən keçmişin qalıqları və mədəniyyətlə araya çıxan 

əngəllərdir: nadanlıq, ikiüzlülük, yoxsulluq, rüşvət və s. Əngəllərin ən ağırı 

xürafat olduğu üçün, şair onun mübəlliğləri ilə daha kəskin mübarizə aparmışdır. 

O, bunları ifşa edib xalqa tanıtdırır‖  (9, 11) 

Cəfər Rəmzi İsmayılzadənin XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində 

mütərəqqi fars şeirinin inkişafında xüsusi rol oynamış şəxslərdən biri olan 

Məhəmməd Sadıq Fərahani Qaimməqam- Ədibül-Məmalik haqqında yazdığı bu 
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məqalələrini nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, o,  fars dilini mükəmməl bilən, 

klassik Şərq və İran ədəbiyyatına dərindən bələd olan və faktlarla işləməyi sevən  

bir tədqiqatçı olmuşdur. Hər iki məqalə İran şairi haqqında  Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığında yazılmış ilk tədqiqatlardan biri kimi qiymətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ САФАРОВА  

АДИБУЛ-МАМАЛИК (НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЖАФАРА РАМЗИ 

ИСМАИЛЗАДЕ) 

В статье рассматриваются статьи литературоведа Джафара Рамзи Исмаилзаде об 

иранском поэте Мохаммад Садык Фарахани Каиммагам-Адибул-Мамалик под названиями 

«Адибул-Мамалик» и «Адибул-Мамалук и критические стихи». Для этого в качестве 

объекта исследования были выбраны 40-страничные статьи «Адибул-Мамалик» и 13-

страничные «Адибул-Мамалик и критические стихотворения», собранные в личном 

архиве Джафара Рамзи. 

Рассматривая на эти статьи, написанные Джафаром Рамзи Исмаилзаде о 

Мохаммаде Садике Фарахани Каиммагам-Адибул-Мамалике, одном из людей, сыгравших 

особую роль в развитии прогрессивной персидской поэзии в конце 19 - начале 20 веков, 

становится ясно, что он хорошо разбирался в классической восточной и иранской 

литературе. был хорошо информированным исследователем, любившим работать с 

фактами. Обе статьи ценны как одно из первых исследований иранского поэта в 

азербайджанской литературоведении. 

Ключевое словa: Персидский, ученый, статья, поэт, стихотворение, источник. 

 

SUMMARY 

GUNEL SAFAROVA  

ADIBUL-MAMALIK (BASED ON JAFAR RAMZI ISMAYILZADE’S RESEARCH) 

In the article it has been talking literary scholar Jafar Ramzi İsmayilzadeh's articles 

entitled "Adibul-Mamalik" and "Adibul-Mamaluk and his critical poems" about the Iranian poet 

Mohammad Sadiq Farahani Qaimmagam-Adibul-Mamalik. For this purpose, Jafar Ramzi's 

articles gathered at his personal archive as "Adibul-Mamalik", "Adibul-Mamalik and his critical 

poems" has been selected object of research. 

When reviewing Jafar Ramzi Ismayilzadeh‘s these articles about Mohammad Sadiq 

Farakhani Kaimmagam-Adibul-Mamalik, one of the people who played a special role in the 

development of progressive Persian poetry in the late 19th - early 20th centuries, it becomes 

clear that he was a researcher who was perfect in Persian and was deeply familiar with classical 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

East and Persian literature and liked to work with facts. Both articles are valuable as one of the 

first studies of the Iranian poet in Azerbaijani literary criticism. 

Key words: Persian, scientist , article, poet, poem, source. 
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ĠNGĠLĠS VƏ AZƏBAYCAN DĠLLƏRĠNDƏ  LEKSĠK ALTERNATĠVLĠ ÜSLUB 

VASĠTƏLƏRĠ 

 

Məqalədə parafraz və evfemizm vasitəsilə həyata keçirilən leksik alternativlərlə üslub 

üsulları araĢdırılır. Bu üslub üsulları biz digər söz və söz birləĢmələri vasitəsilə eyni məna ifadə 

etmək istədiyimiz zaman istifadə olunur. Parafraz da sirkumlokusiya kimi tanınır. Parafraz iki 

növ - məntiqi və mücərrəd kimi təsnif edilir.  Sözlər burada adətən sinonim olan nisbətən uzun 

sözlər qrupu ilə ifadə edilir. Tədqiqatın məqsədi parafraz və evfemizm arasındakı fərqləri 

aydınlaĢdırmaqdır. Onların arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, euphemism dilin müxtəlif 

sosial sahələrində istifadə olunan sözlərin kəskinliyini azaltmaq üçün istifadə olunur. 

Euphemism ölüm, seks, ifrazat, əlillik  kimi tabu edilmiĢ sözlərin nəzakətli ifadəsidir. 

Açar sözlər: parafraza, evfimizm, leksik alternativlər, üslubi vasitə, sözçülük 

 

Leksik alternativli üslub vasitələri sözçülük kimi də qələmə vermək olar. 

Çünki burada əsas qayə sözdən söz yaratmaqdır ki, burada əsasən bir sözdən bir 

neçə söz tərkibli ifadələr yaranır. Bir söz və ya söz birləşməsi digər bir söz və ya 

ifadə ilə əvəz olunur. Bir söz və ya söz birləşməsinin mənasının alternativ olaraq 

sinonim və ya yaxın mənalı sözlərlə ifadəsi məqalənin tədqiqat obyektidir.  

Hər hansısa söz və ya söz birləşməsi nisbətən uzun ifadələrlə və ya söz 

birləşmələri ilə əvəz olunduqda bu parafraza adlanır. Müəyyən mənada onlar 

sinonimik ifadələr də hesab oluna bilər. Dildə bəzi ənənəvi parafrazalar 

mövcuddur ki, onlar üslubi vasitə hesab oluna bilməz, onlar sadəcə ifadə vasitəsi 

sayılır. Çünki onların bəziləri həqiqi, digərləri isə məcazi mənada  işlənirlər. 

Həqiqi mənada işləndikdə bu ifadə vasitəsi, məcazi mənada işlənərkən isə bu 

üslub vasitəsi sayılır. Məsələn, ingilis dilində the play of swords-qılınc oyunu  

həmin dildə battle-döyüş sözünü əvəz edir. (3) 

Yuxarıdakı misaldan göründüyü kimi söz birləşməsində məcazilik olma-

dığına görə bu sadəcə ifadə vasitəsidir.  

Ənənəvi parafrazalar nəzmin çox önəmli bir ünsürüdür. İddia oluna bilər 

ki, parafraza ismin yenidən adlandırılmasıdır. Üslubi parafraza məntiqi və 

məcazi olmaqla 2 qrupa ayrılır. Məsələn, ingilis dilində instruments of 

destruction- dağıtma aləti söz birləşməsi pistol-tapança sözünün çox məntiqli və 

məharətli  bir ifadəsidir. 

 Digər bir misalı isə  məcazi parafrazaya çəkmək olar. Məsələn, ingilis 

dilində the puncual servant of all work-bütün işlənir dəqiq qulluqçusu söz 

birləşməsi the Sun-günəş sözünü əvəz edir. Biz burada metaforanın bir qolu olan 

personifikasiya-şəxsləndirmə də görə bilərik. Çünki burada təbiət ünsürü olan 

günəş  insanı və onun dəqiqlik xüsusiyyətini özündə təcəllə edir. 

Parafraza  son vaxtlar plagiarizm və əsl müəllifliyi ayırd etməkdə çətinlik 

yaradan bir terminə çevrilib (1, s. 257). Başqalarının məqalələrində və ya 

əsərlərində sözləri və cümlələri çevirərək öz sözləri ilə izah etməyə çalışan 

müəlliflər son vaxtlar çoxalıb. 
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Digər bir oxşar üslub vasitəsi isə evfimizmdir. Əvəzçilik xüsusiyyətinə 

malik evfimizm kobud və vulqar sözlərin daha yumşaq və mədəni şəkildə 

ifadəsidir. Belə qeyd etmək mümkündür ki, evfimizmlər mülayim effekt 

yaratmaq üçün işlədilən sinonimlərdir. Evfimizmlər istifadə dairəsinə görə  bir 

sıra sahələrdə işlənə bilər ki, bunlara da dini, mənəvi, tibbi, siyasi və s. 

evfimizlər daxildir. Evfimizm tabu mövzular olan əlilliyin, cinsiyyətin, ifrazatın 

və ölümlə əlaqədar sözlərin daha nəzakətli formada ifadəsidir (2). Məsələn, 

ingilis dilində die-ölmək sözünü bir çox söz birləşmələri əvəz edir. Lakin bu o 

demək deyil ki, ölmək sözünü əvəz edən bütün ifadələr evfimizmdir. Onların 

bəziləri evfimizm olsalar da, bir neçəsində yumşaldılma və ya incələşdirmə 

sezilmir. Bu səbəbdən onlar parafraza hesab olunmalıdır. Bəzilərində nəinki 

mədəniləşmə, hətta vulqarlaşma və ya kobudlaşma görünür ki, buna da praktiki 

və nəzəri olaraq  yeni bir ad vermək lazımdır. Məsələn, die-ölmək sözünün 

alternativi yumşaldılaraq  to pass away-dünyasını dəyişmək, to be no more- artıq 

olmamaq, to join the great majority-haqqa qovuşmaq, to breathe one‘s last-son 

nəfəsini vermək kimi  mənalandırılsalar da bəzi sözlərdə yumşaldılma hiss 

olunmur. Bu qəbildən olan alternativlər parafraza sayılır. Məsələn, to go west-

qərbə getmək, to kick the bucket- ölmək (hərfi tərcümədə verdəyə təpik vurmaq 

deməkdir) parafrazalar hesab olunmalıdır. Bu sözlərin evfimizm kimi təsnif 

oluna bilməməsinin səbəbi bəlkə də hər kəs tərəfindən ilk eşidildikdə başa 

düşülməyən idiom olmaları və məcazi mənada işlənmələrindədir.  

Bütün bunlara baxmayaraq ölmək sözünün mənasının bir neçə kobud sözlə 

ifadəsi də mümkündür. Məsələn, to go to hell- cəhənnəmə getmək, pass on-

gorbagor olmaq, peg out-gəbərmək və s. Adlarından da göründüyü kimi yu-

xarıda çəkilən misallarda vulqarizm deyil, sadəcə kobudluq hiss olunur. Hərçənd 

ölmək sözünü dildə  əvəz edə bilən bəzi vulqar ifadələr də mövcuddur ki, onlara 

misal gətirmək elmi etikadan uzaq olduğuna görə məqsədəuyğun deyil.  

Bəzən dildə vulqarizmlərin də yumşaldlmasının şahidi ola bilərik. 

Məsələn, ingilis dilində whore-əxlaqsız qadın sözü common woman-ümumi 

qadın söz birləşməsi ilə əvəz oluna bilər. Bunu bəzən yellow ticket-sarı bilet söz 

birləşməsi ilə də ifadə etmək olar. Növbəti bir misalı ingilis dilində bastard-

haramzadə sözü üçün çəkmək olar. Bu söz ingilis dilində love child-sevgi uşağı 

və ya natural issue-təbii məsələ kimi ifadə edilir. Azərbaycan dilində isə bu 

‗keçmiş günahlarından‘ söz birləşməsi ilə ifadə olunur.   

Evfimizmə bəzən   gündəlik sosial həyatımızda işlədilən sözlərlə  də  misal 

gətirmək olar. Məsələn, mental hospital-əqli xəstəxana sözüdür ki, bu da 

madhouse-dəlixana sözünü asanlıqla əvəz edir. İngiliscə the big C- böyük 

xərçəng sözünün yumşaldılmış variantıdır. Oxşar misalı sanitation worker-

təmizlik işçisi sözünə də şamil etmək olar ki, bu söz də garbage man- zibilyığan 

sözünün mədəniləşdirilmiş ifadəsidir.  

Evfimizmə ingilis dilində olduğu kimi Azərbaycan dilində də rast gəlinir. 

Son vaxtlar yetimxana və ya internat sözləinin ―uşaq evi‖ söz birləşməsi ilə əvəz 

olunması  buna bariz nümunə ola bilər. Evfimizmə digər bir misal İkinci Vətən 

müharibəsi ərəfəsində  ‗müharibə əlili‘ sözünün  qazi sözü ilə əvəz olunmasıdır. 

Mənşəyi Türkiyə türkcəsindən gələn bu söz hal-hazırda ümumiişlək evfimizmə 

çevrilmişdir.  
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Azərbaycan dilində sosial həyatda tez-tez rast gəldiyimiz  başqa bir 

evfimizm ‗həyat yoldaşı‘ sözüdür. Ər və ya arvad sözünün mədəniləşdirilmiş 

foması olan həyat ‗yoldaşı sözü‘ evfimistik bir ifadə kimi dilimizin lüğət 

tərkibinə daxil edilmişdir.   

Azərbaycan dilində ‗bayıra getmək‘ sözü ifrazatla əlaqəli növbəti 

evfimizmdir. Sosial həyatımızda və ya ictimai yerlərdə bu söz mədəniləşdirilmiş 

bir söz kimi dilimizdə tez-tez işlədilir.  

Həm Azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində evfimizmə növbəti bir 

misal ‗şişman‘-plump  sözünü əvəz edən ‗artıq çəkili‘-overweight evfimizmidir. 

Analoji bir misalı işçi-employee sözünə dəaid etmək olar.  Bu söz daha səmimi 

münasibət yaratmaq və sosial rütbəni nəzərə çatdırmamaq və ya fərq qoymamaq  

üçün həmkar-colleague sözü ilə əvəz olunur. Hamilə sözünü işlətməmək üçün 

ikicanlı sözünün işlənməsi də evfimizm üçün ən uyğun nümunədir.  
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАВИД  БАБАЕВ 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМИ АЛЬТЕРНАТИВАМИ НА 

АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье исследуются стилистические приемы с лексическими альтернативами, 

которые реализуются через парафраз и эвфемизм. Эти стилистические приемы 

используются, когда мы хотим выразить тот же смысл с помощью других слов и 

словосочетаний. Парафраз также известен как цикумлокуция. Парафраз бывает двух 

типов, которые классифицируются как логические и абстрактные. Слова выражаются 

относительно длинной группой слов, которые обычно являются синонимами. Цель 

исследования - уточнить различия между парафразом и эвфемизмом. Основное различие 

между ними состоит в том, что эвфемизм используется для смягчения резкости слов, 

используемых в различных социальных областях языка. Эвфемизм - это вежливое 

выражение табуированных слов, таких как смерть, секс, выделение, инвалидность. 

Ключевые слова: парафраз, эвфемизм, лексические альтернативы, 

стилистические приемы, цикумлокуция 

 

SUMMARY 

JAVID  BABAYEV 

STYLISTIC DEVICES WITH LEXICAL ALTERNATIVES IN ENGLISH AND 

AZERBAIJANI 

The article studies stylistic devices with lexical alternatives  which are  implemented 

though paraphrasis  and euphemism.  The so-called stylistic devices are used when we want to 

express the same sense with other words and  word combinations. Paraphrasis is also known as 

cicumlocution. Paraphrasis are of two types which are classified as logical and abstract. The 

words are expressed with relatively longer group of words that are usually synonymous. The aim 

of the study is to clarify the distinctions between paraphrasis and euphemism. The major 

difference between them is that euphemism is used to soften the harshness of the words used in 

different social fields of the language. Euphemism is the expession of  taboo words such as 

death, sex, excretion, disability in a polite way. 

Key words: paraphrasis, euphemism, lexical alternatives, stylistic devices, cicumlocution 
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«ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 

ЯЗЫКАХ» 
 

В данной статье рассматриваются лингвистические особенности 

фразеологических единиц, их классификация, трудности, возникающие при переводе 

фразеологизмов, приѐмы их перевода с азербайджанского языка на русский, а также 

анализируется применение определѐнных приѐмов на практике.Проведенный 

на семантическом основании анализ языкового материала способствовал выявлению 

актуальных для процедуры перевода трудностей, возникающих в процессе поиска 

межъязыковых фразеологических эквивалентов. 

Ключевые слова: фразеологическая единица; фразеологизм; классификация 

фразеологизмов; трудности перевода; приѐмы перевода 

 

Фразеологические сочетания представляют собой устойчивые 

сочетания слов, значения которых складываются из значений входящих в 

них компонентов, но одно из слов всегда употребляется в переносном 

значении. Они не обладают национальной специфичностью, и благодаря 

прозрачности их внутренней формы и зачастую отсутствию образности 

понять их значение несложно. Фразеологические сочетания часто 

переводятся словами в прямом значении с нужной стилистической 

окраской. 

Фразеологизмы, как одни из самых древних лексических образований 

в языке, изучались многими лингвистами (И. И. Срезневский, Ф. Ф. 

Фортунатов, В. В. Виноградов и др.). И. И. Срезневский обратил внимание 

на то, что воспроизводимость «окаменевших» выражений обусловлена не 

только «силой предания» (1) , но и самим строением языка. Им была 

высказана мысль о том, что во фразеологических оборотах, как элементах 

языка, можно наблюдать определенные системные закономерности. Ф. Ф. 

Фортунатов рассмотрел устойчивые выражения с точки зрения их 

смысловой и грамматической наполненности. В. В. Виноградов выделил 

типы словосочетаний. В языке существует узкое и широкое понимание 

фразеологического состава языка. В узком понимании «фразеологический 

оборот - это воспроизводимая единица языка, обладающая единым, 

целостным значением, устойчивая по своему компонентному составу» (2). 

В широком понимании к фразеологии относятся следующие типы (3): 

1) идиомы – устойчивые объединения, значение которых неразложи-

мо на значения слов-компонентов, их составляющих; их можно заменить 

одним словом: бежать сломя голову (торопиться) , от ворот поворот (отказ 

); 2) фразеологические сочетания – это фразеологизмы, в которых только 

один из компонентов обладает фразеологически связанным значением, что 

создает синтаксическую и семантическую расчлененность: повесить нос, 

первая ласточка; 3) пословицы – устойчивые изречения, грамматически и 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

160 

ритмически организованные, в которых запечатлен практический опыт 

народа и его оценка и которые выступают в речи как самостоятельные 

суждения: На чужой стороне и весна не красна; Терпенье и труд все 

перетрут; 4) поговорки – устойчивые изречения, образно определяющие 

факт действительности и получающие конкретный смысл в тексте: 

Седьмой квас на гуще; Семь бед - один ответ; 5) речевые штампы – 

функционирующие в речи устойчивые формулы: счастья в личной жизни, 

всего хорошего. Н. М. Шанский (4) выделяет и фразеологические 

выражения – устойчивые изречения, появившиеся в языке из определен-

ного литературного источника или закрепившиеся в употреблении 

высказывания исторических деятелей. Приведем некоторые из них: А воз и 

ныне там; А ларчик просто от крывался; Ай Моська! Слона-то я и не 

приметил ( И.А. Крылов); Герой не моего романа; Счастливые часов не 

наблюдают ( А. Грибоедов); Да, жалок тот, в ком совесть не чиста; Любви 

все возрасты покорна ( А.С. Пушкин); Все это было бы смешно, когда бы 

не было так грустно ( М. Ю. Лермонтов); Мертвые души; Пошла писать 

губерния ( Н. В. Гоголь); Сейте разумное, доброе, вечное (Н. А.Некрасов); 

Как бы чего не вышло; Двадцать два несчастья; Человек в футляре (A. 

П.Чехов); Лучше меньше, да лучше; Всерьез и надолго (В. И. Ленин).  

Рассматривая фразеологизмы в истории нельзя не сказать об их 

происхождении (5). Основу фразеологии современного русского языка 

составляют исконно русские фразеологические обороты: а) широко 

распространенные обороты разговорной речи: выкинуть коленце; вынь да 

положь; держать ухо востро; за тридевять земель; кривить душой; на босу 

ногу; отвести глаза; потерять голову; погреть руки; б) выражения из 

профессиональной и жаргонной речи: подкрутить гайку; очутиться в 

тисках; заложить фундамент; сойти со сцены; в) обороты из книжной речи 

(официально-деловой и научной): в здравом уме и твердой памяти; пока 

суд да дело; центр тяжести; Из старославянского языка заимствованы 

следующие фразеологические обороты: альфа и омега; внести свою лепту; 

во веки веков; глас вопиющего в пустыне; земля обетованная; злачное 

место и др. 

Существует большое количество классификаций фразеологических 

единиц, в основе которых лежат различные критерии. Наиболее известная 

из них принадлежит В.В. Виноградову. Она сосредотачивает внимание на 

структуре фразеологизмов и иллюстрирует разную степень зависимости 

элементов и семантической спаянности. Согласно этой классификации, 

фразеологические единицы делятся на фразеологические сращения, 

фразеологические единства и фразеологические сочетания. Фразеологичес-

кие сращения стилистически и эмоционально окрашены, часто националь-

но специфичны, а также неделимы и обладают наибольшей спаянностью 

частей. Слова, входящие в их состав, утратили свою семантику, поэтому 

значения фразеологических сращений невозможно вывести из значений 

составляющих их элементов, их значения не мотивированы. Ввиду этого 

иногда бывает трудно догадаться о значении незнакомого фразеологичес-

кого сращения. Если переводчику не удаѐтся найти эквивалент или аналог 
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фразеологического сращения в переводящем языке, он может передать его 

смысл при помощи описательного перевода. 

Фразеологическим единствам присущи образность и мотивирован-

ность, они подвижны и допускают некую вариативность. Они 

используются в переносном значении, но из входящих в них компонентов 

может быть выведено значение всего выражения. При переводе иногда 

достаточно найти соответствие, которое пусть и построено на ином образе, 

но совпадает по смыслу. Фразеологические сочетания представляют собой 

устойчивые сочетания слов, значения которых складываются из значений 

входящих в них компонентов, но одно из слов всегда употребляется в 

переносном значении. Они не обладают национальной специфичностью, и 

благодаря прозрачности их внутренней формы и зачастую отсутствию 

образности понять их значение несложно. Фразеологические сочетания 

часто переводятся словами в прямом значении с нужной стилистической 

окраской. 

Русские фразеологизмы – бесценное культурное и национальное 

достояние народа. Фразеологизмы являются важнейшим и тонким 

инструментом в создании произведений устного народного творчества, 

художественной литературы. Все эти сокровища не только надежно 

хранятся в бесчисленных библиотеках, но и в тайнах нашего языкового 

познания.  

       Во многих учебниках и словарях написано, что фразеологизмы - это 

устойчивые сочетания, которые легко можно заменить одним словом: 

обвести вокруг пальца – обмануть, бить баклуши – бездельничать. С 

другой стороны, объяснить фразеологизм «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 

день» одним словом мы не сможем. Получается, что это определение 

верно, но не полностью, так как не все фразеологизмы мы можем заменить 

одним словом.  

Русская фразеология чрезвычайно богата! О ее богатстве можно 

судить по количеству существующих синонимичных фразеологизмов. 

Например, «водить за нос» «морочить голову», «заговаривать зубы» , 

«пускать пыль в глаза» , «крутить хвостом» , «играть в прятки» - вот 

далеко не полный перечень фразеологизмов, входящий в синонимический 

ряд, который можно объединить под общим значением «стараться 

обмануть, перехитрить кого-либо» .  

Роль фразеологизмов в русском языке и литературной речи довольно 

велика. Фразеологизмы выражают свое отношение к тому, о чем ведется 

речь в сочетании с образным переносным смыслом, делают речь яркой и 

образной. 

Меткость, образность, эмоциональность русских народных говоров 

делает их «золотым запасом» общенародного языка. 

Они называются фразеологическими единицами или фразеологизма-

ми. Фразеологизмы – это готовые сочетания слов. Они не производятся в 

речи подобно свободным словосочетаниям типа: новый дом, жаркое лето, а 

воспроизводятся. Если говорящему надо употребить фразеологизм, то он 

извлекает его из запасов своей памяти, а не строит его заново. Это 

свидетельствует о предсказуемости компонентов фразеологизмов. Другое 
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важное свойство фразеологизмов в том, что смысл каждого не складыва-

ется из смыслов входящих в него слов.  

Чаще всего фразеологизмы не допускают в свой состав дополнитель-

ных слов, в них невозможна перестановка компонентов. Фразеологизмы, 

как и слова, являясь единицами языка, служат для передачи мыслей, для 

отражения явлений действительности.  

в глаза не видеть — ни разу не видеть, не встречать 

вавилонское столпотворение — скопление народа, суматоха 

бросаться в глаза — обращать на себя внимание, выделяться 

золотой телец — деньги, богатство 

сплошь и рядом — очень часто, повсеместно 

глас вопиющего в пустыне — призыв, остающийся без ответа 

ставить что-либо на карту — подвергать что-либо риску, опасности в 

надежде на выигрыш 

во весь дух — очень быстро, изо всех сил 

принять что-то за чистую монету — поверить во что-то, считать что-то 

истинным 

изо дня в день — каждый день, постоянно 

за тридевять земель — очень далеко 

наступить на (те же) грабли — повторить глупую ошибку 

положа руку на сердце — откровенно, искренне 

строить воздушные замки — фантазировать, мечтать 

замок из песка (или на песке) — иллюзия, что-то ненадежное, непрочное 

камень на душе (или на сердце) — тяжелое чувство, тревога или чувство 

вины 

убивать время — тратить время без пользы, занять время чем-то 

случайным 

сбиться с ног — устать от хлопот 

под (самым) носом — совсем близко 

зарыть талант в землю — не развивать, не использовать талант 

ни с того ни с сего — без всякой видимой причины 

Фразеология – это сокровищница любого языка. Во фразеологизмах 

находит отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. 

Фразеологизмы – высоко информативные единицы языка. Именно поэтому 

вопрос перевода фразеологических единиц представляет особую важность 

в науке перевода. Существуют различные мнения о том, как следует 

переводить художественное произведение с языка оригинала. Некоторые 

полагают, что выраженное автором должно быть перевыражено 

переводчиком (А. Пушкин); другие предлагают иногда отдаляться от слов 

подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе (Н. Гоголь); 

третьи говорят, что не следует переводить слова, и даже иногда смысл, 

главное – надо передавать впечатление (А. Толстой); последние призывают 

переводить смех – смехом, улыбку – улыбкой и т. д. (К. Чуковский). 

В азербайджанском и русском языках обнаружены сходные по 

структуре фразеологизмы. При анализе их было обнаружено сходство в 

строении, образности и стилистической окраске: 

Играть с огнем – odla oynamaq; сжигать мосты – körpüləri yandırmaq; 
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нет дыма без огня – Atəş etmədən heç bir tüstü olmaz; трудолюбивый, 

как пчела – bir arı kimi çalışqan; жить как кошка с собакой - it ilə bir pişik 

kimi yaşamaq; дела сердечные – ürəyin işi; дело чести – şərəf məsələsi; 

рыцарь без страха и упрека – qorxu və təhqir olmadan cəngavər; оборотная 

сторона медали - medalın arxa tərəfi. 

Часть этих идиом являются уже интернациональными, и на 

исконность их претендуют разные языки, т.е. в каждом языке они 

считаются своими. 

Следующие выражения весьма сходны в русском и азербайджанском 

языках: 

Труден только первый шаг – Yalnızilkaddımçətindir 

Искать иголку в стоге сена – samanlıqiçində biriynə axtarmaq 

Аппетит приходит во время еды – iştahı yeməkilə gəlir 

Браки совершаются на небесах – nigahlarcənnətdə edilir 

Глаза – зеркало души – Gözlərqəlbinaynasıdır 

Эти фразеологизмы воспринимаются и в русском, и в азербайджан-

ском  языках ассимилировавшимися, т.е. потеряли свою связь с языком-

источником. Однако они являются точными кальками французских. И 

почти все они имеют своего автора, например: аппетит приходит во время 

еды – Распе; всѐ к лучшему в этом лучшем из миров – Вольтер; понять – 

значит простить – Де Сталь. 

Широко бытующие в русском языке крылатые выражения, которые 

некоторые языковеды тоже относят к фразеологизмам, потеряли свою 

связь с языком-источником, но они имели авторство. 

Всѐ хорошо, прекрасная маркиза – из французской песни. 

Вставайте, граф, вас ждут великие дела – Сен-Симон будит хозяина. 

Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. 

Чтобы определить происхождение того или иного выражения, 

ученые-лингвисты привлекают не только факты языков в настоящем и 

прошлом, но и данные истории, этнографии, отражающие особенности 

жизни и быта народа. Исследователь должен знать нравы и обычаи народа, 

его верования и суеверия, поскольку это способствует установлению 

происхождения фразеологизма. 

Интересно отметить, что многие русские и азербайджанские 

выражения восходят к одному первоисточнику: 

Öz gözündə tir– бревно в собственном глазу 

Yoxsulluqardeyil– бедность не порок 

Qapıyatəbiətisürün, o, pəncərədəngirəcək– Гони природу в дверь, она 

войдет в окно 

Bəy verən atın dişinə baxmazlar – Дареному коню в зубы не смотрят 

Stəkandafırtına– Буря в стакане воды 

Данные фразеологические обороты представлены во Фразеологи-

ческом словаре русского языка как заимствованные из латинского через 

французский. Это позволяет сделать вывод, что они являются русскими 

кальками с французского языка. 

Таким образом, с помощью фразеологических выражений, которые 

схожи с образами в русском и азербайджанском языках, а также которые 
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не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается 

понимание языка. Изучение фразеологии составляет необходимое звено в 

усвоении языка и повышении культуры речи.  

Правильное и уместное использование образной речи придает ей 

неповторимое своеобразие, выразительность и меткость. Такие выражения 

доставят немало забот изучающим наши языки. Изучение фразеологизмов 

во многом помогает понять культуру и быт народов, освоить иностранный 

язык.  

На примере рассмотренных единиц можно отчетливо представить, 

насколько разнообразны и выразительны фразеологизмы современного  

русскогои азербайджанского языков, насколько они схожи и различны 

между собой.  

В отличие от тех фразеологизмов, которые приобрели межъязыковую 

эквивалентность вследствие заимствований, сходство фразеологизмов в 

образной и стилистической окраске обусловлено простым совпадением. 

Общие и отличительные свойства образных средств родного и русского 

языков помогло нам увидеть единство и своеобразие языковых единиц, 

ведь соотношение этих образов – очень интересный феномен в 

языкознании. 
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XÜLASƏ 

KĠFAYƏT RƏSULOVA 

“RUS VƏ AZƏRBAYCAN DĠLLƏRĠNDƏ FRAZEOLOJĠ VAHĠDLƏR” 

Bu məqalədə frazeoloji vahidlərin dil xüsusiyyətləri, təsnifatı, frazeoloji vahidlərin 

tərcüməsində yaranan çətinliklər, azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə üsulları araşdırılır, 

həmçinin müəyyən texnikaların praktikada tətbiqi təhlil edilir. Semantik əsasda aparılan dil 

materialının təhlili dillər arası frazeoloji ekvivalentlərin axtarışı prosesində yaranan çətinliklərin 

tərcümə proseduru üçün aktual olan çətinliklərin aşkarlanmasına imkan vermişdir. 

Açarsözlər: frazeoloji vahid; frazeoloji vahidlərin təsnifatı; tərcümə çətinlikləri; tərcümə 

üsulları. 
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SUMMARY 

KIFAYAT RASULOVA 

"PHRASEOLOGICAL UNITS IN RUSSIAN AND AZERBAIJANI LANGUAGES" 

This article examines the linguistic features of phraseological units, their classification, 

difficulties arising in the translation of phraseological units, methods of translating them from 

Azerbaijani into Russian, and also analyzes the application of certain techniques in practice.The 

analysis of the linguistic material carried out on a semantic basis contributed to the identification 

of difficulties relevant to the translation procedure that arise in the process of searching for 

interlanguage phraseological equivalents. 

Key words: phraseological unit; phraseological unit; classification of phraseological 

units; translation difficulties; methods of translation 
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MÜZƏFFƏR NƏSĠRLĠNĠN YARADICILIĞINDA CƏNUBĠ AZƏRBAYCAN MÖVZUSU 
 

Məqalədə Müzəffər Nəsirlinin yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu araĢdırılmıĢ, 

bu istiqamətdə qələmə aldığı Ģeirləri tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Qeyd olunmuĢdur ki, M.Nəsirli 

bütün yaradıcılığı boyu cənub mövzusuna həssaslıqla yanaĢmıĢ, qəlbində daĢıdığı ən böyük 

ağrısını, cənub həsrətini, ayrılıq dərdini Araz çayının simasında poetikləĢdirmiĢdir. 

Azərbaycanın ikiyə parçalanması ilə heç vaxt barıĢa bilməyən, bu ağrını hər zaman qəlbində 

daĢıyan Ģair Cənubi Azərbaycandakı qardaĢlarını heç vaxt unutmur, Vətən övladlarının 

hüquqsuz vəziyyəti, ağır həyatı onu hər zaman düĢündürür. Bu mövzudakı duyğu və 

düĢüncələrini Araz çayının simasında bədiiləĢdirən Ģairin Ģeirləri deməyə əsas verir ki, o, xalqını 

həqiqi məhəbbətlə sevən, tarixinə, keçmiĢinə bağlı, ayrılıq dərdini, cənub həsrətini Ģeirlərində 

yüksək bədiiliklə əks etdirən sənətkarlarımızdandır. 

Açar sözlər: Müzəffər Nəsirli, Naxçıvan ədəbi mühiti, Cənubi Azərbaycan, poeziya, cənub 

mövzusu 
 

XX əsr Naxçıvan ədəbi-mədəni mühitinin tanınmış simalarından olan 

Müzəffər Nəsirli öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyat tariximizdə əhəmiyyətli mövqeyi 

ilə seçilən sənətkarlarımızdandır. Poeziyaya həyatının erkən çağlarından böyük 

maraq göstərən M.Nəsirli dramaturgiya, publisistika, ədəbi tənqid sahəsində 

dolğun əsərlər qələmə alsa da,  onun yaradıcılığının əsasını şeirləri və poemaları 

təşkil edir. Zəngin yaradıcılıq yolunun müxtəlif dönəmlərində qələmə aldığı 

―Həyat haqqında mahnı‖, ―İşıq‖, ―And‖, ―Qafqaz yollarında‖, ―Mənim respubli-

kam‖, ―Araz sahilində‖, ―Laləli dağlar‖, ―Yanar üfüqlər‖, ―İki ürək‖, ―Qaynar 

bulaq‖ adlı kitabları oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. Vətənimizin təbii 

gözəlliklərini vəsf edən, məhəbbət mövzusunda yüksək emosiyalarla qələmə 

aldığı şeirləri, həmçinin ―doğma Naxçıvanımızın dünəni və bu günü barədə 

poetik düşüncələr də onun söz dünyasında özünəməxsus yer tutur‖ (1, s. 4).  

M.Nəsirli Vətəninə, elinə bağlı bir şair idi. Onun vətənpərvərlik ruhunda 

qələmə aldığı əsərlərinin içərisində Cənubi Azərbaycan mövzusuna həsr olunan 

şeirləri xüsusi yer tutur. ―Araz üstdə şəfəqlər‖, ―Sahildə sübh şəfəqi‖, ―Arazın 

işıqları‖, ―İki sahil‖, ―Şair Əli Tudəyə‖, ―Araz sahilində‖, ―Arazın o tayında‖, 

―Arazın baharı‖, ―Bir işıqlı səhəri var‖, ―Araz‖, ―Arazın şikayəti‖, ―O taydakı 

işıqlar‖, ―Mən Arazdan ayrı düşsəm‖, ―Coşar yenə bu Xan Araz‖, ―Araz dənizi‖, 

―Araz sahilində bahar‖, ―Araz axır Xəzərə‖, ―Sahildə çinar‖, ―Arazın yeni 

nəğməsi‖, ―Arazla söhbət‖, ―Könül arzusu‖ kimi şeirləri bu qəbildəndir. Bu 

şeirlərdə Araz çayı daha çox ayrılığın, nisgilin, həsrətin rəmzi kimi təqdim 

olunur. Sovet dönəmində yazılan bu şeirlərin müəyyən qismi dərc olunsa da, 

digər qismi şairin şəxsi arxivində qorunaraq günümüzədək gəlib çatmışdır. Bu 

nümunələrdə aşkar, yaxud satiraltı ifadələrlə təqdim olunan fikirlər şairin bu 

istiqamətdəki cəsarətli mövqeyini aşkara çıxarmaqla bərabər, onun xalqına olan 

yüksək sevgisini, tarixinə, keçmişinə bağlılığını bir daha sübut edir. Bu 

istiqamətdə qələmə aldığı şeirlərində Araz çayı şairin əsas ilham mənbəyi, cənub 

həsrətinin, ayrılıq dərdinin əsas simvoludur. 1958-ci ildə qələmə aldığı ―Araz‖ 

şeirində şairin körpəlikdən qoynuna sığındığı, sakit suları ilə qəlbini oxşadığı, 
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sahilini yurdu, Vətəni adlandırdığı, adı dillər əzbəri olan Arazına sevgisi yüksək 

həssaslıqla təqdim olunsa da, şairin əsas məramı son bənddə aydınlaşır: 

Eyni məram, eyni ruh ―Araz sahilində‖ şeiri üçün də səciyyəvidir. Şeirin 

əvvəlində üzərində xəfif səhər yelləri əsən, qumsal sahilləri, yaşıl düzləri, göy 

çəmənləri ilə ürəkləri oxşayan Araz çayı vəsf olunsa da, sonrakı misralarda 

şairin sanki canlı obraz kimi Arazla dərdləşdiyinin, qəlbində daşıdığı ən böyük 

ağrısını, cənub həsrətini, ayrılıq dərdini Arazın simasında poetikləşdirdiyinin 

şahidi oluruq: 

                            Mən baxıram, Araz axır, 

                            Bir ürəyi paralayır. 

                            Gümüşü bir xəncər kimi 

                            O, sinəmi yaralayır. 

                            Elə bil ki, dilə gəlib 

                            O, dərdini deyir mənə. 

                            Öz bəxtindən, taleyindən 

                            O, şikayət edir mənə (3, s. 7). 

―Arazın şikayəti‖ şeirində isə Arazın sahilində dayanıb sularla dərdləşən 

şair sakit axsa da, sinəsi pərişan, ürəyində nisgilli Arazının ağrı-acısını elə öz dili 

ilə təqdim edir: 

                           Ayrılıq yandırır mənim qəlbimi, 

                           Od tutub yanıram, yanar şam kimi. 

                           Deyirəm gələydi elə bir gün ki,  

                           Vüsala çataydı bu vətən mülkü. 

                           Qovardıq ellərin qəmin, möhnətin,  

                           Sıxardıq əlini biz səadətin (2, qovluq 2, s. 281). 

Azərbaycanın ikiyə parçalanması ilə heç vaxt barışa bilməyən, bu ağrını 

hər zaman qəlbində daşıyan şair Cənubi Azərbaycandakı qardaşlarını heç vaxt 

unutmur, Vətən övladlarının hüquqsuz vəziyyəti, ağır həyatı onu hər zaman 

düşündürür. ―O taydakı işıqlar‖, ―Bir işıqlı səhəri var‖, ―Arazın o tayında‖, ―Şair 

Əli Tudəyə‖, ―Coşar yenə bu Xan Araz‖, ―İki sahil‖ şeirləri bu istiqamətdə 

qələmə alınmışdır. 1947-ci ildə ―Arazın o tayındakı qardaşlarıma‖ başlığı ilə 

qələmə alınan ―Bir işıqlı səhəri var‖ şeirində öz yurdunda didərgin qalan 

Azərbaycan övladlarının fəğan səsini ustalıqla ifadə edən şair həsrətin bir gün 

sona yetəcəyinə, ədalətin gec-tez bərqərar olacağına əminliyini belə dilə gətirir: 

                            Qoca Təbriz dilə gəlir, fəğan edir rübab kimi,  

                            Qardaşımın ürəyidir orda yanan kabab kimi, 

                            O ac, körpə, yanaqları yarpaq kimi solan gəlin 

                            Neçin yenə öz yurdunda qalmış bu gün o, didərgin  

                            Yox, Təbrizim, sən ey mənim öyündüyüm gözəl diyar, 

                            Sənə layiq deyil əsla sinəndəki bu yaralar. 

                            Həsrətini çəkdiyimiz o gün uzaq deyil, dostlar, 

     Hər dumanlı, qara günün bir işıqlı sabahı var (2, qovluq 2, s. 276). 

―O taydakı işıqlar‖ şeirində isə qatarla Araz sahilində səyahət edən şair o 

taydakı hüznü, möhnəti, zülmü elə ustalıqla poetikləşdirir ki, doğma qardaş-

bacılarımızın ağrı-acısı, əzabı, zilləti şeirin hər misrasından duyulur, ancaq şair 

yenə də ümidini itirmir, uzaq bir daxmadan şəfəqlənən işığın fonunda xalqının 

azad, xoşbəxt gələcəyinə inamla şeiri tamamlayır: 
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                             Baxıram mən, o taydakı 

                             Daxmalara qəlbim yanır. 

                             Susuz düzlər, çılpaq dağlar 

                             Övladıtək pərişandır. 

                             Baxdıqca mən o sahilə 

                             Sanki Araz nalə edir, 

                             Sahilini döyüb keçən 

                             Ağ ləpələr axıb gedir. 

                             Yalnız uzaq bir daxmadan 

                             İşıq gəlir, şəfəqlənir. 

                             Elə bil ki, o al şəfəq 

                             Gələcəyi nişan verir (2, qovluq 2, s. 284).  

Araz çayına müraciətlə yazılan ―Arazın o tayında‖ şeiri isə şairin cənub 

həsrətini ən səmimi duyğularla ifadə edən mükəmməl nümunədir. Şeirdə ən 

yaxın, doğma insanları bir-birindən ayıran Araz çayına etiraz edən şair Cənubi 

Azərbaycandakı ictimai-siyasi ab-havanı, həmvətənlərimizin ürəkparçalayan 

taleyini Səttarxanın sözləri ilə oxuculara təqdim edir: 

                            Səttarxanın odlu qəlbi coşa-coşa deyir yenə: 

                            ―Bu gün kimdir zəncir vuran fədainin əllərinə? 

                            Hanı elin düzəltdiyi gözəl dövran, gözəl busat,  

                            Azad əmək, azad sevgi, azad insan, azad həyat? 

                            Kim almışdır körpələrdən ana dili kitabını? 

                            Kim qırmışdır insanların nəşə dolu rübabını? 

                            Kim haqq deyən ağızlara vurur qandal, vurur kəmənd? 

                Neçin dəhşət içindədir qoca Təbriz, qədim Mərənd?‖ (3, s. 55). 

Şeirdə həsrət, ağrı, qəm, kədər notları üstün olsa da, şair digər şeirlərində 

olduğu kimi, Azərbaycan xalqının mübarizə əzminin heç vaxt sönməyəcəyinə, 

əsarətin, zülmün bir gün sona yetəcəyinə əminliyini ifadə edir: 

                            Vaxt olacaq, yenə bir gün coşacaq qəzəb seli, 

                            Al günəşin şəfəqləri bəzəyəcək bütün eli,  

                            Fədailər qıracaqdır zəncirini əsarətin,  

                            Güləcəkdir o gün orda gül camalı həqiqətin. 

                            Könüllərdə intiqamın alovları sönməmişdir,  

                            Mübarizə davam edir, Azər xalqı ölməmişdir (3, s. 55). 

Şairin ―Coşar yenə bu Xan Araz‖, ―Şair Əli Tudəyə‖ şeirləri Cənubi 

Azərbaycan şairi Əli Tudəyə müraciətlə yazılmış, hər iki şeirdə Şimali və 

Cənubi Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət müqayisə olunmuş, ümid, təsəlli 

motivləri önə çəkilmişdir: 

                        O lal axan Arazmıdır? 

                        Qurumuşmu, dayazmıdır? 

                        Təbrizdə qış, burda yazdır, 

                        Gülür daim dövran bizə. 

                        Fəqət bir gün bahar olar, 

                        Ürəyində qalmaz qubar,  

                        Pişvazına çıxanda yar, 

                        Biz gələrik mehman sizə (5, s. 28).    
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Eyni ruhda yazılan ―Coşar yenə bu Xan Araz‖ şeirində Əli Tudəylə 

keçirdikləri keçmiş günləri həsrətlə xatırlayan şairin cənublu qardaşlarına 

Naxçıvandakı olan sonsuz məhəbbəti səmimi duyğularla ifadə edilir: 

                         Naxçıvandır xalqımızın  

                         Çənlibeli, Ərk qalası, 

                         Xan Arazlı məmləkəti,  

                         Bu torpağın övladının 

                         O taydakı qardaşına 

                         Tükənməzdir məhəbbəti (2, qovluq 2, s. 123). 

Ə.Tudənin Naxçıvana gəlməməsindən şikayətlənən şair Naxçıvan və 

Cənubi Azərbaycan arasında əlaqələrin belə qalmayacağına, çətin dövranın 

keçəcəyinə dair verdiyi təsəlli ilə şeiri tamamlayır: 

                        Ona görə gəlmirsən ki, 

                        Ürəyini yaxır hicran,  

                        O sahilə baxdıqca sən, 

                        Qövr eləyir köhnə yaran! 

                        Fəqət, qardaş, kədərlənmə, 

                        Keçər dövran, belə qalmaz, 

                        İl dolanar, bahar gələr, 

                        Coşar yenə bu Xan Araz! 

                        Özün yaxşı söyləyibsən 

                        Savalana pəncərədir  

                        Al səhərli Naxçıvanım, 

                        O sabaha müjdəsini, 

                        Yenə sənə verəcəkdir 

                        Xoş xəbərli Naxçıvanım! (2, qovluq 2, s. 123). 

―İki sahil‖ şeiri isə başdan-başa müqayisələr əsasında yazılmışdır. Cənub-

dakı acınacaqlı vəziyyət, min təhqirə sinə gərən qan qardaşlarının, cəsur milləti-

nin dodaqlarından çıxan fəğan səsindən, zülmətlərin kölgəsində nəfəs alan 

Təbrizin çəkdiyi əzablardan mütəəssir olan şairi şimaldakı inkişaf sevindirir: 

                          O sahildə əzab çəkən doğma qardaş oymağıdır, 

                          Bu sahildə insan oğlu öz əlilə cənnət qurur, 

                          Səhraları gülşən edir, gur sulara kəmənd vurur,  

                          Bu sahildə büsatımız sahilsizdir ümman kimi (5, s. 21). 

Şairin Cənubi Azərbaycan mövzusundakı şeirləri içərisində ―Könlümün 

arzusu‖ şeiri xüsusilə diqqət çəkir. Şeirdə şairin qəlbində gəzdirdiyi cənub 

həsrətinin sona yetəcəyinə, xalqının azadlıq, birlik arzusunun reallaşacağına 

inamı poetik dillə təqdim olunmuşdur: 

                         Əzəldən könlümün budur arzusu, 

                         Qurusun Arazın, bulağın suyu. 

                         Yox olsun aradan o qanlı girdab,  

                         O tayda qardaşım çəkməsin əzab. 

                         Güldükcə bahar tək üzünə dövran, 

                         Birləşsin Təbrizlə bizim Naxçıvan. 

                         Bəzəsin hüsnünü açılan səhər, 

                         Qovuşsun vüsala bu qardaş ellər! (2, qovluq 2, s. 283). 
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Özünü Arazdan ayrı təsəvvür etməyən, sahilini doğma Vətəni adlandırdığı 

Araz çayı şairin şeirlərinin əsas ilham mənbəyi, fərdi duyğularının ünvanlandığı 

ən böyük tərənnüm obyektidir. ―Mən Arazdan ayrı düşsəm‖ şeiri şairin Araz 

sevgisini ifadə edən ən gözəl nümunələrdəndir: 

                         Elə günüm olmayıb ki,  

                         Büsatını seyrə dalıb, 

                         Sahilində dayanmayım, 

                         O taydakı qardaşımın 

                         Möhnətini, həsrətini,  

                         Taleyini mən anmayım 

                         Mən Arazın aşiqiyəm,  

                         Dünyaya göz açan gündən, 

                         Mənə zindan olar aləm,  

                         Alovlanıb yanar canım, 

                         Mən Arazdan ayrı düşsəm! (2, qovluq 2, s. 70-71). 

Şairin bu mövzuda qələmə aldığı bütün şeirlərində Araza olan sevgisi ən 

yüksək duyğularla təqdim olunsa da, şairin cənub həsrəti, ayrılıq dərdi, içindəki 

ağrı, nisgil şeirin ümumi ruhunun əsasında dayanır. ―Araz dənizi‖ şeirində çayın 

sahilində dayanıb sulara baxdıqca sinəsi qabaran, insan zəhmətinin gücü ilə 

səadətə qovuşan Araz çayını vəsf edən şair ayrılıqdan doğan kədərini, hüznünü 

yenə də gizlədə bilmir: 

                          Üstündə görünür aydın asiman,  

                          Dağlardan dumanlar sürüşüb gedir,  

                          O tayda dayanan qaraşın oğlan 

                          Doğma qardaş kimi mənə əl edir! 

                          Nə isə söyləyir gülümsəyərək! 

                          Bir sual qəlbimdə dil açır bu an, 

                          Nə zaman vüsala çatacaq ellər, 

                          Nə zaman sərhədsiz olacaq cahan?! (2, qovluq 2, s. 129). 

Eyni cəhət 1969-cu ildə qələmə alınan ―Arazla söhbət‖ şeiri üçün də 

səciyyəvidir. Şeir ideya, dil-üslub xüsusiyyətləri baxımından M.Şəhriyarın 

―Heydərbabaya salam‖ poemasını xatırladır. Şeirdə şair Araz sahilində keçirdiyi 

qayğısız illəri xatırlamaqla bərabər, keçmişin canlı şahidi kimi dəyərləndirdiyi 

Arazın simasında xalqının tarixən yaşadıqlarını ustalıqla bədiiləşdirir: 

                            Üstümüzə hicran qılınc çəkəndən 

                            Elim, obam qəm kasəsi içəndən, 

                            Dostun, aşnan oylağından keçəndən 

                            Sənin kimi alovlanıb yanıram, 

                            Koroğlutək Çənlibeli anıram (2, qovluq 2, s. 264). 

―Sahildə çinar‖ şeirində isə şairin duyğuları, ağrı-acısı hər zaman məğrur 

dayanan çinar ağacının fəryadı kimi təqdim edilir: 

                                        Rişəm o taydadır, özüm bu tayda 

                                        Gedən yox, gələn yox yanıma mənim, 

                      Bu qumsal sahildə qalmışam tənha, 

                      Amandır xan Araz, kəsmə aranı, 

                     Qoy gəlsin görüşə mənimlə ellər, 

                     Qardaşlıq süfrəsi açsın kölgəmdə 
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  Bir-birindən ayrı düşən nəsillər (2, qovluq 2, s. 135-136). 

Yekun olaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, M.Nəsirlinin poeziyası ideya, 

məzmun baxımından olduqca zəngin və rəngarəngdir. Şairin yaradıcılığında 

Cənubi Azərbaycan mövzusu aparıcı xətt kimi keçir. Bu mövzudakı duyğu və 

düşüncələrini Araz çayının simasında bədiiləşdirən şairin şeirləri deməyə əsas 

verir ki, o, xalqını həqiqi məhəbbətlə sevən, tarixinə, keçmişinə bağlı, ayrılıq 

dərdini, cənub həsrətini şeirlərində yüksək bədiiliklə əks etdirən sənətkarlarımız-

dandır. 
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РЕЗЮМЕ 

САХАБ АЛИЕВА 

ТЕМА ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В ТВОРЧЕСТВЕ МУЗАФФАРА НАСИРЛИ 

В статье была рассмотрена тема Южного Азербайджана в творчестве Музаффара 

Насирли, его стихи, написанные в этом направлении, были привлечены к исследованию. 

Было отмечено что, М. Насирли протяжении всего своего творчества  чутко относился к 

южной теме, поэтизировал в образе реки Араз самую большую боль, тоску по югу, боль 

разлуки. Поэт, никогда не сумевший смириться с раздвоением Азербайджана, всегда 

носивший в своем сердце эту боль, никогда не забывает своих братьев в Южном 

Азербайджане, о бесправном положении, тяжелой жизни детей Родины его всегда 

волнует. Стихи поэта, художественно воплотившего свои чувства и мысли на эту тему в 

образе реки Араз, дают основание говорить о том, что он-один из тех мастеров, которые 

искренне любят свой народ, привязаны к его истории, прошлому, художественно 

отражают в своих стихах боль разлуки, тоску по югу. 

Ключевые слова: Музаффар Насирли, литературная среда Нахчывана, Южный 

Азербайджан, поэзия, южная тема. 

 

SUMMARY 

SAHAB ALIYEVA 

THE THEME OF SOUTH AZERBAIJAN IN THE WORKS OF MUZAFFAR NASIRLI 

In the article the theme of South Azerbaijan in the work of Muzaffar Nasirli was 

investigated, his poems written in this direction were involved in the research. It was noted that 

M.Nasirli his creativity, approached the Southern theme sensitively, poeticized the greatest pain, 

longing for the south, the trouble of separation in the person of Araz river. The poet, who has 

never reconciled with the split of Azerbaijan into two, always bears this pain in his heart, never 

forgets his brothers in South Azerbaijan, always thinks about the wrongful situation and hard life 

of the sons of the motherland. The poet's poems reflecting his thoughts and feelings on this 

subject in the person of Araz river suggest that he is one of our artists who love his people with 

true love, reflecting their history, past, separation trouble, southern longing in his poems with 

high artistic nature. 

Keywords: Muzaffar Nasirli, Nakhchivan literary environment, South Azerbaijan, 

poetry, south theme 
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ĠNKARLIQLA ĠFADƏ OLUNAN AFĠRMATĠVLĠK 

 
Məqalə inkarlar vasitəsilə ifadə olunan afirmativlərdən bəhs edir.  Müəyyən koqnitiv 

proseslər nəticəsində onların inkarlıq yükünü itirməsi və təbiətcə afirmativ kimi baĢa düĢülməsi 

izah edilir. Müxtəlif üslubi Ģərhlər, ikiqat inkarlaĢma, metalinqvistik inkar məsələrinə də 

toxunulmuĢ, nümunələr göstərilmiĢdir. Yazıda durğu iĢarələrinin, danıĢıq dilində vurğu, tonun 

da afirmativə vasitə olacaq inkarlara təsir etməsi göz ardı edilməməli olduğu vurğulanmıĢdır.  

Açar sözlər: afirmativlik, metalinqvistik inkar, ifadə etmə, danıĢıq dili, koqnitiv proses 

 

İnkarlama və təsdiqləmə, insan dilinin iki ən mühüm xüsusiyyətlərindən-

dir. Hər bir dil üçün standart qaydalar olsa da insanın ünsiyyət prosesində dərk 

etmə fərqlilikləri, müəyyən situasiyalarda metakoqnitiv dərk etmələr qram-

matikada standart şəkildə mövcud olan inkar\təsdiq qarşılaşmalarını metako-

qnitiv analiz etməyə marağı artırır. 

Geniş dilçilik kateqoriyası olan afirmativlik müxtəlif səviyyələrdə 

inkarlılıq vasitəsilə də ifadə edilə bilir. Bütün bu hallarda əsl neqativ ifadələri 

ziddilik sistemi çərçivəsində dəyişiklikliyə uğrayaraq afirmativ kimi şərh edilir. 

Bəzən isə müəyyən koqnitiv prosesdə onlar inkarlıq yükünü itirir və təbiətcə 

afirmativ kimi başa düşülür. Qeyd edək ki, bu prosesin əksi olanda afirmativlik 

inkarlıq ifadə edir və ya da afirmativ işarələri neqativ kontekslərə ötürülür. 

Afirmativ fellər neqativ ifadələrdən kənarda da formalaşa bilir, univer-

basiya-(bir neçə sözün sabit bir ifadəsini yeni bir tək kəlimədə birləşdirmənin 

eynimənalı müddətidir) prosesində fel inkar əlavəsi ilə izlənilir, bir məntiqli 

məna ifadə edən kimi qəbul edilməyə meylli olur və beləliklə xalis afirmativ 

leksik vahid kimi izah edilir. Afirmativ univerbasiya prosesində, inkarlayanın 

yeni formada strukturunda formalaşması əslən pozitiv mənalarla nəticələnir. 

Belə ki “poor thing, unhappy miserable person” “new born baby” ―crime” 

yalnız etimolojik olaraq öz keçmiş inkar qarşılıqlarına bağlıdır (2;35). Digər 

tərəfdən daha çox söz formaları kifayət qədər problematik də ola bilir. Onların 

baxış nöqtəsindən asılı olaraq həm affiksal (morfoloji) inkar, həm də afirmativ 

univerbasiya ifadə edildiyi iddia edilə bilər. Məsələn, ―unconsciousness” 

“cruel” “inhumanity”. 

Bəzən isə elə bir vəziyyət olur ki, inkarlaşmanın heç bir aşkar işarələri tək 

bir leksik sistemin içərisində olmur, afirmativlik- pozitiv xüsusiyyətə bağlı 

şəkildə inkarlaşmaya əvəz kimi dərk edilə bilir. Bu hal neqativliklə yüklənmiş 

sözlərin semantikasının neqativ konnotasiyalarını yaratdığı haldır.  Məsələn 

―cockroach” – ―hamamböcəyi‖ sözünün leksik mənası xoşagəlməz, iyrənc bir 

həşarat imici formlaşdırır. Ancaq bu neqativ emosiyalar neytrallaşdırıla bilər, 

yəni bu sözü xüsusiyyətcə afirmativ sözlər ardıcıllığında istifadə edilərsə: a 

friend, a cockroach, a book, a parrot, butterfly (dost, hamamböcəyi, kitab, 

tutuquĢu, kəpənək), (Gavronski 2008) (4;157). Başqa bir nümunə isə leksik 
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semantik dəyişiklikdir ki, bu da ―elevation‖ yada ―amelioration‖ yəni, mənanın 

―gücləndirilməsi‖ və ya ―zəiflədilməsi‖ adlanır.  

 ―That is awesome, my friend!” (bu möhtəĢəmdir, dostum!) əsasən danışıq 

dilində nəyinsə pozitiv mənasındadır. Amma əslində bu sözün leksik mənası 

dəhşətli, qorxulu deməkdir. Ziddiliyin nisbiliyini nəzərə alsaq belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, afirmativ dəyərləndirmə sistemin içində var olan quruluşudan 

asılıdır.  

Afirmativliyin inkarlaşma vasitələri ilə ifadə mümkünlüklərindən biri də 

ikiqat inkarlaşma qanunudur. ―Duplex negative affirmation‖ (Horn 2011). Lakin 

bu təbii dil faktından daha çox məntiqi nəzəriyyədir (5;89). Bugünkü ingilis 

dilində inkarlaşma həm fel öncəsi, həmdə sonrası ilə işarə edilə bilər, bu da 

neqativ zərflər və sifətlərlə başa düşülən inkar cümləciyi mümkün edir. ―Doble 

negation‖-―ikiqat inkarlaşma‖ ingilis dilində istifadə edilir. “He is not an 

unhappy boy” - “O bədbəxt bir oğlan deyil‖. Burada inkar formada olub, təsdiq 

olan məna oğlanın əslində xoşbəxt olmasıdır. Riyaziyyatda da iki mənfi ədədi 

toplayanda müsbət ədəd edir. Dilçilikdə digər üslubi şərhlərə belə fikirlər də 

daxildir ki, ikiqat inkarlaşma məntiqsizdir və təbii dilçilik sezgisi  pozitiv əldə 

etmək üçün inkarı inkar edən qarmaşıq bir yoldur. Çünki insan zəkası 

neqativlərdən daha çox afirmativlərdən həyəcanlanır. Bertrand Russelə görə də, 

insanlar ―pozitiv‖dən daha çox ―neqativ‖ olanları qəbul etməkdə az 

həvəslidirlər. ―İnkarı sübut edə bilməzsən― fəlsəfi müzakirələrdə tez-tez deyilir 

və insanların ―afirmativlərdən‖ çox ―neqativlərdən‖ şübhə duyduğu qənaətində-

dir. (Bakon 1620\1960)  

Amma fakt odur ki, yuxarıdakı cümlədə işlədilən nümunə kimi dildə tez 

tez bu cür ―not uncommon, not unhappy, not bad‖ ifadələr işlənir. 

a) The taste of the meal is not bad-yeməyin dadı pis deyil. 

Bu qaydasevər dəyərləndirmələri bir kənara qoysaq sual olunmazdır ki, 

zəif afirmativlik ikiqat inkarlaşdırma kimi də başa düşülə bilər. Lakin hər hansı 

bir qatı və güclü qaydanın yox, bu linqvistik bir seçimdir, ya da üslubi vasitədir 

ki, deyilən fikrin kiçildilməsindən  nəticələnir. Hern inanırdı ki, ―not‖ ―un‖ 

prototip nümunələri daha zəif təsdiq etmək üçün ortaya qoyulur, vəziyət keçici 

də ola bilər, yada sadə pozitivliyin kontentini diqqətli bir şəkildə gözləmək 

üçündür.  

Bəzən, formal olaraq neqativ cavablar aşağıdakı fikirlərə razılıq təsdiqlənmə 

ifadə edir onların inkar, yada təsdiq olmasına baxmadan.  

a) I don’t like Mondays-Neither do I 

b) You won’t go to school today?- No, I won’t 

Burada biz afirmativlik kateqoriyasının sərhədlərinə və keçid nöqtəsinə 

onun mühakimə ilə birləşdiyi yerdə yanaşırıq. Aydınlaşdırmaq üçün biz 

afirmativliyin yalnız inkarlığın işarələrinə əsaslanmadığı formalarına diqqət 

yönəldəcəyik. Pozitiv mənalar afirmativliklə bağlı olduğu hallarda neqativ 

formalarla dərk edilir. Bu da mühakimə, fikir ortaya qoyma kateqoriyasına 

məxsus kimi özünü göstərir, İki kateqoriya arasında çox fərqliliklər var, ancaq 

onların birgə xüsusiyyətləri də çoxdur. 

Çoxsaylı eksperimentlərdən görünür ki, inkarlaşma afirmativlik kimi başa 

düşülə bilər və bu təbii dildə neqativ cümlələrlə bu proses tez tez baş verir. 

Bütün bunları hesaba alaraq heç də təccüblü deyil ki, afirmativliyin linqvistik 
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işarələri zaman axını ilə fikri yürütmə, cümlə demənin işarələri kimi yenidən 

şərhedilə bilər.  

Dil araşdırmalarında metalinqvistik inkar termini vardır. Bu termini ilk 

dəfə Fransız dilçisi Osvald Dukrat metalinqvistik inkarın ya daha öncə söylənən, 

yada var oluşa dayanan sözlərin rədd edilməsi ilə ortaya çıxdığını ifadə edir. Bu 

cür inkarın istifadəsinin dilçilikdə maraq dairəsi olması Laurense Hornun 1985- 

ci ildə qələmə aldığı ―Metalinguistic negation and pragmatic ambiguity‖ və 

ardınca ―A natural History of Negation‖ adlı məqaləsi ilə başlamışdır. 

a) I am not happy; I am ecstatic. XoĢbəxt deyiləm, hədsiz xoĢbəxtəm. 

Xoşbəxt ―sözcüyü burada danışanın duyğularını ifadə etməkdə yetərsiz qalması 

səbəbiylə inkarlaşma baş vermişdir. Başqa bir ifadəylə bu nümunədə danışan bir 

iddianı inkarlayıb rədd edib kimi görünsə də ifadənin məğzini deyil quruluşunu 

inkarlaşdırır. Buradakı inkar təsvir edici olaraq dəyərləndirildiyində iki hökmün 

bir –biri ilə uzlaşmadığı görülür yəni ki, ilk hökmdə xoşbəxt olmadığını 

söyləyən danışan həmən ardınca ―xoşbəxtəm‖ deyərək tutarsız bir ifadə ortaya 

qoymuş olur. Əksinə metakoqnitiv oxumaqla burada danışanın xoşbəxt 

olmasının inkar edilmədiyi, əksinə duyğularının ―xoşbəxt‖ sözcüyünə yükləndiyi 

anlamını da ehtiva edir. ―Çox xoĢbəxt‖ ibarəsi ilə daha yaxşı ortaya qoyulacaq 

işarə edilməkdədir. 

Məsələn, ―There are no clouds in the sky” - “Göy üzündə heç bulud yoxdur‖ 

ifadəsi bir durum ifadə edən təsviredici bir inkardır. ―This wall is not white” - “ 

Bu divar ağ deyil‖ ifadəsi birbaşa divarın ağlığına qarşı bir təsvir ortaya qoyar, 

daha öncə divarın ağlığı ilə əlaqəli‖ söylənən bir iddiayı inkar edir. 

a) ―I didn’t paint two childs; I painted two children.  Ġki uĢaq Ģəkli 

çəkmədim, iki uĢaqlar Ģəkli çəkdim. 

Bu nümunədə iki uĢaqlar danışanın ibarəsini seçərək dil qaydalarına 

uymayan (childs) bu quruluşu rədd edir, ardınca dilçilik qaydalarına uyğun olanı 

(children-uĢaqlar) sözünü dilə gətirir. 

Danışıqdan götürülən nümunələrdə inkarlığın ifadəsində vurğu və tonlama 

da rol oynaya biləcəyi ortaya qoyulur. 

A: Who was that lady I saw you with last night?- Keçən gecə səninlə 

gördüyüm qadın  kimdir? 

B: That was no lady, that was my wife! Qadın deyil, o  mənim həyat 

yoldaĢımdır! (Horn 1989-373) 

Bu nümunələrdə A-nın sualına cavab verən B ― xanım‖ sözcüyünü-bu 

sözcüyün qarşıladığı semantik dəyəri inkar etmir. B yanında görünən adamın 

yad deyil, həyat yoldaşı olduğunu vurğulamaq üçün A-nın ifadəsinə bağlı olaraq 

dilə gətirir. Bu nümunələrdə inkar sıradan\standart\qaydalı bir inkar olaraq 

dəyərləndirilidiyində yenə qalmaqllı ifadələrin bir arada yer aldığı görüləcəkdir. 

Buradakı ―qadın‖ sözü xanım\həyat yoldaĢı sözünü də əhatə dairəsinə alır ki, 

təsvir  edici oxuma ilə ortaya çıxan bu tutarsız ifadələr buradakı inkarlığın 

koqnitiv oxunmasını lazımlı edir. 

       Burton-Roberts (1989) bütün metakoqnitiv inkar nümunələrin bir 

qarmaqarışıqlıq əhatə etdiyini və bu ziddiyyətlərin özəl praqmatik şərh üçün 

ehtiyac olan tətikləyicilər olduğunu düşünür. Məs. ―Ġtalyan pizzasını sevmirəm, 

onun üçün ürəyim gedir‖  kimi bir ifadədə danışan daha əvvəl italyan pizzasını 

sevmədiyini söyləyib sonra onu ―sevmək‖ felinin yükləndiyi semantik dəyəri də 
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əhatəsinə alır və ona daha fərqli bir ―dəyər‖ ə sahib olan ―onun üçün ürəyim 

gedir‖ felini istifadə etməsi ziddiyyətli görünür. 

a) He dosen’t have three children? He has four. Onun 3 uĢağı yoxdur, 4 

uĢağı var. 

b) You didn’t eat some of the cookies? You ate all of them. Sən biskvitlərin 

birazını yemədin, hamısını yedin. ( Horn 1989 384) 

Danışanın bu cür söyləməsində məqsəd sözü gedən adamın 3 uşağı olduğu 

həqiqətini inkar etmir, koqnitiv oxumaqla onun ―3 uĢağı var‖ ifadəsini rədd edən 

bu ifadənin təkrarlaşıb inkarlaşdıran sözü güdən insanın 3 sayını da ehtiva edən 

― dörd uĢağı var‖ hökmünü dilə gətirməsidir. 

Bənzər şəkildə də ikinci nümunədəki hökm doğru isə bu təbii olaraq 

arxasındakı hökmü də, əhatə edir, onsuzda ―bir qismini‖ ibarəsini ―hamısı” 

ibarəsini içində məcburən yer alır. O halda buarada da danışan inkarı 

metakoqnitiv olaraq istifadə etmişdir. Danışanın şirniyyatın bir qismini yediyi 

gerçəyini inkar etmir, onun həmin iddiaya qarşı çıxaraq ―qisim” sözcüyünü 

daşıdığı dəyəri də əhatəsinə alan “hamısını‖ sözcüyünü istifadə edərək durum 

ifadəsində onu seçilən sözcüyə qarşı çıxıb onu düzəltmək cəhdi içindədir. 

a) He didn't eat the olive cheese omelet, he wiped it off-O, zeytunlu, pendirli 

omleti yemədi, sildi süpürdü. 

b) It was not a beautiful place, it was a magnificent place-Bura gözəl deyil, 

möhtəĢəm bir yerdir. 

Buranın birinci hökmləri inkarla əlaqəli olduğu ifadələrin mənalarını 

tərsinə çevirməmiş, onu izləyən hökmlərdə inkar olunanları da əhatəsinə alaraq 

daha da qüvvətli ifadələr dilə gətirmişdir. Carston (1996) da metakoqnitiv inkarı 

təsvir edib inkardan ayırır. Noha (2000-103) isə Horn və onun kimi düşünən 

digər araşdırmaçılardan fərqli fikirlərlə metalinqvistik inkarı açıqlamağa çalışır. 

Məs, Horndan fərqli olaraq  o, metakoqnitiv inkarın hər hansı bir işarələyici 

olmadan da ifadə edilə biləcəyini göstərir. 

 ―Atam ölmədi, Cənnətə getdi” cümləsində də inkarlıq təsvir edici deyil, 

metakoqnitiv olaraq istifadə edilmişdir. Pis bir hadisənin inkarlaşması ―gözəl‖ 

adlandırılamsı ilə istifadə edilməsi ―uĢağın atasının ölməsini‖ gerçəyini inkar 

etmir, bu gerçəyi ifadə formasını inkar edir. Bu cür inkarların yer aldığı 

ifadələrdə danşan öz ifadəsinin ümumiyyətlə qarşı tərəfin ifadəsinə istinad 

etməklə əmələ  gətirir. Danışan qarşı tərəfin ifadəsindən çoxunu olduğu kimi, bir 

qismini isə təkrarlamaqla da metalinqvistik inkar gerçəkləşdirir. Metalinqvistik 

inkarda yer alan iki hökmdən birincisi rəddetmə ifadə edir, ikincisi isə bir 

düzəltmə işi görür. 

Nə cür inkarlıqdan və ya onun əmələ gətirdiyi afirmativ mənadan bəhs 

edilir edilsin, bu proses bir çox quruluş və qaydanın iç-içə girməsi nəticəsində 

müəyyənləşir. Yazıda durğu işarələrinin, danışıq dilində vurğu və tonun da 

qatqısı olduğunu vurğulamalıyıq. Qrammatikada inkar standart inkar 

göstəriciləri ilə formalaşır. Bilavasitə bu cür quruluşlarda mövzu yalnız 

inkarlaşmaq deyildir. Hətta demək olar ki, önə çıxan məlumatdan daha çox 

duyğudur. 
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РЕЗЮМЕ 

ТЮРКАН ИСМАИЛЛЫ 

УТВЕРЖДЕНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ СРЕДСТВАМИ ОТРИЦАНИЯ 

В статье рассматриваются утверждения, выраженные через отрицания. 

Объясняется, что в результате определенных познавательных процессов они теряют бремя 

отрицания и понимаются как афферентные по своей природе. Также были затронуты 

различные стилистические трактовки, двойное отрицание, металингвистическое 

отрицание, приведены примеры. В статье не следует упускать из виду, что знаки 

препинания, ударения в разговорной речи, тон также влияют на отрицания, которые будут 

являться утвердительным средством. 

Ключевые слова; утверждение, металингвистическое отрицание, интерпретация, 

разговорный язык, когнитивный процесс 

 

SUMMARY 

TURKAN ISMAYILLI 

AFFIRMATION EXPRESSED BY THE MEANS OF NEGATION 

The article deals with affirmations expressed through denials. It is explained that as a 

result of certain cognitive processes, they lose the burden of negation and are understood as 

afferent in nature. Various stylistic interpretations, double denial, metalinguistic denial were also 

touched upon, and examples were given. The article emphasizes that punctuation, emphasis in 

colloquial language, and tone should not be overlooked in influencing denials, which will be a 

means of affirmation. 

Keywords: affirmation, metalinguistic negation, interpretation, colloquial language, 

cognitive process 
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ГУСЕЙН ДЖАВИД И  ИДЕИ ТЮРКИЗМА В ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
 

В данной статье даѐтся сведения о жизни и деятельности великого дрaмaтypra 

поэта Гусейна Джавида, о характеристике созданных им образов, о борьбе добра и зла в 

его произведениях,  o внесении великим драматургом идею тюркизма в азербайджанскую 

литературу. И о том, почему назвали этого гения- драматурга “ Шекспиром Востока”. 

Творчество Джавида по форме и жанру было многогранной Он мастерски написал 

лирические стихи, поэмы, трагедии и драмы. Произведения Джавида, состаящие  из 

философиских трагедий, исторических и семейных драм до сих пор являются украшением 

сцен театрального искусства Азербайджана. 

Благодаря творчества  азербайджанский читатель и зритель  знакомится с 

жизнью некоторых народов и национальностей. 

Ключевые слова: драматург, трагедия, историческая личность, тюркизм, 

национальное достояние, искусство, национальность. 
    

Гусейн Джавид - Гусейн Абдулла оглы Расизаде – родился 24 октября 

1882 года в древнем городе Нахчыване.Их семья переехала в Нахчыван из 

села Шахтахты. Отец будущего поэта был уважаемым и видным предста-

вителем местного духовенства, в совершенстве знал персидский и  

арабский языки, мусульманскую теологию. Своих семерых детей он 

воспитывал в религиозном духе. 

С семилетнего возраста Гусейн по желанию отца  пять лет обучался в 

городской духовной школе, а потом  no совету Гурбанали Шарифова, отца 

будущего прославленного профессора Азиза Шарифа втайне  перешѐл в 

открытую годом раньше школу ―Тарбия‖ (воcпитание) известного 

просветителя поэта М..Сидги.(5- Абдулла Багиров.1 cтр) 

В 1898 году Гусейн успешно завершил начальное образование и в 

1905 году продолжил учѐбу в Тебризе, где совершенствовал свои знания в 

арабском,  персидском языках, усердно занимался восточной литературой 

и философией. В 1905-1909 roдax поэт  продолжил свое образование в 

Стамбульском Университете. 

В Турции молодой Расизаде знакомится с видными писателями и 

поэтами. Под их блоготворным влиянием появляются первые поэтические 

пробы под псевдонимом ―Джавид‖( вечный). 

В 1909 году Гусейн Джавид возврватился дечница на родину и стал  

преподавать азербайджанский язык и историю литературы в школах 

Нахчывана, Гянджи и Тифлиса.В 1918 году он переехал в Баку  и стал 

преподавать в разных  учебных заведениях. 

Книга стихов Джавида «Минувшие дни» вышла в свет в 1913 году в 

Тифлисе.. Поэт написал множество  стихов и поэм в  романтическом стиле 

и прославился как создатель первых стихотворных трагедий и драм.  

Герои Джавида отличаются   духовным богатством ,формируют свои 

мечты и идеалы Джавид прославился и как основатель романтической 

драматургии. 
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В своей драматургии Джавид раскрыя власть темных сил и изобразил 

контрасты эпохи. 

К огромному сожалению, творческии путь великого романтика 

внезапно оборвался, в страшном 1937 году, когда  он был арестован по 

подозрению в поддержании  «контрревапюционных»  связей с 

мусаватистами.   

Естественно, Джавид ни в чѐм себя, не считал  виновным,тем не 

менее 9 июня в 1939 года его приговорили к 3 годам лишения свободы. без 

права на переписку и сослали в суровую Сибирь - в село Шевченко 

Иеркутской области. 

Здесь, 5 декабря 1941 года, умер один из гениальных романтиков 

мировой литературы. Гроб  с телом поэта был захоронен под номером 59 в 

сельском кладбище. 

И только через 41 год прах великoro поэто вернулся на свою родину. 

Это произошло по инициативе тогдашнего первого секретаря .ЦК КП 

Азербайджана Гейдара Алиева. 

В 2002 году был открыт дом - -музей Гусейна Джaвида. 

Общенациональный лидер высоко ценил творчество Джавида. Он говорил 

«Произведения, созданные Гусейном Джавидом - национальное достояние 

Азербайджана».   

В 1917 году в Баку издаѐтся новый сборник‖ Весенняя роса‖. 

Уже в раннем творчестве Джавида дают о себе знать социальные 

мотивы, связанные с социальными противо речиями, положением 

бедняков. 

В пьесах Гусейна Джавида есть наделенный сильными страстями и 

беспокойством герой - одиночка, который находится в трагическом разлaдe 

с обществом и целым миром. 

Ещѐ при жизни Джавида – в 20-е-30-е годы его сценинические 

произведения сыграли очень значимую роль в творческом  становлении ,в 

pacкрытии  таланта таких больших мастеров нашего театра как  Аббас 

Мирза Шарифзаде, Ульви Раджаб, Марзия Давудова,Сидги Рухулла, Рза 

Тахмасиб и др. 

Избранные произведения Джавида на азербайджанском языке были 

изданы в Баку в 1958 году. 

Великий мастер слова, заложивший основу стихотворной 

драматургии, в mo же время создавал и лирические стихотворения. 

Гусейн Джавид является выдающейся личностью ещѐ более 

возвысившей в XX веке идеологию тюркизма в Азербайджане и 

привнесший эти идеи в литературу. 

Гусейн Джавид своим глубоко содержательным творчеством даровал 

сокровищнице многовековой азербайджанской литературы историко-

культурные ценности. Произведения, великого драматурга, сформировав-

шие, эстетический вкус многих поколений читателей и  зрителей, сегодня 

сохраняют свою монументальность. 

Недаром Джавида сравнивают с известными  деятелями мировой 

литературы и назвали Шекспиром  Востока. 

Причиной этого является глубина философии поэтической поэзии . 
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Говоря о значении произведения ―Иблис‖, созданного во время 

Первой мировой войны, нужно отметить, что произведение , ―Аллах‖ 

является последним драматическим произведением, написанным литерато-

ром будучи в заключении  в Сибири. Ранее им были созданы пьесы  

«Пророк» и «Иблис». С помощью этих трех работ мыслитель создал 

философскую поэтическую эпопею о треугольнике, под влиянием которого 

сущность в и дух человека находится на протяжении всей жизни. Всѐ 

творчество Джавида является выражением  борьбы добра и зла, света и 

тьмы,независимости и угнетения. Это вечное  противостояние найболее 

отражено в этих трѐх работах(4 стр.11)1. 

Гусейн Джавид – крупнейший поэт гуманист и драматург- романтик, 

мудрый философ, ещѐ более приумноживший славу классической 

азербайджанской поэзии. Он заложил основу национального романти-

ческого стихотворения, создал ценные, с художественно-эстетической 

точки зрения произведения. Одним из таких произведений является драма 

―Топал Теймур‖(Хромой Теймур). Это произведение является одним из 

шедевров Гусейна Джавида cодержание этой драмы, написанной в прозе, 

как видно и по названию, основано на историческом  деятеле Амире 

Теймуре. (1336 -1405), komoрый считается одним из величайших символов 

тюркского мира. В произведении-Амир Теймур. представлен читателю в 

противостояним с другим великим турецким полководцем, султаном  

Йылдырымом Беязидом (1354-1403). Это произведение посвящено  

трагедии двух тюрков- конфликту гения  Западного  Туркестана.  

Независимо от победы или поражения этих военных гениев Гусейн  

Джавид с большим мастерством  превратил факт становления ими 

причиной поражения тюрков. 

Гусейн Джавид не только проявлял восхищение перед талантом 

полководца и мудростью правителя главного героя  произведения, но и не 

скрывал сожаления в связи с тем, что этот талант и мудрость не  могут 

процветать со всем богатством и яркостью  на неплодот  ворной почве 

средневековой среды. 

Мысли о войне и смерти, выдвынутые в самом начале произведения 

Орханом – одним из молодых и талантливых военачальников Теймура 

обозначают некоторые аспекты позиции и Гусейна Джавида, как 

тюркского поэma. 

Гусейн Джавид создал образ Теймура с любовью, которую мог питать 

к  тюркскому гению. В представлении Джавида Теймур выглядит больше 

не как военный гений, разрушительная сила, а  как мыслитель и философ,  

задавшийся целью служить  человечеству, но выбравшей для доститения 

цели  путь войны. 

С первых же сцен драмы мы видим, Теймура как справедливого  

правителя, который заботится о своих  подданных. Герой Джавида  Теймур 

не забывает отметить,что  его страна управляется не по капризам одного 

человека, а принятым законам страны, а в многих случаях путѐм созыва 

курултая, если выражаться современным термином, коллегиальным 

образом(3). 
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Чтобы более очевидно представить мудрость и дальновидность 

Теймура как правителя, Гусейн Джавид сравнивает его с другим тюркским 

правителем Йылдырымом  Баязидом и с   удовольствием подчеркивает, что 

истинный  тюркский правитель  должен быть таким как Теймур (2.стр 156). 

Гусейн Джавид, как великий поэт и мыслитель ,в художественном 

отношении реализовал эту цельна высшем уровне. Поэтому это произведе-

ние искусства, написанное о тюрках- победителях и тюрках побеждѐнных, 

должно быть переведены на все ведущие языки мира. 

Драматургия Джавида явилась в подлинном смысле слова  драматур-

гией  характеров. И в этом отношении талант поэта  стоит  в ряду  вели-

чайших поэтов всех времен. Не случайно его назвали Шекспиром 

Востока(5). 

 ―Гусейн Джавид оставил нам великое наследие. Пока живы наш 

народ, наша история, наследие поэта тоже будет жить, произведения 

созданные им,  это национальное достояние Азербайджана‖ – сказал более 

тридцати  лет назад на траурной церемонии  Гейдар  Алиев.  
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XÜLASƏ 

AYBƏNĠZ AXUNDOVA 

HÜSEYN CAVĠD VƏ ONUN ƏSƏRLƏRĠNDƏ TÜRKÇÜLÜK ĠDEYALARI 

Məqalədə böyük dramaturq və şair Hüseyn Cavidin həyat və  fəaliyyəti,onun yaratdıcığı,  

obrazların xarakteristikası, əsərlərindəki xeyir və şərin mübarizəsi,dahi dramturqun Azərbaycan 

ədəbiyyatına gətirdiyi Türkçülük ideyası və onun ―Şərqin Şekspiri‖ adlandırılmasının səbəbləri 

haqda məlumat verilir. 

Cavidin yaradıcılığı forma və janra görə çoxcəhətlidir. O, lirik şeirlər, poemalar, faciə və 

dramları ustalıqla yaratmışdır. Cavidin fəlsəfi faciələr, tarixi və ailə dramlarından ibarət olan 

əsərləri indiyədək Azərbaycan teatr sənətinin bəzəyidir. Tamaşaçılar Cavidin yaradıcılığı 

vasitəsilə bir çox başqa xalq və millətlərin həyatı ilə tanış ola bilir. 

Açar sözlər: dramaturq, faciə, tarixi səxsiyyət, türkçülük, milli sərvət,türkizm, 

incəsənət,milliyət. 
 

SUMMARY 

AYBENIZ AKHUNDOVA 

HUSEYN JAVID AND THE IDEAS OF TURKISM IN HIS WORKS 

The article provides information about the life and work of the great playwright and poet 

Huseyn Javid, the characteristics of the images he created, the struggle between good and evil in 

his works, the idea of Turkism brought to Azerbaijani literature by the great playwright and the 

reasons for calling him "Shakespeare of the East." 

Javid's work is diverse in form and genre. He masterfully created lyrical poems, poems, 

tragedies and dramas. Javid's works, consisting of philosophical tragedies, historical and family 

dramas, are still the decoration of Azerbaijani theatrical art. 

Key words: playwright, tragedy, historical personality, Turkism, national wealth, 

Turkism, art, nationality 
 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN MÜHACĠRƏT ƏDƏBĠYYATININ POEZĠYA ULDUZLARI 

 

Məqalədə Azərbaycan ədəbi mühitindən didərgin düĢmüĢ, Azərbaycanın istiqlalı və 

müstəqilliyi uğrunda mühacirətdə son dərəcə ağır Ģərtlər altında  sistemli, davamlı və dönməz 

mübarizə aparan, uğrunda çarpıĢdığı ideyanın gerçəkləĢəcəyinə bir an da olsun ümidini 

itirməyən, ictimai-siyasi, elmi, ədəbi-bədii yaradıcılıqları ilə böyük, zəngin irs qoyub gedən dörd 

istiqlalçının-Kərim Yaycılı, Teymur AtəĢli, Müseyib Zəyəm və Əmin Abid Gültəkinin 

yaradıcılığından poeziya nümunələri təhlil edilərək geniĢ oxucu kütləsinə təqdim olunur. 

Vətənlə, onun istiqlalı ilə bağlı əsərlər qələmə alan mühacirət poeziyamızın sönməyən ulduzları 

mühacirətdə yazdıqları Ģeirlər, poemalar, roman və povestlərindəki Vətən həsrəti, qürbət 

sızıltıları ürək yanğısı ilə qələmə alınmıĢdır.  

Açar sözlər: ədəbi mühit, Vətən mövzusu, mühacirət ədəbiyyatı, mühacir Ģairlər poeziya  

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühacirət ədəbiyyatı zəngin olduğu qədər 

həm də qədimdir. 1980-ci illərin sonlarına qədər sovet Azərbaycanında 

mühacirət ədəbiyyatının nəşri və tədqiqi ideoloji-siyasi mülahizələrlə yasaq 

olunduğundan, bu zəngin bədii irs uzun müddət vətəndə elmi dövriyyədən 

kənarda qalmış, yüz minlərlə soydaşımızın estetik zövqünün formalaşmasında, 

milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət ruhunda tərbiyəsində iştirak edə bilməmişdir. 

Mühacirət poeziyamızın ədəbi-elmi dəyərləndirilməsi yönündə öncüllük 

Azərbaycan milli hərəkatının və siyasi mühacirətinin qüdrətli şəxsiyyətlərindən 

biri, görkəmli alim, ədib, publisist, tənqidçi və tarixçi Mirzə Bala Məhəmməd-

zadəyə məxsusdur (4, s.3).  

Dəyərli alimlərimizin təqdirəlayiq araşdırmalarından sonra Azərbaycan 

oxucusu mühacirət ədəbiyatımızın unudulmuş simaları  ilə tanış olmaq imkanı 

qazandılar. 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatını müxtəlif siyasi-iqtisadi səbəblərdən, 

hətta tamamilə səbəbsiz və könüllü olaraq Vətənini tərk edərək Azərbaycandan 

Şərqə və Qərbə doğru mühacirət edən yaradıcı qüvvələr formalaşdırmışdır. 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının tarixi  qədim və orta əsrlərdən başlamış və 

bu tarixlərdə Yusif ibn Məhəmməd Qarabaği, Mücirəddin Beyləqani, Tuti 

Abdulla Qarabaği, Sədullah Bərədi, Haşimi, Hadimi, Məhəmməd Qarabaği, Əli 

Tudə, Sədullah Bərədi kimi diyar-diyar gəzərək Osmanlı və ya Orta Asiya 

ölkələrində mühacir ömrü yaşamış dəyərli ədiblərimiz olmuşdur. Müasir dövr 

Azərbaycan mühacirət poeziyasının bir çox görkəmli ədibləri olmuşdur. Mühacir 

poeziyamız 1920-ci illərdə yaranmağa başlamış və həmin dövrdə Azərbaycan 

ədəbi mühitindən didərgin düşmüş, ana Vətənlə, onun istiqlalı ilə bağlı milli 

ruhlu əsərlər qələmə alan mühacirət poeziyamızın qələm sahibləri Həmid 

Dönməz, Əmin Abid, Əli Usta, Hüseyn Mirzə Camal Yanar, Məmməd Sadıq 

Aran, Müseyib Zəyəm, Almas İldırım, Alazan Baycan, Teymur Atəşli kimi 

mailto:gunal8787@list.ru
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dəyərli mühacir poeziya ulduzları yazıb-yaradaraq Azərbaycan ədəbiyyatının 

inkişafına əvəzsiz töhfələr bəxş etmişlərdir. 

Bu məqalədə Azərbaycan ədəbi mühitindən didərgin düşmüş, Vətənlə, 

onun istiqlalı ilə bağlı əsərlər qələmə alan mühacirət poeziyamızın sönməyən 

ulduzları Kərim Yaycılı, Teymur Atəşli, Müseyib Zəyəm və Əmin Abid 

Gültəkinin yaradıcılığından poeziya nümunələri təhlil edilərək geniş oxucu 

kütləsinə təqdim olunur. Onların mühacirətdə yazdıqları şeirlər, poemalar, 

roman və povestlərindəki Vətən həsrəti, qürbət sızıltıları ürək yanğısı ilə qələmə 

alınmışdır.  

Gəncliyi cəbhədə, torpaq uğrunda döyüşlərdə keçmiş, əsir həyatı yaşamış, 

doğma Vətənindən ayrı düşüb qürbət ellərdə yaşayıb-yaradan, qəlbi daim Vətən 

həsrəti və məhəbbəti ilə döyünən  mühacir poeziyamızın sevilən siması Mustafa 

Teymur Atəşlidir. (1923-1976) 

O, Azərbaycan siyasi mühacirətinin II Dünya müharibəsindən sonrakı 

dalğasının tanınmış nümayəndələrindəndir. Hələ kiçik yaşlarından rus əsarətinə, 

bolşevik rejiminə nifrət edən Teymur almanların ruslara qarşı vuruşacaq milli 

birliklər təşkil etmək niyətlərini sevinclə qarşılayır və vətəni Azərbaycanın 

istiqlalı uğrunda döyüşmək üçün həmin birliklərə daxil olmağı qərara alır. 

Alman ordusu tərkibində Stalinqrad cəbhəsində 95 gün döyüşür və ruslara əsir 

düşür. Təsadüf nəticəsində əsirlikdən xilas olaraq bir müddət Mittenvald 

beynəlxalq mültəcilər kampında yaşayır (4, s. 95). 1949-cu ildə İstanbula gələrək 

siyasi mühacirətimizə qoşulur. Burada T.Atəşli bədii yaradıcılıqla məşğul olur, 

―Hürriyyət‖, ―Axşam Xəbərləri Qəzeti‖ qəzetlərində müxtəlif şeirlərini dərc 

etdirir. 

Ürəyi daim vətən həsrəti və məhəbbəti ilə döyünən şairin ―Aç qoynunu 

ana Vətən‖ və ―Xalqdan bir səs‖ şeirlərində Vətən özləminə duyğuları aydın hiss 

edilir. T.Atəşlinin mühacirət dövrü yaradıcılığının  ilk örnəyi olan bu şeir, həm 

də mübarizə manifestidir. Bu şeiri yalnız doğma vətənindən ayrı düşən, qürbətdə 

ağrı-acılı həyat sürən, min bir əziyyətə qatlaşan şairin özünə ana vətən bildiyi 

Türkiyəyə qovuşmasının sevinc və həyəcandan doğan səmimi hisslərinin 

ifadəsidir: 

Doğma yavrundur bu gələn, aç qoynunu, Ana Vətən, 

Çox çəkmişəm həsrətini, qurban olum sənə Vətən. 

Aç qoynunu məhəbbətlə, al bağrına bas sən məni, 

Məndən uğur gələr sənə, çünki anam bildim səni 

Sən Leylasan, mən Məcnunam, fəda olsun canım sana, 

Halal olsun mənim qanım hər bir qarış torpağına (4, s.98). 

Şair  poeziyasında həm obasının tarixi, mədəniyyəti, təbiətini tərənnüm 

etmiş, həm də ana yurdunun yad ellilərin işğalı altındakı faciəli taleyini qələmə 

almışdır: 

O incilər dəryasıdır, aşıb-daşan sərvəti var, 

Əvət odur masallarda söylənilən sehir-diyar. 

Altun kimi torpağı var, hər meyvəsi dürdanədir, 

Ana yurdum Azərbaycan bu dünyada bir danədir... (4, s.99). 

Mühacirət dövrü poeziyasının ilk örnəyində əksini tapmış bu mərama 

T.Atəşli 27 illik mühacir həyatı boyu daim sadiq qalmış, milli ruhlu şeirlərilə 
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son nəfəsinədək ―Azərbaycan davası‖ nı yürüdənlərin ön sıralarında olmuşdur 

(4, s. 99). 

Türkiyədə mühacir həyatı yaşamış, sağlığında yalnız bir kitabı işıq üzü 

görmüş mühacir poeziyamızın digər görkəmli nümayəndəsi naxçıvanlı Kərim 

Yaycılıdır. (1913-1979) 

  Yaradıcılığında əsas motivlər Azərbaycan həsrəti və onun istiqlaliyyətinə 

sonsuz inam duyğusu yer almışdır. Şairin  Vətən nisgililə keçən həyatı, yazdığı 

şeirləri onu mühacir ədəbiyyatımızın nümayəndəsi saymağımıza əsas verir. 

Yaycılının yaradıcılığında yurdunun azadlığı, hürriyyəti, doğma torpağına olan 

bağlılığı özünün həssaslığı ilə seçilir. O, pərvanə kimi Azərbaycanın başına 

dolanmağa hazır idi, şeirlərinin əvvəli də, sonu da, acısı da, şirini də 

Azərbaycanla bağlı idi, onunla nəfəs alır, onun eşqi ilə yazıb-yaradırdı. ―Şanlara 

layiqsən ey Azərbaycan‖ deyə vəsf etdiyi bu ilham pərisinə üz tutub deyirdi:  

Şəfəqlər doğacaq üzərində, 

Bir günəş kimisən dan yerində. 

Qalmasın o matəm gözlərində. 

Bir günəş kimisən dan yerində  (8, s.309).. 

  Əksər şeirlərində millətin öz ana torpağında düşmənin özbaşınalığına 

etiraz ruhu hiss olunur:  

Nədən düşmən  dostluğuna inandıq? 

Nədən ya rəbb, nədən böylə doğrandıq? 

Yetər, artıq tarixdən də utandıq. 

Türk xalqını namərdlərə əzdirmə, 

Yurdsuz qoyub diyar-diyar gəzdirmə (3, s.15). 

Mühacir həyatı yaşayan şair əsarət, Vətən uğrunda mücadələ, Vətən 

həsrəti, Vətənin azadlığı uğrunda sönməz arzu və diləklərini özündə əks etdirən 

şeirlər qələmə almışdır. Kərim Yaycılının gözündə doğma Vətəni Azərbaycan 

dünyanın bütün gözəlliklərini özündə əks etdirən sevgili diyardır. Şair bu 

duyğularını ―Azərbaycanın sehir və gözəlliyinə ithaf‖ adlı şeirində müqəddəs 

ilahi bir hisslə dilə gətirmişdir: 

―Çiçək‖ desəm saçlarımın telində, 

―Gül‖ də desəm dəstə-dəstə əlimdə, 

―Şeir‖ desəm hərdəm şirin dilində 

 Nədir əcəb bu səndəki, hüsnü an? 

 Azərbaycan! Azərbaycan! (2, s.213).  

Mühacir şairin qəlbində sızıldayan Vətən həsrəti, nisgili ―Azərbaycan‖ və 

―Qürbət‖ şeirlərində  belə ifadə edilmişdir: 

Mən bu fani dünyada hər an ölüb dirildim, 

Səndən uzaqda ölmək mümkün deyildir mənə, 

Tanrının huzurunda son arzumla əyildim: 

Ruhum qanad açıb uçsun Azərbaycana! (2, s.214). 

Şeirlərində gözəl günlərə həsrət və bu gözəlliklərin qeyb olması şairdə heç 

dinməyən bir ağrı-sızıya çevrilmişdir.  

Doğma Vətənində yaradıcılığı və adı çox az adama məlum olan, 

Şəmkirdən İğdır torpağına qədər uzanan məşəqqətli ömür yolu keçmiş Müseyib 

Musa Əyüp Zəyəm türk alimlərinin tədqiqatlarında geniş yer alan mühacir 

şairlərimizdəndir.(1900-1957) On yaşında hər iki valideyinini itirərək yetim 
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qalmış, yaşadığı uşaqlıq illərinin acılarını, həyatının çətin məqamlarını, ilk 

qələm təcrübəsi olan ―Yaralı canım‖ şeirində belə ifadə etmişdir: 

Bir quş idim gəzmiş idim havada, 

Atam öldü, necə qaldın cəfada. 

Anam öldü, yetim qaldın yuvada, 

Düşdüm qərib elə, yaralı canım (6, s.274). 

Şeirdə bir tərəfdən də sanki onun gələcək müsibətli, ağrılı-acılı həyatından 

soraq verilir. 

 ―Durnalar‖ adlı şeirində isə doğma Vətəninin təbiətini tərənnüm etmiş, 

Vətəni özləmini, onu görmək arzusunun qəlbində necə tuğyan etdiyini aşağıdakı 

misaralarda dilə gətirmişdir: 

Vətən diyarından gələn durnalar, 

Söyləyiniz bizim ellər dururmu? 

Çəmənli, çiçəkli şirin obalar, 

Bülbüllü bağçadan güllər dururmu? (10, s.6). 

Şeirdə həmçinin ―Bayrağım‖ şeirində Vətən həsrəti, üçrəngli bayrağımızın 

enməsindən doğan dərin kədər öz əksini tapmışdır: 

Əsirmidir, söylə, Aslan yatağı? 

Düşmənlərmi sarmış solu və sağı? 

Qərib Müseyibbin Üçrəng Bayrağı, 

Üç rəngi də mövcud halən dururmu? (5, s.82). 

Müəlif ―Bayrağım‖ şeirində bayrağın ülviliyini, müqəddəsliyini yüksək 

qiymətləndirmişdir. Düşmən əlində qana boyanmış üç rəngli bayrağa olan 

sevgisini, əsl vətənpərvərlik duyğularını bariz bir şəkildə aşağıdakı misralarda 

əks etdirmişdir: 

Nədən üç rəngin qırmızı oldu, 

Səni kim boyadı qana bayrağım. 

Açıb qollarını qucaydım səni, 

Öpəm səni dönə-dönə bayrağım (10, s.6).  

Qürbətdə yaşayan, doğma torpaq həsrəti çəkən şairlərin yaradıcılığının 

əsas mövzusunu vətənsevərlik təşkil edir. Bədii nümunələrdə eyni zamanda 

qürbət həzinliyi, yanğısı, nisgili aparıcıdır. Gənc nəslin vətənpərvər ruhda, milli-

mənəvi dəyərlərə bağlı, sadiq böyüməsində M. Zəyəm şeirlərinin önəmli rolu və 

təsirli gücü vardır. 

Haqqında daha çox türk tədqiqatçıları məqalələr dərc etdirmiş mətbuat 

xadimimiz ―Sənan Azər‖, ―Sisyanlı‖, ―Ərdoğan‖, ―Sənan‖ kimi imzalarla çıxış 

edən mühacir şairlərimizdən biri də Məmməd Sadıq Arandır. (1895-1971) 

M.B.Məhəmmədzadənin sədrliyi ilə yaradılan gizli İstiqlal Komitəsinin ən 

fəal üzvlərindən biri olmuşdur. O, Qarabağda İstiqlal Komitəsinin yerli 

qurumlarının təşkilində, bu bölgədə rus təcavüzünə qarşı irimiqyaslı üsyanın 

həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmiş, üsyan yatırılan ana qədər 

silahdaşları ilə bərabər döyüşmüşdür. Uzun illər Müsavat partiyası mədəniyyət 

komissiyası nəzdində Azəri Türk Gənclər Birliyi, Azərbaycan Yardımlaşma 

Cəmiyyəti, Milli İstiqlal Mərkəzi kimi mühacirət qurumlarına rəhbərlik etmiş, 

jurnalistika ilə də fəal məşğul olmuşdur. (4, s.33).  

Nəşr etdirdiyi ―Yaşıl yarpaq‖, ―Azəri türk‖, ―Türk yolu‖ dərgiləri 

uzunömürlü olmasa da bu dərgilərin əsas qayəsi Azərbaycanın istiqlalı uğrunda 
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mübarizəsi, əsasən də Azərbaycanın rus əsarəti altında olduğunu vurğulamaq və 

geniş ictimaiyyətə çatdırmaq idi. Bu jurnallardakı məqalə və şeirlərilə 

Azərbaycanda illərdən bəri davam edən faciəyə səyirci qalan dünyaya onun 

dərdlərini eşitdirməyə çalışmışdır. Bu ümidini bir az da olsa reallaşdıra bilərsə, 

özünü xoşbəxt sayacaqdı. 

Vətəninə, millətinə sonsuz bağlı olan şair obasını yağıların işğalından xilas 

etmək və istiqlala qovuşdurmaq ümidilə yaşamış ən çətin anlarda belə Vətənini 

satmamışdır. Onu ölümlə hədələyib Vətəninə, qələm silahdaşlarına xəyanət 

etməyə məcbur edilərkən belə bu şeiri var gücü ilə hayqırmışdır: 

Sönməz ruhumdakı coşğun vulkanlar! 

Saçar fırtınalar, atəşlər, qanlar! 

Qanımda boğular azğın düşmənlər. 

İstiqlal uğruna qanlı bir kəfən 

Geymişəm ölsəm də, yaşasın Vətən! (9, s.11). 

Şair ―Qürbət göyərçini‖ şeirində qürbət göyərçini obrazında Azərbaycanın 

kədərli taleyinin təsviri, özü kimi yüzlərlə mühacir azərbaycanlının vətən 

həsrətinin, istiqlal uğrunda mücadilə əzminin ifadəsi üçün bədii priyom kimi 

istifadə edir: 

Dağıtdı yuvamı uğursuz bir əl, 

Qanlıdır könlümü sızladan əməl. 

Çıxmasa vakitsiz əcəl, 

Yüksəlib göylərə qaçar, gedərim (4, s.38). 

―Yarınki Türküm‖ şeirini şair bütövlükdə Azərbaycan siyasi mühacirətinin 

zəfər nəğməsi kimi qələmə almış, şeridə şair gün gələcək üç rəngli bayrağın 

qürurla dalğalanacağını, ana-bacıların göz yaşlarının dinəcəyini, ―Azərbaycan 

davasının‖ gec-tez zəfərlə sona çatacağını vurğulamışdır: 

Bir sancak yükselib biri inecek, 

O gün gözlerdeki yaş silinecek, 

Düşman ağlayacak, dost sevinecek... 

Aç bağrını annem ben sana geldim!.. (4, s.39). 

Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mücadilə xidmətini özünün həyat amalı 

seçmiş M.Aran ömrünün sonuna qədər həmin amala sadiq qalmış, bu yolda heç 

bir tərəddüdə qapılmamış, xəyal qırıqlığına uğramamışdır (4, s.40). 

Azərbaycan mühacirət poeziyasının təşəkkülündən danışarkən bu prosesdə 

Əmin Abidin əhəmiyyətli rol oyandığını xüsusi qeyd etmək lazımdır. (1898-

1938)  O, Vətəni hürriyyətə, istiqlala səsləyən şeirlərin müəllifidir.  

Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can, 

 Yaşa-yaşa çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan! 

Doğrudur, Ə.Abid mühacir olmamışdır. Lakin o, Azərbaycan azadlığı 

uğrunda mübarizə aparan bir çox mərkəzlərlə sıx əlaqə saxlamış, 1923-1926-cı 

illər arasında ―Gültəkin‖ imzası ilə Azərbaycan istiqlalını tərənnüm, rus 

istilasını, bolşevik zülmünü ifşa edən şeirlər yazaraq böyük nüfuz qazanmışdır. 

Necə ki,dillər əzbəri olan bu şeri kimi: Sən bizimsən, bizimsən durduqca 

bədəndə can,Yaşa-yaşa çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan! 

 Onun şeirlərində doğma yurdun gün gələcək hürriyyətə qovuşacağına, 

hürr olacağına inamı güclü idi. Qələmə aldığı şeirlər tezliklə məşhurlaşır və 
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gənclər tərəfindən əzbər söylənilirdi. Əmin Abidin gənclər arasında yayılan 

şeirlərinin birində deyilirdi: 

Dünyaya gəldim mən -torpağım oldun, 

Altaylardan endim-durağım oldun. 

Yaşıl çəməninlə, mavi göyünlə, 

Qırmızı gülünlə bayrağım oldun. 

Dağların mehrabım, daşın minbərim, 

Mən sənin adına səcdə eylərim (7, s.12). 

İstiqlalçı şair üçün milli bayraq hər şeydən ali və müqəddəs idi. Ona görə 

də vətənin dağlarını özünün mehrabı hesab edir, daşını isə minbərə bənzədərək 

ana yurdun adına səcdə elədiyini fəxr və qürurla bəyan edirdi (7, s.12). 

Əksər mühacir şairlərin şeirlərinin ana xətti Vətən həsrəti idisə, Əmin 

Abid şeirlərinin əsas mövzusu Vətənin hürriyyəti, istiqlalıdır. ―Bayrağım və 

İstiqlalım‖, ―Azərbaycan istiqlalı‖, ―Vətənim və eşqim‖ kimi şeirlərini buna 

misal çəkə bilərik. ―Sevgili Bakıya‖ adlı şeirində  şair vətəni düşmən əsarətindən 

xilas edib azadlığı üçün canından belə keçməyə hazır olduğunu, əgər 

qurtaramazsa xalqla bərabər sən də yan vətən deyirdi: 

Ey qəlbinə matəm bağlayan vətən, 

Düşmən qucağımda ağlayan vətən, 

Əzmimlə mən səni qurtaramazsam 

Xalqımla bərabər sən də yan vətən! 

Hürr olan imanım-indi qalxam 

Sənə halal olsun mənim al qanım! (11). 

İstiqlalçı şair ―Buzlu cəhənnəm‖ şeirində  yüzlərlə azərbaycanlı qadın və 

kişiləri səbəbsiz yerə Sibirə sürgün edən, ölümdən betər iztirablara qərq edən 

acımasız rus rejminə, zülmünə öz etirazını bildirmiş, bu menfaya sürülən 

qəhrəman qardaşlarına, gözü yaşlı analara aşağıdakı misraları itfah etmişdi: 

Ey siz, ey ölümün qorxunc yolunda  

Dəmir addımlarla yürüyən gənclər! 

Siz ey  bir taleyin gizli qolunda 

Yürürkən quzeydə çürüyən gənclər (12). 

Şeirləri gənc nəslin milli azadlıq mücadiləsi ruhunda yetişməsində və milli 

varlığımızın təbliğində önəmli rol oynamışdı: 

Dişimlə qıraram bir gün gəlib də  

Bağrına  sancılan qanlı xəncəri. 

Yaşa, ey həsrətlə doğan istiqlal! 

Yaşa, ey türk, yaşa ey gözəl hilal! (12). 

O, hürriyyətə aşiq bir şair idi. Toplu şeirlərindən ibarət olan ―Buzlu 

cəhənnəm‖ adlı ilk və son kitabı  Mirzə Bala Məmmədzadə tərəfindən çap 

olunmuşdur. 

Mühacirət poeziyasında vətən istiqlalı, hürriyəti, həsrət və nisgili hər 

zaman aparıcı mövzu olmuşdur. Məqalədə adlarını qeyd etdiklərimiz və 

etmədiyimiz digər mühacir ədiblərimizin araşdırılmağa dəyər çox geniş, zəngin, 

maraqlı, sanballı ədəbi, elmi, publisist irsi mövcuddur. Onların həyatı, 

yaradıcılığı barədə hələ də mühacirət etdikləri ölkə və şəhərlərin arxiv və 

kitabxanalarında araşdırmalar aparılır. Aşkara çıxarılan əlyazmaları, şəxsi 

arxivlərindən əldə edilən  materiallar, gündəlikləri, qəzet və jurnallarda dərc 
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etdirdikləri yazıları elmi tədqiqata cəlb olunub işlənməklə həm ziyalı 

ədiblərimizin məhsuldar yaradıcılığı haqqında önəmli məlumatlara sahib oluruq, 

həm də bu əbədi yaşar irsi gələcək nəsilə miras olaraq ərmağan etmiş olacayıq. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ АСКЕРОВА, САМИРА МАММАДОВА  

ЗВЕЗДЫ ПОЭЗИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В статье представлена поэзия четырех изгнанных из Азербайджанской 

литературной среды, систематически, непрерывно и необратимо борющихся в крайне 

тяжелых условиях эмиграции за независимость Азербайджана, не теряющих ни на 

мгновение надежды на осуществление своей идеи, оставивших своим общественно-

политическим, научным, литературно-художественным творчеством большое и богатое 

наследие-Керима Яйджили, ТеймураАтешли, МусейибаЗаяма и Амина АбидаГюльтекина. 

Образцы их поэзии анализируются и представляются широкому кругу 

читателей.Неугасимые звезды нашей эмигрантской поэзии в своих стихах, поэмах, 

романах и повестях, с душевной болью писали о тоске по Родине в чужбине. 

Ключевые слова:литературная среда, тема Родины, эмигрантская литература, поэты-

эмигранты, поэзия. 

 

SUMMARY 

GUNEL ASGAROVA,  SAMIRA MAMMADOVA 

POETRY STARS OF AZERBAĠJANĠ EMĠGRANT LĠTERATURE 

The article analyzes poetry samples from the works of Karim Yayjili, Teymur Ateshli, 

Museyib Zayam, Amin Abid Gultekin, who were expelled from the Azerbaijani literary 

environment and constantly fought for the independence of Azerbaijan under extremely difficult 

conditions in emigration. The stars of our emigration literature, who wrote works about the 

homeland and its independence, always emphasized the longing for the homeland in their poems, 

novels and narrative written during their emigration. 

Keywords: literary environment, homeland issue, emigration literature, emigrant poets, poetry. 
 

 

 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 

https://az.wikisource.org/wiki/Sevgili_Bak%C4%B1ya


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

188 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2022, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2022, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2022, № 1 

 

UOT 82                                                                                                         ĠRADƏ CƏFƏROVA  

―Naxçıvan‖ Universiteti  

e_mail: irada.memmedli.89@gmail.com 

 

NATURALĠZMĠN ALMAN ƏDƏBĠYYATINA TƏSĠRĠ 

 

 Alman dili və ədəbiyyatında müxtəlif dövrlərin düzgün bir təhlili zamanı Alman 

Məktəbinin həmiĢə yeni inkiĢafları və dəyiĢiklikləri müəyyən müddət müĢahidə etməyi üstün 

tutduğu asanlıqla fərq edilə bilər.  Alman düĢüncə sistemi əvvəlcə Avropada təzahür edən 

dəyiĢiklikləri izləyib, sonra qiymətləndirib və nəhayət onu öz zehniyyətinə uyğunlaĢdıraraq  

tamamilə yeni bir forma kimi qəbul edib. Bu proses naturalizm dövrü üçün də eyni idi. 

Naturalizm Avropada tam sürətlə irəliləyərkən  demək olar ki, həyatın hər sahəsinə yayılarkən, 

Almaniyanın naturalizmi qəbul etməsi və tətbiq etməsi müxtəlif mərhələlərdən keçmiĢdir. Buna 

baxmayaraq, naturalizm Avropa ölkələri arasında Alman ədəbiyyatına ən güclü Ģəkildə təsir 

göstərmiĢ, gələcək dövrlər və hərəkətlər üçün zəmin hazırlamağı bacarmıĢdır. 

Açar sözlər: Naturalizm, Alman Ədəbiyyatı, Avropa, cəmiyyət, dəyiĢiklik 

 

Alman ədəbiyyatının aparıcı tənqidçilərindən olan Bertolt Brext, müasir 

ədəbiyyatın keçən əsrin əvvəllərində naturalizmlə başladığı iddiasını irəli 

sürmüşdür. Bu iddiaya uyğun olaraq Brext ömrünün son illərinə qədər 

naturalizmdə uğurlu realizmi tapmışdı və müasir ədəbiyyatı və teatrı 

naturalizmin əsəri kimi görmüşdü (10). Ancaq əsrin sonlarında ―modern‖ 

anlayışının tərif dəyişikliklərinə baxdıqda, Brextin mübahisəsinin bizə 

naturalizm haqqında kifayət qədər fikir vermədiyini açıq şəkildə görürük. 

Bununla belə Brextin tərifində bir həqiqət payı vardır. Naturalizm, müasir 

ədəbiyyat sahəsində cərəyanlara səbəb olan və bugünkü ədəbiyyatın 

xüsusiyyətlərini yaradaraq yeni bir zəmin yaradan yeniliklər təqdim etdi (1).       

Naturalizm Avropada ilk dəfə 1880-ci ildə ortaya çıxmışdır. Latın sözü 

olan ―natura‖ sözündən götürülmüş, mənası ―təbiət‖ və yaxud ―təbiətə aid olan‖ 

deməkdir. Naturalistlər dünyanın saf və təbii bir fenomen kimi qəbul edilməli 

olduğunu düşünürdülər. Müəlliflər həqiqəti bəzəmədən və ya subyektiv fikir 

bildirmədən bütövlükdə ortaya qoymağa meyllidirlər. Yuxarıda göstərilən təbiət 

anlayışı sırf fiziki bir dünya olaraq qəbul edildiyindən, maddi meylli düşüncə 

sistemi formalaşmışdır. 

XIX əsrdə baş verən ictimai dəyişikliklər təbiətə və təbii olana qayıtmaq 

istəyinə səbəb oldu. Sənaye inqilabı, imperializm və şəhərləşmə insan həyatına 

təsir edir, ağır iş şəraiti, qeyri -sabit iqtisadi şərtlər cəmiyyətdə yoxsulluğu və 

səfaləti artırırdı. Bu hadisələrə cavab olaraq naturalizm doğuldu. (4, s. 224). Bu 

yerdə naturalizmin realizmlə olan yaxınlığı özünü göstərir, Çünki hər ikisi də 

sosial və mədəni infrastrukturdan bəhrələnmişdir.  

Naturalist hərəkatının Alman ədədbiyyatına daxil olması müəyyən zaman 

tələb edirdi. Belə ki, Almaniyanın birləşməsi və Bismarkın kansler seçilməsi ilə 

Almaniyada sosial dəyişiklik başladı. İqtisadi sahədəki inkişaf, xüsuilə varlı-

kasıb ayrımı sosial təbəqələr arasındakı uçurumu daha da dərinləşdirdi. Sinfi 

mübarizə vacib bir problem kimi  gündəmdə idi. Digər tərəfdən, sənayeləşmənin 

təsiri ilə şəhərləşmə və şəhərə köç artmışdı. Bu inkişaf özüylə bərabər ciddi 

sosial problemlər də gətirdi (3, s. 21). 
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Alman ədəbiyyatına naturalizmin xüsusiyyətləri cəmiyyətin yaşadığı bu 

köklü dəyişikliyin əksolunması kimi daxil oldu. Dövrün müəlliflərinin modern 

ədəbiyyat adlandırdıqları hadisələrə Almaniyanın özünəməxsus cavabı 

olmuşdur. Romantizmdən sonra alman ədəbiyyatı milli ədəbiyyata yönəlmişdir. 

Bu vəziyyət mədəni həyatın mərkəzi xətləri daşımağa başlamasına səbəb 

olmuşdu. Təxminən otuz il ərzində Almaniya iqtisadi və siyasi baxımdan dünya 

liderləri arasında yerini aldı. (6, s. 226). Təbii ki, siniflərin strukturu da bu 

prosesdə ciddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Sənaye işçilərinin sayının artması 

ilə ənənəvi feodal quruluşna malik olan dövlət ciddi işçi hərəkatı ilə üzləşdi. 

Bismark dövründə sosialist partiya və birliklərin qadağan edildiyi dövr 1890 -cı 

ildən sonra sona çatdı. Sosialist partiyalar və birliklər önümüzdəki iyirmi ildə ən 

güclü siyasi faktor oldu. Bu ictimai formasiyaların təzahürü olaraq alman 

ədəbiyyatında naturalizm inkişaf etdi (2, s. 113). 

Naturalist müəlliflər şüurlu şəkildə özlərini ―Yeni Almaniya‖ (Das Junge 

Deutschland) hərəkatının davamı kimi təqdim etdilər. ―Yeni Almaniya‖ hərəkatı, 

Fransız İnqilabından təsirlənən, 1830-cu illərdən sonra liberal düşüncəli gənc 

müəlliflərin yazmağa başladığı bir hərəkatın adıdır. Onların fəaliyyəti beş il 

sonra 1835 -ci ildə hökumət tərəfindən qadağan edildi. Hərəkatın 

qabaqcıllarından biri Ludolf Vinberq idi. 1834 -cü ildə ―estetik hərb/səfər‖ adlı 

manifestinin əvvəlində yazdığı sözlərlə şöhrət qazanan Vinberq, bunları ifadə 

etmişdi: ―Bu sözlərimi sənə həsr edirəm, ey gənc Almanya, köhnə Almanyaya 

deyil.‖ (3, s. 23). Bundan başqa Hayne və Büxner kimi naturalist müəlliflər 

nümunə götürülmüş və Alman klassiklərini təqlid edən müəlliflər amansızcasına 

tənqid edilmişdir. Naturalizm Almaniyada digər Avropa ölkələrinə nisbətən daha 

gec inkişaf etdiyi üçün alman naturalistlər Emile Zola, Henrik İbsen, Tolstoy və 

Dostoyevski kimi yazıçıları əvvəlcə nümunə götürməli oldular (4, s. 223). 

Alman tarixində bu gecikmə və hətta bitərəflik həmişə olub. Səbəb isə Alman 

idealizmidir. Almanlar həmişə yeni şeyi uzaqdan izləyirlər, öz ideoloji 

süzgəclərindən keçirirlər və özlərinə uyğunlaşdıraraq ən mükəmməl hala 

gətirməyə çalışırlar. Bu, naturalizm üçün də keçərli idi. 

Alman naturalizminin ən önəmli nümayəndələrindən olan Arno Holz 

"naturalizm problematikası" haqqında dərindən düşünmüş və bunu bir düstura 

çevirmişdi: 

"İncəsənət = Təbiət - x". 

Buradakı x, sənətdə olan materialı təmsil edir, yəni yenidən konfiqurasiya 

oluna biləcəyini göstərir. Holzun fikrincə, x sıfıra meyl etməlidir ki, ədəbiyyat, 

incəsənət və mühit mümkün qədər real şəkildə təmsil oluna bilsin (1, s. 46). 

Bu düsturun ədəbiyyata köçürülməsi, yəni tətbiqi özünü ilk növbədə 

jurnallarda yazılan məqalələrlə göstərdi. Naturalizm ideyası xüsusilə jurnallarda 

çap olunurdu. Haynrix və Yulius Hart qardaşları Berlində "Die kritischen 

Waffengänge" (Təhlükəli Döyüşlər) jurnalını nəşr edirlər. Münhendə Mikayl 

Corc Konrad "Die Gesellschaft" (Cəmiyyət) jurnalını nəşr etməyə başlayır. Bu 

jurnallar naturalizmin ədəbi janr kimi inkişafına və qurulmasına töhfə verdi (7, s.  

253). 

Arno Holz, sınaq  yollarını izləyərək "Sekundenstil" (saniyə üslubu) 

adlandırdığı üslubu tətbiq elətdirməyə çalışdı. Məqsədi yazılı əsərdə eyni 

zamanlılığa nail olmaq idi. Bu real həyatda bir hadisənin baş verdiyi andan hər 
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nöqtəni əsərdə yazmaqdır. Bura bir ah çəkmə, bir göz qırpma və ya stoldan 

qalxıb kresloya oturma müddəti daxildir. Müəllif oxucuya beş dəqiqə çəkən bir 

hadisəni beş dəqiqə ərzində oxumasını təmin edəcək ədəbiyyat təqdim etməlidir. 

Ancaq Holzun bu istəyi praktik olaraq qeyri-mümkün olduğundan, daimi ola 

bilməzdi (5, s.  464). Naturalizm əsasən yoxsulluq, azyaşlı işçilərin əzabları, 

işçilərin istismarı, şiddət və zorakılıq kimi mövzulara toxunurdu. Burada insan 

təbiətin bir hissəsi kimi təsvir olunurdu. Təbiət bərabərdir sənət anlayışı geniş 

yayılmışdır. Sözügedən bu təbiət (= sənət) heç bir estetik bəzək olmadan sadə, 

açıq və çılpaq şəkildə yaradılmalı idi (8, s. 104). 

Ədəbi əsərlər oxucuda təbiilik hissi oyatmalı idi. Bu səbəbdən də dialekt, 

ləhcə, gündəlik nitq nümunələri, cümlələrdəki fasilələr və qrammatik səhvlər 

üslubi xüsusiyyətlər olaraq əsərlərə qəsdən daxil edilmişdir. Təbiətə və təbiiliyə 

olan bu yönəlmədən ötəri naturalizm 1990-cı illərin əvvəllərindən etibarən əmin 

addımlarla yerini impressionizm (Impressionismus) hərəkatına verdi. 

Empresyonizm hərəkatı təbiətin yaratdığı təəssüratları ortaya çıxarmaq və ifadə 

etmək məqsədi daşıyırdı (9, s. 513). 

Yixarıda qeyd etdiyimiz kimi, alman ədəbiyyatında naturalizmin təsiri ilə 

yazıb-yaratmış və bu sahəyə yeniliklər gətirmiş bir çox yazıçılar var. 

Tədqiqatımızın əhatə dairəsindən kənara çıxmamaq üçün, biz yalnız Arno Holz 

və Gerhard Hauptmanın əsərlərini nümunə kimi təqdim edəcəyik. 

 Arno Holz Alman naturalizminin nəzəriyyəçisi kimi. 

Arno Holz 26 aprel 1863-cü ildə anadan olub. Gənc yaşda ailəsi ilə 

birlikdə Berlinə köçən Holz maddi çətinliklər üzündən uğurlu təhsil həyatına ara 

verməli olur. 1881-ci ildən müstqil jurnalist kimi işləyərək pul qazanmağa 

başlayır və bu sahədəki fəaliyyətlərinə görə müstəqil yazıçı olmağa qərar verir. 

Lakin yazıçının həyatı maddi sıxıntılar içində keçirdi. Yazıçılığa başladığı 

illərdə naturalistlər birliyi olaraq qurulan ―Durş!‖ dərnəyində Gerhard Hauptman 

ilə tanış olur. 1892-ci ildə naturalizmlə bağlı nəzəri məqalələr yazmağa başlayır. 

Onun ən mühüm nəzəri əsəri ―İncəsənət, Onun mahiyyəti və qanunları‖ („Die 

Kunst, Ihr Wesen und ihre Gesetze― ) əsəridir. Daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi 

bu əsərdəki düstur ona beynəlxalq arenada böyük nüfuz qazandırır. 1923-cü ildə 

Köniqsberq Universitetində fəxri doktorluq dərəcəsi alır. Arno Holz 26 oktyabr 

1929-cu ildə Berlində vəfat edir. 

Onun ―İncəsənət, Onun mahiyyəti və qanunları‖ („Die Kunst, Ihr Wesen 

und ihre Gesetze― ) adlı əsəri nəzəri əsərdir. Holz bu əsərində təbiət və incəsənət 

arasındakı əlaqəni elmi yanaşma ilə nəzəriyyə edərək onu ―İncəsənət = Təbiət – 

X‖ (―Kunst = Natur – x‖) kimi formalaşdırmışdır. 

 Gerhart Hauptmann Alman naturalizminin təməl daĢı kimi 

 Gerhard Hauptman 15 noyabr 1862-ci ildə fəhlə ailəsində dünyaya gəlib. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra kənd təsərrüfatı sahəsində peşə təhsili almaq 

üçün Şilesiyaya gedir. Lakin o, peşə təhsilinin əksinə olaraq 1880-ci ildə kral 

incəsənət məktəbinin heykəltəraşlıq şöbəsində oxumağa başlayır. Bununla da 

Hauptman həyatı boyu Avropaya səyahət etmək imkanı əldə edir. Səyahəti 

zamanı zadəgan bir ailənin qızı ilə tanış olur və onunla evlənir. Heç bir maddi 

problemi olmayan Hauptmann müstəqil yazıçı kimi həyatını davam etdirir. 

Hauptman 1912-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. Ömrü-

nün son on ilini tənhalıqda keçirən Hauptmann 6 iyun 1946-cı ildə vəfat edib. 
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Onun 1888-ci ildə yazdığı ―Dəmiryol bələdçisi Til‖ (Bahnwärter Thiel) 

kitabı qısa hekayədir və Hauptmanın ilk əsəridir. Onun 1893-cü ildə yazdığı 

"Hannelin yüksəlişi" (Hanneles Himmelfahrt) əsəri ədəbi simvolik nağıl 

dramıdır. 

Hauptmanın 1892-ci ildə yazdığı ―Toxucular‖ (Die Weber) kitabı sosial 

dramdır. O1892-ci ildə yazıb səhnələşdirdiyi eyni adlı  pyesi ilə cəmiyyətdə 

iğtişaşlara səbəb olur. 1844-cü ildə Şlesiyada toxucuların üsyanından bəhs edən 

pyes ilk dəfə səhnəyə qoyulması polis tərəfindən qadağan edilir və ancaq iki 

ildən sonra yenidən səhnəyə qoyulur. Bu tamaşa fəhlə sinfinin səfalətini, 

işəgötürənlərin vəhşiliyini və var-dövlətini açıq şəkildə ifşa edir. 

Əsər bir  fabrikin yoxlama otağında işçilərin toxuduğu parçalara baxış 

keçirən müfəttişin malları bəyənməməsi və onsuz da yoxsulluq həddində olan 

işçilərin maaşlarını daha da aşağı salmağa çalışması ilə başlayır. Bir zamanlar 

özü də toxucu olan müfəttiş fəhlələrə qaşı son dərəcə amansız və rəğbətsizdir. 

İşçilərdən biri müfəttişin bu münasibətinə qarşı səsini ucaltmağa çalışır. İşçilərə 

verilənin maaş deyil, sədəqə olduğunu yüksək səslə ifadə edir. Bu vaxt kiçik bir 

azyaşlı işçi yorğunluqdan huşunu itirir. Bu hadisə insanları üsyana aparır. 

Fəhlələr üsyan etdiyi üçün maaşlarını aşağı salan fabrik sahibi işçilərin 

acınacaqlı vəziyyətinə məhəl qoymur.  

Əsərdə Baumertsloyte adlı ailənin evi təsvir edilmişdir. Bu ailə də 

toxuculuqla məşğul olur və artıq aclıqdan huşlarını itirilər. Ailə başçısı çarəsiz 

halda kiçik itlərini kəsir və iki ildən sonra ilk dəfə ailəsinin ət ehtiyacını ödəmək 

fürsəti tapır. Lakin onsuz da yorulmuş bədənləri əti həzm edə bilmir və qusurlar. 

Ailə pərişandır və məruz qaldıqları bu vəziyyətdən şikayətlənirlər. Onların 

acınacaqlı şikayətləri mərsiyəyə çevrilir. Bu mərsiyə dildən dilə dolaşmağa 

başlayır və çarəsiz fəhlələrin əzmkarlığına səbəb olur. Onlar bir-birlərinə dəstək 

verərək bu üsyan mahnısı ilə küçəyə tökülürlər. Polis vəziyyəti çətinliklə ələ alır.  

Yenə səhnə dəyişir. Şəhərin ağsaqqalları iclasda olarkən, üsyançılar 

qapıdadırlar. İğtişaşçılar polisə, bələdiyyə sədrinə, fabrik sahibinə və ruhani 

liderə fiziki təzyiq göstərirlər. Qonşu kəndin mühafizəkar toxucusu Hilse 

olanları eşidib çox kədərlənir. Onun üçün toxucuların acınacaqlı vəziyyəti Allah 

tərəfindən bir imtahandır. Hilse ilahi qüvvələrin hər şeyi düzəldəcəyinə hər 

zaman inanır. Lakin o, toxuculuq alətinin qarşısında küt güllənin qurbanı olur və 

ölür. 

 

Nəticə 

Nəticədə, təbiətə və təbii olana qayıtmaq istəyindən asılı olaraq XIX əsrdə 

baş verən sosial dəyişikliklər, Alman ədəbiyyatının da yenidən formalaşmasına 

səbəb olmuş, ağır iş şəraiti və balanssız iqtisadi şərait cəmiyyətdə yoxsulluğu və 

səfaləti artırmışdır. Naturalizm bu hadisələrə reaksiya olaraq doğuldu, ancaq 

naturalizm siyasi bir hərəkət kimi deyil, ədəbiyyat sahəsində bir intellektual 

islahat olaraq tezislər yaratdı. 

Alman ədəbiyyatında naturalizmin xüsusiyyətləri, xüsusən də yeni 

ədəbiyyatın quruluşu və funksiyası, cəmiyyətin keçirdiyi köklü dəyişikliklərin 

əksi olaraq irəliləmişdir. Yuxarıdada qeyd olunduğu kimi naturalizmin Alman 

ədəbiyyatına təsiri əsasən yoxsulluq, işçi sinfinin narahatlıqları və şəhər həyatına 

keçid zamanı yaranan problemlər idi. Bu məsələlərə yanaşma isə insan 
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davranışının genetikası və aidiyyatından kənara çıxa bilməməsi baxımından 

müzakirə edilmişdir. Bundan əlavə, estetik məhrumiyyət, qəsdən çirkin 

mühitlərin istifadəsi və sosial dramlar Alman naturalist ədəbiyyatının aparıcı 

mövzusu olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА ДЖАФАРОВА 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАТУРАЛИЗМА НА ГЕРМАНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

При правильном анализе разных столетий немецкой литературы легко понять, что 

немецкая школа всегда предпочитала наблюдать за новыми событиями и изменениями в 

течение определенного времени. Немецкий ум всегда был склонен наблюдать за 

изменениями в Европе, наконец оценивая их, адаптируясь к собственному менталитету. 

В период натурализма происходил тот же процесс. В то время как натурализм 

прогрессирует по всей Европе во всех сферах жизни, Германии требовалось некоторое 

время, чтобы вся информация была усвоена и могла быть вовлечена в их собственное 

отношение. Тем не менее натурализм оказал сильнейшее влияние на немецкую 

литературу во всей Европе и был необходимой основой для последующей эпохи и 

потоковой передачи.  

Ключевые слова: Натурализм, немецкая литература, европейский, общество, 

перемены 

SUMMARY 

IRADA JAFAROVA 

INFLUENCE OF NATURALISM ON GERMAN LITERATURE 

During a correct analysis of the different centuries in German Literature, it can be easily 

recognized that the German School always preferred to observe new developments and changes 

for a certain while. German mind always tended to observe the changes in Europe, at last 

http://www.dce.osaka-sandai.ac.jp/~kimura/kritikamnaturalismus01%20.htm
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evaluating them, adopted to their own mentality. In the naturalism period the same process 

occurred. While naturalism take progress throughout Europe in every part of life, Germany 

needed a while until all information was assimilated and could be involved in their own attitude. 

Yet naturalism had the strongest influence on German literature throughout Europe and was a 

necessary base for after coming era and streaming.  

Keywords: Naturalism, German literature, European, society, change 
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TARĠX 
 

UOT 94(479. 24)                                                                                          ĠSMAYIL HACIYEV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

1831-ci ĠLĠN KAMERAL SĠYAHISI NAXÇIVAN ġƏHƏRĠ HAQQINDA 

 

 Çar Rusiyasının Naxçıvan Ģəhərinin tutması, Naxçıvan və Ġrəvan xanlıqları əsasında 

Erməni vilayətinin yaradılması, Ġ.ġopenin rəhbərliyi ilə Naxçıvan əyalətində, eləcə də Naxçıvan 

Ģəhərində kameral təsvirlərin hazırlanması tədqiq edilmiĢdir. Müəyyən edilmiĢdir ki, tutulan 

ərazilər haqqında məlumatların toplanması, əhalidən toplana biləcək vergilər və xəzinə 

gəlirlərinin miqdarını müəyyənləĢdirmək belə siyahıların tərtibini ĢərtləndirmiĢdir. 1831-ci il 

kameral təsviri Naxçıvan Ģəhəri haqqında əhatəli məlumat verən kameral təsvir ilk mənbə 

funksiyasını yerinə yetirir. 

 Açar sözlər: Naxçıvan, Erməni vilayəti, kameral təsvir, kəngərlilər, məhəllələr 

  

 1828-ci ilin 10 fevralında imzalanmış Türkmənçay müqaviləsinə görə 

Araz çayı sərhəd olmaqla İrəvan və Naxçıvan xanlıqları Rusiyanın tərkibinə 

keçdi (4, s.585). Arazın sağ sahilindəki torpaqlar Qacar dövlətinə qaytarıldı. 

Şimali Azərbaycan torpaqları kimi Naxçıvan bölgəsinin tarixində yeni, ağır 

işğalçılıq dövrü başladı (5, s.21).  

 1828-ci il martın 21-də imperator I Nikolayın fərmanı ilə İrəvan və 

Naxçıvan xanlıqları ləğv edildi. Həmin xanlıqların yerində Erməni vilayəti 

yaradıldı. Əvvəlki xanlıqlar əyalət statusu ilə Erməni vilayətinin tərkibinə daxil 

edildi. Erməni vilayətini idarə etmək üçün İnzibati idarə adlanan qurum 

yaradıldı(6, s.79). 

 Rusiya imperiyasında kameral təsvirlər XVIII əsrdən başlamışdır. Burada 

əsas məqsəd tutulan ərazinin fiziki-coğrafi və sosial-iqtisadi vəziyyətini 

öyrənməkdən ibarətdir. Təsviri metodu rəhbər götürən kameralistika (onu 

―dövlətşünaslıq elmi‖ də adlandırırlar) əhalinin vergi ödəmə mənbələrini və 

xəzinə gəlirlərinin miqdarını müəyyənləşdirmək məqsədi daşıyırdı (2, s.38). 

 Kameral təsvirlər Cənubi Qafqazda XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 

(1803-1805-ci illər) 80-ci ilə qədər (1886-cı il) davam etmişdir. İrəvan və 

Naxçıvan xanlıqlarının işğalından sonra imperiya məmurları yeni ərazilərdə də 

kameral təsvirlər tərtib etdilər. İşğalçı qoşunların komandanı qraf Paskeviçin 

1829-cu ildə Peterburqdan dəvət etdiyi fransız mənşəli İ.Şopen bu işi üç ilə 

gördü. Mühafizə dəstəsi və katiblərlə təmin edilmiş İ.Şopen 1829-cu ilin 

aprelində başladığı işi 1832-ci ilin mayında uğurla başa çatdırdı. Naxçıvan 

şəhərinin kameral təsvirini Erməni vilayəti üzrə İnzibati idarənin müşaviri İvan 

Şopen və Quberniya katibi Vladimir Zolotnitski yerinə yetirmişlər. Qeyd 

etməliyik ki, İ.Şopen Erməni vilayəti üzrə tərtib etdiyi 31 kameral təsvirin 

əsasında 1852-ci ildə ―Erməni vilayətinin Rusiya imperiyasına birləşdirildiyi 

dövrədək vəziyyətinə dair tarixi abidə‖ adlı kitab nəşr etdirmişdir (8). 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Tarix Arxivində Naxçıvan diyarına aid 

43 kameral təsvir saxlanılır. Onlardan 8-i Naxçıvan şəhərinin müxtəlif illərini 
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əhatə edir. Bizim tədqiqata cəlb etdiyimiz kameral təsvir (siyahıyaalma) 1831-ci 

ilə aid olandır. 

 Naxçıvan şəhərinin 1831-ci il Kameral təsvirində şəhər haqqında çox geniş 

məlumat verilmişdir. İlk növbədə şəhərin coğrafi mövqeyi, sərhədləri, ərazisi, 

məhəllələri, suları, iqlimi, xarici görünüşü, əhalisi haqqında bəhs olunmuşdur (1, 

v.2-5). 

 Naxçıvan şəhəri haqqında tarixi məlumatlar verilir: ―Ptolomeyə görə, 

Naxçıvan ən qədim şəhərlərdən biridir. Sakinlərin dediyinə görə, Naxçıvan 

Nuhun öz məşhur gəmisindən çıxdığı yerdir və onun adı da bunu göstərir. İosif 

Flavi də Ptolomeydən 50 il əvvəl bu barədə yazmışdır. O yazır ki, həmin yerin 

adamları bu yeri Nuhun quruya çıxdığı yer adlandırır və Nuhun gəmisinin 

qalıqlarını indiyə kimi də göstərirlər. Yerin adına isə Naksuana (Naxiana) 

deyirlər‖ (2, s.114). Sonra Həmdullah Qəzvinin fikirlərinə yer verilsə də onun 

əsərinin adı göstərilməyib: ―...‖Nəqşicahan‖ adlandırılan bu gözəl şəhərin evləri 

kərpicdən tikilmiş və burada müxtəlif taxıl bitkiləri, pambıq, üzüm və müəyyən 

qədər meyvə yetişdirilir. Buranın sakinləri ağ bənizli olmaqla şafii məzhəbinə 

mənsubdurlar. Naxçıvan dairəsi böyükdür və burada Əlincə, Surmari, Bamer və 

Meqan kimi möhkəm qalalar var. Bu ölkənin gəliri yüz əlli min dinara çatır‖ (8, 

s.320). 

 Şəhərin 4 məhəlləsi (Sarbanlar, Şahab, Əlixan və Qurdlar) olmuşdur. 

Lakin sonradan ona xeyli plansız tikililər əlavə edilmiş və hazırda şəhər 13 

məhəllədən ibarətdir: Sarbanlar, Oruc, Köhnə qala, Xoşulu, Əlixan, Çaparxana, 

Zığlı arx, Bilici, Şahab, Xoylu, Qala, Təzəkənd və ya Uzundivar və Erməni 

məhəllələri. 

 Naxçıvan şəhərinin əhalisi haqqında bəhs edilir. Aydın olur ki, şəhərin 

əhalisi 5470 nəfərdir. Bunun 1694 nəfəri kəngərlilər (411 ailə), 1930 nəfəri 

tatarlar (azərbaycanlılar, 494 ailə), 715 yerli, 1110 nəfər gəlmə ermənilər (420 

ailə), 21 nəfər isə başqa millətlər (5 ailə) idi (2, s.202). 1831-ci il təsvirində 

kəngərlilərin 23 tirəsi haqqında bəhs olunduğu halda, 1832-ci ildə kəngərli 

tayfasının 24 tirələri – sarbanlar, xalxallı, gomayıl, cağataylı, bilici, yurdçu, 

qaracalı, şabanlı, qaradolaqlı, salahı, qarabağlar, ağabəyli, qaraxanbəyli, kəclər 

(qəclər), cəmşidli, kəlfir, ərəfsəli,əlixanlı, qurdlar, əliələkbərlilər, qızılqışlaqlılar, 

pirhəsənli, qızıllı, qara köçəri xatırlanır. 

 Şəhər əhalisi arasında 2 xan ailəsi, 45 Bəy və Sultan ailəsi, 11 hərbi 

rütbəlilərin ailəsi, 2 ali ruhani ailəsi, 36 axund və molla ailəsi, 22 seyid ailəsi, 3 

dərviş ailəsi, 6 mirzə ailəsi mövcud idi. Bütövlükdə bu zümrələrə aid olan ailə 

sayı 127 idi. 

 Kameral təsvirdə şəhərdə olan daşınmaz əmlaklar haqqında da 

məlumatlara yer verilmişdir. Məlum olur ki,şəhərdə 873 yaşayış evi vardır ki, 

bunun 712-si tatarlara (azərbaycanlılara) məxsusdur. Xəzinəyə məxsus 39 evin 

olması haqqında da məlumat verilir. Şəhərdə 1 kilsə, 2 məscid, 3 karvansara, 

279 dükan, 3 hamam və 1 meydan insanların xidmətində olurdu. 

 Şəhər əhalisinin 3956 baş heyvanları vardı. Bunlardan 3-ündən nəqliyyat 

vasitəsi və yük daşınmasında istifadə olunurdu. Yerdə qalan heyvanların isə 

ətindən, südündən, dərisi və yunundan istifadə olunurdu. Şəhərdən kənarda bir 

dəri zavodu və bir boyaqxana da vardı. Şəhərdə 11 un dəyirmanı da fəaliyyət 

göstərirdi. Şəhər əhalisi müxtəlif təsərrüfat sahələri ilə də məşğul olurdu. Bu ən 
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çox bağçılıq və üzümçülükdür. Şəhərdə 11 üzüm bağı, 173 meyvə bağı mövcud 

idi. 

 Şəhərdə sənətkarlığın inkişaf səviyyəsi yaxşı vəziyyətdədir. Əhali 45 sənət 

növü ilə məşğuldur. Sənətkarlar arasında ən çox baqqal (56 nəfər), başmaqçı və 

pinəçi (46 nəfər), tacir və dükançı (75 nəfər) və toxucu (126 nəfər) üstünlük 

təşkil edirdi. Çox maraqlıdır ki, azərbaycanlılar dulusçu, saz ustası, zurnaçı, 

iltizamçı, qoruqçu, mişarçı, silah ustası və çarvadar işi ilə məşğul olmadıqları 

kimi, erməni əhalisi də 12 sənət sahəsi ilə məşğul olmurdular. 

 Naxçıvan tacirlərinin fəaliyyəti Tiflis və İranla məhdudlaşırdı. Onların illik 

dövriyyəsi 160 min rubla çatırdı. 

 İran hökumətinin vaxtında Naxçıvan şəhərindən xəzinəyə 177 xalvar, 

11,25 batman taxıl verilirdi. Tümənlə isə 19 sahə üzrə 4.840 tümən 1 minaltun 

xəzinəyə ödənilirdi. Rahdarlardan 1.300, boyaqxanalardan 370, qəssablardan 

250, dəri ilə məşğul olanlardan 65, ağır yük çəkənlərdən (mizançılar) 100, 

yüngül çəkicilərdən (xoşxəbərçilər) 80, çörəkbişirənlərdən 50, sabun 

zavodlarından 60, dəri aşılayanlar və tütün satanlardan 15, qarovul 

saxlayanlardan 40, gecə vaxtı bazarda qarovul saxlayanlardan 400, qoyun 

saxlayanlardan 400, şəhər sakinlərindən 150, pambıq və darı əkənlərdən 300, 

saman vergisindən 44 tümən 6 minaltun, şəhər bağlarından 35 tümən 5 minaltun, 

dükanlardan 80, dəyirmanlardan 100, duz qıranlardan 1000 tümən vergi alınırdı  

(1, v.24-25). 

 Hər məhəllənin sakinləri, onların ailə tərkibi, qohumluq əlaqəsi, yaşı, 

qazancı, bəzilərinin məşğuliyyəti haqqında da kameral təsvirdə məlumatlar 

verilib. İlk növbədə Sarbanlar məhəlləsində yaşayan  kəngərli tayfasının 

müxtəlif qolları sadalanır. Məlum olur ki, Sarbanlar məhəlləsində kəngərlilərin 

yurdçu, qızıllı, qaradolaq, sarbanlar, xalxallı, pirhəsənli, salahı, ağabəyli, 

gomayıl, qarabağlar, cağataylı, qaraxanbəyli, kəclər, cəmşidli kimi tayfaların 

nümayəndələri yaşayırdılar. Xoydan, Marağadan, Salmasadan gəlmiş 33 erməni 

ailəsi də bu məhəllədə yaşayırdı. Burada yaşayan tacirlər və onların illik 

dövriyyəsindən də bəhs edilir. Beləki, tacir Hacı Hüseyn Murad oğlu (illik 

dövriyyəsi 500 tümən, qızıllı tayfası), tacir Molla İmamqulu Əlinağı oğlu (illik 

dövriyyəsi 100 tümən) və başqaları, praporşiklər, baqqallar, bərbərlər, qəssablar 

haqqında, onların ailə tərkibi barədə də məlumat verilir. Təsvirdən aydın olur ki, 

Sarbanlar məhəlləsinin əsas sakinləri kəngərlilər olmuşlar. 

 Oruc məhəlləsinin sakinləri arasında kəngərlilərin cəmşidli, qızılqışlaqlı və 

sarbanlar tayfasının nümayəndələri, Təbrizdən, Salmasadan, Xoydan, 

Marağadan gəlmiş erməni ailələri və çoxsaylı azərbaycanlı ailələri yaşayırdı. 

Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu məhəllə o qədər də böyük olmadığından əhalisi 

də çox olmamışdır. 

 Cağatay məhəlləsinin əsas sakinləri cağataylı, yurdçu, qurdlar, pirhəsənli, 

bilici tayfasına aid olanlardır. Lakin bunların arasında cağataylı tayfası üstünlük 

təşkil edirdi. 7 gəlmə erməni ailəsini nəzərə almasaq Cağatay məhəlləsinin 

sakinləri ancaq kəngərlilər idi (2, s.129-133). 

 Köhnə Qala məhəlləsi o biri məhəllələrdən kəngərli tayfasının az olması 

ilə diqqəti cəlb edir. Burada kəngərlilərin qaraxanbəyli, bilici, salahı tayfasının 

azsaylı nümayəndələri yaşayırdı. Bilici tayfasının nümayəndəsi Hacı Həsən Əli 
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oğlunun tacir kimi illik dövriyyəsi 200 tümən, salahı tayfasının nümayəndəsi 

Hacı Nəcəfalı Kərbəlayı Məhəmməd oğlunun isə illik dövriyyəsi 300 tümən idi. 

 Xoşulu məhəlləsi demək olar ki, tamamilə kəngərli tayfasının 

məskunlaşdığı ərazi idi. Burada kəngərlilərin 6 tayfası yaşayırdı. Onlar əsasən 

salahı, qaradolaq, şabanlı, bilici, kəlfir, gomayıl tayfalarına aid olanlar idi. 

 Əlixan məhəlləsi Naxçıvan şəhərinin ən böyük məhəlləsi idi. Şəhərin 

başqa məhəlləsində ya təsadüf edilməyən, ya da az təsadüf olunan kəngərli 

tayfalarından ərəfsəli, əlixanlı, kəclər, xalxallı, cəmşidli kimi tayfaların tirələri 

burada yaşayırdı. Ümumiyyətlə, bu məhəllədə kəngərlilərin 18 adda tayfası və 

onun müxtəlif tirələri yaşayırdı. Bu məhəllələrin adamları arasında həkimlər, 

tacirlər, aşçılar, baqqallar, qəssablar, bərbərlər, pinəçilər, dərzilər, papaqçılar, 

dəmirçilər yaşayırdılar və başqa peşə adamları işləyirdi. İmkanlı tacirlərin də bir 

qismi burada yaşayırdı. Mirzə Məhəmməd Hacı Məmmədhüseyn oğlu, Hacı 

Kərim Dünyamalı oğlu, Məşədi Məhəmməd Hacı İbrahim oğlunun illik 

dövriyyəsi 1.000 tümən olan tacirlər idi. İllik dövriyyəsi 200-600 tümən olan 

xeyli sayda tacirlər var idi. Kəngərlilərin kəclər tayfasının nümayəndəsi 

praporşik, 3-cü dərəcəli Müqəddəs Anna ordeni kavaleri Hacı Məmmədyar 

Məhəmməd oğlu Əlixan məhəlləsinin nümayəndəsi idi. Kameral təsvirdə tez-tez 

belə bir faktlaa qarşılaşırıq: ―Ailənin bütün üzvləri ölüb‖. Bu onu göstərir ki, 

XIX əsr boyu Naxçıvanda yoluxucu xəstəliklər olmuş, nəticədə ailə üzvlərinin 

hamısı ölmüşdür. 

 Təzəkənd və ya Uzundərə məhəlləsi, Şahab məhəlləsi və Erməni 

məhəlləsində gəlmə ermənilərin sayı və bu məhəllələrdə yerləşmələri o biri 

məhəllələrə görə bir qədər çox idi. Lakin həmin məhəllələrdə də, xüsusilə Şahab 

məhəlləsində azərbaycanlılar üstünlük təşkil edirdi. 

 Çaparxan məhəlləsində kəngərlilərlə yanaşı qaraçılar da yaşayırdı. Onlar 

daha çox ələkçi kimi tanınırdılar, yəni ələk düzəldib satırdılar. Bu məhəllədə 10 

ələkçi ailəsi yaşayırdı (2, s.168-169). 

 Qaradolaq (Zığlı arx) məhəlləsində əsasən kəngərlilərin, ərəfsəli, 

qaradolaq, salahı, gomayıl, qızıllı, kəclər, cəmşidli, hacılar tayfaları; Bilici 

məhəlləsində isə kəclər, bilici, qaradolaq, salahı və kəlfir tayfaları yaşayırdı. 

 Xoylu məhəlləsinin adını Xoy kəndindən köçüb burada yaşayan əhali 

tərəfindən verilmişdir. Bu məhəllədə kəngərlilər demək olar ki, yox idi. Qala 

məhəlləsi də şəhərin kiçik məhəllələrindən biri idi. Burada kəngərlilərin üç 

tayfasının – salahı, cəmşidli və bilici- müxtəlif tirələri məskunlaşmışdı. 

 Şəhərin ən böyük məhəllələrindən biri də Şahab məhəlləsi idi. Burada da 

Kəngərlilərin bilici, qaradolaq, yurdçu, kəclər, gomayıl, xalxallı, qaracalı, 

cəmşidli, şabanlı, qaraxanbəyli tayfalarının tirələri yaşayırdı. 

Məhəllələr və orada yaşayanlar göstərilərkən bir sıra tanınmış kəngərlilərin 

də adlarına rast gəlinir. Belə ki, kameral siyahıda I Kalbalı xanın oğlu, 

Naxçıvanın naibi I Ehsan xanın özü və ailəsi haqqında məlumat vardır (7, s.1). 

Şahab məhəlləsində Kalbalı xanın böyük oğlu Nəzərəli xanın yaşaması haqqında 

məlumat verilir. Burada Nəzərəli xanın həyat yoldaşları, övladları, hətda 

nökərlərindən də bəhs edilir (2, s.180). Kapitan Fərəculla ağa Kalbalı xan 

oğlunun evi də qeyd edilir. Burada da bəzi insanların məşğuliyyəti, ticarətdə illik 

dövriyyəsinin miqdarı, qohumluq əlaqələri, şəhərə haradan gəlmələri, yaxud 

hansı kəndə köçmələri haqqında da məlumatlar verilmişdir. 
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 Beləliklə, aydın olur ki, 1828-ci ildə Naxçıvan xanlığı Rusiya imperiyasına 

birləşdirildikdən sonra, 1831-ci ildə ilk dəfə kəngərli tayfası Naxçıvan 

əyalətində və Naxçıvan şəhərində siyahıya alınmışdır. Naxçıvan şəhərinin 

müxtəlif məhəllələrində yaşayan kəngərli tayfasının müxtəlif qolları kameral 

təsvirdə ətraflı qeydə alınmışdır. Çox əhəmiyyətli olan kameral təsvir, yəni 

siyahıyaalma bir daha təsdiq edir ki, Naxçıvan çox qədimdən kəngərlilərin 

vətəni olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАИЛ ГАДЖИЕВ 

КАМЕРАЛЬНЫЕ СПИСКИ 1831-ГО ГОДА О ГОРОДЕ НАХЧЫВАН 

Захват царской Россией города Нахчыван, создание Армянской области на основе 

Нахчыванского и Иреванского ханств. Под руководством Шопена в Нахчыванской 

области, а также в городе Нахчыван была изучена подготовка камеральных описаний. 

Установлено, что сбор сведений о занимаемых территориях, определение сумм налогов и 

доходов казны, которые могли собираться с населения, обусловили составление таких 

списков. Камеральное описание 1831 г. выполняет функцию первого источника, дающее 

исчерпывающую информацию о городе Нахчыван. 

Ключевые слова: Нахчыван, Армянская область, камеральное описание, кенгерли, 

кварталы 

 

SUMMARY 

ISMAIL HAJIYEV 

THE CENSUS OF 1831 ABOUT NAKHCHIVAN CITY 

Occupation of Nakhchivan city by tsarist Russia, formation of Armenian province on the 

basis of Nakhchivan and Iravan khanates, and compilation of general description under the 

guidance of İ.Shopen in Nakhchivan province, as well as in Nakhchivan city are explored as 

well. It‘s defined that collecting information about the occupied territories, the available taxes 

and determination of the amount of treasury income made the compilation of such censuses 

necessary. The census of 1831 that gives detailed information, fulfills initial source function 

about Nakhchivan city. 

Keywords: Nakhchivan, Armenian province, census, the Kangarlis, mahallas 
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NAXÇIVANIN MÜSƏLMAN EPĠQRAFĠKASI ABĠDƏLƏRĠNĠN DĠLĠ 

 

 Məqalə Naxçıvan ərazisində tədqiq olunan müsəlman epiqrafikası abidələrinin dilinə həsr 

olunmuĢdur. Naxçıvan ərazisi tarixin müxtəlif dövrlərində yaradılmıĢ tarix-mədəniyyət abidələri 

ilə çox zəngindir. Bu abidələr içərisində tariximizin obyektiv və sanballı qaynaqlarından sayılan 

epiqrafik abidələr xüsusi yer tutur. Naxçıvan bölgəsində indiyədək az miqdarda mixi, aramey və 

kiril əlifbası ilə kitabələr gəlib çatsa da əsas yeri ərəb əlifbasının müxtəlif əlifbaları ilə həkk 

edilmiĢ müsəlman epiqrafikası abidələri tutur. Tədqiqatlarımız göstərir ki, bu abidələrin 

əksəriyyətinin mətni dövrün tələblərinə uyğun olaraq ərəb dilində həkk olunmuĢdur. Kitabələrin 

mətninə daxil olunan Allaha aid kəlamlar, Qurani-Kərimdən ayələr, dini xarakterli sözlər və 

mətndə əks olunan əsas fikirlər ərəb dilində ifadə edilmiĢdir. Həmçinin ərazidə az miqdarda olsa 

da fars, qarıĢıq ərəb-fars və yerli müsəlman türklərin danıĢıq dili olan Azərbaycan türk dilində 

yazılmıĢ kitabələrə də rast gəlinir. Təqdim olunan məqalədə bu məsələlər təhlil olunmuĢdur.  

 Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, Ordubad, epiqrafik abidə, kitabə, dil, ərəb dili, fars 

dili, türk dili.   

 

 Torpağa vurulan möhür hesab olunan tarix-mədəniyyət abidələri mövcud 

olduqları ərazinin hansı xalqa, kimə mənsub olmasını təsdiq edən ən sanballı 

qaynaqlardır. Aparılan tədqiqatlar təsdiq edir ki, dünyanın bütün xalqları 

yaşadıqları ərazidə az və ya çox dərəcədə özlərinə məxsus maddi-mədəniyyət 

nümunələri yaratmışlar. Bu cəhətdən Azərbaycan xalqı da bütün Azərbaycan 

ərazisində zəngin mədəni irs yaratmışdır. 410 min kvadrat kilometrlik bir ərazidə 

yaradılan və öz gözəllikləri ilə dünya mədəniyyəti xəzinəsini, xüsusilə islam 

mədəniyyətini xeyli zənginləşdirən bu irs xalqımızın kimliyini, mənliyini, 

varlığını, mədəniyyətini, məişətini, estetik zövqünü, dünya görüşünü, ən 

başlıcası üzərində olduğu torpağın kimə məxsusluğunu və s. beynəlxalq 

ictimaiyyətə nümayiş etdirən ən sanballı örnəklərdir. Bu abidələr içərisində 

Naxçıvan abidələrinin özünəməxsus yeri vardır. Azərbaycanın ən qədim 

mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan ərazisi tarixin bir sıra 

mərhələlərində yaradılmış müxtəlif təyinatlı tarix-mədəniyyət nümunələri ilə çox 

zəngindir. Burada indiyədək müxtəlif təyinatlı tarix-memarlıq abidələri (türbələr, 

məscidlər, buzxanalar, körpülər, hamamlar və s.) ilə yanaşı çoxlu sayda 

epiqrafik abidələr də gəlib çatmışdır. Bu abidələr içərisində nadir hallarda olsa 

da mixi kitabələrə (Fərhad evində, Haçadağda, Xaraba Gilanda, Ovçular 

təpəsində), aramey və kiril (Qanlıgöldə və s.) əlifbası ilə yazılan mətnlərə rast 

gəlinsə də, əsas yeri ərəb əlifbasının müxtəlif xətləri (kufi, nəsx, süls, nəstəliq və 

s.) ilə həkk olunan müsəlman epiqrafikası abidələri tutur. Bu da təsadüfi 

deyildir. Çünki, VII əsrin ortalarından etibarən Azərbaycan ərazisi ərəb 

qoşunları tərəfindən tutulduqdan sonra əhali tədricən islamlaşdı. İslam dini 

Azərbaycanda əsas və hakim din oldu. Yeni dinin qəbulu ilə əlaqədar islamın 

müqəddəs kitabı Qurani-Kərimin dili olan ərəb dili ərazidə əsas dilə, xüsusilə 

elm və təhsil dilinə çevrildi. Həmçinin Qurani-Kərimin yazıldığı ərəb əlifbası 

Azərbaycanda əsas yazı vasitəsi oldu. Digər əlifbalar sıradan çıxdı, bütün 
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kargüzarlıq işləri, dövlət sənədləri, elmi əsərlər, yazışmalar və s. ərəb əlifbası ilə 

ərəb dilində aparılmağa başladı. Bundan sonra məktəb və mədrəsələrdə tədris 

ərəb dilində aparıldı, yazı ərəb qrafikası ilə həyata keçirildi. Hətta azərbaycanlı 

xəttatlar tərəfindən ərəb yazısına yeniliklər gətirildi. Dilimizin qaydalarına 

uyğun olaraq ərəb qrafikası əsasında Azərbaycan əlifbası yaradıldı və bu əlifba  

1929-cu ilədək ölkəmizdə əsas yazı vasitəsi oldu. Min ildən artıq bir müddət 

ərzində Azərbaycanda bütün yazı işləri ərəb əlifbası ilə aparıldı.    

 Ərəb əlifbasının yazıda hakimliyi özünü epiqrafikada da göstərdi. İslamı 

qəbul edən ölkələrdə yeni müsəlmanların ibadət etməsi üçün inşa edilən 

məscidlərin, müxtəlif təyinatlı memarlıq abidələrinin, dünyasını dəyişənlərin, 

xüsusilə islamın ilk illərində Azərbaycanda yaşayıb xidmət edən ərəblərin 

qəbirləri üzərində ərəb əlifbası ilə ərəb dilində kitabələr yazılmağa başladı. 

Beləliklə, ərazimizdə ərəb dilində ərəb əlifbası ilə yazılan kitabələr meydana 

gəldi. Azərbaycanda olduğu kimi bu proses, ərəblər tərəfindən tutulmuş və 

Xilafət adlı bir nəhəng dövlətdə birləşdirilmiş, əhalisi qeyri-ərəb xalqlardan 

ibarət ölkələrdə də eyni qayda ilə davam etdi. Nəticədə çoxlu sayda epiqrafik 

abidələr yarandı və epiqrafikanın yeni sahəsi – müsəlman epiqrafikası meydana 

gəldi. Təsadüfi deyildir ki, görkəmli şərqşünas alim V.Kraçkovskaya yazırdi ki, 

ərəb mədəniyyətinin yayılması ərəb dili ilə birlikdə islamın qeyri-semit mənşəli 

çoxlu xalqların həyatına daxil olması ilə gücləndi. Bunun ardınca onlarda ərəb 

yazısı meydana gəldi. İran, türk və monqol mənşəli xalqlarda ərəb epiqrafikası 

abidələri belə yarandı (8, s. 127). 

 Xilafətə daxil olduqdan sonra Azərbaycanda və onun qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindən olan Naxçıvan bölgəsində də memarlıq abidələri, 

qəbiristanlıqlarda mərhumların qəbirləri üzərinə qoyulan xatirə abidələri 

üzərində çoxlu müsəlman epiqrafikası abidəsi meydana gəldi. Ancaq mövcud 

tələblərə uyğun olaraq həmin abidələrin böyük əksəriyyəti açıq havada 

qoyulduqları üçün aradan keçən uzun müddət ərzində təbii qüvvələr (qar, yağış, 

isti, soyuq və s.) öz təsirini göstərmiş, bu və sair səbəblərdən onların çoxu 

aşınaraq sıradan çıxmışdır. Buna baxmayaraq həmin abidələrin müəyyən bir 

qismi zəmanəmizədək yaxşı və ya bir qədər aşınmış vəziyyətdə gəlib çatmışdır.  

 Orta əsrlər zamanı xalqımızın içərisindən çıxmış sənətkarlar tərəfindən 

hazırlanmış bu kitabələr artıq çox sanballı, obyektiv, təhrif olunmuş tarixi 

mənbəyə çevrilmişlər. Ona görə də XIX əsrin I yarısından başlayaraq bu 

abidələr öyrənilməyə başlamışdır. Mətnlərində sıravi vətəndaşın, görkəmli 

şəxsiyyətlərin vəfatından tutmuş, tarix və mədəniyyətimizlə bağlı çox mühüm 

məlumatlar əks etdirən həmin kitabələrin az bir hissəsi müxtəlif vaxtlarda ayrı-

ayrı tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilsə də, bütövlükdə sistemli tədqiqat obyektinə 

çevrilməmişdlər. Ona görə də keçən yüzilliyin 80-ci illərindən etibarən həmin 

abidələr tərəfimizdən sistemli şəkildə qeydə alınaraq tarix-mədəniyyət abidəsi 

kimi tədqiq edilmiş, dissertasiya səviyyəsində öyrənilmiş, onların məlumatları 

əsasında fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyaları müdafiə olunmuş, 

çoxlu kitablar, monoqrafiyalar və məqalələr yazılaraq nəşr etdirilmiş, elmi 

dövriyyəyə buraxılmışdır. 

 Dünya xalqlarının əksəriyyəti öz dillərində işlətdikləri əlifba ilə epiqrafik 

abidələrini yaratmışlar. Ona görə də epiqrafik abidələrin hansı dildə yazılması da 

Epiqrafika elminin tədqiqat obyektlərindən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
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tədqiqatlarımızda yeri gəldikcə müəyyən dərəcədə toxunulsa da, bütövlükdə 

Naxçıvan ərazisindəki müsəlman epiqrafikası abidələrinin dili ayrıca tədqiqat 

obyektinə çevrilməmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində qeydə 

aldığımız 600-ə yaxın müsəlman kitabəsi üzərində apardığımız epiqrafik 

tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, bu kitabələr dövrün tələblərinə uyğun olaraq 

əsasən ərəb, az da olsa fars, qarışıq ərəb-fars və nadir hallarda Azərbaycan türk 

dilində həkk olunmuşlar. Yenə də tədqiqatlarımıza və digər tədqiqatçıların 

əsərlərinə istinad edərək deyə bilərik ki, kitabələr digər müsəlman ölkələrində 

olduğu kimi, Naxçıvanda da islamın ilk dövrlərindən başlayaraq islamın intibah 

dövrü də daxil olmaqla bütün zamanlarda əsasən ərəb dilində ərəb əlifbasının 

müxtəlif xətləri ilə həkk olunmuşdur.  

 Tədqiq etdiyimiz kitabələrə əsasən deyə bilərik ki, ərəb dilində ifadə 

olunan kitabələrin mətni ərəb dilində Allaha aid kəlamlar, Qurani-Kərimdən 

ayələr, dini xarakterli sözlərlə başlayır, bundan sonra əsas mətn də ərəb dilində 

yazılırdı. Bu qaydaya inşaat və məzar kitabələrində eyni qaydada əməl olunurdu. 

Belə ki, memarlıq abidələri üzərində qoyulan inşaat kitabələrinin mətninin 

əvvəlində Qurani-Kərimdən müvafiq ayə (IX-18, LXXII-18 və s.), onun ardınca 

isə abidənin xarakteri, təyinatı, sifarişçisi, kimin şərəfinə tikdirildiyi, mətndə adı 

keçən şəxslərin titulları, inşa tarixi, memarı və s. haqqında məlumatlar ərəb 

dilində yazılırdı. Əksər hallarda isə mətnin əvvəlində dini xarakterli kəlamlar 

qeyd olunmur, birbaşa mətləbə keçilirdi.  

 Ancaq burada kəskin sədd qoymaq da olmaz. Çünki, ərəb dilinin epiqra-

fikada tam hakim olduğu dövrlərdə az da olsa fars dilində yazılmış kitabələrə də 

rast gəlinir. Məsələn, Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr 

oğlu Naxçıvani tərəfindən 1186-cı ildə Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucal-

dılmış Möminə xatın türbəsinin üzərində yazılan uzunluğu 500 metrə yaxın olan 

kitabələrin hamısı ərəb dilində yazılsa da, fars dilində yazılmış kiçik kitabə 

fraqmenti də özünə yer almışdır. Belə ki, türbənin qurşaq hissəsində hündürlüyü 

bir metrə yaxın hərflərlə yazılan əsas kitabənin sonunda verilən  

                            ―Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar,  

                                          Biz ölürük, əsər qalır yadigar!‖ (5, s. 60). 

beyti və onun sonunda yazılan ―İlahi, bəd nəzərdən uzaq eylə!‖ fikri fars dilində 

ifadə olunmuşdur. Bu isə həmin vaxt fars dilinin Naxçıvan ərazisini uzun 

müddət öz təsir dairəsində  saxlayan Səlcuq imperiyasında rəsmi dili olmasından 

və fars dilinin Yaxın Şərqdə poeziya dili vəzifəsini yerinə yetirməsindən 

qaynaqlanmışdır.  

 Məzar kitabələrində isə mətnin əvvəlində yenə də ərəb dilində Allaha aid 

kəlamlar (Ya Allah!, O (Allah) əbədidir!, O güclüdür!, Ey bağışlayan!, Ey 

günahkarları bağışlayan! və s.), Qurani-Kərimdən ayələr (LV-26,27; XXVIII-88, 

XXIX-57 və s.), dini xarakterli sözlər yazılır, sonra isə mərhum haqqında 

məlumatlar (adı, atasının adı, titulları, vəfat tarixi, nadir hallarda xəttat və ya 

həkkakın adı və s.) ərəb dilində ifadə olunurdu. Tədqiqatlarımıza əsasən deyə 

bilərik ki, məzar kitabələrinin çoxunda Qurani-Kərimin 55-ci (ər-Rahmən) 

surəsindən 26-cı, yaxud da 26-27-ci ayələr birlikdə həkk edilirdi.  

 Bəzən isə məzar kitabələrinin mətninin əvvəlində dini mətnlər, Qurani-

Kərimdən ayələr verilmir, birbaşa mərhum haqqında məlumatlar qeyd olunurdu. 

Bu zaman mətn ―Bu bağça‖, ―Bu qəbir‖, ―Bu mərhum‖ və s. bu qəbildən olan 
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sözlərlə başlanırdı. Məzar kitabələrinin hazırlanarkən iri həcmli mətnlərlə 

yanaşı, bir, iki, üç sözdən və tarixdən, hətta sadəcə olaraq mərhumun adından 

ibarət kiçik mətnlərdən (məsələn, ―Məhəmmədzahir‖, ―Mərhum Filankəs‖) də 

istifadə olunurdu.  

 Məzar kitabələrinin mətni hazırlanarkən bütün müsəlman epiqrafikasında 

olduğu kimi, Naxçıvanda da əsasən şablon formalardan istifadə olunurdu. Ancaq 

bir sıra hallarda xəttat və həkkaklar bu mətnləri hazırlayarkən şablonçuluqdan 

imtina edir, kitabələrin mətninin daha ətraflı və zəngin olması üçün ona çoxıu 

əlavələr edirdilər. Məsələn, mətni zənginləşdirmək üçün ona 14 məsumun adını 

(Məhəmməd peyğəmbər, qızı Fatimə və 12 imam), orta əsr şairlərinin 

əsərlərindən bu dünyanın faniliyi, axirət dünyasının əbədiliyi, ölümdən şikayət 

və s. ilə əlaqədar mənzum parçalar da daxil edirdilər.   

 Naxçıvanın müsəlman epiqrafikası abidələrinin ərəb əlifbası ilə ərəb 

dilində yazılması bütün dövrlərdə davam etmiş və həmişə üstün mövqe 

tutmuşdur. Ancaq sonralar kitabələrin mətni tərtib olunarkən dil baxımından 

müəyyən dəyişikliklər baş verməyə başladı. Kitabələrin tərtibatında fars dilindən 

də istifadəyə yer verildi. XI yüzillikdən etibarən Yaxın Şərqdə, o cümlədən 

Azərbaycanda şeir, poeziya dili kimi tanınan fars dili kitabələrdə də özünü 

büruzə verməyə başladı. Bu isə özünü ilk növbədə kitabələrin tərtibatında 

istifadə olunan mənzum parçalarda göstərdi. Belə ki, bəzi kitabələrin mətninə 

daxil edilən mənzum parçalar fars dilində ifadə olunmağa başladı. Bu zaman 

mərhuma aid məlumatlar ərəb, mənzum parçalar fars dilində ifadə olunurdu. 

Bunun ən parlaq nümunəsini biz Möminə xatın türbəsi üzərində yazılan yuxarıda 

haqqında bəhs etdiyimiz beytdə görürük. Bu qəbil kitabələrə, yəni qarışıq ərəb-

fars dillərində yazılmış mətnlərə Ordubad şəhərində daha çox rast gəlinir (3, s. 

100-101 və s.).   

 Ancaq buradan belə bir nəticə çıxarılmamalıdır ki, kitabələrin mətnində 

mənzum parçalar mütləq fars dilində həkk edilirdi. Qeyd etmək istərdik ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində tədqiq etdiyimiz bəzi kitabələrin 

mətnində ərəb dilində yazılmış mənzum parçalara da rast gəlinir (3, s. 70, 97, 

105).  

 Naxçıvanın müsəlman epiqrafikası abidələri içərisində sonralar az da olsa 

fars dilində yazılan mətnlər də yaranmağa başladı. Beləliklə, çox geniş şəkildə, 

yəni ərəb dilində yazıldığı qədər olmasa da, bölgədə müəyyən dərəcədə fars 

dilində yazılmış kitabələr də meydana gəldi. Məsələn, Kəngərli rayonunun Xok 

kənd məscidində (6, s. 110-111), Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində qaya 

üzərində (2, s. 81), Ordubad şəhərində (3, s. 64) və s. yerlərdə qeydə alınan 

azsaylı kitabələr fars dilində həkk edilmişlər. Bununla belə, fars dili müəyyən 

vaxtlarda Azərbaycanda dövlət dili olsa da, hətta ölkəmizdə farslaşdırma siyasəti 

aparılsa da fars dili epiqrafikada hakim dilə çevrilə və ərəb dilini sıxışdırıb onun 

yerini tuta bilməmişdir. 

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan bölgəsində yaradılmış ərəb, fars və qarışıq 

ərəb-fars dillərində yazılmış kitabələrlə yanaşı nadir hallarda olsa da, yerli xalqın 

öz dilində – Azərbaycan türk dilində həkk edilmiş kitabələrə də rast gəlinmişdir. 

Ancaq bu tipli kitabələr orta əsrlərin bütün dövrlərində yox, müəyyən 

zamanlarda, xüsusi ilə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf etdiyi XIII-XV əsrlərdə, 

xüsusilə dilimizin dövlət dili səviyyəsinə yüksəldiyi Səfəvilər dövləti zamanında 
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yazılmağa başlamış, sonrakı dövrlərdə də müəyyən dərəcədə davam etmişdir. 

Hələlik ərazidə XIII-XV əsrlərə aid Azərbaycan türk dilində yazılmış kitabəyə 

rast gəlinməmişdir. Burada qəti şəkildə demək olmaz ki, Səfəvilər dövründən 

əvvəlki zamanlarda bölgədə Azərbaycan dilində yazılmış kitabələr olmamışdır. 

Ancaq bizədək gəlib çatan və çox az miqdarda olan bu qəbil epiqrafik 

nümunələr bu haqda, yəni Azərbaycan dilində ədəbi nümunələrin meydana 

gəldiyi XIII-XV əsrlərdə Azərbaycan türkcəsində kitabələrin həkk edilməsi 

haqqında qəti və konkret fikir söyləməyə imkan vermir. 

Naxçıvan ərazisində zəmanəmizədək Azərbaycan (türk) dilində ifadə 

olunmuş üç ədəd epiqrafik sənəd – kitabə gəlib çatmışdır. Azərbaycan türk 

dilində həkk edilmiş belə kitabələrdən biri XX yüzilliyin 50-ci illərində Ordubad 

rayonunun Sumbatan Dizə (indiki Sabirkənd) kənd sakinlərindən biri tərəfindən 

Xaraba Gilan  (Kiran) şəhər yerinin şimal tərəfindəki ―Kunə‖ adlı yerdə (7, s. 

125), yerli əhali tərəfindən bəzən ―Ucadivar‖ adlanan ərazidə (1, s. 341) 

təsərüffat işləri zamanı təsadüfən torpağın altından aşkar edilmişdir. Kitabə 

Ordubad rayonu üçün xarakterik olan yaşılımtıl rəngli daşdan düzbucaqlı şəkildə 

hazırlanmış lövhə üzərində həkk edilmişdir. Lövhənin səthi kənar haşiyələr 

açılmaqla düzbucqlı şəklinə salınmış, sonra soldan sağa dörd, ortadan isə 

yuxarıdan aşağıya bir düz xətt çəkilməklə on hissəyə – düzbucaqlı çərçivəyə 

ayrılmış və hər çərçivədə bir sətir kitabə həkk edilmişdir. Ancaq kitabənin sol 

tərəfi sınıb itdiyi üçün mətnin tam oxunması mümkün olmamışdır. Kitabə 

Azərbaycan türk dilində yazılsa da orada məhdud çərçivədə olsa da, ərəb 

dilindən də istifadə olunmuş, Qurani-Kərimdən 72-ci surənin 18-ci ayəsi mətnə 

daxil edilmişdir (4).  

Naxçıvan ərazisində Azərbaycan türk dilində həkk edilmiş ikinci bir kitabə 

nümunəsi Ordubad rayonunun Unus və Pəzməri kəndlərinin şərq tərəfində 

yüksək dağın üzərində yerləşən Tiri pirində qeydə alınmışdır. Hicri-qəməri 

təqvimi ilə 995-ci ilə (miladi 1587-ci il) aid olan kitabədə qalan sözlər (―Ədlinlə 

qоyub аləmdə bir аd…‖, ―Еhsаn оldu‖) Azərbaycan türk dilində həkk 

olunmuşdur. Kitabənin yazıldığı tarix Səfəvi hökmdarı Şah Məhəmməd 

Xudabəndənin (1578-1587-ci illər) hakimiyyətinin son dövrlərinə, I Şah Abbasın 

hakimiyyəti ələ aldığı ilə (1587-ci il) təsadüf edir. Məlum olduğu kimi həmin 

dövrdə türk mənşəli əyanlar Səfəvi dövlət aparatında hakim mövqeyə malik 

idilər. Azərbaycan dili dövlətin əsas dili kimi sarayda, şahın ailəsində, orduda, 

hətta diplomatik yazışmalarda əsas ünsiyyət vasitəsi olduğundan bu cəhət 

epiqrafikada da özünü göstərmişdir.  

 Naxçıvan ərazisində qeydə alınan Azərbaycan türk dilində həkk edilmiş 

üçüncü kitabə ―Naxçıvanqala‖ Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində nümayiş 

etdirilən kitabədir. Qırmızımtıl rəngli daş lövhə üzərində 7 sətirdə cızma üsulu 

ilə yazılan kitabənin əvvəlki 3 sətri ərəb-fars dillərində yazılmışdır və özündə 

mərhum haqqında məlumatları əks etdirir. Kitabənin qalan 4 sətri isə 

Azərbaycan türk dilində yazılmışdır. Kitabənin mətni şiələrin üçüncü imamı 

imam Hüseynə həsr edilmiş şeir parçasından ibarətdir (5, s. 102-103). 

 Diqqətə çatdırılan bu kiçik məlumatlardan aydın olur ki, Azərbaycan 

Respublikasının tərkib hissəsi kimi əhalisinin əksəriyyəti müsəlman türklərdən 

ibarət olan Naxçıvan ərazisində islamın qəbulu ilə tarix səhnəsinə çıxan 

müsəlman epiqrafikası abidələri 3 dildə – ərəb, fars və yerli xalqın dili olan 
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Azərbaycan türkcəsində yazılmışdır. Tədqiq olunan kitabələrin böyük əksəriy-

yəti ərəb dilində ifadə olunsa da, ərazidə fars, qarışıq ərəb-fars və Azərbaycan 

türk dilində həkk edilən kitabələr də hazırlanmışdır. Həmin kitabələr əsasən 

qeydə alınaraq tədqiq olunsalar da, gələcəkdə yeni kitabələrin aşkar olunacağına 

və tədqiq edilərək elmi dövriyyəyə daxil ediləcəyinə şübhə yoxdur. 

 Yerli əhalinin danışıq dili olan Azərbaycan türk dilində həkk edilmiş 

kitabələr təsdiq edir ki, günümüzədək Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf etdiyi, bu 

dildə ədəbi nümunələr yaradıldığı XIII-XV əsrlərdə yaradılmış kitabələr gəlib 

çatmasa da, Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin tarix səhnəsinə çıxdığı 1501-ci 

ildən sonra yerli əhalinin dilində kitabələr yazılması genişlənmişdir. Şübhəsiz ki, 

bu dövrdə Azərbaycan türk dilində çoxlu kitabələr hazırlanmışdır. Təəssüf ki, 

həmin kitabələrin əksəriyyəti zaman keçdikcə müxtəlif səbəblərdən məhv olaraq 

sıradan çıxmışdır. İndiyədək onlardan cəmi 3 ədəd əldə olunaraq tədqiq edilmiş 

və elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir.              
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРAДДИН САФАРЛИ 

ЯЗЫК МУСУЛЬМАНСКИХ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

НАХЧЫВАНА 

Статья посвящена языку мусульманских эпиграфических памятников, исследуемых 

на территории Нахчывана. Территория Нахчывана очень богата историко-культурными 

памятниками, созданными в разные периоды истории. Среди этих памятников особое 

место занимают эпиграфические памятники, считающиеся объективными и весомыми 

источниками нашей истории. Несмотря на то, что в Нахчыванской области до наших дней 

дошло небольшое количество надписей на михийском, арамейском и кириллическом 

алфавитах, основное место занимают мусульманские эпиграфические памятники, 

выгравированные различными алфавитами арабского языка. Наши исследования 

показывают, что текст большинства этих памятников был выгравирован на арабском 

языке в соответствии с требованиями времени. Включенные в текст надписей 

высказывания о Боге, аяты из Корана, слова религиозного характера и основные идеи, 

отраженные в тексте, выражены на арабском языке. Также на территории хотя и в 

небольших количествах, можно найти книги, написанные на персидском, смешанном 

арабо-персидском и являющемся разговорным языком местных мусульманских турок 

азербайджано-тюркском языках. В представленной статье были проанализированы эти 

вопросы. 
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SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

LANGUAGE OF MONUMENTS OF MUSLIM EPIGRAPHY OF NAKHCHIVAN 

The article is dedicated to the language of Muslim epigraphic monuments studied in 

Nakhchivan. The territory of Nakhchivan is very rich in historical and cultural monuments 

created in different periods of history. Among these monuments epigraphic monuments, which 

are considered to be one of the objective and respectable sources of our history, have a special 

place. Although a small number of inscriptions in the Mixi, Aramaic and Cyrillic alphabets have 

been received in the Nakhchivan region so far, the main place is occupied by monuments of 

Muslim epigraphy engraved with different alphabets of the Arabic alphabet. Our research shows 

that the text of most of these monuments was engraved in Arabic in accordance with the 

requirements of the time. The words of God included in the text of the inscriptions, verses from 

the Holy Quran, religious words and the main ideas reflected in the text are expressed in Arabic. 

There are also a small number of inscriptions in Azerbaijani Turkish, the spoken language of 

Persian, mixed Arabic-Persian, and local Muslim Turks. This article analyzes these issues. 

Keywords: Azerbaijan, Nakhchivan, epigraphic monument, inscription, Arabic, Persian, 

Turkish language. 
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ORTA SĠNĠF CƏMĠYYƏTDƏ SOSĠAL ƏDALƏTĠN GÖSTƏRĠCĠSĠ KĠMĠ 

 

Cəmiyyət mürəkkəb quruluĢa malik münasibətlər sistemidir. Ġnsanlar arasında mövcud 

sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni, psixoloji və mənəvi münasibətlər bu sistemin əsas mövzusunu və 

dinamikasını təĢkil edir. Bu münasibətlər insanların  müxtəlif  birliklər, siniflər, təbəqələr və 

qruplar Ģəklində birləĢməsinə gətirib çıxarır. Cəmiyyətin sosial strukturunun əsas elementlərini 

obyektiv surətdə qərarlaĢan, müəyyən sosial statusa malik olan və sosial funksiyalar yerinə 

yetirən fərdlər və onların  birləĢdikləri qruplar, sosial-ərazi, etnik, demoqrafik və b. birliklər 

təĢkil edir. Bu münasibətlər sistemində optimal mühitin yaradılmasında və onun qorunub 

saxlanmasında “orta sinif” amili mühüm rol oynayır. Bu sinif bir növ cəmiyyətdə sosial balansın 

davamlı varlığına xidmət edir və cəmiyyətin böyük  hissəsini təĢkil etməklə  sosial sistemin 

ixtisaslı, peĢəkar iĢçi qüvvəsini əhatə edir. Orta sinif inkiĢaf etdikcə geniĢlənir və aĢağı sinifləri 

əhatə edir, bu da cəmiyyətin ümumi rifahının yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də sosial 

siyasətin fəaliyyət mexanizmi orta sinfin maraqlarına uyğun qurularsa, digər qrup və təbəqələrə  

də faydası ola bilər. Məhz bu amillər cəmiyyətdə sosial ədalət prinsipinin reallaĢmasına gətirib 

çıxara bilər.  

Açar sözlər: cəmiyyət, sosial struktur, stratifikasiya, orta sinif, sosial ədalət, vətəndaĢ 

cəmiyyəti 

 

İnsanlar bütün dövrlərdə bir-birindən təcrid olunmuş halda deyil, 

mürəkkəb münasibətlər sistemində, cəmiyyətdə yaşayırlar. Cəmiyyət isə öz 

növbəsində yekcins kütlə olmayıb, mürəkkəb ierarxik quruluşa malik sistemdir. 

Onun tərkibində müxtəlif sabit və müvəqqəti sosial birlik formaları - siniflər, 

təbəqələr, irqi, etnik, dini, professional və başqa qruplar mövcud olur. Onlar 

ümümilikdə cəmiyyətin mürəkkəb sosial strukturunu yaradırlar. Sosial struktur 

ictimai münasibətlərin inkişafının, onun yetkinlik dərəcəsinin çox mühüm 

göstəricisidir. O, bir tərəfdən cəmiyyətin iqtisadi, siyasi və mənəvi inkişafının 

yekunu, digər tərəfdən isə həmin proseslərin inkişafına fəal təsir göstərən qüvvə 

kimi çıxış edir. Şübhəsiz ki, cəmiyyətin inkişafı hər şeydən əvvəl onun 

strukturunda baş verən dəyişikliklərlə səciyyələnir. Eləcə də, ictimai inkişafın 

sosial ziddiyyətləri ən çox burada öz əksini tapır. Orta sinif müasir cəmiyyətin 

sosial strukturunda mərkəzi yer tutduğundan, burada baş verən dəyişiklikləri, 

eyni zamanda, onun aparıcı elementlərinin xüsusiyyətlərini hərtərəfli 

öyrənmədən bu sinfin mahiyyəti, tərkibi, formalaşması xüsusiyyətləri və ictimai 

münasibətlər sistemində yeri və rolu haqqında dolğun təsəvvürə malik olmaq 

mümkün deyildir.  

Ümumilikdə götürdükdə sosial struktur cəmiyyətin obyektiv surətdə 

müəyyən birliklərə, siniflərə, təbəqələrə, qruplara bölünməsini ifadə edir. Bu 

halda cəmiyyətin sosial strukturunun əsas elementlərini obyektiv surətdə 

qərarlaşan, müəyyən sosial statusa malik olan və sosial funksiyalar yerinə 

yetirən fərdlər və onların  birləşdikləri qruplar, sosial-ərazi, etnik, demoqrafik və 

b. birliklər təşkil edir (10, 122).  

Müasir sosial - fəlsəfi fikirdə cəmiyyətdə müxtəlif siniflər, sosial 

qruplar və təbəqələrin öyrənilməsi zamanı daha çox sosial siratifikasiya 
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nəzəriyyəsinə istinad olunur. Sosial stratifikasiya sosial-peşə qruplarının 

sosial məkan daxilində strukturlu yerləşməsi və onlar arasındakı 

münasibətləri ifadə edir (7, 6). Bu mənada sosial stratifikasiya sosial 

təbəqələşmə deməkdir. Sosial təbəqələşmə əhali arasında təbəqələrin 

yaranma prosesi və onun nəticələridir. Bu prosesin başlanğıc nöqtəsi sosial 

yekcins cəmiyyətdir, yəni insanların əmlak və sosial vəziyyətinə görə 

fərqlənmədikləri cəmiyyətdir.  

Stratifikasiyanı cəmiyyətin sosial ierarxiya sistemində fərdlərin fərqli 

mövqelərə və statuslara sahib olması kimi qəbul etmək olar. Bu mənada 

sosial bərabərsizliklə stratifikasiya eyniləşdirilir. P.Sorokin sosial 

bərabərsizliyin əsasında dörd qrup faktorun durduğunu bildirir: hüquq və 

imtiyazlar, məsuliyyət və öhdəçilik, sosial sərvət və təlabat, hakimiyyət və 

əzəmət (15, 11). Bu sırada əmək bölgüsü (əqli və fiziki əmək 

nümayəndələri), həyat tərzi (şəhər və kənd əhalisi), yerinə yetirilən 

funksiyalar kimi əlamətləri də göstərə bilərik. M.Veberin təbirincə desək, 

―sinfi fərqlər müxtəlif üsullarla şərtlənən status fərqləri ilə bağlıdır‖ (6, 

151). Bu, cəmiyyətdə insanların yerinə yetirdiyi müxtəlif funksiyalardan, 

ayrı-ayrı imkan və mövqelərdən, eləcə də malik olduqları qeyri-bərabər 

hüquq və məsuliyyətdən xəbər verir.  

Sosial sistem daxilində bərabərsizlik onun ierarxiyalı strukturu ilə 

bağlıdır. Ayrı-ayrı fərdlər, qruplar, siniflər və təbəqələr bir-birinə 

münasibətdə müxtəlif mövqelərə malikdir. Bu amil onların cəmiyyətdə 

hakimiyyətə, sərvətə sahibolma miqyasını da müəyyənləşdirir. Bu əsasla 

deyə bilərik ki, sosial stratifikasiya sosial qurumların (qrupların, siniflərin, 

təbəqələrin) ierarxiya qaydasında yerləşdirilmiş vəhdətidir. Stratifikasiya və 

sinif anlayışlarını fərqləndirən N.Smelzer yazır: ―Stratifikasiya sosial 

bərabərsizliyin bir nəsildən digərinə keçdiyi və cəmiyyətdə müxtəlif 

təbəqələrin formalaşmasını təmin edən üsullarla bağlıdır. Sinif isə 

cəmiyyətdə sərvət, hakimiyyət və prestijin əldə olunmasının qeyri-bərabər 

imkanlarına malik sosial qrupların mövcudluğu ilə şərtlənir‖ (12, 80). 

Beləliklə, stratifikasiya fərdlərin, qrupların, siniflərin məlum sosial 

sistemdə tutduqları yerə müvafiq olaraq bərabərsizliyidir. Bu hadisəni 

H.Spenser ―sosial differensasiya‖ adlandırmışdır.  

İnsanlar, sosial birliklərin müxtəlif əlamətlərlə səciyyələnən 

bərabərsizliyi sinifli cəmiyyətin bütün tarixi inkişafı boyu onun başlıca 

xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur.  Hind cəmiyyətində üç min ilə qədər 

mövcud olmuş qapalı stratifikasiya sistemi dörd kastadan – brahman, kşatri, 

vayşi və şudralardan ibarət idi. Kasta sistemində fərdin statusu anadangəlmə 

müəyyənləşirdi. Hər bir kastanın rolu kifayət qədər aydındır və burada 

kastadaxili nigahlara ciddi riayət olunurdu. Kastalar arasındakı fərqlərin 

saxlanmasında dini adət, vərdiş və ənənələr mühüm rol oynayırdı. Bu 

mental amillər Şərq fəlsəfəsinin və həyat tərzinin bütün sonrakı dövrlərinə 

öz təsirini göstərmişdir. 

Sosial stratifikasiya nəzəriyyəsi marksizmin sosial sinfi struktur 

nəzəriyyəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Təsadüfi deyildir ki, 1966-cı ildə Minskdə 

―Sovet cəmiyyətinin sosial strukturunun dəyişilməsi‖ mövzusunda keçirilən 

konfransda ―sosial stratifikasiya‖ anlayışı cəmiyyətin quruluşuna dair 
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marksizmin sxeminə uyğun gəlmədiyinə görə qəbul olunmamışdır. Məlum 

olduğu kimi marksizm cəmiyyətin sosial strukturunun əsası kimi istehsal 

vasitələri üzərində mülkiyyət münasibətlərini qəbul edirdi. Buna görə də 

marksist nəzəriyyə cəmiyyətdə yalnız iki – mülkiyyətçilər (quldarlar, feodallar, 

burjuaziya) və istehsal vasitələri üzərində mülkiyyətdən məhrum olunmuş 

sinifləri (qullar, proletariat, həmçinin, mülkiyyət üzərində məhdud hüquqa malik 

kəndlilər) fərqləndirirdi (1, 111-112). Lakin XX əsrin əvvəllərindən etibarən 

cəmiyyətin sosial strukturuna fərqli yanaşmalar meydana gəldi. Sosial 

stratifikasiya nəzəriyyəsi göstərdi ki, nəinki təkcə gəlirlərin miqdarı və 

mülkiyyət münasibətlərinin daxil olduğu iqtisadi meyar, eləcə də, müəyyən 

siyasi elitaya məxsusluq, sosial nüfuz, qohumluq əlaqələri və s. əlamətlər də 

fərdin və ya qrupun sosial ierarxiyada yerini müəyyənləşdirir. İngilis tədqiqatçısı 

P.Saunders bu münasibətlə özünün ―Sosial sinif və stratifikasiya‖ adlı kitabında 

yazır: ―Mülkiyyət insanın iqtisadi vəziyyətini müəyyənləşdirən yeganə faktor 

deyildir. Bu sahədə intellektual ehtiyat, bilik və bacarıqların məcmusu heç də az 

əhəmiyyət kəsb etmir. Azərbaycan tədqiqatçısı T.A.Quliyev də bu mövqedən 

çıxış edir. Onun fikrincə, ―sosial stratifikasiya nəinki təkcə maddi rifahla, 

həmçinin şəxsiyyətin sosial və mənəvi keyfiyyətləri ilə də müəyyənləşir. Buna 

görə də stratifikasiyanı araşdırarkən digər stratayaradıcı əlamətləri də nəzərə 

almaq lazımdır‖ (8, 313). Bundan başqa, XX əsrin ikinci yarısında cəmiyyətin 

özündə keyfiyyət dəyişikliyi – industrial mərhələdən postindustrial mərhələyə 

keçid baş verdi. Sosial stratifikasiya təliminin nümayəndələrinə görə sinif 

anlayışından keçmiş cəmiyyətlərin sosial strukturunun təhlili üçün istifadə etmək 

olar. Müasir postindustrial cəmiyyətdə isə marksizmin sinif anlayışı işləmir. 

Çünki əsas sinifyaradıcı meyar kimi qəbul edilən mülkiyyət artıq  K.Marksın 

dövründə olduğu kimi əməyin nəticələrinin mənimsənilməsinə yol açmır. Bu, 

onunla bağlıdır ki, müasir dövrdə istehsalın idarə olunması ilə mülkiyyətçilər 

deyil, muzdlu menecerlər məşğuldur. Mülkiyyət özünün əvvəlki 

müəyyənediciliyini itirmişdir. Bu baxımdan, sosial stratifikasiya təliminin 

nümayəndələri bildirir ki, sosial sistem daxilindəki prosesləri daha dərindən 

araşdırmağa imkan vermədiyinə görə sinif anlayışı strata – təbəqə anlayışı ilə, 

sosial sinfi struktur nəzəriyyəsi isə sosial stratifikasiya nəzəriyyəsi ilə 

əvəzlənməlidir. Sosial strukturu araşdıran postmodern tədqiqatçıların əksəriyyəti 

isə müasir cəmiyyətdə siniflərin sərhədlərinin itməsi və artıq mövcud olmadığını 

israr edirlər.  

Tədqiqatın gedişində aydınlaşdıra bildik ki, cəmiyyətdə sosial bərabərsizli-

yin mövcudluğunun vahid izahının olmamasının əsas səbəbi onun iki səviyyədə 

qəbul olunması ilə bağlıdır. Birinci halda, sosial bərabərsizlik cəmiyyətin 

ayrılmaz xüsusiyyəti kimi qəbul olunur. Tarix sosial bərabərsizliyin mövcud 

olmadığı cəmiyyət tanımır. İnsanlar, qrup və siniflərin mübarizəsi böyük sosial 

imkanlar, hüquqlar, imtiyaz və üstünlüklər uğrunda mübarizədir. Əgər 

bərabərsizlik cəmiyyətin ayrılmaz xüsusiyyətidirsə, onda o, müəyyən pozitiv 

funksiya yerinə yetirir və cəmiyyət bərabərsizliyi inkişafın mənbəyi kimi 

nəzərdən keçirir (funksionalizm). İkinci halda isə bərabərsizlik insanlar və 

qruplar arasında bərabər olmayan münasibətlər kimi nəzərdən keçirilir 

(münaqişə nəzəriyyəsi). Bərabərsizlik cəmiyyətdə insanların müxtəlif peşə 

statusuna, hakimiyyətə, mülkiyyətə, eləcə də, müxtəlif fərdi keyfiyyətlərə malik 
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olmasının nəticəsidir. Bərabərsizlik çoxtərəflidir və cəmiyyətin müxtəlif 

sahələrində - ailədə, idarə və müəssisədə, kiçik və böyük qruplarda özünü 

göstərir. Bərabərsizlik sosial həyatın təşkil olunmasının zəruri şərtidir. 

 Beləliklə, cəmiyyətin sosial strukturuna dair müxtəlif nəzəriyyələrin 

təhlili əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir dövrdə sosial strukturun 

inkişafı yeni istiqamətdə getməkdədir. Əsas sinifyaradıcı əlamət kimi çıxış edən 

mülkiyyətin mahiyyəti radikal dəyişikliklərə uğramışdır. Bir tərəfdən mülkiyyətə 

sahibliyin ondan istifadə və idarə edilməsindən ayrılması prosesi baş vermiş və 

buradan da çox vaxt şərikli mülkiyyətçi kimi çıxış edən və müasir dövrdə orta 

sinfin mühüm tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilən menecerlərin rolu artmışdır. 

Digər tərəfdən, xüsusi mülkiyyətin əvvəlki fərdi forması qrup və ya səhmdar 

formasına keçərək, aktuallığını itirmişdir. İndi faktiki olaraq hər bir kəs bu və ya 

digər kompaniyanın aksiyalarını aldıqda, mülkiyyətin şərikinə çevrilmiş olur. 

Texnika və texnologiyanın inkişafı nəticəsində orta sinfin müxtəlif  yeni sosial 

qrupları formalaşmışdır. Fikrimizcə,  bütün bunlar sosial strukturda orta sinfin 

rolunu artırmış və bu proses gələcəkdə də davam edəcəkdir. 

 Müasir dövrdə cəmiyyətin strukturu olduqca mürəkkəbdir və o, müxtəlif 

siniflərə, qruplara, təbəqələrə ayrılır. Cəmiyyətin sosial strukturuna müxtəlif 

yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmalar nə qədər fərqli olsa da cəmiyyətdə daim 

üç əsas sinfin – yüksək, orta və aşağı siniflərin mövcudluğunu mübahisəsiz 

qəbul edirlər. Burada orta sinif özünəməxsus yer tutur. Orta sinif özündə 

müxtəlif iqtisadi və siyasi maraqları birləşdirən, mürəkkəb struktura malik sosial 

birlikdir. Onu səciyyələndirmək üçün istər elmi ədəbiyyatda, istərsə də dövri 

mətbuatda ―cəmiyyətin orta hissəsi‖, ―orta istehlak təbəqəsi‖, ―orta sinif‖, ―orta 

təbəqə‖, ―orta siniflər‖ və ya ―orta təbəqələr‖ kimi müxtəlif anlayışlardan 

istifadə olunur.  

Ümumiyyətlə, orta sinif dedikdə cəmiyyətin elə hissəsi nəzərdə tutulur ki, 

o, ―yuxarılar‖ və ―aşağılar‖ arasında aralıq sosial statusa malik olur. ―Orta sinfin 

sosial tərkibi necədir?‖ sualını qoyan Azərbaycan tədqiqatçısı R.Əzimova yazır: 

―Bu sinfə professional işçilərin bəzi təbəqələrini, həkimləri, müəllimləri, 

alimləri, jurnalistləri, incəsənət və mədəniyyət nümayəndələrini, orta gəlirə 

malik sahibkarları və fermerləri aid etmək olar. Başqa sözlə, orta sinfə 

cəmiyyətin yaradıcı xarakterli, peşəkar fəaliyyətilə sosial əhəmiyyət kəsb edən 

qarışıq sosial təbəqələr daxildir‖ (4, 64). Sosial tənzimləyici xüsusiyyətə malik 

olan və cəmiyyətin böyük  hissəsini təşkil edən bu sosial sinif ixtisaslı, peşəkar 

işçi qüvvəsinin əsas mənbəyidir. Cəmiyyətin sosial strukturunda yüksək və aşağı 

siniflər arasında özünəməxsus yer tutan orta sinif bir sıra əlamətlərinə: gəlir 

səviyyəsinə, istehlak standartlarına, maddi və intellektual mülkiyyətə malik 

olmasına, təhsil və qabiliyyət səviyyəsinə, yüksək ixtisaslı əməyinə görə seçilir 

və cəmiyyətdə xüsusi rol oynayır. Onun bu rolunu obrazlı şəkildə insan 

orqanizmində tarazlıq və sabitliyi təmin edən onurğa sütunu ilə müqayisə etmək 

olar. Bu sinfə bir qayda olaraq iqtisadi müstəqilliyə sahib olanlar (sahibkarlar), 

eləcə də, cəmiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilənlər – alimlər, həkimlər, 

vəkillər, ali və orta məktəb müəllimləri, ticarətçilər, sənətkarlar, iri və orta 

müəssisələrin menecerləri və mühasibləri, bankirlər, elmi – texniki və humanitar 

sahələrdə çalışanlar, başqa sözlə, cəmiyyətin özəyini təşkil edən insanlar daxil 

edilir. Orta sinfin nümayəndələri bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə və dialektik 
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vəhdətdə fəaliyyət göstərir, onlardan birinin fəaliyyəti digərinin uğur qazan-

masını şərtləndirir. Məsələn, sahibkarlar alimlərin yaşayış vasitələri ilə təmin 

olunmasını öz üzərlərinə götürürsə, alimlər texnikada, texnologiyada kəşflər və 

yeniliklər yaradırlar ki, onları istehsala tətbiq etməklə sahibkarlar mənfəətlərini 

dəfələrlə artırır. Nəticə etibarilə, bundan bütün cəmiyyət üzvləri faydalanır (2, 

70).  

Orta sinif mühüm sosial qüvvə olmaqla cəmiyyətdə özünəməxsus rol 

oynayır. O, cəmiyyətin mühüm sosial tənzimləyicisidir. Onun həcmi nə 

qədər böyük olarsa, cəmiyyətdə inqilabların, millətlərarası münaqişələrin, 

sosial kataklizmlərin baş verməsi ehtimalı da bir o qədər aşağı olur. Orta 

sinif ənənəvi olaraq sosial münasibətlərin nizama salınması və vətəndaş 

cəmiyyətinin qurulmasında vacib rol oynayır. Orta təbəqələrin cəmiyyətdəki 

mövqeyi onun hərtərəfli (siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni) inkişafına birbaşa 

təsir göstərir. Rusiyalı tədqiqatçı O.M.Mixaylenokun göstərdiyi kimi ―orta 

sinfin siyasi orientasiyası siyasi sistemin demokratik təşkilatlanmasına 

(gəlir formalarının müxtəlifliyi, seçim, peşə, informasiya azadlığı, siyasi 

plüralizm, şəxsi həyatın toxunulmazlığı), həmçinin, bazar iqtisadiyyatı və 

dövlət tənzimlənməsinin balanslaşdırılmış qanuni formasına doğru 

yönəlməsində ifadə olunur. Orta sinif açıq xarici siyasəti dəstəkləyir və 

dəyişikliklərin inqilabi yolla həyata keçirilməsinə qarşı çıxır. Orta sinif 

nümayəndəsi ölkənin iqtisadi və siyasi sisteminin sabit inkişafında 

maraqlıdır‖ (9, 117). Beləliklə, orta sinfin cəmiyyətdə üstünlük təşkil 

etməsi sosial ədalətin  göstəricisi hesab olunur. Bu baxımdan, inkişaf etmiş 

Qərb ölkələrində hakimiyyətin nüfuzu bir qayda olaraq əhalinin sosial 

müdafiəsi problemlərinin praktiki olaraq necə həllinə bağlıdır. Əhalinin 

müxtəlif kateqoriyalarının gəlir və təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, peşə 

ixtisasının təkmilləşdirilməsi sosial strukturun sağlam istiqamətdə inkişa-

fının mühüm göstəricisi sayılır.  

Orta sinif təşəbbüskar, yenilikçi, özləri öz həyatını quran və bu imkanı 

onlara verən quruluşun qorunub saxlanmasında maraqlı olan insanlardan 

ibarətdir. E.M.Avraamovanın təbirincə desək, ―orta sinif nümayəndəsi 

təşəkkül tapmış ətraf mühitə uyğunlaşır, kifayət qədər qazanır və o, 

həyatından razıdır‖ (3, 19). Müasir cəmiyyətdə xırda və orta biznes 

nümayəndələri, fermer və kəndlilər, intellektuallar, mühəndis-texniki 

işçilər, yüksək ixtisaslı fəhlələr, həmçinin, iaşə xidməti sahəsində çalışan 

işçilərin böyük əksəriyyəti orta sinfin özəyini təşkil edir. Bu sinif tutduğu 

orta vəziyyətə görə iki əks sosial qütbü – varlılar və yoxsulları sanki bir-

birindən ayırır, onların toqquşmasına imkan vermir və özünəməxsus 

əlaqələndirici rolu həyata keçirir. Buna görə, orta sinif nə qədər zəifdirsə, 

stratifikasiya sisteminin qütbləri də bir o qədər  yaxındır, beləliklə, onların 

toqquşması imkanları çoxdur və əksinə. Cəmiyyətdə orta sinfin həcmi 

artdıqca, onun fundamental sərvətlərinin xüsusi çəkisi də artır. Sonra 

iqtisadi böhranlar zamanı orta sinfin vəziyyətindəki qeyri-sabitlik 

cəmiyyətdə ciddi sarsıntılara səbəb olur. Təsadüfi deyildir ki, alman 

iqtisadçısı və dövlət xadimi L.Erhard hələ 1954 – cü ildə orta sinfi ―əhalinin 

şəxsi məsuliyyət və şəxsi əmək fəaliyyəti ilə öz mövcudluğunu təmin 

etməyə çalışan təbəqəsi‖ kimi dəyərləndirmiş və bu sinfin  əsas əlamətləri 
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kimi ―şəxsi ləyaqət hissi, həyata müstəqil baxış, sərbəstlik, sosial sabitlik, 

şəxsi əməyə əsaslanan fəaliyyət və azad cəmiyyətdə yaşamaq istəyi olan 

insanlardan ibarət sosial qrup‖ kimi xarakterizə etmişdir (13, 243). 

Göründüyü kimi, burada orta sinfin əsas əlamətləri kimi iqtisadi deyil, 

sosial – siyasi əlamətlər özünü qabarıq göstərir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin ortalarından etibarən Qərbdə orta sinif 

genişləndikcə cəmiyyətin digər siniflərini, ilk növbədə, aşağı sinfi də əhatə 

etmişdir. Bu proses sosial strukturun keyfiyyətcə dəyişməsinə səbəb olmuş, sinfi 

mübarizənin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır. Amerikalı tədqiqatçı S.Lipset bu 

münasibətlə yazırdı: ―Böyüməkdə olan orta sinif mülayimlik dərəcəsinin 

artırılması, demokratik partiyaların yaradılması və inqilabi qrupların 

zəiflədilməsi yolu ilə cəmiyyətdəki münaqişələri aradan qaldırır‖ (14, 66). Deyə 

bilərik ki, orta sinif ziddiyyətsiz cəmiyyətin əsas əlamətidir. Orta sinif 

islahatların həm aparıcısı, həm də nəticəsidir. Orta sinfi cəmiyyətdə sabitlik və 

tərəqqinin təminatçısı kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.  

Orta sinfin uğurla formalaşdığı və inkişaf etdiyi ölkələrdən biri ABŞ -

dır. Bunun özünəməxsus səbəbləri və tarixi vardır. Belə ki,  Avropada XX 

əsrin əvvəllərində silki sistemin qalıqlarına hələ də rast gəlinir və sinifl ərin 

formalaşması prosesi yavaş və ziddiyyətli şəkildə baş verirdisə, bundan 

fərqli olaraq Amerikada sinfi cəmiyyətin formalaşması, belə demək 

mümkündürsə, ―ağ vərəq‖dən başlanır və onu müxtəlif ölkələrdən gələn 

emiqrantlar yaradırdı. Onlar özləri ilə pul,  bilik və bacarıq, mədəni adət-

ənənə və s. gətirmiş, lakin köhnə dünyanın stratifikasiya sisteminin 

qaydalarını  gətirməyi bacarmamışdılar. Bu sistem yenidən formalaşmışdır. 

Bu gün ABŞ-da dörd əsas sinif fərqləndirilir: yüksək, orta, işçi və aşağı 

sinif. İşçi sinfindən başqa digərlərini bir neçə təbəqəyə də ayırmaq olar. 

Artıq 50 ildən artıqdır ki, burada sosioloji sorğular aparılır və onlarda  

amerikalılardan özlərini adını çəkdiyimiz bu siniflərdən birinə aid etmək 

istənilir. Məsələn, 1949-cu ildə amerikalı sosioloq R.Senters insanların 

özünü hansı sinfə aid etməsi ilə bağlı konkret sosioloji tədqiqat aparmışdır. 

Nəticələrə görə, amerikalıların 3%-i özünü yüksək, 43%-i orta, 51%-i işçi, 

1%-i isə aşağı sinfə aid etmişdir. Rəyi soruşulanların 2%-i isə ―bilmirəm‖ 

və ya ―siniflərə inanmıram‖ cavablarını vermişdir (11, 137). Maraqlıdır ki, 

siniflərin həcminə dair alınan nəticələr artıq on illərdirki  dəyişmir. Burada 

yüksək sinfə iri maliyyə və biznes nümayəndələri, neft maqnatları, böyük 

əmlak sahibləri və b. aid edilir. Aşağı sinif yoxsulluq və ya buna yaxın 

səviyyədə yaşayır. İşçi sinfinin bir qismi yoxsulluq səviyyəsində yaşayır, 

digər qismi – daha peşəkar və ixtisaslı hissəsi isə orta sinfə aid edilir. 

Nəticədə, ABŞ-da orta sinif əhalinin 60%-ni təşkil edir. Burada orta sinif 

Amerika cəmiyyətinin iki qütbü – çox varlılar (200 mln. və daha çox 

sərvətə malik olanlar) və çox kasıblar (illik gəliri 6,5 min dollardan az 

olanlar) arasında yerləşir. Ümumiyyətlə, mədəni və coğrafi sahədə 

fərqlərinə baxmayaraq bütün inkişaf etmiş ölkələrdə orta sinfin çəkisi 

eynidir - 55-69%. Bu sinif sosial ierarxiyada elita və aşağı sinif arasında 

yerləşir. ABŞ-da orta sinif özünü sahibkarlıq fəaliyyətində doğrulda bilən 

və bu imkanı ona verən cəmiyyətin  qorunub saxlanmasında maraqlı olan 

qruplardan meydana gəlmişdir. Burada biznesmenlər, menecerlər, 
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mütəxəssislər, yüksək ixtisaslı işçilər, fermerlər və b.  əhalinin təxminən 2 \3 

hissəsi orta sinfə aid edilir. Onlar kifayət qədər maddi təminata malik olub 

cəmiyyətin gələcək inkişafının müəyyənləşdirilməsi, onun sabitliyinin 

təmin olunmasında fəal iştirak edirlər.  

 Təcrübə göstərir ki, orta sinfin formalaşmadığı və ya ümumiyyətlə 

olmadığı cəmiyyət stabil ola bilməz. Onun həcminin genişliyi cəmiyyətdə 

sabitliyin, sosial-iqtisadi sistemin effektivliyinin, ölkənin iqtisadi, sosial və 

siyasi institutlarının fəallığının mühüm göstəricisidir (5, 116). Cəmiyyət 

inkişaf etdikcə burada orta sinfin rolu artır. Bu obyektiv səbəblərlə bağlıdır. 

XX əsrdə  inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı və sənayedə zehni əmək 

əl əməyini üstələyir. Bunun nəticəsi olaraq sözün klassik mənasında fəhlə 

və kəndlilərin sayı azalır. Məsələn, sonuncular ABŞ-da cəmi 5 % təşkil 

edir. Amma onlar artıq ənənəvi kəndlilər deyil, müstəqil və varlı 

fermerlərdir. Qabaqcıl ölkələrdə ―ümumi rifah cəmiyyətinin‖ inkişafı ilə 

paralel ixtisaslı işçilərin həyat səviyyəsi yüksəlir və orta sinfin genişlənməsi 

prosesi baş verir. Menecerlər, elmi işçilər, vəkillər, mühasiblər kimi yüksək 

maaşlı işçilərlə yanaşı, məktəb və universitet müəllimləri, həkimlər, 

müxtəlif kontor işçiləri və başqa kütləvi ixtisas nümayəndələri də orta sinif 

səviyyəsinə yüksələ bilirlər. Yeni peşələrin həcmi əvvəllər olduğu kimi 

aşağı ixtisasların hesabına deyil, qabaqcıl texnologiyalarla bağlı yüksək 

ixtisaslı, peşəkar zehni əmək nümayəndələri hesabına artmağa başlayır. 

Onlar birbaşa orta sinfin nümayəndələri hesab olunurlar.  

Beləliklə, biz göstərməyə çalışdıq ki, hər hansı cəmiyyətdə orta sinfin 

üstünlük təşkil etməsi burada ictimai münasibətlərin yüksək səviyyədə 

qurulmasının və sosial harmoniyanın göstəricisidir. Təhlil göstərdi ki, 

cəmiyyətin əsas sferalarında orta sinfin oynadığı rol və yerinə yetirdiyi 

funksiyalar bu sosial birliyin bütün toplumlar üçün əvəzedilməz sosial fenomen 

olmasını ifadə edir. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСМАН ГАДЖИЕВ 

СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

ОБЩЕСТВЕ 

Общество-сложная система отношений. Существующие социально-экономические, 

политические, культурные, психологические и духовные отношения между людьми 

являются главной темой и динамикой этой системы. Эти отношения побуждают людей 

объединяться в разные ассоциации, классы, и группы, которые объективно заселены, 

имеют определенный социальный статус и выполняют социальные функции, их 

социально-территориальные, этнические, демографические и т. д. образовывать 

ассоциации. Фактор «среднего класса» играет важную роль в создании и поддержании 

оптимальной среды в этой системе отношений. Этот класс служит устойчивому 

существованию социального баланса в определенном обществе и охватывает 

квалифицированную, профессиональную рабочую силу социальной системы, 

составляющую значительную часть общества. По мере развития средний класс 

расширяется и охватывает низшие классы, что приводит к увеличению общего 

благосостояния общества. Следовательно, если механизм социальной политики построен 

в интересах среднего класса, он может принести пользу другим группам и слоям. Именно 

эти факторы могут привести к реализации принципа социальной справедливости в 

обществе 

 Ключевые слова: общество, социальная структура, стратификация средний класс, 

социальная справедливость, гражданское общество 

 

SUMMARY 

OSMAN HAJIYEV 

THE MIDDLE CLASS AS AN INDICATOR OF SOCIAL JUSTICE IN SOCIETY 

Society is a complex system of relations. Socio-economic, political, cultural, 

psychological and spiritual relations existing among people are the main theme and dynamic 

sides of this system. These relationships lead people to come together in different associations 

such as classes and social groups. The main elements of the social structure of society are 

organized by individuals and groups that are objectively settled, have a certain social status and 

perform social functions and their socio-territorial, ethnic, demographic, etc. groups. The 

―middle class‖ factor plays an important role in creating and maintaining an optimal environment 

in this system of relations. This class serves the sustainable existence of social balance in a kind 

of society and covers a skilled, professional workforce of the social system, forming a large part 

of society. As the middle class develops, it expands and encompasses the lower classes, which 

leads to an increase in the general welfare of society. Therefore, if the mechanism of action 

related to social policy is established in the interests of the middle class, it can also benefit other 

groups and strata. Namely these factors can lead to realization of the principles of social justice 

in society. 

Keywords: society, social structure, stratification, middle class, social justice, civil 

society 
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MUZEYLƏRDƏ EKSPONATLARIN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Muzeylər mənəvi sərvətlərimizin mühüm bir atributudur. Buraya sosial həyatın müxtəlif 

komponentlərinin  milli və sosial, mənəvi və mədəni dəyərlərin üzvi Ģəkildə birləĢməsi daxildir. 

Hamımıza yaxĢı bəllidir ki, mənəvi sərvətimiz olan muzeylərin əsas vəzifəsi mənəvi dəyərlərimizi 

qoruyub saxlamaq, bu estafeti gələcək nəsillərə vermək və muzeylərə gələn tamaĢaçıların 

maariflənməsinə müsbət təsir göstərilməkdən ibarətdir.  

Açar sözlər: Muzey, eksponat, ekspozisiya, ekskursiya. 

 

XXI əsr bəşəriyyət qarşısında məlumat əldə edilməsi və biliklənmə 

maraqlarının təmini istiqamətində geniş imkanlar açır. Tarixi yaddaşın, sosial 

informasiyanın, milli-mədəni ənənələrin təbliğinin, fasiləsiz maarifləndirməni və 

mənəvi estetik tərbiyənin formalaşmasında muzeylərin rolu çox böyükdür (2 

səh.37). 

Muzeylər elmi-tədqiqat, mədəni-dəyərlərin qorunub saxlanılması, bərpası 

ilə məşğul olur, bədii ekspozisiya və mədəni-maarifləndirici funksiyaları yerinə 

yetirir. 

Muzeyin sosial-mədəni fəaliyyətinin tədqiqində nəzərə almaq lazımdır ki, 

muzey ekspozisiyası, ilk növbədə, bəşər tarixinin, o cümlədən vətən taarixinin 

dərk edilməsi, bəşəri və milli tarixi-mədəni ədəbi dəyərlərin qavranılması üçün 

əyani vaasitədir. Qədim və zəngin tarixi olan Azərbaycanda onlarla muzey 

fəaliyyət göstərir. Bölgələrdəki muzeylərin ekspozisiya və fondları tarixi-

mədəni-ədəbi eksponatlarla zənginləşdirilir. 

Eksponat nəyə deyilir? Eksponat hiss-həyəcan doğuran və biliklərin      

ötürülməsi işinə xidmət edən muzey predmetləridir. Muzeylərin təşəkkülü də 

məhz bu predmetlərin qorunub saxlanması ilə əalqədardır. Ekspozisiya 

şəraitində muzey predmetləri eksponatlara çevrilir. Muzey predmetləri bir neçə 

cür olur ki, bunların əşyavi abidələr, təsviri materiallar yazılı mənbələr, sənədli 

fotomaterialların da təsir gücü müxtəlifdir. (1 səh.383) 

Eksponat muzey fəaliyyətinin əsas vasitəsidir və eyni zamanda 

təhsilləndiricilik bu və ya digər şəkildə məhz eksponat vasitəsilə baş verir. 

Eksponatın elmi təsir gücü nə qədər çox olarsa, təhsilləndiricilik prosesi bir o 

qədər keyfiyyətli olar. Eksponat konkretliyə malik olduğuna görə də onun 

vasitəsil müvafiq elmi konkretliyə nail olunur. Təsviri sənət əsərləri, 

fotomateriallar, markalar, elmi tarixi yadigarlar, qədim nadir kolleksiyalar, 

arxeoloji və numizmatik xarakterli kolleksiyalar və s. əşyalar özlərinə uyğun 

təsir xüsusiyyətinə malik olduğundan müvafiq təhsilləndiricilik imkanlarını 

cəmləşdirmişlər. 

Eksponat tamaşaçıda müxtəlif istiqamətli təsirə malik olur, müxtəlif yaş 

qruplu insanları müvafiq istiqamətdə düşündürür, müxtəlif biliklərin əldə 

olunmasında əsas mənbədir. Məsələn, Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyinin 

ekspozisiyasındakı ibtidai icma quruluşu dövrü, tunc dövrü, ilk orta əsrlər, orta 
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əsrlər, XV-XVII əsrlər dövrləri, XVIII, XIX, XX əsrlər dövrü tariximizi, 

mədəniyyətimizi əks etdirən zəngin eksponatlarla nümayiş etdirilir. 

Qeyd edim ki, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika 

Ədəbiyyat muzeyinin ekspozisiyasında öz mütərəqqi fikirləri ilə xalqın 

tərəqqisini tərənnüm edən C.Məmmədquluzadə, S.S.Axundov, M.S.Ordubadi-

nin, H.Cavidin yaradıcılığına aid faktlar illüstrasiyalar seyrcidə böyük maraq 

yaratmaqla, milli ədəbiyyatımızı dərindən öyrənməyə sövq edir. 

Hər bir eksponat nəzəriyyənin təcrübi təsdiqiolmaqla yanaşı, birbaşa təsirə 

malik olur, tamaşaçıda təhsilləndiricilik maaraqları yaradır və bu maraqları daha 

da dərinləşdirir. Eksponat  tədqiqat mənbəyi və zənginləşdirici mənbə olmaqla 

ilk təəssüratlar yaradır. 

Eksponat sərgi ekspozisiya ilə bilavasitə bağlı olduğundan yəni onlarsız 

təsir gücünə əhəmiyyətli dərəcədə malik olmadığından onu ayrılıqda bir o qədər 

də təsəvvür etmək çətindir. O, öz gücünü məhz ekspozisiyada sərgi zamanı 

göstərir, digər eksponatlarla əlaqəli şəkildə güclü elmi-bədii, estetik təsir 

qüvvəsinə malik olur. 

Qeyd edim ki, muzey fəaliyyətində əyanilik əsas prinsip olmaqla, 

dərketmədə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük çex pedaqoqu Yan Amos 

Komenski (1592-1670) (1 səh.398) özünün ―Böyük didaktika‖ əsərində əyaniliyi 

yüksək qiymətləndirmişdir. O, gənclik üçün indiki və gələcək zamanda lazımi 

bilikləri zövqlə, əsaslı surətdə öyrətməyi, təlimin əyani asan və müvəffəqiyyətlə, 

şüurlu və ardıcıl həyata keçirilməsini tələb etmiş, təlimdə əyaniliyi ―qızıl qayda‖ 

adlandırmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əyanilik vasitəsilə eksponat əsasən iki cəhətdən 

öz təsirini göstərir: 

1.Fakt və tarixi situasiyalar məhz ekspozisiyada nümayiş etdirilən 

eksponat vasitəsilə əyani şəkildə təsdiq olunur. Nəzəri biliyin həm də əyani 

şəkildə sübutu uzun müddətli yadda qalma üçün zəminə çevrilir. Eksponatın 

digər köməkçi vasitələrlə daha da canlandırılması dərketməni bilavasitə 

gücləndirir, əldə edilmiş biliyi daha da genişləndirir. Beləliklə, fakt mənbəyi-

eksponat olmadan onunla bağlı olan məlumat və şərhin verilməsi təsirsiz sayılar. 

Digər tərəfdən isə, eksponat haqqında verilən məlumat və şərhin verilməsinin də 

dərketməyə təsiri böyükdür.           (1 səh.633) 

2.Əyani şəkildə nümayiş zamanı tamaşaçı müəyyən tarixi dövrlə görüşür, 

həmin dövrün hadisələri istər-istəməz onun şüurunda canlanır, keçmişlə müasir 

dövr arasında müqayisə prosesi gedir. Təbiidir ki, son doğru, dürüst nəticə, sübut 

―bu gün‖ eksponat qarşısındaa özünü göstərir. Bu zaman həm də tamaşaçıda 

mənəvi, estetik hisslər oyanır, dərin bədii zövq formalaşmağa başlayır. Məsələn, 

B.Kəngərlinin ev muzeyində rəssamın əsərlərində kişi və qadın obrazları canlı 

və real verilməklə, psixoloji ifadəliliyi ilə diqqəti cəlb edir. O, özünün 

―Qaçqınlar‖ əsərində yaratdığı qadının psixoloji duruşu, hərəkəti, geyimi, libası, 

ornament bəzəkləri ilə tarixi keçmişimizə müvafiq münasibət yaradır, tamaşa-

çının bədii fəaliyyətini formalaşdırır, qüvvətləndirir. 

Bələdçi ekspozisiyada elmliyi qabaqcadan prinsiplik əsasında izah etməyi 

bacarmalı, hər bir eksponatın elmi-tarixi təsir göstəricisini təyin etməlidir. 

Eksponatla danışmağı bacarmalı, aid olduğu tarixi dövrü öyrənməlidir. Həmin 
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tarixi hadisələrin bu günkü təsir gücünü tamaşaçıya, dinləyiciyə hərtərəfli izah 

etməyi bacarmalıdır. 

Hər bir eksponat tədqiqat mənbəyi olduğundan onun təsir istiqaməti 

düzgün təyin edilməli, yaş qrupu nəzərə alınmalıdır. 

Muzeylər yaşı minillərlə ölçülər, çoxçalarlı, çoxşaxəli bir məfhum 

haqqında qısa, konkret məlumat verməyə qadirdir. Eyni zamanda, muzeylər bir 

tədqiqat müəssisəsi olduğu üçün hər hansı obyekt barədə daha ətraflı məlumatı 

da təqdim edə bilir. Hadisə, şəxs və ya əşya haqqında gərəkli arayışı daha tez 

məhz burada almaq olur. Çünki həm geniş, həm də dar çərçivədə tədqiqat aparan 

mütəxəssislər konkret eksponatı sərgiləməzdən öncə onu ətraflı öyrənir, onun 

haqqında arayışlar hazırlayır, onun kütlə üçün maraqlı cəhətlərini üzə çıxarır, 

sonra onu ekspozisiyada təqdim edir. 

İlk baxışdan asan görünə bilən muzey işi, mürəkkəb fəaliyyətin nəticəsi 

olaraq meydana çıxır. Azərbaycanda muzey işinin təşkili son onillikdə sürətli 

inkişaf yolu keçmişdir. Həm sərgilənmə, həm də təqdimat sahəsində böyük 

irəliləyişlər əldə olunmuş, ən yaxşı nailiyyətlər muzeylərin işində tətbiq 

olunmuşdur. 

Muzeyşünas Sabir Əmirxanov ―Nəzəri muzeyşünaslıq – qarşılıqlı əlaqələr, 

qanunauyğunluqlar, texnologiyalar‖ adlı monoqrafiyasında yazır: ―Muzey 

mühitində dərk etmə fəaliyyəti bütövlükdə idrak əməliyyatlarının sistemidir‖ 

(3.səh.10). Bu o deməkdir ki, muzeyə gələn və muzeydəki eksponatlarla tanış 

olan şəxs həm zehni fəaliyyətdə olur, həm də öz tənqidi təfəkkürünü işə salıb 

müqayisələr aparır. Öz təcrübəsinə, müəyyən predmet sahəsində biliyinə 

əsaslanıb əqli nəticəyə gəlir. Bunun üçün biz təqdim etdiyimiz əşyanın 

unikallığını, yaxud onun əhəmiyyətini nəzərə çatdırmalıyıq ki, həm muzey 

ziyarətçisi həmin əşyanın sadəcə dekor elementi olmadığını və boşuna 

sərgilənmədiyini dərk etsin, həm də muzeyi tərk edəndə zaman itkisinə 

heyfislənməsin. 

Muzeyə gələn şəxs ekspozisiyaya baxmağa başladığı andan zehni fəallıq 

göstərməli, yaradıcı mühitlə qarşılaşmalıdır. Bu baxımdan nümayiş olunan 

eksponatın izahı şifahi şəkildə verilməklə yanaşı, yazılı şəkildə də əks 

olunmalıdır. 

Tarixi dövrlərdə baş verən hadisələri əks etdirən nümunə və məlumatlar, 

faktlar, incəsənətin müxtəlif növləri, musiqi, ədəbiyyat, təsviri incəsənət, 

dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin əyani illüstrativ vasitələrlə təbliği çox 

güclü hisslərin yaranmasına, biliklərin təsdiqinə, bacarıqların inkişafına, 

formalaşmasına səbəb olur. Gənclər muzey mühitinin təsiri ilə sərbəst fikir, 

mühakimə yürütmək qabiliyyətinə yiyələnirlər, mədəniyyət və incəsənətimizin, 

bədii sənətkarlğlmlzln beynəlxalq mədəni inkişafında təkanverici əhəmiyyətini 

faktların, eksponat və nümunələrin timsalında görürlər. Müxtəlif peşə sahibləri 

isə bir daha muzeylərimizin zənginləşmə prosesindəki çox güclü mövqeyini bir 

daha qəbul edir və tarix-mədəniyyət nümunələrimizi müşahidə etməkdən zövq 

alırlar. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗЕНФИРА СЕИДОВА  

ВАЖНОСТЬ ЭКСПОНАТОВ В МУЗЕЯХ 

Музеи являются важным атрибутом нашего духовного богатства. Сюда входить 

органическое сочетание различных компонентов общественной жизни с национальными и 

социальными, духовными и культурными ценностями. Общеизвестно, что главная задача 

музеев, которая является нашим духовным богатством, состоит в том, чтобы сохранить 

наши духовные ценности, передать эту реликвию будущим поколениям и оказать 

положительное влияние на образование посетителей музеев. 

Ключевые слова: музей, экспонат, экспозиция, экскурсия. 

 

SUMMARY 

ZENFIRA SEYIDOVA  

THE IMPORTANCE OF EXHIBITS IN MUSEUMS 

Museums are an important attribute of our spiritual wealth. This includes an organic 

combination of various components of social life with national and social, spiritual and cultural 

values. It is well known that the main task of museums, which is our spiritual wealth, is to 

preserve our spiritual values, pass on this relic to future generations and have a positive impact 

on the education of museum visitors. 

Key words: museum, exhibit, exposition, tour. 
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MUSĠQĠ  MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN  TARĠXĠNDƏ ĠLK ġƏRQ KONSERTLƏRĠ 

 

ġərq konsertlərində  muğamat, xalq  mahnıları və rəqsləri, aĢıq havalar ilə yanaĢı  

musiqili səhnəciklərdə  göstərilir. XX əsrin  əvvəllərində  bir  çox  musiqiçilər  milli  orkestrlər  

yaratmaq təĢəbbüsündə olmuĢ. Azərbaycanda  milli opera teatrının  meydana  gəlməsində fərq  

konsertinin  böyük rolu olmuĢdur. Çünki  onların ifa  etdiyi muğamlarda  Azərbaycan  xalqının  

arzusu, istəyi, mübarizəli  sevinci və kədəri  nifz olunub, nəsildən –nəsilə yadigar  saxlanmıĢdır. 

Açar sözləri: Mədəniyyət, musiqi, konsert, muğam, xanəndə, kollektiv 

 

Qədim və  zəngin tarixə  malik olan  ifaçılıq sənəti XIX əsrin  ortalarından  

məslis, toy və ad şənlik çərçivəsində  çıxıb, çoxlu  taçmaşaçısı  olan teatr və 

konsert salonlarına  yol  tapırdı. 

 Musiqi  mədəniyyətimizin  tarixində ilk dəfə   səhnədə çıxış  edən  

görkəmli  müğənnimiz Səttar olmuşdur.  1847-ci  il fevral  ayının   20-də  Səttar 

Səttar  məhşur  İtalyan  skripkaçısı  Maloqoli ilə birlikdə Tiflisin ―Arsuruni 

teatrı‖nın  binasında  konsert  vermişdir.  Konsrtdə  muğam  oxuyan  Səttar  

böyük müvəffəqiyyət  qazanmışdır.  ―Qafqaz‖qəzetində ―Fiflisdə  birinci  

musiqi‖ adlı  məqalə  ilə  çıxış  edən  polyak musiqişünası Y.Yanişevski Səttarın  

xanəndəlik məharətinə  böyük  quymət vermişdi. Bundan başqa Səttar 1852-ci  

ilin  aprel  ayının  10-da  ingilis  müğənnisi Seymur-Şiff ilə  birlikdə  konsert 

vermişdir. 60-cı  illərdə  Səttar  Tiflisdə  ayrıca  olaraq  muğamat  konsertləri 

vermişdir. Musiqişünas V. Karqanov yazır ki, mən  arxivdən  1860-cı  ilin  

afişalarında  Qafqazın  sevimli  müğənnisi Səttarın  verdiyi  konsertin 

proqramını  tapdım. Orda  belə bir yazı diqqəti cəlb edirdi. ―4 yanvar bazar günü  

(1860-cı il) burdakı  teatrda Ağa  Səttar  konsert  verəcək, Proqram 12 nömrədən 

ibarətdir.  

Mənim fikrimcə belə bir  konsert  dinləyicilərdə  böyük  maraq  oyada  

bilər. Öz  zəmanəsinin ən yaxşı  müğənnisi olan  Səttarın  oxuduğu nəğmələr 

yerli  dinləyicilərə bədii  zövq  verməklə bərabər, eyni zamanda  Asiya 

musiqisini öyrənən  mütəxəssislər üçün  gözəl  materialdır‖. 

Səttar eyni zamanda  Tiflisdə gürcü  və erməni teatr tamaşalarının 

fasilələrində çıxış  etmişdi.İlk dəfə  1861-ci il noyabrıbın  16-da cümə  axşam 

günü Tiflisin ―Arsuruni teatrı‖nda gürcü  dramaturqu  Georgi Eristavinin 

―Bölgü‖  tamaşasının  fasilələrdən çıxış  etmişdi (həmin  tamaşanın afişası  bu 

sətrlərin  müəllifinin  şəxsi  arxivində  saxlanır). 

Səttardan  sonra  keçən  əsrin  70-80-ci  illərində  Tiflisdə  məhşur  

müğənni Əbdülbaqi (Bülbülcan) və Azərbaycan tarının  atası tarzən  Sadıqcan  

muğam  konsertləri  vermişlər. Tiflisdə çıxan  ―Ziya‖ qəzeti  Əbdülbaqinin və 

Sadiqcanın  iştiakı  ilə verilən  konsert tamaşaları haqqında  qabaqcandan  

xəbərlər dərc  etmişdi. Belə konsertlərin  biri  haqqında  qəzetin  verdiyi 

elanlarda  oxuyuruq: ―Bu yaxın  vaxtda  füqəra və miskinlərdən  ötrü Tiflisdə  

bina  olunan  İran xəstəxanasının  sərmayəsinə  qüvvət və mənfəət vermək 
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qəsdilə  ibrətnüma və fərəhəfza növbənöv görkəmli və  eşitməli  tamaşalar 

olacaq. Avropa və Şərq nəğmələrində xoşavaz  xanəndələr vasitəsilə  muğamat  

musiqisi  icra  olunasaq və Tiflisəhlinin  dildadəsi  olan  xanəndə  və 

sazəndələrdən  Əbdulbaqi və Sadiq dəxi  hazır  olacaq‖.  

Tiflisdə çıxan ―Kavkazckoye obozrniye‖adlı  siyasi  əbədi və yumoristik  

qəzet də bu  tamaşa haqqında maraqlı  yazılar vermişdi.Qəzetdə ―Teatr və 

musiqi‖ rublikası altında  dərc  olunmuş  məqalədə  Sadiqcanın  və xanəndə 

Mirzə  Əlinin  çıxışlarına  aid məlumatda  deyirdi.  

―Komediya sənədə sönük keçdi‖. 

Tamaşanı maraqlı edən, əsasən sazandələr idi. Tarda bütün  Zaqafqaziyada  

birinci  tarzən sayılan  məşhur  Sadiq  çalırdı. Onun çalğısı  sənətkarlıq  cəhətcə 

dəqiq, güclü və  məlahətli  idi. 

Yaxşı  olardı ki, bizim  Tiflis  bəstəkarları  Sadığın  Tiflisə  gəlməyindən   

istifadə  edib, ondan  Şərq  havalarını  öyrənirlər. Bu isə onlara yeni əsərlər 

yazmaqdan ötrü  yaxşı  material  verə  bilər‖. 

Xanəndələrin  teatr  tamaşaçılarındakı  çıxışları  Azərbaycanda  musiqili  

səhnəciklərin və opera  teatrının  meydana  gəlməsinə  təkan  vermişdi.. 

Azərbaycanda  ilk  musiqili  cəhnəciklər unudulmaz ədibimiz incəsənət  

xadimi  Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin  təşəbbüsü ilə  Şuşa şəhərində  

göstərilmişdir. Azərbaycanda  musiqi  mədəniyyətinin inkişafında Ə.Haqverdi-

yevin  müstəsina xidməti  olmuşdur. Haqverdiyev  xalq  xanəndələrini  və 

musiqiçilərini  səhəyə  çıxaran  ilk  mədəniyyət  xadimidir. O, xanəndəlik 

sənətinə  böyük  əhəmiyyət  verirdi.  

1897-ci  ildə  Şuşada Ə.Haqverdiyevin  rejissorluğu  altında yerli  

həvəskar Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ Poemasında ―Məcnun Leylinin qəbri 

üstündə‖ musiqili  səhnəsiyini  göstərmişlər. Məcnun  rolunu  oynayan  məşhur  

müğənnimiz Cabbar Qaryağdıoğlu başına quş  yuvası qoyub səhnəyə çıxmışdı. 

Bu ilk  tamaşa   dinləyicilərə dərin təsir  bağışlamışdı. Kiçikyaşlı  Hacıbəyov da  

Cabbarın  Məcnun rolunda çıxışına  böyük  hıəyacanla tamaşa etmişdi. Üzeyirin  

çox da zil  olmayan  lakin  məlahətli səsini nəzərə alan Əbdürrəhman bəy  onu  

həmin tamaşada ―Şəbi-hicran‖ mahnısını xorla  oxumağa  dəvət  

etmişdi.Şübhəsiz  o vaxt  heç kəsin  ağlına  gəlməzdi ki,  xorla  mahnı oxuyan 

balaca  Üzeyir  gələcəkdə  böyük bəstəkar olacaq Azərbaycan  opera  musiqi-

sinin  əsasını qoyacaq.Bu səhnəcik Azərbaycanın, hətta  bütün  Zaqafqaziyanın  

musiqi  həyatında  əlamətdar  hadisə idi. Ə.Haqverdiyev C.Qaryağdıoğlu ilə 

birlikdə 1900-cu ildə ―Leyli və Məcnun‖ operasının  yazılması təşəbbüsündə   

olmuşdu. Bundan  sonra  yenə Şuşada 1902-ci ildə ―Fərhad və Şirin‖ səhnəciyi 

verilmişdi.C.Qaryağdıoğlu Fərhad  rolunda da  bacarıqla çıxış etmişdir. 

Xanəndələrin və çalğıçıların  teatr  tamaşalarının  fasilələrində və musiqi  

səhnəçiklərindəki çıxışları Şərq  konsertlərinin  əmələ  gəlməsi  üçün  şərait 

yaradırdı. 

Azərbaycanda ilk Şərq konserti 1901-ci ilin yayında yenə də Ə.Haqver-

diyevin  rəhbərliyi altında Şuşada  ―Xandəmirovun teatr‖-nda  təşkil edilmişdi. 

Ə.Haqverdiyev həmin  konsertdə çıxış  etmək üçün Qaradağın  ən yaxşı sazəndə 

dəstələrini və məhşur Gülablı aşıqlarını dəvət etmişdi. Ə.Haqverdiyev  

Azərbaycan  musiqi tarixində ilk dəfə  olaraq  12 nəfərdən  ibarət  orkestr və el 

nəğmələrini ifa  edən xor dəstəsini  səhnəyə çıxartmışdı. Konsert Ə.Haqverdiyev 
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tərəfindən  tərtib edilmiş "Azərbaycan toyu‖ tamaşası ilə bitirdi. O zaman  

Şuşada verilən  ―Şərq konsertləri‖nə  tamaşa edən  məşhur  jurnalist Əhməd  bəy  

Ağayev  yazırdı: ―Tamaşaçılar orjinal türk musiqisinin nümunələrini  və xalq 

nəğmələrini fərəhlə dinləyirdilr‖. 

Azərbaycan  xanəndəlik  sənətinin  inkişafı  ilə  əlaqəda hələ keçən  əsrin  

birinci  yarısında başlayaraq ilk  sazəndə  dəstələri, musiqi  üçlükləri, nəhayət, 

ansambıllar  yaranmağa  başladı. Bu ansambıllar  içərsində  məşhur  xanəndə 

Əbdülbaqinin, Sadiqcanın və Qaryağdıoğlu  Cabbarın  təşkil  etdiyi  musiqi 

dəstələri istər ifaçılıq məharəti  və  istərsə də  milli  repertuar cəhətdən başqa  

sazəndə  dəstələrində  seçilərək  milli  musiqimizin  inkişafında  müstəsna  rol  

oynamışlar. 

 XX əsrin  əvvəllərində  bir çox  musiqiçilər milli  orkestrlər  yaratmaq 

təşəbbüsündə  olmuşlar. Məsələn  hələ  1901-ci  ildə Şuşada  verilən  ilk ―Şərq  

konserti‖ ndə məşhur  ədib və incəsənt  xadimi  Əbdürrəhman bəy  Haqverdiyev  

12 nəfər  musiqiçidən  ibarət  orkestr  yaratmışdı.Həmin  konsertdə orkestr 

―Arazbarı‖ ritmik  muğamını  ―Qarabağ şikəstəsi‖ni  böyük  müvəffəqiyyətlə 

çalmışdır. 

Həmin orkestr  1902-1903-cü  illərdə  Bakıda  verilən  ―Şərq  konsert‖ində  

də çalışmışdır.  Sonra 1905-ci  ildə  30 nəfər  musiqiçidən  ibarət  orkestr 

yaradılır.  Bakının  konsert salonlarında  və  xeyriyyə  gecələrində  müsamirlər 

verilirdi. Məşhur tarzən  Məşədi Zeynal  haqverdiyev Hacı Zeynalabdın  

Tağıyevin teatrın nəzdində  tamaşaları idarə etmək  üçün  Şərq  musiqi  

alətlərindən   ibarət  orkestr  yaratmışlar.Başqa  orkestrlərdən  fərqli  olaraq  bu 

orkestrdə violon,skripka və piano kimi  Avropa  musiqi  alətləri   də  mövcud idi. 

Adlarını  çəkdiyimiz  Şərq orkestrləri  Azərbaycan  çalğı  musiqisinin  tarixində  

az-çox rol  oynamışlarsa da  bunların  heç biri  bu orkestr  qədər  fəaliyyət 

göstərməmiş və Azərbaycan musiqisini kifayət  qədər  təbliğ edə  bilməmişlər. 

Bu orkestrin tərkibinə bütün  Qafqazda və yaxın  Şərqdaə  virtuoz  

sənətkar olan  Qurban  Pirimov kimi  tarzən, Səfərova Hacı  Ağayev kimi  

istedadlı rəqqaslar daxil idi. Cabbar Qaryağdıoğlu, Şəkili Ələsgər Keçəloğlu 

Məhəmməd, Seyid Şuşinski, Hüseynqulu Sarabski, Zülfü Adıgözəlov, Xan 

Şuşinski, Zülfüqar Sarıyev kimi  görkəmli  muğənnilər dəfələrlə orkestrin 

konsertlərində çıxış etmişlər. Şübhəsiz ki, orkestrin  müşayiəti ilə  məşhur  

müğənnilərin çıxış etmələri onun şöhrətin birə-beş artırırdı. Orkestrin konsert-

lərinə  bilet tapmaq müşkül məsələ idi. Xüsusilə afişalarda  Qaryağdıoğlu 

Cabbar ilə Xan Şuşinskinin adlarının  çəkilməsi və onların  birlikdə  ―Heyratı‖ 

ritmik muğamını  oxuyacaqları  xəbəri  filarmoniyanın  biet  kassalarına 

yaxınlaşmağa heç bir cür imkan verməzdi. Qeyd etdik ki, orkestrin  tərkibində  

bir çox məhşur  ifaçılar, xüsusilə, virtuoz  tarzənlər fəaliyyət göstərmişlər. Lakin  

bunların  arasında  Qurban Pirimovun  adı daha çox çəkilir. 

İstər çalğı musiqimizin  inkişafında, istərsə də  Şərq orkestrinin  ifasında  

muğamların  gözəl  səslənməsində Azərbaycan musiqisinin cəngarvəri  Qurban 

Pirimovun  xidmətləri əvəzsizdir. Bu böyük  tarzən  sayılır. O,70 il sədəfli tarı 

ilə  milli  musiqimizə xidmət etmişdir. 

Azərbaycan  Dövlət  Şərq Orkestrinin  Moskva və Leninqrada ikinci 

qastrol səfəri 1936-cı ilin  mart ayında olmuşdur. Ay yarım  müddətində Moskva 

və Leninqradın  konsert salonlarında, fabrik, zavod klublarında çıxış edən  
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orkestr 41 konsert vermişdir. Bu konsertlərdən 50 minə yaxın  tamaşaçı  iştirak 

etmişdir. Birinci səfərdə olduğu kimi bu dəfə də  Moskva haqqında maraqlı 

rəylər, məqalələr yazmışdır.  

İllər bir-birini əvəz etdikcə orkestrin tərkibi də  dəyişir və  cavanlaşır. Hacı  

Məmmədov, Ənvər Mənsurov,  Rəşid  Əfəndiyev, Məryəm Nəcəfzadə, Tərlan 

Əlizadə, Məmmədağa Muradov, Rüxsarə  Paşayeva, Hökümə Nəcəfzadə  kimi  

istedadlı  gənclər orkestrdə, şöhrətli  musiqiçilər  mühitində  sənətin  

incəliklərini öyrənmiş peşəkar  ustad olmuşlar.   

Azərbaycanın  bütün  məşhur  müğənnilərinin  əksəriyyəti  orkestrdə  

çalıb-çağırmışlar. Lakin  bu  orkestrin  18 illik  tarixində iki  müğənni  daimi 

olaraq  orkestrin  bütün  konsertlərində  çıxış etmişlər. Bunlar   səhnəmizin 

Məcnunu, məşhur sənətkar  Hüseynqulu Sarabski və bir də  muğam  mülkünün  

təkrarolunmaz rəssamı, unudulmaz müğənimiz Zülfü Ağagözəlov olmuşdur. 

1938-ci  ilin  yazında  Moskvada  keçiruilən  Azərbaycan incəsənət deka-

dasında orkestr böyük  müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. Görkəmli  musiqşünas 

Georgi  Xubkov  ―Pravda‖ qəzetində ―Xalq ruhunda və ustalıqıa‖ adlı  

məqaləsində bu barədə  yazmışdır. 

―Xalq insturmentləri  orkestrinin ifa etdiyi ―Çahargah‖, ―Şur‖, ―Bayatı-

Şiraz‖ gözəl  simfonik  əsərlər kimi səslənərək  melodiyaların  xüsusiyyəti ilə  

incə  ahəngdar nəğmələrlə və  səsin  gözəlliyi ilə dinləyiciləri  valeh edir‖. 

Təsadüf deyil ki, orkestrin  ifaçılıq  məharəti haqqında  rəylər  yazan 

musiqi tənqidçiləri ―Qafqaz simfonik  orkestri‖ ,Azərbaycan  xalq  çalğı 

alətlərindən  ibarət olan simfonik orkestr‖ və yaxud Azərbaycan Dövlət Şərq 

Simfonik Orkestri‖ ,‖Caz Banda‖ və s. adlandırmışlar.Musiqişünasların  orkestrə 

belə ad vermələri təsadüfüi deyil.Çünki  orkestrin çalğısı  son  dərəcə  

temperamentli, qüdrətli və əzəmətli idi. Orkestrin ifaçılıq məharəti böyük  

musiqi  alimi akademik Üzeyir bəyi  də düşündürmüşdü. O, orkestr haqqında  

yazmışdı. ―Şərq  xalq  çalğı  alətlərindən ibarət olan  Azərbaycan Dövlət 

Orkestri  böyük  maraq doğurur.Bu orkestr çox  məşhurdur‖. 

Əfsus ki, Azərbaycan  xalq incilərini  təbliğ edən  bu gğzəl  orkestr cəmi  

18 il  yaşadı. Lakin  bu əzəmətli  orkestr 18 il  yaşamasına  baxmayaraq yüz 

illərə bərabər fəaliyyət göstərdi. 
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РЕЗЮМЕ 

АИДА НОВРУЗОВА 

ПЕРВЫЕ ВОСТОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ В ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Наряду с народными песнями и танцами, ашугскими мелодиями, мугамат 

демонстрируется на музыкальных сценах на восточных концертах.  В начале XX века 

многие музыканты проявляли инициативу по созданию национальных оркестров. 

Большую роль в становлении национального оперного театра в Азербайджане сыграл 
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восточный концерт. Потому что в исполняемых ими мугамах отразились мечта, желание,  

радость и печаль азербайджанского народа и передалась из поколения в поколение.  

Ключевые слова: культура, музыка, концерт, мугам, певцы, коллектив 

 

SUMMARY 

AIDA NOVRUZOVA 

THE FIRST EASTERN CONCERTS IN THE HISTORY OF MUSICAL CULTURE 

 At eastern concerts, mughamat is shown on music stages, along with folk songs and 

dances, Ashugh melodies. At the beginning of the XX century, many musicians took the 

initiative to create national orchestras. The Oriental concert played an important role in the 

formation of the national opera Theater in Azerbaijan. Because the mughams they perform 

reflect the dream, desire, joy and sadness of the Azerbaijani people and have been passed down 

from generation to generation. 

Keywords: culture, music, concert, mugham, singers, collective 
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HƏZRƏTĠ ƏLĠNĠN (Ə.) ELM HAQQINDA  FĠKĠRLƏRĠ 

 

Həzrəli Əli (ə.) bütün müsəlman dünyasında elm, müdrik filosof kimi tanınır və sevilir. 

Həzrət Əli (ə) 1408 il bizdən uzaqlarda islamın müdafiəçisi və carçısı və öz cəsurluğu, 

Ģücaəti, mərdliyi, dönməzliyi, möminliyi və etiqadlığı ilə hər kəsə, hər bir müsəlmana nümunə 

olmuĢdur. Lakin Həzrət Əliyə (ə) Allah tərəfindən  çox az müqəddəslərə, böyük Ģəxsiyyətlərə 

nəsib ola biləcək keyfiyyətlər, imkanlar bəxĢ edilmiĢdir. O, hər Ģeydən əvvəl dərin təfəkkür, 

sağlam və iĢıqlı düĢüncə sahiblərindən biri idi. Bu müqəddəs zatda qılınc və qələm, qəhrəmanlıq 

və Ģairlik üzvi surətdə birləĢmiĢdir, incə, zərif Ģair ruhu ilə döyüĢcü əzmi və cəsurluğu qaynayıb 

qarıĢmıĢdır. Həzrəti Əlidə (ə) həmçinin, filosof, mütəfəkkir düĢüncəsi ilə dövləti idarə etmək, 

siyasi xadim keyfiyyətləri, nəhayət bu böyük Ģəxsiyyət yüksək mənəvi keyfiyyətlərin təcəssümü 

olmaqla yanaĢı bizlərə elə bil əxlaq və tərbiyə haqqında nadir incilər, zəngin xəzinə mirası 

qoymuĢdur ki, obrazlı Ģəkildə deyilsə, bu iz tükənməz və Ģirin bir bulağa bənzər. Bizdən əvvəl 

gələnlər bu bulağın suyundan içmiĢ, mənəvi susuzluğumuzda bizlər də içirik, gələcək nəsillər də 

ürəyinə sərinlik (təmizlik), idrakına güc gətirəcək bu təmiz, saf nemətdən bəhrələnəcəkdir.Bu 

məqalədə məhz Həzrət Əlinin (ə) elm haqqında fikirləri araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: mənəviyyat, tərbiyə, əxlaq, elm, ağıl, bilik, əql, insan kamilliyi 

 

         Həyat, cəmiyyət inkişaf etdikcə, onun qarşısında hər zaman belə bir sual 

dayanır: ―Hərtərəfli şəxsiyyəti necə yetişdirmək olar?‖. Bu suala əsaslanaraq 

qeyd etməliyik ki, gənclərimizin mənəviyyatca zənginləşməsi, əxlaqca 

kamilləşməsi, dünyagörüşünün formalaşması üçün islama dayanan təlim - 

tərbiyə məsələlərinə hər zaman ehtiyac duyulub, bugün də duyulmaqdadır. 

Cəmiyyət bu fikirlərə əsaslanaraq, layiqli vətəndaş yetişdirir, onu gələcəyə 

hazırlayır. İslama söykənən, ondan qaynaqlanan təlim-tərbiyə məsələləri şəxsin 

yaşına, gücünə, fərdi, psixoloji xüsusiyyətlərinə, hisslərinə və davranışına 

tərbiyəvi təsir göstərərək onu dəyişdirir, formalaşdırır. Bu baxımdan islam 

müqəddəslərinin şəxsiyyətin təlim və tərbiyəsinə yönələn ibrətamiz fikirləri hər 

zaman öz aktuallığını qoruyub saxlayır və saxlayacaqdır. İslamın gətirdiyi 

davranış və ədəb - ərkan qaydaları hər bir cəmiyyətdə hər bir dövrdə tərbiyə 

işinin məqsədlərini müəyyən edən qaydalardır. 

Yüz illərdir ki, mənəviyyatımız və əxlaqımız  Ulu Tanrının bizlərə bəxş 

etdiyi müqəddəs bir dinin işığında nurlanır, saflanır, təmizlənir. Ruhumuzun 

qidası və əqlimizin çırağı kimi ―Qurani-Kərim‖ nəsilbənəsil mənəviyyatımızı 

kamilləşdirir, hərkət və davranışlarımızı nizama salır. Xeyrin şərə, mərhəmətin 

insafsızlığa, əqlin cəhlə, axirətin dünyagirliyə, haqqın zülmə qarşı mübarizəsində 

qələbəsi əsl dinin başçısı və axırıncı peyğəmbəri Məhəmməd əleyhissəlamın 

Allaha qovuşmaq üçün bizlərə göstərdiyi ―Doğru yolun‖, hidayətin sahəsində 

mümkün olur. Və zaman-zaman böyük islam dünyasında adi və əməlləri 

insanların dilində vird olunan, peyğəmbərin himayəsində tərbiyə almış ―dinin 

qılıncı‖ və onun həyatı naminə qoruyucusu kimi tanınmış Həzrət Əli (ə) 

xütbələri, on bir min müdrik söz və deyimləri əqlimiz və ruhumuzu cilalayır, bəd 
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əməllərdən, naqis hərəkətlərdən çəkindirir, dünya və axirtə işlərimizi (insanlıq 

şərafətini) qorumağa çağırır, xoş və ülfətli olmağa səsləyir. 

Həzrət Əli (ə) 1408 il bizdən uzaqlarda islamın müdafiəçisi və carçısı və 

öz cəsurluğu, şücaəti, mərdliyi, dönməzliyi, möminliyi və etiqadlığı ilə hər kəsə, 

hər bir müsəlmana nümunə olmuşdur. Lakin Həzrət Əliyə (ə) Allah tərəfindən  

çox az müqəddəslərə, böyük şəxsiyyətlərə nəsib ola biləcək keyfiyyətlər, 

imkanlar bəxş edilmişdir. O, hər şeydən əvvəl dərin təfəkkür, sağlam və işıqlı 

düşüncə sahiblərindən biri idi. Bu müqəddəs zatda qılınc və qələm, qəhrəmanlıq 

və şairlik üzvi surətdə birləşmişdir, incə, zərif şair ruhu ilə döyüşcü əzmi və 

cəsurluğu qaynayıb qarışmışdır. Həzrəti Əlidə (ə) həmçinin, filosof, mütəfəkkir 

düşüncəsi ilə dövləti idarə etmək, siyasi xadim keyfiyyətləri, nəhayət bu böyük 

şəxsiyyət yüksək mənəvi keyfiyyətlərin təcəssümü olmaqla yanaşı bizlərə elə bil 

əxlaq və tərbiyə haqqında nadir incilər, zəngin xəzinə mirası qoymuşdur ki, 

obrazlı şəkildə deyilsə, bu iz tükənməz və şirin bir bulağa bənzər. Bizdən əvvəl 

gələnlər bu bulağın suyundan içmiş, mənəvi təmiliyə təşnəliyimizdən, 

susuzluğumuzdan bizlər də içirik gələcək nəsillər də ürəyinə sərinlik (təmizlik), 

idrakına güc gətirəcək bu təmiz, saf nemətdən bəhrələnəcəkdir.   

Həzrəli ƏIi (ə.) bütün müsəlman dünyasında elm, müdrik filosof kimi 

tanınır və sevilir. Peyğəmbər Əleyhissəlam buyururdu ki ―Mən elmin şəhəri, Əli 

isə onun qapısıdır. Elm öyrənib alim olmaq istəyən bu qapıya gəlsin‖. Həzrəti 

Əli (ə.) elmin faydasını yüksək qiymətləndirərək deyirdi: ―Мənə bir hərf 

öyrədənin köləsiyəm‖, ―Elmli gənc nadan ağsaqqaldan xeyirlidir‖, ―Alim 

məclisləri cənnət bağlarıdır‖, ―Elm dünyanın ən zəngin xəzinələrindən qiymətli 

olduğu halda, havayi satılır və havayı alınır‖ və s. 

Həzrəti Əli (ə.) ictimai həyatdakı sinifləri və bunlar arasındakı ziddiy-

yətləri, nadanlığı, geriliyi aydın hiss etmiş onun əsas köklərini maarifsizlikdə, 

elmsizlikdə gördüyündən maarifçilik ideyasını təbliğ etmişdir. Elmlə bağlı 

fikirlərində insanları maddiyata üstünlük verməməyə, həmçinin müsəlman 

aləmini tamahkarlığın caynağından xilas etməyə, maarifə çağırmışdır: ―Qəlbin 

səfası Quran oxumaqdır‖; ―Elmsiz ibadətdə, təfəkkürsüz Quran oxumaqda xeyir 

yoxdur‖; ―Elm tükənməyən bir xəzinədir, ağıl əksilməyən, köhnəlməyən bir 

libas‖; ―Az elmi olub bildiyinə əməl edən, çox elmi olub əməl etməyəndən 

xeyirlidir‖; ―Ölç, biç sonra kəs, düşün, daşın, sonra danış, anla, bil, sonra et‖; 

―Elm insanı pislikdən qoruyar‖; ―Elm gizli olmayan gözəllikdir‖; ―Hər bir qab 

dolar, elmin qabı isə əksinə, dolduqca genişlənər‖.  

Hətta elmlə var-dövləti müqayisə edən Həzrəti Əli (ə.) elmin 7 cəhətdən 

maldan üstün olması fikrinə gəlir: 

1) elmi xərcləməklə azalmaz, mal isə azalar;  

2) elm peyğəmbərlərdən mirasdır, mal isə zalımlardan, hakimlərdən;  

3) elm sahibini hifz edər;  

4) bütün insanların elm sahibinə ehtiyacı var, amma mal sahibinə yox;  

5) elm insan öləndə də onunladır, mal isə bu dünyada qalandır;  

6) elm insan üçün qiyamətin çətinliklərini və sirat körpüsünü keçməyi asan 

edər, mal isə ona mane olar;  

7) elm hakimdir, mal isə hökm altında olandır, məğlubdur (1,s.78) . 

Həzrəti Əli (ə.) elmli insanların daim öz elmini axtarmağın, başqalarının 

nəsihətlərinə qulaq asmağı, təkəbbürdən, paxıllıqdan, məkr və hiylədən, 
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haramdan uzaq olmağı, dilini pis şeyə öyrətməməyi, vəfalı olmağı, qəlbi çətin 

şeylərə məcbur etməməyi məsləhət bilirdi. Onun bir neçə qiymətli kəlamlarına 

nəzər salaq: ―Elm qəlbi qüvvətləndirir, mal isə əksinə, zəiflədir‖; ―Elm 

təvazökarlıq, mal isə lovğalıq yaradır‖; ―Elm insanda mərhəmət, mal isə xəbislik 

doğurur‖; ―Elm şərafətli və əziz mirasdır‖; ―Elmli gənc, nadan ağsaqqaldan 

xeyirlidir‖; ―Elm kimi üstünlük, danışmaq kimi arxa ola bilməz‖; ―Elminizi 

nadanlığa sərf etməyin‖; ―Elm, ədəb üçün sərf etdiyin mal xərclənməyib‖; 

―Gözəllik insanın geyimində deyil, elm və ədəbindədir‖; ―Qiymətsiz elm 

dillərdə yer tutar, qiymətli elm bədəndə‖; ―Hər təcrübə yeni bir elmin mənbəyi-

dir‖; ―Əsl alim anlamalıdır ki, bilmədiyi bildiyindən çoxdur‖; ―Uşaqlarınıza elm 

öyrədin, düşmənin hiyləsinə aldanmasınlar‖; ―Ataların övladları üçün qoyduqları 

mirasın ən şərəflisi elm və ədəbdir‖; ―Elm qiymətli miras, ədəb yenilməz zinət 

və fikir isə təmiz bir güzgüdür‖; ―Nəfsini mühasibə edən qazanar, özündən 

qəflət edən zərər çəkər, qorxan amanda qalar, ibrət alanın gözləri açılar, bəsirət 

tapan başa düşər və başa düşən isə elmə yiyələnər‖. ―Hədisi eşitdiyin zaman 

onu, kəlmələrini nəql etməklə deyil, barəsində dərindən düşünməklə dərk edin‖. 

Həzrəli ƏIi (ə) elm, bilik, onlara yiyələnmək yolları ilə bağlı orijinal 

fıkirlər sahibidir. Bəqərə surəsinin 189-cu ayəsində ―Evlərə qapılardan girin‖ 

əmri vardır. Məhəmməd Peyğəmbər (ə) isə ―Mən hikmət eviyəm, Əli qapısıdır, 

məndən sonra mənim təbliğ etdiyim şeyləri sizə açıq-aydın bildirəndir; onu 

sevmək imandandır; ona qarşı çıxmaq isə nifaqdır‖ - deyə buyurmuşdur. Həzrəti 

Əli (ə) buyururdu ki, elm iki cürdür: anadangəlmə və eşidilib öyrənilən. 

Anadangəlmə qabiliyyət yoxdursa, eşitməklə öyrənilən elm fayda verməz (2, 

s.41).  

Elm tükənməyən bir xəzinədir, ağıl əksilməyən, köhnəlməyən bir libas. Az 

elmi olub bildiyinə əməl edən, çox elmi olub əməl etməyəndən xeyirlidir. Ölç 

biç sonra kəs, düşün, daşın, sonra danış, anla, bil, sonra et. Elm insanın pislikdən 

qoruyar. Elm gizli olmayan gözəllikdir. Hər bir qab dolar, elmin qabı isə əksinə, 

dolduqca genişlənər. Alimin xətası dəryada sınıq gəmiyə bənzər, həm özü qərq 

olar, həm də gəmidəkilər (3, s.78).  

Həzrəti Əli (ə) əqli Allah təalanın insana bəxş etdiyi ən yüksək qismət 

hesab edirdi. Çünki əqli kamil olanların əxlaqı və əməli pak olur. Əql insana 

zinyət verir. 

Elm, ədəbdir kişinin ziynəti 

Elmü ədəb olmasa yox rahəti 

Gözəlliyin, ziynət, elmü ədəb 

Elmü, ədəbdir kəmalə səbəb. 

O, elm öyrənməyi insanın kamilliyinin və fəzilətinin, ədəbli olmağının, 

zəfər çalmağının əsas şərti hesab edirdi: 

Fəzli, ədəb zahir edər, neyki zər 

Elmü ədəb yetir kamala ki, ta 

Fəzl sənə hasil ola ey bəsa 

Fəda sənə, kəsb elə elmü ədəb 

Taki sənə faidə versin nəsəb 

Elmü ədəb gər edəsən ixtiyar 

Fəzilətin artıq olar, bişomar (4, s.47) 
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 Həzrəti  Əli (ə.) elmin bir daha fəzilətləri haqqında buyurur: ―Yetim atası 

olmayan deyil, elmi və ağlı olmayandır‖; ―Elmli gənc, nadan ağsaqqaldan 

xeyirlidir‖; ―Ataların övladları üçün qoyduqları mirasın ən şərəfiisi elm və 

ədəbdir‖; ‖Elm, dünyanın ən zəngin xəzinələrindən qiymətli olduğu halda, 

havayı satılır...‖. 

Həzrəti Əli  (ə.) elm və elm öyrənməyin mənfəətindən xeyli bəhs etdikdən 

sonra əlavə edərək deyir:  ―Elm şərafətli və əziz mirasdır‖ (4, s.l6). 

Sonda qeyd etməliyik ki, insanın tərbiyə və təşəkkülündə örnəklərin rolu 

tamamilə aşkar məsələlərdəndir və bu gün insanın tərbiyəsi ilə məşğul olan 

elmlərdə və onun müxtəlif qollarında örnəyin təsir və zəruriliyi tamamilə sübuta 

yetirilmişdir. Həzrəti Əli Əleyhissəlamın kəlamları dərinliyi məlum olmayan bir 

dəryadır. Buna görə də həmin kəlamlar öz dövrü üçün son dərəcə necə 

mütərəqqi  fikirlər idisə, bu gün də bu fikirlər və ideyalar öz təsir gücünü 

itirməmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ТАГИ САФАРОВ 

МЫСЛИ ИМАМА АЛИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Хазрат Али известен и был любим как ученый и мудрый философ во всем 

мусульманском мире. В течение 1408 лет имам Али был защитником и глашатаем ислама 

далеко от нас, и он был примером для всех, а также для каждого мусульманина с его 

мужеством, отвагой, мужеством, стойкостью, благочестием и верой. Однако имам Али 

был наделен Богом очень немногими качествами и возможностями, которые можно было 

даровать святым и великим личностям. Прежде всего, у него были глубокая мысль, 

здравый смысл и просвещение. В этом священном человеке органично сочетались героизм 

и поэзия, а тонкий, изящный дух поэта смешивался с решительностью и мужеством воина. 

Имам Али (как) также оставил нам редкую жемчужину морали и воспитания, богатое 

сокровище, так что, его остатки не неисчерпаемы. Знания Хазрата Али пригодились не 

только нам, но и нашим предкам и поколению будущего. В этой статье были освещены 

мнения Хазрата Али о науке. 

Ключевые слова: духовность, образование, мораль, наука, ум, знание, интеллект, 

человеческое совершенство                           

 

SUMMARY 

TAGHI SAFAROV  

THE IMAM  ALI’S THOUGHTS ON EDUCETION 

Hazrat Ali is known and loved as a scientist and wise philosopher throughout the 

Muslim‘s world. For 1,408 years, Imam Ali was a defender and herald of Islam far away from 

us, and he was an example to everyone as well as, every Muslim with his courage, bravery, 

courage, steadfastness, piety and faith. However, Imam Ali was endowed by God with very few 

qualities and opportunities that could be bestowed on saints and great personalities. Above all, he 

had had deep thought, common sense and enlightenment. In this sacred person, heroism and 

poetry had organically been combined, and the subtle, elegant poet's spirit was mixed with the 

determination and courage of a warrior. Imam Ali (as) also left us a rare pearl of morality and 

upbringing, a rich treasure trove, so that, his vestiges aren‘t  inexhaustible. Hazrat Ali‘s 
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knowledge has been useful  not only for us, but also for our ancestors and the futur‘s generation. 

This article was highlighted Hazrat Ali‘s opinions about the science. 

Keywords: spirituality, education, morality, science, mind, knowledge, intellect, human 

perfection                                                                                                                                            

   

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

228 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2022, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2022, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2022, № 1 

 

COĞRAFĠYA 
 
UOT 551.50                                                                                                ELNARƏ SEYIDOVA  

                                                                             ―Naxçıvan‖ Universiteti 

MƏHƏMMƏD QULĠYEV 
                                                               ―Naxçıvan‖ Universiteti 

                                                                      

 

PROFESSOR S.Y. BABAYEVĠN ELMI FƏALĠYYƏTĠNĠN  ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycanın tanınmıĢ coğrafiyaĢünas alimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

coğrafiyasının yorulmaz tədqiqatçısı, professor S.Y.Babayevin elmi fəaliyyəti xarakterizə 

edilərək onun coğrafiya elminin inkiĢafında rolu ətrafli təhlil edilmiĢdir.  

S.Y.Babayevin Naxçıvan fiziki və iqtisadi coğrafiyası, toponimika, təbiəti mühafizə və s. 

sahədə apardığı elmi araĢdırmaları dörd əsas istiqamətdə qruplaĢdırılmıĢdır. Öz tədqiatlarını 

elmi məqalələr, konfrans materialları, monoqrafiyalar, dərs vəsaiti, kirablar Ģəklində geniĢ 

oxucu kütləsinə çatdıran alim coğrafiya elminin  yorulmaz tədqiatçısı kimi elm sahəsində öz 

sözünü demiĢdir.  

Oğuz türklərinin tarixini əks etdirən, dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunan “Kitabi 

Dədə Qorqud” dastanları ilə bağlı məlumatları dəqiqləĢdirmək, onu coğrafi baxımdan tədqiq 

etmək üçün  S. Babayev çox böyük əmək sərf etmiĢ, dastanda adı birbaĢa çəkilən və Naxçıvanla 

əlaqəli diqqətdən kənarda qalmıĢ 30-dan artıq toponim olduğunu öyrənmiĢdir. Məqalədə 

həmçinin coğrafiyaçı alimin həyatı, pedaqoji fəaliyyəti və s. istiqaməli araĢdırmalar da öz əksini 

tapmıĢdır. 

Açar sözlər: coğrafiyaçı alim, elmi fəaliyyət, coğrafi tədqiqat, toponim, landĢaft. 

 

Azərbaycan elmi ictimaiyyətin görkəmli üzvlərindən biri, Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, coğrafiya 

elmləri doktoru, professor Səfərəli Yaqub oğlu Babayev coğrafiya tarixində izi 

və sözü qalan ziyalılardandır. Səfərəli Yaqub oğlu Babayev 15 mart 1923-cü ildə 

indiki Kəngərli rayonunun Təzəkənd kəndində anadan olmuşdur. İxtisasca 

coğrafiyaçı olan Səfərəli müəllim Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu, daha sonra 

isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Coğrafiya fakültəsini və Bakı Ali 

Partiya məktəbini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 

Professor Səfərəli Babayevin coğrafi tədqiqatlarında Naxçıvanla bağlı 

mövzular xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onun elmi yaradıcılığının mühüm 

cəhətləri -landşaft, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyat istiqamətli əsərlərinin təhlili 

ilk dəfə qarşıya qoyulan və onun aktuallığını əsaslandıran  məsələlərdəndir. 

Səfərəli Babayevin toponim tədqiqatları onun yaradıcılığının əsas 

hissələrindən birini təşkil edir.  

S.Y.Babayevin Naxçıvan təbiətinin tədqiqinə dair yazdığı əsərlər dörd 

istiqamətdə qruplaşır. 

 1. landşaft istiqamətli 

 2. kənd təsərrüfatı istiqamətli 

 3. iqtisadiyyat istiqamətli 

 4. toponim tədqiqatları istiqamətli 
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İlk müəllimliyə başlayan S. Babayev həmişə elmi araşdırmaları və 

mülahizələri ilə diqqəti cəlb etmiş və coğrafiya elminə bir sıra yeniliklər 

gətirmişdir. 1966-cı ildə  ―Kənd həyatı ‖ jurnalının 4-cü nömrəsində S. Babayev 

Naxçıvan  MSSR Nazirlər Soveti Sədrinin müavini kimi ―Naxçıvan MSSR-in su 

təsərrüfatı beşillikdə‖ adlı məqaləsi ilə çıxış etmişdir. Həmin əsərdə torpaq və 

suların milliləşdirilməsi nəticəsində süni suvarma işlərinin surətli inkişafından, 

səksənə yaxın kəhrizin bərpası, 10 kəndi suvarma suyu ilə təmin edən Fərhad 

arxın çəkilib istifadəyə verilməsi, Arazboyu düzənliyin bir sıra sahələrini 

suvarmaq üçün Saraclı, Qorçulu, Diyadin, Qaraçuq və Böyükdüz kəndlərində su 

nasoslarının işə salınması, bir sıra göllərin tikilib istifadəyə verilməsi və s. 

məsələlərdən bəhs edilir: ―Qaraçuq gölü, Qanlı göl, Qahab gölü əsaslı surətdə 

təmir edildi və onların ümumi su tutumu 1,2 milyon kub m-dən, 3,9 milyon kub 

m-ə qədər qaldırıldı. Batabat yaylağındakı 3 göl bərpa edilib genişləndirildi ‖.  

S.Y. Babayev 1966-cı ildə gənc alimlərin V elmi konfransında  ―Naxçıvan 

MSSR-in landşaft qurşaqları və onların əhəmiyyətinə dair‖ mövzusunda çıxış 

etmişdir. Məqalədə adı çəkilən ərazinin relyef və iqliminin təsiri nəticəsində 

yarımsəhra, çöl, subalp və alp çəmənlikləri və qayalıq qurşaqlarının 

mövcudluğundan danışılır. Əsərdə yarımsəhra qurşağı, çöllük qurşaq, subalp və 

alp çəmənlikləri qurşağı və qayalıq zona tədqiqata cəlb edilmişdir. Qeyd olunan 

sahələrin iqlimi, tərkibi, bitkiləri, əhatə dairəsi, torpaq tipləri, təsərrüfat 

əhəmiyyəti maraqlı faktorlarla təhlil edilir.  

1967-ci ildə S.Y. Babayev digər bir elmi konfransda -Azərbaycan SSR 

Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutu gənc alimlərinin VI elmi konfransında  

―Naxçıvan MSSR-in əsas landşaft tipləri‖ mövzusu ilə çıxış etmişdir (1). 

Konfransın materialları 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası 

redaksiya nəşriyyat şurasının qərarı ilə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası 

Nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Əsərdə irimiqyaslı landşaft xəritəsində 

Naxçıvan MSSR -in ərazisi üçün xarakterik olan altı landşaft tipi və onların 

xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb olunur.  

Kənd təsərrüfatı S.Y.Babayevin elmi yaradıcılığında aparıcı mövzulardan 

biridir. Bu baxımdan ―Naxçıvan MSSR-in kənd təsərrüfatı ehtiyatları və 

onlardan istifadə edilməsi perspektivlərinə dair‖ adlı məqaləsi diqqəti cəlb edir. 

Əsərdə başlıca olaraq, su və energetika, mineral xammal və kənd təsərrüfatı 

ehtiyatlarından ibarət olan zəngin təbii ehtiyatlar və mürəkkəb coğrafi şərait 

məsələləri və onların izahı ön plana çəkilmişdir. ―Naxçıvan MSSR  kənd 

təsərrüfatı ehtiyatları və onlardan istifadə edilməsi perspektivlərinə dair‖ adlı 

məqalədə respublikanın digər təbii sərvətlərindən faydalı bitkilərdən, arıçılıq 

təsərrüfatından, kənd təsərrüfatına ciddi zərər vuran hadisələrdən də danışılır.  

 S.Y. Babayev coğrafiya elmi ilə bağlı bütün sahələrdə qələmini sınamış, 

müxtəlif mövzularda elmi əsərlər yazmış, məsələlərə elmi münasibət göstərmiş 

və öz təklif və mülahizələrini qətiyyətlə irəli sürmüşdür. 

 1970-ci ildə S.Y. Babayevin ―Qədim diyarın təbiəti‖ adlı kitabı çap olunur. 

Kitabın əvvəlində ―Tarixi vərəqlərkən‖ başlığı altında yazılan hissədə nəinki 

Azərbaycan və Qafqazın, həmçinin dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olan 

Naxçıvanın tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı, mədəni-maarif istiqamətində 

vəziyyəti və s. haqda məlumat verilir (2. s, 3-11). Kitabda ―Naxçıvan MSSR-in 

coğrafi mövqeyi, sərhədləri və ərazisi‖  başlığı altında maraqlı məlumatlar 
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verilmişdir. Həmin hissədə Muxtar Respublikanın sərhəd xəttinin ümumi 

uzunluğu, sərhədlərin harada başlayıb harada qurtarması, ölkənin ərazisi və s. 

haqqında danışılır. 

 S.Y. Babayev qeyd edir ki, Naxçıvan ərazisindəki fiziki-coğrafi amillər 

uzun müddət öyrənilməmişdir. Belə ki, Muxtar Respublikanın ərazisindən keçən 

bəzi tədqiqatçı və səyyahlar orada tədqiqat işi aparmağı qarşılarına məqsəd kimi 

qoymamışdır‖ 

 Hazırda dünyanın  ən qlobal problemlərindən biri olan ekologiya məsələlə-

ri S.Y. Babayevin elmi yaradıcılığında müəyyən yer tutmuşdur. Bu mövzu onun 

―Naxçıvan MSSR-in su təsərrüfatı və ekoloji problemlər‖ adlı əsərinin ana 

xəttidir (6).   

 S.Y. Babayev bütün elmi yazılarında qarşıya qoyduğu problemə və onun  

həlli istiqamətində görüləcək işlərə münasibət bildirir. Bu məqalədə də S. 

Babayev qeyd edir ki, nəinki Muxtar Respublikamızın, həmçinin Azərbaycanın 

 incilərindən sayılan Batabat göllərini qorumaq, bizcə, hamının və hər kəsin 

vətəndaşlıq borcudur. Bunun üçün vaxtında düşünmək və əməli tədbirlər görmək 

lazımdır.  

 1999-cu ildə ―Elm‖ nəşriyyatı tərəfindən S. Babayevin ―Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının coğrafiyası‖ kitabı nəşr edilmişdir. Həmin kitabda müxtəlif 

başlıqlar altında Naxçıvanın coğrafiyası təhlil olunmuşdur. Bundan başqa, 

kitabda Səfərəli Babayevin əvvəlki kitabında toxunmadığı maraqlı bir başlıq-

―Naxçıvan MR-də təbiəti mühafizənin vəziyyəti‖ adı altında beş maraqlı məqalə 

verilmişdir (1. s, 160-184). Bunlardan ―Suların mühafizəsi vəziyyəti‖ və ―Bitki 

örtüyünün mühafizəsi vəziyyəti‖  məqalələri diqqəti cəlb edir. 

 S.Y. Babayevin Naxçıvan MR təbiətinin qorunmasına dair araşdırmaları 

hazırda dünyanın ən qlobal məsələlərindən olan ekoloji problemlərin həll 

edilməsi üçün atılan mühüm addımlardan biri və həmin elmin inkişafına kömək 

edən amillərdəndir.  

 S.Y. Babayev xalqımızın folklor yaradıcılığına bələd olan alim idi. Onun 

elmi yaradıcılığında çox saylı əfsanə və rəvayətlərinin adı çəkilir, onlar haqqında 

maraqlı fikirlər irəli sürülür. lakin alimin bu nümunələrində əsas məqsəd və ma-

rağı toponimlər, onların ərazisi, elmi izahı və s. məsələlərdir. S.Y. Babayevin 

―Ağ qaya əfsanəsi‖ məqaləsi də bu qəbildəndir. Əsər 1984-cü ildə ―Elm və hə-

yat‖  jurnalının 11-ci sayında çap edilmişdir (11). Əsərdə Naxçıvan şəhərindən 

20-22 km şimal-qərbdə yerləşən Çalxanqala kəndi və bu kənd ərazisindəki topo-

nimlər elmi təhlilə cəlb edilir. Oradakı  e. ə  II minilliyin sonu, I minilliyin əv-

vəllərində müdafiə məqsədilə tikilmiş Oğlanqala, Çalxanqala, Ağ qaya, Bəzəkli, 

Qırmızı daş, Dar, Günortadaşı, Əjdaha yolu, Əjdaha cəmdəyi kimi çoxsaylı 

toponimlər aydınlaşdırılır, onların yaranma izləri xalq əfsanələrində axtarılır. 

 S.Y. Babayevim toponim araşdırmaları bir daha sübut edir ki, Naxçıvan 

bölgəsindəki toponimlərin hamısı türk mənşəlidir. Bu, təbiidir, çünki çox qədim 

dövrlərdən Naxçıvan MR ərazisində türk mənşəli etnoslar yaşamışlar. Erməni 

tarixçiləri Naxçıvan bölgəsi haqqında cəfəng fikirlər, uydurma və yalanlar 

söyləyərək bu qədim və ulu torpağın ermənilərə məxsus olduğunu yazsalar da, 

çox qiymətli və qədim məxəzlər bu bədnam mülahizələri rədd edir, ermənilərin 

heç vaxt bu ərazidə aparıcı rol oynamadıqlarını bildirir. Bu baxımdan, S.Y. 

Babayevin ―Naxçıvanın bəzi etnotoponimləri‖ adlı məqaləsi diqqətəlayiqdir. 
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Əsərdə Kəngərli, Qaraxanbəyli, Əlixanlı, Muğan, Xələc və s. etnotoponimləri 

elmi tədqiqata cəlb edilir.  

 Coğrafi adlar S.Y. Babayevin ömrü boyu müraciət etdiyi mövzulardandır. 

Onun ―Türk dünyası‖ dərgisində çap edilən ―Naxçıvanda bəzi yer adları‖  

məqaləsi də həmi mövzudadır (8). Əsərdə qədim və müxtəlif yer adları ilə 

zəngin olan Naxçıvan bölgəsindəki Biçənək, Vənənd, Qazançı, Qaraçuq, 

Dəmirçi, Əlincəqala, Keçili, Qaraxanbəyli, Əlixanlı, Püsyan, Alışar, Kərki, 

Günnüt, Muğan, Tırkeş, Tumbul, Xalxal və Xələc kimi yer adları haqqında 

mülahizələri irəli sürmüşdür. 

 Oğuz türklərinin tarixini əks etdirən, dünyanın bir çox dillərinə tərcümə 

olunan və 200 ildən artıq bir dövrdən başlayaraq tədqiqat mövzusuna çevrilən 

―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanları ilə bağlı məlumatları dəqiqləşdirmək üçün 

Qorqudşünaslar böyük əmək sərf etmiş, lakin coğrafi baxımdan onun tədqiqi son 

dövrlərə qədər qənaətbəxş hesab edilməmişdir. Əsərdə S.Y. Babayev diqqətdən 

kənarda qalmış 30-dan artıq toponim olduğunu qeyd edir.  

 S.Y. Babayev ―Dədə Qorqud-da Naxçıvan toponimləri‖ adlı məqaləsində 

Şərur, Əlincə qalası, Göy göl, Ağqaya, Salaxan, Qara çoban düzü kimi elmi 

aləmdə müxtəlif mübahisəli fikirlərə səbəb olan toponimlərə aydınlıq gətirir və 

bəzi adlar haqqında maraqlı mülahizələr irəli sürür. 

 ―Kitabi-Dədə Qorqud‖: Əkrək və Səkrəkin səfər marşrutu barədə qeydlər" 

əsərində alimin əldə etdiyi nəticələrdən biri Şərukun Şərur düzü olduğudur (3. 

səh131). 

 S.Babayevin ―Kitabi Dədə Qorqud‖ un Naxçıvanda izləri‖ məqaləsi də 

araşdırmalara, tarixi və coğrafi dəlillərə əsaslanır. Əsərdə Naxçıvanın ―Dədə 

Qorqud‖ un əsas yaşayış məskənlərindən biri olması təsdiq edilir. S. Babayev  

―Kitabi Dədə Qoqud‖ boyları və onlardakı personajlarla əlaqədar 50 -dən artıq 

toponim müəyyənləşdirmişdir. 

 S. Babayevin toponim tədqiqatlarının sistem halında təhlili göstərir ki, o, 

coğrafi adlara obyektiv yanaşmanın məsuliyyətini hiss və dərk etdirməklə yanaşı 

mühüm rol oynamış və bu məsələnin həlli yollarını göstərmişdir.  

 Alim ―Kitabi- Dədə Qorqud‖ dastanları ilə bağlı yüzdən çox toponimi 

hadisələrin ardıcıllığı baxımından sistemləşdirmişdir (3,səh,83). Həmçinin 

dastanla əlaqədar əlliyə yaxın toponimin Naxçıvan ərazisində olduğunu elmi 

dəlillərlə sübut etmişdir. 

 S.Babayevin ―Naxçıvanın itirilmiş torpaqları‖ məqaləsi də maraqlı aktual 

bir mövzuda yazılmışdır. Əsər həm tarixi, həm coğrafi, həm də milli-mənəvi 

dəyərlər baxımından  əhəmiyyətlidir. Əsərdə Naxçıvanın tarixi torpaqları, ərazisi 

haqqında keçmiş və indiki məlumatlar müqayisə edilir, bu mövzu ilə əlaqədar 

tarixi sənədlərdən bəhs edilir. 

 Səfərəli Babayevin ―Əlincə qalası qəhrəmanlıq rəmzidir‖ məqaləsi tarixi 

coğrafi etimoloji baxımdan diqqəti cəlb edir. Əlincə qalası müdafiə qalası olub 

Culfa rayonunda Əlincə çayın sağ sahilində Xanağa kəndi yanında monolit bir 

qaya parçasını xatırladan, hündürlüyü  1700 m olan, hər tərəfdən sıldırım 

yamaclı Əlincə dağının üstündə yerləşir. Bu qala Azərbaycan xalqının yadelli 

işğalçılara qarşı apardığı mübarizə tarixi ilə sıx əlaqədar olub, onun yenilməzlik, 

cəsurluq və qəhrəmanlıq rəmzidir. 
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 S. Babayevin ―Naxçıvan diyarının təbiət abidələri‖ məqaləsi daha maraqlı 

bir mövzuda yazımışdır.  Əsər insanların maddi və mənəvi tələblərini ödəyən 

canlı və cansız varlıqlar, tükənməz sərvətlərə, mürəkkəb relyefə, müxtəlif 

landşafta, bitki örtüyünün təzadlı çalarlarına, talalar şəklində sədalı dağ 

meşələrinə, 200-dən artıq mineral su mənbələrinə, 400- ə qədər çay və çay 

qollarına, özünəməxsus faunaya malik olan Naxçıvan MR-in təbii abidələrinə 

həsr olunub. 

 S. Babayev Azərbaycan coğrafiyasının inkişafında onun Naxçıvan MR ilə 

bağlı coğrafi məlumatlarla zənginləşməsində xüsusi rol oynamış,  Naxçıvan 

ərazisindəki fiziki-coğrafi amilləri ayrıca öyrənən alimdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛНАРА СЕИДОВА, МУХАММАД КУЛИЕВ 

ПРОФЕССОР С.Ю.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАБАЕВА 

   В статье дается характеристика научной деятельности известного географа 

Азербайджана, неутомимого исследователя географии Нахчыванской Автономной 

Республики, профессора С.Ю. Бабаева и анализируется его роль в развитии географии. 

Физическая и экономическая география Нахчывана С.Ю. Бабаева, топонимия, 

охрана природы и др.  Его исследования в этой области сгруппированы по четырем 

основным направлениям.  Ученый, представивший свои исследования в виде научных 

статей, материалов конференций, монографов, учебников и книг широкому кругу 

читателей, выступал в области науки как неутомимый исследователь географии. 

      Для уточнения информации об епосе "Китаби Дада Горгуд"переведѐнным на многие 

языки мира отражающим истории турков  огузов  и в изучении его с географической 

точки зрения  С.Бабаев усердно потрудился и узнал, что более 30 топонимов были 

связаны с Нахчиваном. В статье также пишется про его жизнь , педагогическая 

деятельность  географа.  также отражены направленные исследования. 

Ключевые слова: географ, научная деятельность, географические исследования, 

топоним, пейзаж. 
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SUMMARY 

ELNARA SEYIDOVA, MOHAMMAD GULIYEV 

MAIN DIRECTIONS OF PROFESSOR S.Y.BABAYEV’S SCIENTIFIC ACTIVITY 

The  article characterizes the scientific activity of professor S.Y.Babayev, the well known 

geographical scientist of Azerbaijan and tireless researcher of the geography of the Nakhchivan 

Autonomous Republic and analyzes his role in the development of geography. 

S.Y.Babayev‘s scientific researches in the field of physical and economic geography of 

Nakhchivan toponymy, nature protection and etc are grouped in four main directions. The 

scientist, who presented his researches in the form of scientific articles, conference materials, 

monographs, textbooks, books to a wide readership, acted in the field of science as a tireless 

researcher of geography.  

S. Babayev worked hard to clarify the information about  ―the Book of Dada Gorgud‖ 

epos, which translated into many languages and reflect the history of the Oghuz Turks and to 

research it from geographical point of view, he learnt there were more than 30 toponyms directly 

mentioned and were overlooked in connection with Nakhchivan in the epos. Geographical 

scientist‘s life, pedagogical activity and etc are also reflected in the article. 

Key words: geographical scientist, scientific activity, geographical research, toponym, 

landscape 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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LONG-TERM FLOW FLUCTUATIONS OF THE GREAT CAUCASUS RIVERS AND 

THEĠR CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS (CASE 

STUDY ON GUDYLCHAY AND GOYCHAY) 

 

The paper examines the long-term fluctuations of river flow in the example of the Greater 

Caucasus rivers Gudyalchay and Goychay and studies in detail the processes of their change 

under the influence of climatic factors. It is found that there are negative trends in time series of 

the flows of analysed rivers.  

Keywords: river flow, precipitation, climatic factors, basin, regime features. 

 

Introduction. The world‘s water resources are undergoing significant 

changes and impacts due to climate changes and human related activities (7, 8). 

Population growth and economic development are leading to growing demand 

and conflicts for clean water resources (3). In order to asses long-term flow 

reductions, it is necessary to look at the data based on in-sity obervations.  

In the modern world, the problems caused by changes in the hydrological 

regime of water resources and water bodies are one of the main factors 

influencing economic development. The steady growth of the world‘s population 

is leading to a growing demand for water resources, which requires their more 

efficient and long-term rational use. In this context, there is a need for accurate 

knowledge of the current state of water resources and future trends.  

Current processes in the Earth‘s atmosphere and the continuous pollution 

of the atmosphere with greenhouse gases affect global climate change, which in 

turn affects the water balance and flow regime of both the world‘s oceans and 

seas and rivers. As a result, the movement of water in nature, as well as changes 

in large and small water cycles are observed. Numerous studies confirm that 

there are significant changes in the annual flow of rivers and their annual 

distribution in different parts of the world. 

Instrumental observations made in Azerbaijan over the last 100 years 

suggest that there are long-term climate changes in Azerbaijan, as in the rest of 

the world (6). 

The main purpose of this article is to study the long-term fluctuations of 

the flow of the Greater Caucasus rivers on the basis of longer observations. 

Materials. The Gudyalchay begins at an altitude of 3000 m on the 

southern slope of the Greater Caucasus, 1 km south of Tufan Mountain. The 

upper stream is called Khinalikhchay until the Akhchay flows. The river below 

Guba is divided into two branches: the right tributary Gudyalchay, the left 

tributary Kimilchay, reunited in the lower reaches. The Gudyalchay flows into 

the Caspian near the village of Nizavaya. The length of Gudyalchay is 108 km, 

the area of the basin is 799 km². Gudyalchay has 3 right and 4 left branches. 

The main part of the flow is formed by snow water: 50% is snow, 32% is 

groundwater and 18% is rainwater. Due to snow water, large floods occur in the 
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river in April-July. During this period, 60-75% of the annual flow passes. The 

average annual water consumption is 6.85 cubic meters per second. 26% of the 

annual flow passes in spring, 41% in summer, 21% in autumn and 12% in winter 

(5). 

The average width of the river is 7.4 km, the average height of the basin is 

1820 m. The highest peaks in the watershed are Tufan peak (4250 m) and 

Gizilgaya (3739 m). There are 144 forest cover of 99 km² in the basin. The 

average slope of the river is 28 ‰, the density of the river network is 0.62 km / 

km². 

Gudyalchay has the largest annual flow of rivers flowing from the north-

eastern slope of the Greater Caucasus. Gudyalchay is a spring-summer river. 

There are four hydrometric points on the Gudyalchay river, and on the basis of 

the data of these points the regime features of the river are analyzed. Based on 

the observational data, the average multi-year onset, end dates, and duration 

were calculated. 

The lower reaches of the Gudyalchay are widely used for irrigation. In 

addition, part of the water is discharged into the Samur-Absheron canal. A 

hydroelectric power station was built on the river near the city of Guba (4). 

Goychay originates from the western slope of Kovdag in the Lahij 

mountain system. The mouth of the river is considered to be a spring rising from 

a rock at an altitude of 1980 m. The river flows into the Haftaran valley in the 

territory of Buynuz village. The Goychay river is delivered to Kura by artificial 

channel. The average width of the basin is 15.4 km, the average height is 538 m. 

The forest in the basin covers an area of 510 km². The average slope of the river 

is 17.2%, and the density of the river network is 0.48 km / km². Goychay has 10 

main tributaries longer than 5 km. Two of them are left and eight are right. 

The length of Goychay is 115 km, the area of the basin is 1770 km². The 

river flows in Gabala, Ismayilli, Goychay and Ujar districts. According to the 

water regime, Goychay is a spring-flooded and autumn-flooded river. In the 

Goychayin-Buynuz settlement, the drought begins on March 10 and ends on 

June 28, with an average duration of 140 days. Near the city of Goychay, 

gurusuluk begins on March 9, ends on June 30, and lasts for 128 days. The main 

food source in the upper reaches of the river is snow and rain water. In the lower 

reaches (near the city of Goychay), groundwater feeding accounts for 42% of the 

annual runoff and 58% for snow and rainwater. 

The average multi-year value of annual water consumption in Goychay-

Buynuz settlement was 8.72 m³/s, the coefficient of variation was 0.22, and the 

largest water consumption was calculated on July 7, 1963 at 489 m³/s. The 

maximum water consumption was calculated according to the flood trace. The 

cost of water consumption has been re-examined and the hydrological properties 

of the main release 9 vol. 4 release (1971-1975) 360 m³/s, the maximum water 

consumption in the last water cadastre of 1957, is accepted and is 128 m³/s. On 

July 7, 1963, the maximum water consumption in the observation years at the 

water metering station near the city of Goychay in Goychay was 424 m³/s. The 

lowest water consumption was 0.63 m³/s from October 3 to November 12, 1952. 

The average long-term water consumption of Akhokhchay was 1.52 m³/s, the 

largest water consumption was 164 m³/s on August 27, 1963, and the smallest 
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water consumption was 0.10 m³/s from June 27 to July 2, 1971.  The flooding in 

Akhokhchay begins on March 4 and ends on July 10. Lasts 128 days. The 

Sankerchay branch of Goychay is located in a high mountain. The area of the 

basin is 146 km². 100 m above its mouth there is a water metering point where 

the river meets. The average water consumption of Sankerchay was 3.5 m³/s, the 

largest water consumption was 66.7 m³/s on May 16, 1982, and the minimum 

water consumption was 0.50 m³/s from January 13 to February 24, 1967. 

The flow of dependent inputs was observed at three measurement points. 

In Goychay the average consumption of perennials was 44 kg/s, ie 1.4 million 

tons/year, the average perennial turbidity rate was 3400 g/m³, and the largest on 

August 3, 1950 was 99000 g/m³. Measurements were carried out in the trench in 

a short period of time and on August 27, 1980, the turbidity rate of 200 kg/s was 

26,000 g/m³. Average consumption in Akhokhchay was 9.4 kg/s, ie 300 

thousand tons/year, average turbidity rate was 5600 g/ m³ (35 kg/ m³). In the 

upper reaches of the Goychay, the average water temperature in Akhokhchay 

was 2.2° C in January, 16.8° C in July, and the highest temperature was 25.8° C 

on July 4, 1988. In the lower reaches of the Goychay, the average January 

temperature was 4.6° C, August 25.1° C, and the highest temperature on July 24, 

1955, was 30.7° C. The ice event occurs mainly in the form of coastal ice and 

lasts 5-10 days. In the years of severe winters, the surface of the river in the 

Haftaran valley and the Shirvan plain is frozen for a short time (4). 

Methods. The problem of scientific validation of climate change and the 

numerical assessment of other parameters related to climate change, including 

trends in water resources and river flows, has long been the subject of discussion 

among researchers. Thus, the identification of the components required to 

develop models based on complex and deterministic methods to assess the 

impact of climate change on river flow and water resources has created a number 

of difficulties. Although some researchers consider it sufficient to study 

temperature, precipitation, and evaporation, which are the main climatic 

elements, other researchers have proposed modeling all the processes associated 

with atmospheric processes. Currently, the methods available to study the impact 

of climate change on river flow are conventionally divided into two groups: 

1. Deterministic methods 

2. Statistical methods 

In addition to the methods mentioned above, there are methods based on a 

mixture of these two methods, which involve the application of both 

deterministic and statistical methods. 

Statistical methods. The assessment of climate change according to 

statistical methods is based on the logic that precipitation, temperature and 

evaporation are the main climatic factors, and the study of the trends of change 

of these climatic factors over many periods allows the flow to change over many 

years. The existing statistical methods are mainly based on the analysis of the 

ups and downs of the flow and current-generating factors over a long period of 

time. These methods provide a basis for determining the changing trends of the 

flow by determining the main directions of flow trends in rivers with a natural 

regime. In some cases, based on precipitation → flow models, it is also possible 

to study the main flow changes as a result of estimating the main changes in the 
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relationship between these two elements. In addition, a number of researchers 

have used quantitative correlation between flow and precipitation and 

temperature to quantify the flow variation based on possible precipitation and 

temperature changes. 

In general, basic estimates based on statistical methods involve the 

application of the following dependencies: 

)(TfY            (1) 

)(XfY            (2) 

),( tXfY            (3) 

),( ZXfY            (4) 

)( ZXfY           (5) 

Here, Y - river flow; T -unit of time (years in case of consideration); X -

atmospheric precipitation falling into the river basin; Z -total evaporation in the 

river basin; t - is the air temperature in the river basin. 

Based on the above relationships, it is possible to determine the impact of 

climate change on both monthly, seasonal and annual flows. 

Deterministic methods. The existing deterministic methods for assessing 

climate change have been developed mainly by the world‘s leading institutions 

and are mainly based on modeling the great water cycle in the direction of the 

ocean → atmosphere → land → ocean. 

One of the most widely used of these methods is the GISS model. The 

main purpose of the GISS model is to predict atmospheric and climate change in 

the 21st century. This model uses global climate data, terrestrial and ocean 

processes, as well as combined data from satellite data. The study of climate 

fluctuations on Earth in the past allows us to make additional clarifications. The 

main disadvantage of this model is that its application at the regional level leads 

to weak and often unrealistic results. The main reason for this shortcoming is 

that it is very difficult to model climate processes on a global scale, and in most 

cases it is not possible to find the necessary information about all the quantities 

included in the global climate equations, which leads to certain errors (2).  

GFDL was developed by the US organization NOAA. The main purpose 

of this model is to expand the existing knowledge about the physical processes 

in the ocean and atmosphere by studying them. It is possible to model these 

processes mathematically, and the studied processes can be simulated on a 

computer. The main drawback of the model is that many errors can be made 

when modeling ocean and atmospheric processes due to insufficient information 

(1). 

     Specifically, GFDL studies include: 

• Regional and global weather forecast 

• Exploring the structure, variability, stability, sensitivity and predictability 

of the global and regional climate 

• Study of spatial and temporal changes, structure, stability and sensitivity 

of ocean processes 

• Study the integration and interaction of atmospheric and ocean processes 

The AGCM (Atmosphere General Circulation Model) method is very 

similar to the weather forecast model and is the result of modeling local and 
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global processes between the Earth‘s surface and the atmosphere. When 

applying this method, mainly air and ocean surface temperature, ocean ice cover 

and other meteorological elements are used. However, as mentioned above, this 

model is similar to the weather forecast model and generally gives good results 

for the short term, which makes it difficult to use it for the long term. At the 

same time, AGCM is a very convenient method for understanding the processes 

taking place in the atmosphere. 

Many determinist methods allow us to assess climate variability on a 

regional scale and their impact on surface water. At the same time, the impact of 

regional differences will be assessed. For example, the impact of relief, mainly 

mountains, cannot be taken into account in global models, and these effects can 

be taken into account through regional models. Therefore, in some cases, the 

application of regional-scale models provides a better opportunity to assess 

climate change and their impact on surface water. However, there are many 

shortcomings in the application of regional models. First of all, it should be 

noted that regional models allow the assessment of climate change in relatively 

limited areas (eg, 20 km²) and for short periods (less than 20 years). Given that it 

is both inefficient and impossible to assess the changing trends of water 

resources for such areas, it is understandable how useful the application of 

regional models can be. 

In order to detect long-term changes in flows of the examined streams, 

monthly and yearly times series that cover the periods of the 1961-1990 and 

1991-2015 has been used. These time series were normilised and plotted aganist 

years. We choose one month from each season. Find the average price for the 

selected month over the years. We divide the monthly water consumption of the 

river for a year by that average price. This gives us the value of the normalized 

range (Figure 1, Figure 2). 

The Result. The assessment of the impact of climate change on 

Azerbaijan‘s water resources was conducted for the first time by R.N 

Mahmudov. For this purpose, the author analyzed the fluctuations of the 

perennial and annual time series of rivers located in different physical and 

geographical conditions and having different hydrological characteristics (6). It 

was found that the winter currents of the Gudyalchay increase, while the spring, 

summer, rainy and flood periods decrease (Table 1). 

The relationship between the winter water consumption of these rivers and 

the water consumption of spring flows shows that the increase in winter flows 

has a negative impact on the growth of spring flows against the background of a 

decrease in annual flow. This can be explained primarily by changes in the 

annual distribution of the decision process. Thus, as a result of rising 

temperatures, the intensity of the solution increases in winter, which leads to an 

increase in flow during that period. For example, the table shows that the winter 

flow in Gudyalchay-Kupchal settlement in 1987-1995 was 0.25 m
3
 / s compared 

to 1963-1986. In the remaining seasons and, ultimately, in annual prices, there is 

a decrease in the flow in that area. 
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Stream by 

seasons, 

m
3
/s 

   Observation periods     ±∆ 

1963-1995 1963-1986 1987-1995 m
3
/s 10

6
m

3
 

 Qudyalchay-Kupchal   

Spring 2.97 2.89 3.17 +0.28 +8.82 

Summer 7.04 71.8 6.67 -0.51 -1.61 

Autumn 11.1 11.2 10.5 -0.30 -2.84 

Winter 4.80 4.73 4.98 +0.25 +7.88 

Year 6.51 6.49 6.33 -0.16 -5.04 

 

Table 1. Comparison of average seasonal water consumption over many 

years (Mahmudov, 1998) 

 

 
Figure 1 Normalized order of Goychay river for 1961-1990. 

 

 
Figure 2 Normalized order of Goychay river for 1991-2015. 

The analysis of the impact of climatic factors on the flow in the territory of 

Azerbaijan shows that the river flow is also unevenly distributed due to the 

uneven distribution of precipitation in the area. There are three ways to 

determine the average water consumption or flow rate: 
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a) The hydrometric network in the river basin is dense and the observation 

period is long. In this case, the flow quantities are calculated on the basis of 

direct hydrometric data; 

b) Observational data are insufficient. In this case, the method of hydrological 

similarity or the relationship of the components of the factors affecting the flow 

is used. 

c) Hydrometric data are incomplete. In this case, regional connections, 

hydrological similarity method, flow maps are used. 

Flow rate is the value of the average multiplicity of annual flow quantities 

(water consumption, flow modulus, flow layer, etc.) in the constant conditions of 

the geographical landscape. The annual flow rate is a stable hydroclimatic 

feature of the basin. Flow rates may change due to climate fluctuations and 

anthropogenic factors. The flow rate is the result of a complex interaction of 

elements of the geographical landscape. 

The main factor in the annual flow rate of rivers is the climatic conditions 

when fed by stable groundwater. Basin surface factors in the formation of river 

flow, ie relief, geological structure, soil and vegetation, size and shape of the 

basin, swampiness, degree of glaciation. The flow rate is a function of 

precipitation and evaporation. Surface factors affect the flow not directly 

through precipitation and evaporation. 

Finally, the article identifies the fluctuations of river flow in the studied 

areas and studies the patterns of their change under the influence of climatic 

factors.  
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XÜLASƏ 

ÇĠÇƏK ĠMANOVA 

BÖYÜK QAFQAZ ÇAYLRININ AXIMININ ÇOX ĠLLĠK TƏRƏDDÜTLƏRĠ VƏ 

ONLARIN ĠQLĠM AMĠLLƏRĠNĠN TƏSĠRĠ ALTINDA DƏYĠġMƏSĠ (QUDYALÇAY VƏ 

GÖYÇAY TĠMSALINDA) 

Məqalədə Böyük Qafqazın Qudyalçay və Göyçay çaylarının timsalında çay axınının 

uzunmüddətli tərəddütləri tədqiq edilmiş və onların iqlim amillərinin təsiri altında dəyişmə 

http://pubs.giss.nasa.gov/abstracts/2007/DelGenio_etal_2.html
http://pubs.giss.nasa.gov/abstracts/2007/DelGenio_etal_2.html
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prosesləri ətraflı öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, təhlil edilən çayların axınlarının zaman 

sıralarında mənfi tendensiyalar mövcuddur. 

Açar sözlər: çay axını, yağıntılar, iqlim amilləri, hövzə, rejim xüsusiyyətləri. 

 

РЕЗЮМЕ 

ЧИЧЕК ИМАНОВА 

МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ СТОКА РЕК БОЛЬШОГО КАВКАЗА И ИХ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ГУДЯЛЧАЯ И ГЕЙЧАЯ) 

В статье рассматриваются многолетние колебания речного стока на примере рек 

Гудялчай и Гейчай Большого Кавказа и подробно исследуются процессы их изменения 

под влиянием климатических факторов. Установлено, что во времени наблюдаются 

отрицательные тенденции стока анализируемых рек. 

Ключевые слова: речной сток, осадки, климатические факторы, бассейн, 

режимные особенности. 
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MUĞAN DÜZÜNDƏ AQROEKOSĠSTEMLƏRĠN FORMALAġMASININ GEOLOJĠ-

GEOMORFOLOJĠ ƏSASLARI 

 

Məqalə Muğan düzündə aqroekosistemlərin formalaĢmasının geoloji-geomorfoloji 

əsaslarının tədqiqinə əsaslanmıĢdır. Tədqiqat müxtəlif elmi mənbələrdən toplanmıĢ məlumatların 

ümumiləĢdirilməsi ilə yanaĢı, peyk təsvirlərinin analizinin nəticələrinin ərazinin faktiki vəziyyəti 

ilə müqayisəsi istiqamətində aparılmıĢdır. Tədqiqat iĢində ərazinin müxtəlif kartoqrafik xəritələri 

tərtib olunmuĢ, qiymətləndirilmiĢdir. 

Açar sözlər: aqrolandĢaft, ekosistem, morfometrik göstəricilər, məsafədən zondlama, 

peyk təsvirlərinin analizi 

 

        Muğan düzü mənşəyinə görə allüvial, allüvial-dəniz, dellüvial-prolüvial 

düzənliklərdən ibarətdir. Düzənliyin şimal-qərb və cənub hissələri bir qədər 

yüksəkdir.  Şimal-qərbdə Kür və Araz çaylarının böyük akkumulyativ yataq 

boyu bəndləri geniş sahə tutur. Cənubda isə maili dellüvial -prolüvial 

düzənliklərdir. Muğan düzü əsasən dördüncü dövrün ikinci yarısında (cənub 

hissə) və axırında (qalan ərazi) Xəzər dənizinin geri çəkilməsi ilə yanaşı, Araz 

və Kür çaylarının öz deltalarını və ümumi akkumulyasiyası sahələrini şərqə tərəf 

irəlilətməsi nəticəsində yaranmışdır (9). 

        Araz çayının və eləcə də Kürün tez-tez öz yatağını dərinləşdirməsi 

nəticəsində Muğan düzünün morfologiyası xeyli mürəkkəbləşmişdir. Relyefin 

əsas formaları qədim və köhnə çay yataqlarından, yataq boyu bəndlər və 

tirələrdən, bəndlər arası çala və çökəklərdən, qədim delta düzənliklərindən, 

cənubda isə Bolqarçayın gətirmə konusundan və maili delüvial-prolüvial 

düzənliklərdən ibarətdir. Ərazidə çox sıx yerləşmiş böyük kanallar, suvarma 

şəbəkəsi və kollektorlar xüsusi qeyd edilməlidir. 

Düzənliyin cənub-şərq hissəsinin formalaşmasında üst Xvalın və Yeni 

Xəzər dövrünün dəniz akkumulyasiyası mühüm rol oynamışdır. Tədqiqat 

ərazisinin hündürlük xəritəsinin təhlili nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 

tədqiqat ərazisinin hündürlüklər -41 m və 100 m arasında tərədüd edir (Şəkil 

1.1.). Düzənliyin səthi hamardır və parçalanmamışdır, yalnız bəzi yerlərdə dibi 

hamar və dayaz olan çökəkliklərlə (Mahmudçala, Ağçala və b.) mürəkkəbləşir. 

Əvvəllər bu ərazilər dayaz dəniz şəraitində göllərlə örtülü olmuşdur (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.1. Müğan düzünün mütləq  hündürlüklər üzrə paylanması 

mailto:Letafet.meherremli@gmail.com
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCz%C9%99nlik_(co%C4%9Frafiya)
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nub
https://az.wikipedia.org/wiki/Xval%C4%B1nsk
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCz%C9%99nlik_(co%C4%9Frafiya)
https://az.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Yalavac
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9F%C3%A7ala_da%C4%9F%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Frazi
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         Muğan düzü Kür-Araz ovalığının bir hissəsidir. Şimal-qərbdə Araz 

çayı vasitəsilə Mil düzündən, Kür çayı vasitəsilə Şirvan düzündən ayrılır. 

Cənubda və cənub-şərqdə Lənkəran ovalığına və Salyan düzünə qovuşur. 

Tarixən Araz çayı Muğan düzündən axaraq bilavasitə Xəzər dənizinə tökülürdü. 

1896-cı ildə Araz öz sağ sahilini yuyub Muğan düzünün bir hissəsini basmışdır. 

Yalnız 1916-cı ildə bu yuyulmanın qarşısı alınmış, Araz öz yatağına 

qaytarılmışdır. Düzənlikdəki, bir çox göl və bataqlıq da (Ağçala, Mahmudçala 

və digərləri) həmin daşqın zamanı əmələ gəlmişdir(14). 

        Muğan düzünün cənub-qərb hissəsi Muğanın şimal-şərq hissəsindən daha 

qədimdir və Arazın akkumulyativ fəaliyyəti nəticəsində formalaşmışdır. 

Düzənliyin daha qədim hissəsində Arazın böyük sualtı deltalarından birinə rast 

gəlinir. Qədim allüvial qumların intensiv toplanmasının baş verdiyi bu qədim 

delta daxilində indi silsilələr və təpəli qumlar şəklində sabit eol relyef formaları 

mövcuddur. 

         Muğan düzünün şimal-qərb hissəsində submeridional istiqamətdə sahəsi 

təxminən 320 km
2
 olan Hacı Elçi şoran çökəkliyi yerləşir (1). Onun formalaş-

ması daha intensiv müasir enmə, düzün bu hissəsində Bolqarçayın deltasının 

Muğanın içərilərinə daha çox daxil olması ilə əlaqədardır. Müasir dövrdə qışda 

və yazda şoranlığın yerində efemer dayaz göl əmələ gəlir, yay vaxtı quruyur, 

hövzəsi deflyasiyaya uğrayır. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.2. Müğan düzünün xüsusi ilə də Hacı Elçi Ģoranlığının peyk 

təsvirinin faktiki görünütüsü ilə uyğunlaĢdırılması 

 

Düzənliyin cənub-şərq hissəsinin səthinin əmələ gəlməsində əsas rolu 

dəniz akkumulyasiyası oynamışdır. Burada düzənliyin səthi düz və bölünməmiş, 

bəzi yerlərdə isə onu daha əvvəl dayaz dəniz şəraitində laqonlar olan 

Mahmudçala, Axçala və s. düz dibli və dayaz çökəklikləri mürəkkəbləşdirir. 

Əvvəllər bu çökəklikləri göllər tuturdu. Hazırda ərazinin bir hissəsi şoranlıqların, 

şirin su mollyuskalarının qabıqlarının və qamış kollarının olması əsası ilə 

xarakterizə olunur.     

Hazırda bu çökəkliklərin mərkəzi hissəsində xeyli qurumuş və sahəsi 

azalmış duzlu Mahmudçala və Axçala gölləri yerləşir. Muğan düzünün şimal-

şərq hissəsi allüvial-delta genezisli dalğalı çökəklik relyefinə malikdir. Son 

Xvalın və Yeni Xəzər dövründə Kür və Arazın akkumulyasiya fəaliyyəti 

nəticəsində formalaşmışdır. Bu müddət ərzində bu çaylar tədricən şimal-şərq 

https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Mil_d%C3%BCz%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCr_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirvan_d%C3%BCz%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fan_d%C3%BCz%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/Bolqar%C3%A7ay
https://az.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fan
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istiqamətində indiki kanallara qədər miqrasiya etmişdir. Müasir relyefdə Kürün, 

Arazın qədim qollarının və onların kanallarının izləri yaxşı qorunub saxlanılıb 

və zəif daşqınlarla xarakterizə olunan ərazini tutur(9). 

Muğan düzündə aqroekosistemlərin formalaşmasında relyefin mütləq 

hündürlüyünün, yamacların ekspozisiyasının, süxurların litoloji tərkibinin və 

filtirasiya qabiliyyətinin müxtəlifliyinin, ekzogen geomorfoloji proseslərin, 

iqlimin təsiri böyükdür. Həmçinin ərazidə intensiv antropogen fəaliyyətin də 

müasir təbii landşaftların differensiasiyasında rolu vardır. Bu səbəbdən Muğan 

düzündə müxtəlif strukturlu landşaftlar əmələ gəlmişdir. 

          Ərazinin morfometrik xüsusiyyətlərinin landşaftların formalaşmasında və 

onların differensiasiyasında rolu olduqca böyükdür. Morfometrik göstəricilər 

landşaftların kəmiyyət göstəricisi olmaqla, həm də onların keyfiyyət 

xüsusiyyətlərinin də müəyyənləşdirilməsinə əsas verir. Morfometrik göstəricilər 

landşaftların ərazi yerləşməsini, arelaının böyüklüyünü, parçalanma 

xüsusiyyətlərini, meyilliyini, yamacların baxarlılığını və s. müəyyən etməyə 

imkan verir. 

          Aqrolandşaftların formalaşmasında və differensiasiyasında mühüm rolu 

olan morfometrik kəmiyyətlərdən biri də ərazinin üfüqi parçalanmasıdır. Üfüqi 

parçalanma dedikdə ayrılmış kvadratlar daxilində bütün quru dərələrin və su 

axarlarının ümumi uzunluğunun kvadrat sahəsinə olan nisbəti nəzərdə tutulur. 

Ərazinin üfüqi parçalanması Neyman düsturu ilə təyin olunmuşdur: A=L:S 

Burada A- üfüqi parçalanmanın sıxlığını, L- ümumi dərələrin uzunluğunu, S- 

sahəni göstərir.  

ġəkil 1.3. Muğan düzünün üfüqi və Ģaquli parçalanma xəritəsi 

 

Muğan düzünün morfometrik quruluşunun müxtəlif ölçü xüsusiyyətlərini 

şərtləndirən əsas faktorlardan biri ərazinin şaquli parçalanma dərəcəsinin 

müəyyənləşdirilməsidir. Ərazinin landşaft komplekslərinə relyefin şaquli 

parçalanmasının təsirini müəyyən etmək üçün 1 m2-lik kvadratlara ayrılmış 

şəbəkədən və aşağıdakı düsturdan istifadə olunmuşdur: ∆H=∆Hmax-∆Hmin 
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Burada ∆H – şaquli parçalanmanın dərinliyi, ∆Hmax - hər kvadrat daxilində 

reyefin  ən yüksək hipsometrik səviyyəsi, ∆Hmin – hər kvadrat daxilində 

relyefin ən aşağı hipsometrik  göstəricisidir. 

          Şəkil 1.3-dən görünür ki, tədqiqat ərazisinin şaquli parçalanma dərəcəsi 0-

10 m/km
2
 arasında dəyişir. Ərazinin şaquli parçalanma və mütləq hündürlük 

xəritəsinin (şəkil 1.1) birgə təhlilindən məlum olur ki, tədqiqat ərazisində şaquli 

parçalanmanın maksimal kəmiyyəti (9-10 m) ərazinin 50-100 m mütləq 

hündürlükləri arasında tərəddüd edir. Yəni, şaquli parçalanmanın ən yüksək 

kəmiyyəti ərazinin mütləq yüksəkliyinin maksimal olduğu ərazilərə uyğun gəlir.  

         Xəritələrin təhlilindən məlum olur ki, fəal tektonik hərəkətlər ərazinin 

müasir morfotektonik quruluşunu yaratmışdır ki, bu da landşaftların həm 

uzununa həm də eninə differensiasiyasına səbəb olmuşdur. Buradan aydın olur 

ki, ərazinin şaquli parçalanma dərinliyinin kəmiyyət göstəriciləri ilə landşaftları 

arasında sıx korelyasiya əlaqəsi mövcuddur. Muğan düzünün çox hissəsi dəniz 

səviyyəsindən aşağı olması şaquli parçalanmanın kəmiyyət göstəricilərinin 

tədqiqat ərazisində yüksək qiymətlər almamasına səbəb olmuşdur. Bu isə 

ərazinin landşaft strukturunda özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə xarakterizə 

olunur. 

Tədqiqat ərazisinin üfüqi parçalanma sıxlığı xəritə-sxemində (şəkil 1.3) 

kəmiyyət göstəriciləri 0,5-5,9 km/km
2
  arasında dəyişir. Xəritənin təhlilindən 

aydın olur ki, ərazidə üfüqi parçalanma sıxlığı ( 3,5-5,9 km/km
2
) daha çox 

çayların, kanal və kollektorların keçdiyi ərazilərə təsadüf edir. Bu isə ərazidə 

müxtəlif strukturlu landşaft tiplərinin formalaşmasına və onların 

differensiasiyasına çox böyük təsir göstərir.  

          Muğan erkən süni suvarma sisteminin yarandığı bölgələrdən biridir. 

E.ə.III-II minilliklərdə burada yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və 

maldarlıq olub. Araz və Kür çaylarının bu ərazidən keçməsi əkinçiliyin inkişafı 

üçün təbii imkan yaradır. Bu çaylardan çəkilən arxların köməyi ilə süni suvarma 

sistemləri yaradılıb. Muğan ərazisində yerləşən Govurarxın təxminən 5 min illik 

tarixi var. Suvarma əkinçiliyinin əsas arxlarından olan Govurarxın izləri bu gün 

də Muğanda qalmaqdadır. Burada qədim zamanlarda istifadə edilən arxların 

izləri ilə yanaşı arxlardan bəziləri təmir edilmiş, yeni arx və kanallar da 

çəkilmişdir(13). 

        Muğanın iqtisadiyyatında aqrolandşaftlar xüsusi yer tutur. Həm Muğan 

düzünün torpağının məhsuldarlığı, həm də bölgədən Azərbaycanın nəhəng 

çayları olan Araz və Kürün keçməsi aqrolandşaftların inkişafı üçün böyük imkan 

yaradıb. Hazırda Baş Mil-Muğan kollektoru burada kənd təsərrüfatının inkişaf 

etdirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Uzunluğu 141 kilometr olan və 

tikintisinə 1985-ci ildən başlanılıb, 1992-ci ilin əvvəlində istifadəyə verilən Baş 

Mil-Muğan kollektoru ilə Muğan zonasında meliorasiya işi genişlənərək, ərazidə 

qrunt sularının səviyyəsinin norma daxilində saxlanılması təmin edilib. 280 min 

hektar əraziyə xidmət edən bu kollektoru Azərbaycanda dünya standartlarına 

cavab verən ən böyük meliorasiya obyekti kimi fəaliyyət göstərir(13). 

        Aqroekosistemlər eynilə təbii sistemlərə uyğun olaraq həm əlaqəli olur 

,həm də fiziki, kimyəvi, bioloji ünsürlərdən ibarətdir və onların bir-birilə 

funkisonal əlaqəsi rast gəlinən ayrı-ayrı ünsürlər qrupu kimi sistem əmələ 

gətirirlər. 
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         Təbii ekosistemlər özünütənzimləmə qabiliyyətini təkamül prosesində 

qazanmışlar. Təbii ekosistemlərin aqroekosistemlərə transformasiyası prosesində 

təbii mübadilə və energetik informasiya əlaqələri müəyyən qədər dəyişir. Həmin 

dəyişilmələr yol verilən həddən çıxarsa, bu vaxt landşaftlar özünübərpa 

qabiliyyətini itirir və deqradasiyaya uğrayır. Hazırda müasir aqrolandşaft 

dəyişilmiş təbii-ərazi kompleksi olmayıb, həm də çoxkomponentli təbii-

təsərrüfat genezisi, fitosenotik görünüşü və ekoloji vəziyyəti ilə fərqlənir. Müasir 

aqrolandşaftlar əsasən təsərrüfat fəaliyyəti ilə seçilməsinə baxmayaraq, həm 

doğal və həm də insan fəaliyyətinin sahə və təşkilati yaxınlığından da asılıdır. 

         Aqroekolandşaftın xarakteristikasına ərazinin geoloji və geomorfoloji 

xüsusiyyətləri, relyef və torpaq müxtəlifliyi, aqroiqlim şəraiti, su həcmi, florası 

və heyvanat aləmi haqqında məlumatlar daxil edilməlidir. 

         Aqroekosistem müəyyən texnoloji və sosial faktorların təsiri altında 

dəyişən təbii sistemdir və onun yaradılması iqtisadi baxımdan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının davamlı istehsalını təmin etməkdir. Bu zaman iqtisadi maraqların 

ekoloji tələbatlarla harmonik birləşməsi lazımdır. Mahiyyətcə, kənd 

təsərrüfatının idarə olunması aqroekosistemlərin idarə olunmasına bənzəyir. 

İstənilən aqroekosistemdə əsas təşkilati başlanğıc istehsal və istehlak arasında 

qarşılıqlı əlaqədir. Daxili tənzimləyici mexanizmlər aqroekosistemlərdə də təbii 

sistemlərdə olduğu kimidir(8,10). 

         Aqrar tipli antropogen faktorlar ekosistemi aqroekosistemə, yəni kənd 

təsərrüfatı ekosisteminə transformasiya edir. Aqroekosistemin funksiyalaşması 

daimi antropogen təsirlərin onun elementlərinə təsirinin intensivliyindən və 

müddətindən asılı olaraq dəyişir. Buna görə də aqroekosistemlərdə təbii və 

antropogen təzyiqlərə qarşı komponentlərin dözümlülük səviyyəsini və 

adaptasiya mexanizmini nəzərə almaq lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛАТАФАТ МАГЕРРАМЛИ 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АГРОЭКОСИСТЕМ МУГАНСКОЙ РАВНИНЫ 

Статья основана на изучении геолого-геоморфологических основ формирования 

агроэкосистем Муганской равнины. Исследование проводилось с целью обобщения 

данных, собранных из различных научных источников, а также для сравнения результатов 

анализа спутниковых снимков с реальной ситуацией в районе. В исследовательской 

работе были составлены и оценены различные картографические карты местности. 

Ключевые слова: агроландшафт, экосистема, морфометрические показатели, 

дистанционное зондирование, анализ космических снимков. 

 

SUMMARY 

LATAFAT MAHARRAMLI 

GEOLOGICAL-GEOMORPHOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF 

AGROECOSYSTEMS IN THE MUGHAN PLAIN 

        Resume: The article is based on the study of geological geomorphological bases of 

formation of agroecosystems in Mugan plain. The research was conducted in order to summarize 

the data collected from various scientific sources, as well as to compare the results of the 

analysis of satellite images with the actual situation in the area. Various cartographic maps of the 

area were compiled and evaluated in the research work. 

        Keywords: agro-landscape, ecosystem, morphometric indicators, remote sensing, analysis 

of satellite images. 

 

         

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 
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DAĞ-ÇƏMƏN LANDġAFTLARININ KOSMOLANDġAFT ÜSULLARLA QĠYMƏTLƏN

DĠRILMƏSĠ (KĠÇĠK QAFQAZIN ġĠMAL-ġƏRQ YAMACI TĠMSALINDA) 

 

Apardığımız hesablamalara görə Kiçik Qafqazın ġimal-ġərq yamacının  hamarlanmıĢ az 

meyilli alçaq və orta dağlığında formalaĢan çöl,meĢə-çöl,meĢə altından çıxmıĢ kollu-çəmən 

landĢaftlarında antropogenləĢmə əmsalı 0.5-0.9-a çatır.Yüksək dağ çəmənlərində landĢaftların 

antropogenleĢməsi 0,4-0,5-dən çox olmasa da, intensiv yüklənmə landĢaft vahidlərində ciddi 

pozulmaların,ekoloji cəhətdən yüksək gərginliyə malik ərazi vahidlərinin yaranmasına səbəb 

olur.Kosmik Ģəkillərin təhlili ilə  Kiçik Qafqazın  alçaq, orta və yüksək  dağlığının müasir 

landĢaftlarının paylanma qanunauyğunluqlarnnın  təhlili  göstərir  ki, antropogen yüklərin daha 

çox olduğu alçaq dağlıqda təbii landĢaftlar əsaslı transformasiyaya məruz qalmıĢ, orta dağlıqda 

meĢə landĢaftları çəmənləĢsədə, onların aĢağı sərhədləri 100-200m yuxarı qalxmıĢ,yuxarı 

sərhədləri isə regiondan asılı olaraq 100-150m-dən 200-300m-ə qədər aĢağı enmiĢdir .Mütləq 

yüksəklik artdıqca  ekogeomorfoloji gərginlikdə artaraq,landĢaftların xırda morfoloji fərdi 

vahidlərə ayrılmasına zəmin yaratmıĢdır. 

Açar sözlər: landĢaft, kosmik Ģəkillər, deĢifirləmə, indiqasiya, transformasiya, 

diferensiasiya 

 

GiriĢ. 

Məqalədə dağ-çəmən landşaftlarının formalaşması və inkişafını təmin 

edən amillərin təhlili aparılır.Tədqiqat regionu kimi seçilən Kiçik Qafqazın 

şimal-şərq yamaclarının yüksək və orta dağlığında formalaşan dağ--çəmənləri və 

çəmən-kolluqları təbii landşaftlarının kosmik şəkillərdən alınan informasiyalar 

əsasında təhlili verilir.Çoxsaylı ədəbiyyat və fond materiallarının təhlili əsasında 

yüksək dağ-çəmənlərinin morfogenetik xüsusiyyətləri,regional diferensasiyası, 

onların antropogen yüklərin həcmindən asılı olaraq dəyişilməsi,yeni əlamətlər 

qazanması və s.təhlil edilir.Müəyyən edilmişdir ki,regionun yüksək dağ-

çəmənlərini 80%-dən çoxu 1800-3200 metr yüksəkliyə malik ərazilərdə 

formalaşmışdır.Dağ-çəmənlərinin böyük bir qismi təkrar törəmə mənşəli olaraq 

meşələrin qırıldığı orta dağlıq ərazilərində də yaranmışdır.Dağ-çəmənlərini 

antropogen təsirlər nəticəsində dəyişilməsinə görə 4 qrupa ayırmışıq: 

Praktiki olaraq dəyişilməyən; zəif dəyişilmiş;orta dərəcədə dəyişilmiş; 

əsaslı transformasiya olunmuş lanşaft qrupları. Məqalədə hər bir qrupun 

landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri, mənimsənilməsi, dəyişilməsi və s. ayrı-ayrılıqda 

səciyyələndirilir. 

Problemin aktuallığı.  Dağ-çəmən landşaft kompekslərinin ekocoğrafi 

xüsusiyyətlərinin, morfoloji gərginlikdən aslı olaraq transformasiyasının,bu 

proseslərin törətdiyi neqativ nəticələrinin müxtəlif aspektlərinin tədqiqi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Dağ-çəmənləri XX əsrin 60-80-cı illərindən başlayaraq  

B.Ə.Budaqov, M.A.Müseyibov, E.K.Əlizadə, A.A.Mikayılov, Y.Ə.Qəribov, 

M.C.İsmayılov, M.İ.Yunusov, E.Ş.Məmmədbəyov, İ.Y.Kuciskaya və s. müəllif-

lər məşğul olmuşlar.  
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Yerinə yetirilən elmi işdə göstərilən müəlliflərin tədqiqat işləri təhlil 

edilmiş, Kiçik Qafqazın dağ-çəmən landşaftlarının ekoloji gərginlikdən asılı 

olaraq transformasiyası, diferensasiya xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

Bu problemin dağlıq regionlarda akuallığı daha böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Çünki burada daha kiçik məkanda və şaquli diopazonda landşaftlar çox 

pozulur və ekoloji gərgin rayonlar yaranır. Tədqiqat monitorinqi kimi seçilən 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq  zonasının yüksək dağ-çəmən landşaft kompleksləri 

morfometrik gərginliyin daha çox təzahür etdiyi regiondur. Məqalədə Kiçik 

Qafqazın şimal-şərq zonasında dağ-çəmən landşaftlarda morfometrik gərginliyin 

qiymətləndirilməsi əsasında landşaft-ekoloji qruplaşması aparılmışdır. 

Tədqiqat metodikası işin yerinə yetirilməsində kompleks fiziki-coğrafi 

tədqiqat üsullarından, o cümlədən sistemli  landşaft tədqiqatları metodlarından, 

müşahidələrdən, sahəvi çöl tədqiqatlardan, dioqnostik yanaşma üsullarından, 

ekoloji monitorinq qiymətləndirmə üsullarından və ən yeni metodlardan olan 

morfometrik gərginliyin landşaft ekoloji qiymətləndirilməsində istifadə 

edilmişdir. 

Eyni zamanda tədqiqat işində GİS- texnologiyasının tətbiq edilməsi ilə 

kosmik şəkillərin deşifirlənməsi əsasında ekoloji gərgin rayonların 

müəyyənləşdirilməsi və xəritələşdirilməsi işi də yerinə yetirilmişdir. 

ĠĢin əsas hissəsi.Hazırda Yer səthinin ayrı-ayrı regionlarının məsafədən 

distant üsullarla  zondlaşdırılması – müasir landşaftşünaslığın  nisbətən gənc 

sahəsidir. Müxtəlif miqyaslı  müasir kosmik şəkillərin yüksək etibarlılıq 

səviyyəsi və  informativliyi, məlumat yükü, landşaft vahidlərinin  strukturunu və 

inkişaf qanunauyğunluqlarını , landşaft kompleksləri arası  qarşılıqlı əlaqə və 

asılılıq mexanizmlərinin aşkar edilməsinə imkan verir.  

Kosmik informasiyalara aid mövcud fond və ədəbiyyat mənbələrinin 

təhlili göstərir ki, bütövlükdə müasir landşaftşünaslıqda hələ də, kosmolandşaft 

xəritələrinin tərtib edilməsi üçün  kosmik şəkillərin ümumi landşaft 

deşifrlənməsi metodları mükəmməl işlənib hazırlanmamışdır. Hazırda mövcud 

olan metodlar zəif dayanıqlılığa malik,  davamsız  yüksək dağ landşaftlarının 

sistemli tədqiqi üçün kifayət deyil. Buna görə də, hal-hazırda da dağlıq 

ərazilərinin geodinamik cəhətdən aktiv geosistemlərinin öyrənilməsi üçün 

kosmik şəkillərin landşaft deşifrlənməsi və müxtəlif məzmunlu xəritələrin 

hazırlanması üzrə müasir tələblərə  cavab verən  kompleks metodların işlənib 

hazırlanması çox böyük  aktuallığa malikdir. (10)  

Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan regionun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə 

müvafiq olaraq  kosmik şəkillərin və kompleks landşaft deşifrlənməsinin sintetik 

metodikasından və təhlil edilərək emal nəticəsində alınan materialların interpre-

tasiyasından istifadə etmişik. Uzun illər istifadə edilən kosmolanşaft metodların-

da, hazırkı vaxta qədər əsasən, olduqca böyük arealı əhatə edən və daha 

az parçalanan çoxsaylı landşaft vahidlərini əhatə edən düzənlik, dagətəyi, alçaq-

dağlıq landşaftlarının tədqiqi üçün işlənib hazırlanmışdır. Lakin yüksək dağlığın 

dağ-çəmən landşaftlarını kosmolandşaft üsulları ilə tədqiq edilməsi xüsusi 

tədqiqat obyekti olmamışdır. Ona  görə  də belə regionlarda əsas landşaft 

vahidlərinin deşifrlənməsi etalon göstəricilər əsasında  aşkar edilmişdir. Əlçat-

maz  yüksək dağlıq ərazilərdə landşaftların tədqiqatı digər yanaşma  üsulları və 

metodları  tələb edir. Belə ki, kəskin üfüqi  və şaquli diferensiasiya və relyefin 
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xırda fərdi vahidlərə bölünməsi landşaftların kiçik konturlarının sayını artırır və 

landşaftın daxili  strukturunu daha da mürəkkəbləşdirir.(8)  

Öz tədqiqatlarımızda  başlıca olaraq  ―Lansaft-7‖ orbital staniyasından 

alınan materialların təhlili ilə Kiçik Qafqazın yüksək dağ-çəmən landşaflarını 

təhlil etmişik.Bu tədqiqatlar əsasında irimiqyaslı landşaft xəritəsi tərtib etmişik. 

Orta və yüksək dağlığın dağ-çəmən kompleksi tədqiq olunan ərazidəki 

məhsuldar landşaftların əsas hissəsini əhatə edir. Müxtəlif dağ yamaclarında  

yaşıl rəngin fərqli çalarları ilə deşifirlənən bu komplekslər həm şaquli 

differensasiyasına, həm də mənimsənilmə xüsusiyyətlərinə görə bir birindən 

fərqlənir. Şəmkirçay dərəsi mürəkkəb strukturlu dağ-çəmən kompleksləri ilə 

seçilir. Müxtəlif pozulma dərəcəsi kosmik çəkildə aydın ğörünən  dağ -çəmənləri 

Yuxarı Çaykəndin cənub-şərqindən başlamış Qotrudağın (3048), Ağqayanın 

(3057), Buğdadağın (3101) şimal, şimal-şərq və şimal-qərb yamacları boyu 

1200-1800 m mütləq yüksəkliklərə qədər yayılır. Lakin Sarısu çay dərəsi 

boyunca alçaq boylu meşələr və meşə-kollu-çəmənlər 2400m-ə, Ağqaya çay 

dərəsində 2400-2600 m-ə, Göyyurd çay dərəsində isə 2300-2350 m-ə qədər 

qalxır. Bundan başqa Çobandağ, Qanlıdağ, Böyük Həsənnənə dağlarının şimal-

şərq yamaclarında da meşələr birqayda olaraq 2200-2300 m və daha artıq mütləq 

yüksəkliklərə qədər olan əraziləri əhatə edir.  

Şəbəkəli strukturlarla diqqəti cəlb edən  Şəmkircay sisteminə irili-xırdalı 

yüzdən artıq çay və quru dərə daxildir. Onların əksəriyyəti 1.5-3 km uzunluğa, 

kəskin parçalanmış dərin,dik, sıldırımlı  dərələrə malikdir. Əksər dik sıldırımlı, 

qayalı yamaclar çılpaqlığı ilə,digər meyilli,genişlənmiş  çay dərələri bütövlükdə 

vələs-fıstıq meşələri ilə örtülmüşdür. Şəmkirçayın sol sahilində meşə massivi 

daha geniş əraziləri tutur.Bəzən meşələr burada  3-4 km diapozonda, sağ 

sahilində isə dik dərələr müstəsna olmaqla1-2.5 km enə çatır. Çay dərələrinin 

geniş terraslaşmış, nisbətən hamar sahələri insanların çoxəsrlik təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq mövcud  meşə örtüyü ciddi dəyişikliyə məruz 

qalmışdır. Kosmik şəkillərdə ləkəli- səpələnən strukturlarla deşifirlənən həmin 

ərazilərin meşələri hələ keçən əsrdən başlayaraq məhv edilmişdir.Regionun  

bütün çay dərələrində meşələrin bütövlüyü təsərrüfat  təsirlərinin 

intensivliyindən asılı olaraq kəskin pozulmuşdur. Xüsusi ilə Gədəbəy, Ayıtala, 

Dəyəqarabulaq, Rüstəm Əliyev, Qalakənd və s. yaşayış məntəqələrinin cənub və 

cənub-şərq hissələrində meşə kompleksləri daha kəskin seyrəkləşmiş, dənəvər-

ləkəli, pozulmuş şəbəkəli strukturlarla deşifirlənən təkrar senozlarla, kolluqlarla 

əvəz olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Arısu və Qalakəndin cənubunda və 

cənub-şərqindəki meşələrdə qırılmış ağacların miqdarı insan əli dəyməyən 

mövcud ağaclardan çoxdur. Bizim hesablamalarımıza görə bəzi müşahidə 

meydançalarında bir hektar ərazidə qırılmış ağaclar (300-dən çox) mövcud 

toxunulmamış meşə əmələ gətirmə ağaclarından üç dəfə (110) artıqdır.Hal-

hazırda  bu ərazilərdə praktiki olaraq bütün meşələr insan təsirlərinə məruz 

qalaraq pozulmuş, əksər ağaclar qırılmış, yerinə təkrar ağaclar gəlmiş, yaşayış 

məntəqələrinə yaxın ərazilərdə isə meşə örtüyünün yerində  açıq yaşıl rəgi ilə 

şəkillərdə diddəti cəlb edən kolluqlar formalaşmışdır.  

Tədqiqat rayonunda Əsrikçay dərəsinin aşağı və yuxarı axınları yüksək 

mənimsənilmişdir. Xüsusi ilə Əsrik Çırdaxan kəndindən Pələkli, Şıxheybət 

kəndlərinə qədər olan ərazidə bütün dərə boyu hər iki yamacda əsasən tünd yaşıl 
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rənglə xırda səpələnən areallarda müxtəlif dayanıqlıq dərəcəsinə malik meşələr 

formalaşmışdır. Əsrikçayın sağ sahilində insanların intensiv təsiri nəticəsində 

meşələr daha çox azalmışdır və bu ərazidə olan meşəliklər  xeyli dəyişilmişdir. 

Ona görə də meşə massivi burada 1.0-2.5 km enə malikdir. Regionun məşhur 

Çınqıldağın şimal-qərb və cənub-şərq yamacları meşələrlə örtülüdür. Lakin bu 

dağın suayrıcı və ona yaxın hissələri meşə örtüyündən məhrumdur. Çınqıldağın 

hamarlanmış səthində keçmiş meşə massivinin yerində  Hacıhəsənli, Kirən, 

Quşçu, Sofular, Xatıncan, Qalaboyun kəndləri salınmışdır. Bu kəndlər ərazidə 

mövcud olan meşələrin dəyişdirilməsində böyük rol oynayır. Qeyd edilən 

kəndlərin hər biri meşə massivi içərisində yüz hektarlarla sahəni tutan iri 

talalarda yerləşir. Meşədən azad olmuş sahələrdən hazırda dəmyə taxıl əkinləri 

və biçənək kimi istifadə olunur. Hazırda Çınqıldağda meşəsizləşmiş ərazi 1050 

hektar sahəni tutur. Belə meşəsizləşmiş ərazilər ildən-ilə arealını genişləndirir. 

Əsrikçayın sol sahilində əlvərişli mühitə malik yamacında təbii bərpa güclü 

olduğu üçün meşələr daha yaxşı saxlanılmışdır. Burada 1600-1800 m mütləq 

yüksəkliyə malik nisbətən dik(40-45
o
) yamaclı dağ massivləri tamamilə 

meşələrlə örtülüdür. Dik yamaclarda qayalıq, daşlıqlardan ibarət relyef 

sahələrindən başqa digər ərazilər müxtəlif dərəcədə dəyişilmiş meşələrlə 

örtülüdür. Bu regionda kəskin dəyişilmiş meşələr bütün ərazinin təqribən 20%-ə 

yaxınını təşkil edir. 

Bu komplekslər tədqiq olunan ərazilərin dağətəyi alçaqdağlı hissəsində 

450-500 m-dən, 1000-1200 m-ə qədər olan mütləq yüksəkliklərdə geniş sahələri 

əhatə edir və yamacların ekspozisiyasından, relyefin xarakterindən, ekzogen 

proseslərin və antropogen təsirlərin intensivliyindən asılı olaraq onların yuxarı 

sərhəddi xüsusi ilə Gəncəçay, Zəyəmçay, Şəmkirçay, Qoşqarçay hövzələrində 

bəzən 1400-1500 m mütləq yüksəkliyə qalxır. Meşə landşaft komplekslərinin 

inkişaf etdiyi bu ərazilər qışı quru keçən mülayim isti iqlim ilə səciyyələnir. 

Əksər sahələrdə ümumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 120-1300 kkal/ sm
2
, 

günəşli saatların illik miqdarı 2000-2500, havanın orta illik temperature 13-9
o
 C, 

ən isti ayın temperaturu  25-19
o
 C, ən soyuq ayın orta temperaturu +1.5 və -1.5

o
, 

yağıntıların illik miqdarı 400-800 mm (bəzi yerlərdə 1000-1200 mm) arasında 

dəyişilir(4) . 

Dağ-çəmən landşaft tipi daxilində eroziya və denudasiya prosesləri əsas 

relyef əmələgətirici amillərdir. Burada havanın orta illik və orta aylıq 

temperaturları arasındakı kəskin  fərqlər, atmosfer yağıntılarının nisbətən çox 

olması eroziya prosesinin bütün il boyu intensiv getməsinə səbəb olur. Ərazinin 

Şəmkirçay, Qoşqarçay və Zəyəmçay hövzələrinin aşağı axınlarında mexaniki 

aşınmanın daha intensiv getməsi müxtəlif morfoloji landşaft vahidlərinin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Relyefin meyilliyi, yamacların ekspozisiyası, yerli 

eroziya bazisinin yüksəkliyindən asılı olaraq müasir geomorfoloji proseslər 

müxtəlif formada və intensivlikdə təzahür edir. Burada terrasların yaxşı inkişaf 

etdiyi dərin çay dərələri, düzəlmə səthləri, yarğanlar, qobular və s. relyef 

formaları əmələ gəlmişdir. 

Ərazidə 800-1200 m mütləq yüksəkliklər arasında başlıca olaraq  dağ-

qəhvəyi, karbonatlı- meşə, qonur dağ-meşə torpaqlarıformalaşmışdır. Dağətəyi 

yüksək maili düzənliklərdə alçaq yamaclarda şabalıdı, açıq-şabalıdı, meşə 

altında çıxmış qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır. Bu ərazi çəmənləşmənin daha 
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sürətlə getdiyi təkrar landşaftların cəmləndiyi rayondur. Gədəbəy, Şəmkir və 

Daşkəsən rayonlarının hündür, hamar yaylalarında meşə altından çıxmış  yerində 

məhsuldar qara torpaqlar üstünlük təşkil edir.  

Tədqiq olunan ərazinin əksər sahələrində meşə və kolluqların qırılması 

torpaq örtüyünün aridləşməsinə, onun üst qatlarının yuyulmasına, 

məhsuldarlığın xeyli aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Ərazinin meşə-kol, 

meşədən sonrakı çəmən kompleksləri ərazilərin antropogenləşmə 

xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən kəskin fərqlənirlər.  

Kürəkçayla Gəncəçay arasında yerləşən az meyilli, zəif parçalanmış hamar 

relyef səthlərinə malik komplekslər daha kəskin mənimsənilmişdir. Təbii 

landşaftları əsaslı dəyişilən  Gəncə  ilə Zurnabad kəndi arasında yerləşən, 900-

1000 m mütləq yüksəkliyə malik hamarlanmış plato Gəncəçay və Dəmirdik 

çayları vasitəsilə iki hissəyə ayrılmışdır. Burada meşə altından çıxmış qalın dağ 

qəhvəyi torpaqlarda humus qatının qalınlığı  15-20 sm, üst qatlarda humusun 

miqdarı isə 4-4.5%-ə bərabərdir(7). 

Tədqiqat regionunun alçaq və qismən orta dağlığınınZəyəmçay- Gəncəçay 

arasındakı Şəkərbəyli, Qaraarxac, Qoşqardağ, Qaflan-Qala, Bulaqdağ və Pant 

silsilələrinin şimal,şimal-şərq və cənub-şərq baxarlığına malik yamaclarında 

formalaşan təbii çöl,meşə-çöl,dağ-meşə,meşə-çəmən landşaftlarının hamsında 

antropogenləşmənin müxtəlif stadiyaları diqqəti cəlb edir.Belə ki, mütləq 

hündürlük artdıqca bütün landşaft tiplərində və yarımtiplərində meşələrin 

çəmənləşməsi və meşə kolluqları çevrilməsi prosesi daha böyük surətlə 

artır.Qaraarxac,Qoşqardağ və Qaflan-Qala dağlarında keçmiş meşələrin yerində 

meşə kolluqlar və meşə-çəmənliklər təbii landşaftların 50-60%-dən çoxunu 

tutur.Antropogenləşmənin qeyd edilən yüksək göstəricisi Kiçik Qafqazın bu 

ərazilərində əhalinin və yaşayış məskunlarının çox olması ilə bağlıdır. Belə ki, 

Gədəbəy, Şəmkir, Daşkəsən, Tovuz rayonunun göstərilən ərazilərində orta 

dağlıqda əhalinin sıxlığı Böyük Qafqazın və Naxçıvanın müvafiq 

yüksəkliklərində olduğundan 2,5-3 dəfə çoxdur. 
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РЕЗЮМЕ 

СААДАТ АББАСОВА  

ИССЛЕДОВАНИЕ  ГОРНО-ЛУГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ 

КОСМИЧЕСКИМИ    СЪЕМКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ВЫСОКОГОРЬЯ МАЛОГО 

КАВКАЗА) 

В статье анализируются горно-луговые и горно-кустарниковые ландшафты 

высокогорья Малого Кавказа космическими съемками.Подробно характеризуются 

освоение, антропогенизации  горно-луговых ландшафтов космическими материалами  

Ключевые слова: ландшафт, космические снимки, дешифрирование, индигация, 

трансформация, дифференциация 

 

SUMMARY 

SAADAT ABBASOVA  

STUDY OF MOUNTAIN-FOREST, MOUNTAIN-MEADOW AND MOUNTAIN-SHRUB 

LANDSCAPES OF THE LOW AND MODERATELY MOUNTAINOUS OF THE 

LESSER CAUCASUS BY SATELLITE IMAGERY 

The article analyzes mountain-forest, mountain-meadow and mountain-shrub landscapes 

of the low and moderately mountainous of the Lesser Caucasus by satellite imagery. The 

development, anthropogenesis of mountain-forest, mountain-meadow landscapes with space 

materials are characterized in detail 

Key words: landscape, satellite images, interpretation, indigation, transformation, 

differentiation  
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MĠNGƏÇEVĠR  SU  ANBARI  ƏRAZĠSĠNĠN  GEOLOJĠ  VƏ  SEYSMOLOJĠ  

CƏHƏTDƏN  QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Mingəçevir su anbarının zəlzələyə meyilli amillərinin tədqiqi praktik və nəzəri əhəmiyyətə 

malikdir, bölgənin həm tektonik quruluĢunu, həm də seysmikliyini ətraflı öyrənməyə imkan verir. 

Bundan əlavə, bu amillərin araĢdırılması təbii fəlakətlər zamanı arzuolunmaz nəticələrə və 

hidrotexniki konstruksiyaların optimal istismarına davam gətirməyə imkan verir. 

Açar sözlər: Mingəçevir su anbarı, geoloji, seysmoloji, layihə göstəriciləri, zəlzələ 

 

Respublikamızda sahəsinə və su həcminə görə ən böyük su anbarları Kür 

çayı hövzəsində yerləşirlər. Bunların içərisində ən böyükləri Kür kaskadında 

olan su anbarlarıdır. Yəni Şəmkir, Yenikənd, Mingəçevir və Varvara su 

anbarları. Bu anbarlar bölgədəki su anbarları sahəsinin 95,8%-ni, su həcminin 

isə 96%-ni təşkil edirlər.  

Kür –Araz ovalığındakı xam torpaqları əkinçilik məqsədilə istifadə etmək 

və bu əraziləri daimi olaraq su ilə təmin etmək üçün hələ XIX əsrin axırlarında, 

yəni çar Rusiyası dövründə ―Kür çayının üzərində Mingəçevir sua anbarı 

tikmək‖ ideyası yaranmışdı. Bu ideyanı layihələşdirmək məqsədilə o zaman 

Azərbaycana bir neçə dəfə amerikan və ingilis mühəndisləri də dəvət edilmişdir. 

1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra isə bu su anbarının tikilməsi işi vacib 

məsələyə çevrildi. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə elektrik enerjisindən daha 

geniş istifadə etmək və ölkədə pambıqçılığın inkişafına marağı artırmaq idi. 

1927-ci ildə Kür çayının Bozdağı kəsib keçdiyi hissədə bənd tikib su anbarı 

yaratmaq ideyası SSRİ dövlətində gündəmə gəldi. Bəndin hündürlüyünün ilkin 

variantda 28.0 m, 1930-cu ildə 38.0 m, 1931-ci ildə isə 64.0 m olacağı nəzərdə 

tutulmuşdur. 1932-ci ildə isə Tiflis şəhərində xüsusi müşavirə çağrılır və burada 

Mingəçevir su anbarının tikilməsinə dair hazırlanmış layihə müzakirə 

olunmuşdur. Akademik A.N.Derjavin burada balıqçılıq təsərrüfatının mənafeyini 

qorumaq məqsədilə həmin layihəyə öz iradını bildirmişdir. Mingəçevir su 

anbarının tikintisi üçün tələb olunan layihə sənədləri əsasən Azərbaycan Su 

Təsərrüfatı Obyektlərinin Layihələndirilməsi üzrə Dövlət İnstitutunda 

(―Azdövsutaslayihə‖) işlənmiş və 1940-cı ildə tam başa çatdırılmışdır. Nəhayət, 

1941-ci ildə hidrokompleksin tikintisi qərara alınır. Lakin həmin ildə alman 

faşistlərinin SSRİ dövlətinə hücumu ilə əlaqədar bütün işlər dayandırılmışdır. 

Nəhayət, SSRİ hökümətinin 20 oktyabr 1945-ci il 2664 saylı qərarı ilə 

―Mingəçevir hidroqovşağının tikintisi və Kür-Araz düzənliyinin suvarılması‖ 

layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanıldı (1). 

Azərbaycan Layihə-Axtarış İdarəsinin əməkdaşlarından prof. Lomidze 

Q.M., Dobronravov V.A., Radziyevski B.A., Babayev R.A., Volobuyev V.R. və 

başqaları Mingəçevir hidroqovşağının tikintisi üçün layihə sənədlərinin 

hazırlanmasında yaxından iştirak etmişlər. Moskva şəhərindən gəlmiş 

akademiklər Qraftio Q.O., Rizenkampf və Lisenko T.D., professorlar Maslov 
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N.N., Mixaylov, Trombaçev, Quluşkovun Mingəçevir hidroqovşağının 

tikintisində xüsusi əməyi olmuşdur. Bu illərdə hazırlanan layihələrdə aparıcı 

mütəxəssislər olan Mollayev Q.A., Smirnov V.M., Stepa B., Atakişiyev Y.M., 

Beglyarov S.A., Bibikova K.Z., Dikov N.F. və başqaları yaxşı işləməklə 

digərlərindən fərqlənmişlər (2).  

 Hündürlüyünə görə o dövr üçün dünyada analoqu olmayan, sadə 

konstruksiyada 80.0 m hündürlüyündə olan torpaq bəndin tikintisi 1953-cü ildə 

başa çatdırıldı. Mingəçevir su anbarı şimaldan Axarbaxar, cənubdan Bozdağ, 

qərbdən Palantökən silsilələri arasında yerləşmiş və Samux çökəkliyində, yəni 

indiki Samux, Goranboy və Yevlax rayonlarının ərazilərində formalaşmışdır. 

Bundan əlavə Mingəçevir su anbarına yığılmış su ehtiyatından kompleks 

məqsədlər üçün istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, yaradılmış basqı 

hesabına elektrik enerjisi istehsal etmək məqsədilə bənddə su elektrik stansiyası 

(SES) tikilmişdir. Mingəçevir su anbarı Azərbaycanın və eləcə də bütün 

Qafqazın ən böyük su anbarıdır. Anbar doldurulmağa başlanılan dövrdən (1953-

cü ildən) hidrometeoroloji komitə tərəfindən onun su balansını təşkil edən 

ünsürlərin aylıq və illik kəmiyyətləri tədqiq edilir. 1934-1935-ci illərdə Kür-

Araz ovalığında su ehtiyatlarının kompleks istifadəsinin sxemi işlənib 

hazırlanmışdır. Bu kompleks hündürlüyü 81 m olan torpaq bənd, həcmi 16 

milyard metr³ və sahəsi 610 km² olan su anbarından, ümumi gücü 360 min kVt 

olan altı turbinli Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasından, Yuxarı Qarabağ 

(uzunluğu 172 km, sərfi saniyədə 113 kubmetr, suvarılan sahə 93 min ha) və 

Yuxarı Şirvan (123 km, 78 kubmetr, 127 min ha) magistral suvarma 

kanallarından ibarətdir. 

Su anbarının layihə göstəriciləri: Mingəçevir su anbarında bəndin 

hündürlüyü 80 m, üstdən eni16 m, uzunluğu 1550 m, ölü həcmi 7679 mln.m³, bu 

həcmə uyğun su səviyyəsi 68.0 m-dir. Anbarda faydalı həcm 8051 mln. m³, 

faydalı həcm tam dolduqda (15730 mln.m³ ) su səviyyəsinin yüksəkliyi 83.0 m, 

bu səviyyəyə uyğun su səthinin sahəsi 605.0 km², su anbarının çay boyunca 

uzunluğu 70,0 km, orta eni 18 km, anbarda maksimum dərinlik 75 m, orta 

dərinlik 26 m, perimetr boyunca sahil xəttinin uzunluğu isə 247 km-dir. Layihə 

göstəricilərinə görə anbar tam dolduqda, yəni 83,0 m səviyyəsində daşqın 

suyunun tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş su həcmi 340 mln. m³ və bu 

həcmə müvafiq su səviyyəsinin yüksəkliyi isə 83,56 m-dir. Mingəçevir su anbarı 

tam dolduqda (83.0 m) fövqaladə vəziyyət yaranarsa aşağı hissəyə Q=4571 m³ 

/san su buraxılmasını təmin edəcək qurğular mövcuddur. 

Mingəçevri su anbarı Kür çayı dərəsini şimal-qərbdən cənub-şərq 

istiqamətində əhatə edən Bozdağ və Xocaşen silsilələri arasında yerləşmişdir. 

Daha dəqiq qeyd etsək, anbar şimaldan və şimal-şərqdən Xocaşen silsiləsi, 

cənubdan və cənub şərqdən Bozdağ silsiləsi, şimaldan Şirak və Eldarçöl, şimal-

qərbdən isə Ceyrançöl alçaqdağlığın cənub-şərq qurtaracağı ilə əhatə 

olunmuşdur. Su anbarının şimal-qərbində - Qabırrıçayın sağ sahilində 

Palantökən silsiləsi yerləşmişdir.  

Təbii ki, Mingəçevir su anbarının ərazisi yaxın keçmişdə müasir dövrdəki 

kimi olmamışdır. Keçmiş Samux rayonunun kəndləri Kürün sağ və sol 

sahillərində yerləşirdi. Su anbarı yaradılanda demək olar ki, bu rayonun 

ərazisinin böyük hissəsi su altında qaldı. Vaxtilə həmin yerlər qalın tuqay 
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meşələri ilə örtülü olmuşdur. Kür meşənin arası ilə burula-burula axardı. Kür 

təsərrüfata ziyan verdiyindən onun əyriləri əhali tərəfindən düzəldilirdi. Həmin 

əyrilər Kürlə daimi əlaqədə olmadığı üçün axmaz şəklini almışdır. 

Mingəçevir su anbarının altında qalan, yəni, insanların istifadəsindən çıxan 

ərazinin sahəsi 252 min hektar, su anbarından aşağıda, Kür-Araz düzənliyində 

onun təsir zonasında olan ərazilərin sahəsi isə 1270 min hektardır. Anbara hər il 

təxminən 900 min m
3
 gətirmələr çökmüşdür. Texnogen və antropogen amillərin 

təsirindən, təbii hadisələrin baş verməsi ehtimalından Mingəçevir su anbarının 

kənarda qalması mümkün deyildir. Məsələn, Mingəçevir su anbarının sağ 

sahilində 1999-cu ildə torpaq sürüşməsi baş vermişdir. Hidrotexniki qurğuların 

normal işləməsinə yaratdığı təhlükəyə görə, sürüşmə baş verdiyi ərazi 3 zonaya 

bölünərək müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

Mingəçevir su anbarı ərazisində geoloji və geomorfoloji tədqiqatlar 

S.İ.Lukaşeviç (1932), V.A.Straxov (1947), D.M.Süleymanov (1961), 

A.M.Məmmədov (1973), M.A.Müseyibov (1975), N.Ş.Şirinov və başqaları 

tərəfindən aparılmışdır. İlk dəfə Mingəçevir su anbarı rayonunun geoloji 

quruluşu 1927-1929-cu illərdə S.İ.Lukaşeviç tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. 

Daha sonralar isə V.A.Straxov burada daha dəqiq geoloji-tədqiqat aparmışdır. 

Hər iki tədqiqatçının verdiyi məlumatlar hələ də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.  

Mingəçevir su anbarı Bozdağ-Qaracın ilə Xocaşen-Göyçay antiklinal 

silsilələri arasında geniş bir sinklinal çökəkliyi tutur. Bu çökəkliyin və onu əhatə 

edən silsilələrin geoloji quruluşunda Yuxarı Heliosen və Dördüncü dövr 

suxurları iştirak edir. Ümumi qalınlığı 2500-300 metrə qədər olan qum, qum 

daşları, gillər, konqolomeratlar və çınqıllarla təmsil olunur. Tədqiq olunan 

ərazinin güclü şəkildə parçalanmış düz relyefi aşağıdakı morfoloji quruluşlardan 

ibarətdir: 

1) Xocaşen-Göyçay, Palantökən və Bozdağ-Qaracın antiklinal silsilələri 

2) Bu silsilələri ayıran Mingəçevir-Xanabad sinklinal vadisi 

Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi ərazinin geoloji qurluşunda Üçüncü və 

Dördüncü dövrün çöküntü kompleksləri üstünlük təşkil edir. Üçüncü dövr 

çöküntüləri ağcagil və abşeron yaşlı gil, qumdaşları və küllərdən ibarətdir. 

Ağcagil çöküntülər üçüncü dövrün ən qədim çöküntüləri hesab olunur. Bu 

çöküntülərə Bozdağın qərb qurtaracağında və Kür çayının dik sağ sahillərində 

müşahidə olunur. Abşeron çöküntüləri isə su anbarının hər iki sahilində 

yayılmışdır. Gillərdən ibarət olan bu çöküntülərin qalınlığı 1400 metrə çatır. 

Dördüncü dövr yaşlı çöküntülər isə əsasən qədim sürüşmə, müasir kolyüvial, 

çimərlik, elüvial-delüvial və texnogen çöküntülərdən təşkil olunmuşdur (4). 

Eroziya prosesləri su anbarı sahillərinin relyefinin formalaşmasında əsas 

yeri tutur. Anbarı şimaldan və cənubdan əhatə edən Xocaşen və Bozdağ 

silsilələrinin yamacları çılpaqdır. Onun ana suxurları asan yuyulan müxtəlif 

qalınlıqda çöküntülərlə örtülmüşdür. Ərazinin bəzi yerlərində ana suxurlar 

çılpaqdır. Buna görə də tez-tez yamaclarda eroziyanın yaranması baş verir və bu 

proseslər dik yamaclarda daha sürətlə baş verir. Burdan belə qənaətə gəlmək olar 

ki, Mingəçevir su anbarının sahilboyu ərazilərinn çox yerlərində uçurumlar və 

sürüşmələr mövcuddur. 

Mingəçevir su anbarının dibini örtən torpaq ötüyü əsasən gil, lilli-qum və 

lildən ibarətdir. Sahildən 5-10 metr dərinliyə kimi olan ərazilər gil, lilli-qumla, 
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15-20 metrdən dərin olan ərazilər isə yalnız lil ilə ötülmüşdür. Anbarın ümumi 

sahəsinin 70-80%-i boz rəngli lil torpaqlar ilə örtülmüşdür. 

Mingəçevir su anbarı rayonunun tektonik quruluşu da xeyli mürəkkəbdir. 

Bozdağ antiklinal qırışıq olub şimal-qərb istiqamətində uzanır. Kür çayı isə bu 

antiklinalı mərkəzi hissədə kəsib keçir. Burada antiklinal qırışığın oxu 10-15º-lik 

bucaq altında cənub-şərq istiqamətində əyilir. Antiklinalın cənub qanadı xvalın 

dövrü dəniz transqressiyasına məruz qaldığından tamamilə yuyulmuşdur. Şimal 

qanad isə nisbətən yaxşı saxlansa da, üç kiçik qırışıq nəticəsində mürəkkəb şəkil 

almışdır. Xocaşen dağları tektonik cəhətdən assimmetrik antiklinal qarışıq olub 

cənub qanada aşırılmış və bəzi yerlərdə qırılıb düşməyə məruz qalmışdır. Su 

anbarının yerləşdiyi ərazinin relyefi kəskin parçalanmışdır. Anbar hər tərəfdən 

Baş Qafqaz silsiləsinə paralel uzanan dağlarla əhatə olunmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan ərazisi bəzən baş verən təbii fəlakətlərin 

təsiri altıdadır. Bunlara sürüşmə, daşqın, sel, zəlzələ və digərlərini misal çəkmək 

olar. Dünya təcrübəsində zəlzələrin insanların müxtəlif texnogen fəaliyyətləri 

səbəbindən yarandığı məlumdur. Su insanın seysmik və seysmik şəraitdəki 

seysmoaktiv bölgələrə təsirində təsirli bir vasitədir. Bu isə böyük su anbarları və 

digər hidrotexniki tikililərin seysmik aktivliyinin artmasına səbəb olur. Bu 

problem respublikamız üçün də  aktual məsələdir. Çünki respublika Qafqazdakı 

seysmoaktiv bölgələrdən biridir. 

Mingəçevir su anbarının zəlzələyə meyilli amillərinin tədqiqi praktik və 

nəzəri əhəmiyyətə malikdir, bölgənin həm tektonik quruluşunu, həm də 

seysmikliyini ətraflı öyrənməyə imkan verir. Bundan əlavə, bu amillərin 

araşdırılması təbii fəlakətlər zamanı arzuolunmaz nəticələrə və hidrotexniki 

konstruksiyaların optimal istismarına davam gətirməyə imkan verir. 

Hazırda Orta Kür çökəkliyində 35 seysmotelemetrik stansiya yerləşir. 

İzləmə sisteminin təkmilləşdirilməsi sayəsində ml> 0.1 ilə zəlzələləri fasiləsiz 

qeyd etmək mümkündür. Zəlzələlərin mərkəzləri üç dövr 427-1953, 1954-2017 

və 2003-2017 illəri əhatə edir. Mingəçevir fokus sahəsi 6-7 M olan zona olaraq 

təyin edilə bilər. Son 400 il ərzində Azərbaycan ərazisində toplanmış 

makroseysmik və instrumental məlumatların təhlili əsasında Azərbaycanda 

güclü və zəif zəlzələ ocaqlarının əsasən qabığın içərisində olduğu və 10-30 km 

dərinliklərə uyğun olduğu müəyyən edilmişdir. Beləliklə, bu hadisələrin nisbətən 

az miqdarı dərin dərinliklərlə əlaqələndirilir. 

Makroseysmik və instrumental məlumat təhlili əsasında Mingəçevir su 

anbarında həm güclü, həm də zəif zəlzələlərin baş verdiyi müəyyən edilmişdir. 

Ancaq kiçik zəlzələlər daha çox baş verir. Buna baxmayaraq, bu kiçik 

zəlzələlərin nəticədə Mingəçevir su anbarında xırda qırıqlar əmələ gətirməsi 

səbəbindən bu ərazidə seysmikliyin izlənilməsinə ehtiyac var. Bu, yalnız güclü 

zəlzələlərə səbəb ola bilməz, həm də Mingəçevir su anbarının ətraf mühit üçün 

təhlükəsinə səbəb ola bilər. Bu məlumatlara əsasən ya ehtimal olunan nasazlıq, 

ya da bu dərinlikdə stres sahələrinin orta qeyri-bərabərliyi və bu fokus zonasının 

zəlzələləri ilə üst-üstə düşə biləcəyi barədə nəticəyə gəlmək olar. 

Bu fokus zonasının seysmikliyini araşdıran elm adamları həm çökmə 

örtüyü ilə əlaqəli dayaz zəlzələlərin, həm də "bazalt" təbəqəsi ilə əlaqəli kifayət 

qədər dərin zəlzələlərin, hətta qabıqdan mantiyaya keçid formasiyalarla əlaqəli 

olduğu qənaətinə gəldilər. 
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1980-2010-cu illər ərzində tədqiq olunan ərazidə hiposentrlərin paylan-

ması 1980-1986, 1999-2004-cü illərdə seysmik aktivliyin artdığını göstərir. 

Tədqiqatlar seysmik aktivliyin su anbarının səviyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqəli 

olduğunu göstərir. Maksimum seysmik aktivlik və çox sayda zərbə 1982-ci ildə 

meydana gəldi. M = 6 bal gücündə zəlzələ həmin il 3 may tarixində baş verdi. Su 

səviyyəsinin zirvələri ilə seysmik aktivlik arasında vaxt dəyişməsi bir neçə ay 

idi. 

Mingəçevir bölgəsindəki yerli zəlzələlərin və təkan verən müasir tektonik 

hərəkətləri nəzərə alaraq geoloji şəraitinin böyük təkrarlanma tezliyi tikinti 

sahələri üçün real təhlükə yaradır. Seysmik aktivliyin müşahidəli məlumat təhlili 

su anbarında suyun hər il istisna olmaqla qeyri-xətti olan kiçik zəlzələlərin 

seysmik fəaliyyətindən asılılığının olduğunu göstərdi. Seysmik enerjinin artması 

suyun maksimum səviyyəsinə çatdıqdan 1-3 ay aralığında müşahidə olunur. 

Seysmik aktivliyin artması digər təsir edən amillərlə də əlaqələndirilə bilər: 

əlavə yük, tektonik çatların mövcudluğu, daşqın, məsamə təzyiqinin dəyişməsi 

və s. Mingəçevir su anbarı zonasında zəlzələlərin təsir sahəsi, araşdırılan 

bölgədə baş vermiş zəlzələlərin gücünə görə qiymətləndirilmişdir. 

Seysmik aktivlik xəritəsinin təhlili Mingəçevir su anbarının sol sahilində 

nisbətən yüksək aktivlik dərəcəsi olan zonaları (A10 = 2.0-1.6) və sağ sahildə 

(A10 = 1.0-1.6) olan zonaları müəyyənləşdirməyə imkan verir (Şəkil 1) (3). 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ ГОДЖАЕВА 

ГЕОЛОГО-СЕЙСМОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИНГАЧЕВРСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

Изучение сейсмических факторов Мингячевирского водохранилища имеет 

практическое и теоретическое значение, позволяет детально изучить как тектоническое 
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строение, так и сейсмичность региона. Кроме того, изучение этих факторов позволяет 

продолжить нежелательные последствия стихийных бедствий и оптимальную работу 

гидротехнических сооружений. 

Ключевые слова: Мингячевирское водохранилище, геология, сейсмология, 

проектные показатели, землетрясение. 

 

SUMMARY 

AYSEL GOJAYEVA 

GEOLOGICAL AND SEISMOLOGICAL ASSESSMENT OF THE MINGACHEVIR 

WATER RESERVOIR AREA 

The study of earthquake-prone factors of the Mingachevir reservoir is of practical and 

theoretical importance, allows to study in detail both the tectonic structure and seismicity of the 

region. In addition, the study of these factors allows to continue the undesirable consequences of 

natural disasters and the optimal operation of hydraulic structures. 

Key words: Mingachevir reservoir, geology, seismology, project indicators, earthquake  

 
 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

260 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2022, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2022, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2022, № 1 

 

UOT 631.474                                                                                             TÜRKANƏ ƏLĠYEVA 

 “Naxçıvan― Universiteti 

 turkanaliyeva11111@gmail.com 

  

ġƏHƏRLƏRĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠNĠN NƏZƏRĠ-METODĠKĠ ƏSASLARI 

 

Sosial-iqtisadi coğrafiyanın bir bölməsi olan Ģəhərlərin coğrafiyası fənni XX əsrin 

ortaları və XXI əsrin əvvəllərində inkiĢafa baĢlamıĢdır. ġəhərlərin ətraf mühitə təsiri daim 

dəyiĢilir, Ģəhər həyat tərzi geniĢlənir. Ölkəmizdə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

urbanizasiya prosesinin dərinləĢməsi, Ģəhərlərin böyüyərək yeni aqlomerasiyalar yaratması, 

Ģəhərlərin mədəni və siyasi funksiyalarının formalaĢması öz növbəsində Ģəhərlərin demoqrafik 

inkiĢafının və Ģəhər məskunlaĢmasına təsir göstərən iqtisadi-coğrafi problemlərin öyrənilməsini 

zəruri edir. Məqalədə respublika Ģəhərlərinin öyrənilməsində rolu olan alimlərdən və tədqiqat 

iĢlərindən bəhs olunmuĢdur.       

Açar sözlər: Naxçıvan, Ģəhərlərin nəzəri-metodik əsasları, Ģəhər məskunlaĢması, əhali  

 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin daha düzgün siyahıyaalınması yalnız 

Cənubi Qafqazın Rusiyanın tərkibinə qatılmasından sonra aparılmışdır. Çar 

Rusiyası regionda öz planlarını yerinə yetirmək, milli-etnik qarşıdurma siyasəti 

aparmaq üçün siyahıyaalma aparırdı. XIX-XX əsrlərdə demoqrafik proseslərin 

öyrənilməsi, əhalinin strukturu, sayı, milli tərkibi və onların formalaşmasının 

öyrənilməsində azərbaycanlı alimlərin də rolu olmuşdur. XX əsrin ortalarından 

başlayaraq əhali iqtisadi-coğrafi ədəbiyyatlarda ayrıca öyrənilmiş, bu sahədə 

xeyli tədqiqat işləri aparılmışdır.      

 Azərbaycan Respublikasında ilk siyahıyaalma 1897-ci ildə həmin dövr 

üçün dəqiq məlumatların toplanmasında xüsusı əhəmiyyətli idi(17). Şəhər əhalisi 

arasında siyahıyaalma isə 1913-cü ildə Bakıda aparılmışdır(3). XX əsrdə 

Azərbaycanda urbanizasiya və şəhər problemlərinin iqtisadi-coğrafi aspektdə 

öyrənilməsində azərbaycanlı alimlərdən A.A.Nadirovun, Ə.M.Hacızadənin, 

sonralar isə E.Q.Mehrəliyevin, Z.N.Eminovun, V.Ə.Əfəndiyevin, N.H.Əyyubo-

vun, S.Q.Nağıyevin, Ş.Dəmirqayayevin, Ş.Muradovun və başqalarının xüsusi 

rolu olmuşdur.        

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan şəhərlərin öyrənilməsinə dair 

A.H.Nadirovun xüsusi rolu olmuşdur(19). XX əsrin 60-70-ci illərin ortalarında 

Azərbaycanın bir çox şəhərlərinə aid kütləvi broşuralar yaranmışdır. İqtisadiyyat 

sahəsində əhali ayrıca olaraq öyrənilmiş, onun sayı, artımı, miqrasiyası və 

demoqrafik göstəriciləri, yaşayış məntəqələrinin inkişafı əmək ehtiyyatlarıdan 

istifadə sahəsində tədqiqatlar aparılmışdır. Azərbaycanda əhalinin yaşayış 

məntəqələri üzrə məskunlaşması sahəsində professor Ə.M.Hacızadə respublika 

şəhərlərinin tədqiqat işlərini aparmışdır(7). Həmin dövrün digər tədiqat-

çılarından biri də A.A.Nadirov olmuşdur(20.). A.A.Nadirov əsərlərində həmin 

dövrdə Azərbaycanda şəhərlərin inkişafına təsir edən iqtisadi amillərə, sənayenin 

səmərəli yerləşdirilməsinə dair tədqiqat işləri aparmışdır (11).    

70-80-ci illərdə isə respublika əhalisinin məskunlaşması, formalaşmasına 

təsir edən təbii-coğrafi amillər və təbii ehtiyyatların qiymələndirilməsi, əmək 

ehtiyatlarından istifadə, yaşayış məntəqələrinin istehsal strukurunun təkmilləş-
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dirilməsi, məskunlaşmanın səmərəli təşkili barədə tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Bu sahədə Ş.Dəmirqayeyev Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna, N.H.Əyyubov 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonuna aid tədqiqat işləri aparmışdır(18). 90-cı illərdə 

isə bu istiqamətdə tədqiqatları Z.N.Eminov Gəncə iqtisadi rayonunda, 

Ə.M.Vəliyev isə Şirvan iqtisadi rayonunda aparmışdır(16). Naxçıvan MSSR-in 

1920-1975-ci illərdə iqtisadi inkişafının, şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi sənayenin və digər sahələrin öyrənilməsində, Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü Ə.Ə.Mahmudovun, iqt.elm.dok.A.A.Nadirovun 

xüsusi rolu vardır.     

1999-cu il Naxçıvan MR-in 75 illiyi ilə bağlı tarixi-statistik məcmuə çap 

olunmuşdur. Bu məcmuədə şəhərlərə aid konkret statistik materiallar nəşr 

olunmuşdur. XX əsrin əvvəllərində şəhərlərin tarixi, sosial-mədəni inkişafı 

barədə tarix.elm.dok.Q.Ə.Mədətovun, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 

müxbir üzvü Ə.V.Salamzadənin əsərləri həmin dövrə aid qiymətli əsərlər hesab 

olunur. XX əsrdə şəhərlər haqqındakı mənbələr əvvəlkilərdən konkretliyi, 

statistik rəqəmləri daha dolğun əks etdirəsi ilə seçilirdi.   

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında XX əsrlərdə şəhərlərin sosial-iqtisadi 

təhlilin aparılmasında A.A.Nadirovun, Nuriyev.Ə, Ş.Muradovun(13, s.104), 

N.Əhmədovun(6) əhəmiyyətli əsərləri vardır. Naxçıvan MR-də XX əsrdə şəhər 

məskunlaşması haqqında N.H.Əyyubovun, şəhərlərin demoqrafik inkişaf 

xüsusiyyətləri barədə Z.N. Eminovun, əhalinin məşğulluq strukturu və 

təkmilləşdirilməsi yolları haqqında E.S.Bədəlovun, əhalinin tərkibi barədə 

R.N.Kərimovun əsərləri vardır.       

Azərbaycanda əhalinin demoqrafik inkişaf xüsusiyyətləri, əhalinin 

məskunlaşması, təbii ehtiyyat potensialının təsərrüfat baxımından qiymətlən-

dirilməsi, məskunlaşmanın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri, idarə olunması, 

məskunlaşmanın milli-etnik xüsusiyyətləri, infrastruktur sahələrin coğrafiyası, 

təsərrüfat sahələrinin yaratdığı ekoloji problemlər, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı dövlət proqramlarının təhlilinə dair N.Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, 

Z.N.Eminovun birlikdə elmi və praktik əhəmiyyətli əsərləri vardır(14). 

H.M.Tahirova ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik 

proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri‖ adlı monoqrafiyasında 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında demoqrafik proseslərə miqrasiyanın iqtisadi-

coğrafi təsiri tədqiq etmişdir. Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi və iqtisadi 

proseslər nəticəsində əhalinin demoqrafik göstəricilərindəki dəyişikliklər, 

onların səbəb və nəticələri, demoqrafik göstəricilərin dinamikası, şəhər yaşayış 

məntəqələri, şəhər əhalisi, şəhərlərin funksiyaları, əmək ehtiyyatlarından 

istifadə, Azərbaycanda aparılan iqtisadi ilahatlar və onların əhali məskun-

laşmasına və həyat şəraitinə təsiri, əhalinin məskunlaşması problemləri, vahid 

məskunlaşma sistemi, məskunlaşmanın səmərəliləşdirilməsinə dair Zakir 

Eminovun monoqrafiyası elmi əsər kimi olduqca əhəmiyyətlidir.(3) 

 Azərbaycanda şəhərlərin inkişaf mərhələləri, iqtisadi-coğrafi amilləri, 

şəhərlərin inkişafında iqtisadi-coğrafi, ekoloji amillər, təbii sərvətlər və 

urbanizasiya, şəhərlərin inkişaf problemləri, demoqrafik xüsusiyələri, məskun-

laşma, şəhər və urbanizasiya məsələləri, yaşayış məntəqələrinin əlaqəli mövqeyi 

və funksional sistemdə şəhərlərin inkişafı, onlarla əlaqəli miqrasiya proseslərinin 

müəyyən ərazi sistemində fəaliyyəti, qarşılılı əlaqələri barədə Vüsət Əfəndiyevin 
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elmi və praktik əsərləri vardır(15). Şəhərlərin və urbanizasiyanın mahiyyəti, 

müasir problemləri, Azərbaycan şəhərlərinin inkişaf mərhələləri, Kapitalizm 

dövrü şəhərləri, Sovet və müasir dövr şəhərləri, Şəhərlərin funksional zonaları, 

Şəhər aqlomerasiya və meqapolisləri, demoqrafik vəziyyətləri, təsnifat və 

tiplogiyası, qəsəbələrin, kiçik və orta şəhərllərin inkişaf problemləri, ekoloji 

problemləri və s haqqında geniş məlmat Vüsət Əfəndiyevin ―Geourbanistika‖ 

dərsliyində təhlil edilmişdir(4). Şəhərlərin, şəhər tipli qəsəbələrinin tarixi-coğrafi 

və sosial-iqtisadi inkişaf mərhələləri, şəhərlərin demoqrafik inkişaf, Vahid 

sistemin formalaşması, inkişafı və tənzim edilməsi kimi aktual problemləri 

V.Əfəndiyev və Ş.Dəmirqayeyin monoqrafiyasında əks olunmuşdur(5).

 Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslərin dinamikasına 

dair Şahbaz Muradov və Çingiz Baxışın etno-statistik əsəri XX əsrdə və müasir 

dövrdə azərbaycanda əhalinin milli tərkibinin öyrənilməsində əhəmiyyətlidir 

(10).    

Azərbaycanda şəhərlərin sosial-iqtisadi bazası, onlarda sənayenin inkişaf 

etdirilməsi, təsərrüfat strukturunn yenidən qurulması istiqamətləri, əmək ehtiy-

yatlarından istifadə üzrə N.N.Allahverdiyev, R.H.Məmmədov(9), A.A.Nadirov 

(12) Ə.M.Hacızadə, Hüseynov.S.K., Z.A.Səmədzadə, С.V.Quliyev, Rəşidov 

Ç.M. və s. alimlərin elmi əsərləri olmuşdur. (2. 42s) İ.Osmanovun Quba şəhəri 

haqqındakı kitabı da həmin dövr üçün zəngin informasiya mənbəyidir. Həmin 

dövrə aid namizədlik dissertasiyaları da dövrün şəhərləri haqında zəngin 

məlumata malikdir. Bunlardan M.Rəmidovun respublikanın lokal şəhərlər 

qrupuna, Vüsət Əfəndiyevin isə Bakı şəhər aqlomerasiyasına namizədlik 

dissertasiyalarının xüsusi əhəmiyyəlidir.  Azərbaycan əhalisinin və şəhərlərin 

XIX–XX əsrlərdə Azərbaycanda əhalinin sayı, demoqrfik göstəriclərinin 

dəyişilməsi, milli tərkibi, onun formalaşmasındakı dəyişikliklər haqqında 

Q.C.Cavadov, X.Y.Verdiyevanın elmi əsərləri vardır .  

 Azərbaycanın cənub regionunda əhalinin məskunlaşmasının müasir 

vəziyyəti, onun dinamikasına təsir göstərən təbii-coğrafi şərait amilləri haqqında 

2019-cu ildə ―Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda demoqrafik inkişaf 

problemləri və əhalinin məskunlaşması‖ adlı monoqrafiya dərc olunmuşdur (8). 

XX əsrdə Azərbycanda SSR-də əmək ehtiyyatları, demoqrafik siyasət aparılması 

barədə Şahbaz Muradovun əsərlərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır Son dövrlərdə 

Azərbaycanda şəhər əhlisinin yerləşməsi, demoqrafik göstəricilərin inkişafı 

barədə E.Q.Mehrliyevin əsəri vardır. N.Əyyubovun Azərbaycanda əhali 

məskunlaşmasının təkmiləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi istiqamətləri mövzusun-

da tədqiqat aparmışdır.          

 Naxçıvan iqtisadi rayonunda da son illərdə şəhər məskunlaşmasinin 

əhəmiyyəti və formalaşmasina təsir edən təbii-coğrafi və iqtisadi-coğrafi amillər, 

demoqrafik inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə ehtiyyac vardır. Şəhər 

məskunlaşmasının vahid məskunlaşma sistemində yeri və əhəmiyyəti, XX əsrdə 

şəhərlərin öyrənilməsinin nəzəri-metodik əsasları, şəhər məskunlaşmasına 

formalaşması və inkişafına təsir edən tarixi-coğrafi, təbii-coğrafi və iqtisadi 

coğrafi amillər elmi ədəbiyyatlar əsasında təhlil edilməsi zəruridir.  
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РЕЗЮМЕ 

ТУРКАНА АЛИЕВА 

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДОВ 

Наука география городов, являясь разделом социально-экономической географии, 

начала свое развитие в середине XX - начале XXI века. Влияние городов на окружающую 

среду постоянно меняется, а городской образ жизни расширяется. Углубление процесса 

урбанизации в нашей стране и в Нахичеванской Автономной Республике, рост городов, 

создание новых агломераций, формирование культурных и политических функций 

городов, в свою очередь, обуславливают необходимость изучения экономических и 

географических проблем, влияющих на демографическое развитие городов и городское 

заселение. В статье рассказывается об ученых и исследовательских работах, сыгравших 

важную роль в изучении городов республики. 

Ключевые слова: Нахичеван, теоретико-методические основы городов, городское 

поселение, население. 

SUMMARY 

TURKANA ALIYEVA 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF STUDY OF CITIES 

The subject of urban geography, which is a section of socio-economic geography, has 

began to develop in the middle of the 20th century and the beginning of the 21st century. The 
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impact of cities on the environment is constantly changing, and urban lifestyles are expanding. 

The deepening of the urbanization process in our country and the Nakhchivan Autonomous 

Republic, the growth of cities and the creation of new agglomerations, the formation of cultural 

and political functions of cities, in turn, make it necessary to study the demographic development 

of cities and economic and geographical problems affecting urban settlement. The article has 

been dedicated to the role of scientists in the study of cities and research work.  

Key words: Nakhchivan, theoretical and methodological bases of cities, urban 

settlement, population 

 
 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MƏHƏMMƏD TAĞI SĠDQĠ ƏSƏRLƏRĠNDƏ ġƏXSĠYYƏTĠN FORMALAġMASI 

HAQQINDA 

 

ġəxsiyyətin formalaĢması məsələsi hər zaman alim və mütəfəkkirlərin diqqət mərkəzində 

dayanan mühüm problemlərdən biri olmuĢ və müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır. 

Məqalədə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühitində fəaliyyət göstərmiĢ 

dahi mütəfəkkir M.T.Sidqinin əsərləri pedaqoji baxımdan araĢdırılmıĢ, bu əsərlərdə Ģəxsiyyət 

problemi, Ģəxsiyyətin formalaĢmasına təsir göstərən amillər təhlil edilmiĢdir. Eyni zamanda 

ədibin əsərlərində  milli şəxsiyyət formalaşmasında əsas məsələlərdən biri olan ana dilinin əsas 

dil kimi işlədilməsi məsələsinin ön plana çəkilməsi qeyd olunmuşdur. 

Məqalədə həmçinin milli əxlaqi keyfiyyətlərə malik Ģəxsiyyət yetiĢdirilməsində 

M.T.Sidqinin irəli sürdüyü mütərəqqi fikir və ideyalardan bəhs edilmiĢdir. 

Açar sözlər: M.T.Sidqi, XIX-XX əsrlər, ədəbi mühit, Ģəxsiyyət, formalaĢma, tərbiyə, təhsil. 

 

XIX – XX əsrlərdə dövrün ictimai – siyasi hadisələri, ictimai fikrin 

inkişafı və s. məsələləri Azərbaycan ədəbi mühitinə təsirsiz keçmirdi. Həmçinin, 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda təhsilin, mətbuatın vəziyyəti 

də ürəkaçan deyildi. Xalqı bu çətin vəziyyətdən xilas etməkdə Naxçıvan 

ədiblərinin də böyük xidmətləri olmuşdur. Böyük mütəfəkkirlər yetişdirən 

Naxçıvanda ədəbiyyat sahəsində ciddi uğurlar qazanılmış, zəngin ədəbi ənənələr 

formalaşaraq böyük ədəbiyyat tarixinin yaradılmasına stimul vermişdir. Bu isə 

öz növbəsində pedaqoji fikir tariximizə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Məlumdur ki, elmi pedaqogikanın qarşısında duran ən aktual məsələlərdən 

biri şəxsiyyətin formalaşması məsələsidir. Bütün dövrlərdə bu barədə müxtəlif 

fikirlər söylənmiş, nəzəriyyələr yaranmışdır. Çünki insan xarakterinin 

xüsusiyyətləri müxtəlif olur; bəziləri əməksevər, bəziləri tənbəl, bəziləri 

gülərüzlü, bəziləri aqressiv və s. Bəs bu cür xüsusiyyətlərin formalaşmasına 

hansı amillər təsir edir? İ.Əliyev ―Pedaqogika‖ adlı dərs vəsaitində şəxsiyyətin 

inkişafında rol oynayan bioloji və sosial amillərə irsiyyət, mühit və tərbiyə 

anlayışlarının aid olduğunu bildirir (1, s.41). Milli pedaqogikada isə bu amilləri 

ayrı-ayrılıqda deyil, qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdə tədqiq etməyə üstünlük verilir. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində Naxçıvan ədəbi mühiti yaradıcılıq 

nümunələrini pedaqoji baxımdan incələdikdə bu qənaətə gəlinir ki, yuxarıda 

adları çəkilən şəxsiyyətlər bu amillərin hər birinin əhəmiyyətinin fərqinə varmış, 

bunlar haqqında qiymətli fikirlər irəli sürmüşlər. Həmin dövrdə, xüsusilə milli 

düşüncəyə malik, öz soykökünə, ana dilinə, mədəniyyətinə sadiq milli ruhlu 

şəxsiyyətlər yetişdirmək məsələsi ziyalıları düşündürmüş və onlar yaşadıqları 

dövrün çətinliklərinə baxmayaraq istər ictimai, pedaqoji fəaliyyətlərində, istərsə 

də yaradıcılıqlarında bu istiqamətdə əzmlə, səbrlə maarifləndirmə işi aparmağa, 

xalqı ―oyaq‖ qalmağa səsləmişlər. Milli dil, ana dilinin təbliği məslələrinin geniş 

vüsət aldığı bu dövr Azərbaycan xalqının taleyində dönüş dövrüdür. Çünki məhz 
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bu dövrdə xalq ziyalıları yalnız savadlı nəsil yetişdirmək yox, milli şəxsiyyətlər 

yetişdirmək məqsədilə yaşayırdılar. 

İllər boyu mütəfəkkirlər həm şəxsi nümunələri, həm də yaradıcılıq 

nümunələri ilə insanların bir şəxsiyyət kimi yetişməsində mühüm rol 

oynamışlar. Bu baxımdan M.T.Sidqi yaradıcılığı xüsusi diqqətə layiqdir. 

Naxçıvanın səfalı guşələrindən olan Ordubadda dünyaya göz açmış 

Məhəmməd Tağı Sidqi də elmə, təhsilə, tərbiyəyə böyük əhəmiyyət vermiş, 

fəaliyyət göstərdiyi müddətdə hər zaman günümüzdə də aktual olan milli 

şəxsiyyət formalaşdırması məsələni diqqətə çəkmiş, bu sahədə böyük işlər 

görmüşdür. 

Müasir dövrə qədər araşdırılmış materiallara əsasən, Naxçıvanda ilk bədii 

– pedaqoji əsərlərin yaradıcısı Məhəmməd Tağı Sidqi hesab olunur. M.T.Sidqi 

lirik şeirlərində, nəzm və nəsr əsərlərində, mənzum hekayə və elmi xarakterli 

əsərlərində maarifləndirici fikirlər söyləmiş, insanın inkişafını ön planda 

tutmuşdur. Onun ―Elmin şərafəti‖, ―Məktəbdə‖, ―Dərsə diqqət‖, ―Nümuneyi - 

əxlaq‖, ―Nəsihətnamə‖ və s. əsərləri əxlaqi – didaktik daşımaqla nümunəvi 

şəxsiyyət yetişməsinə böyük töhfə vermişdir. 

 Sidqinin əsas məqsədi milli şəxsiyyətin formalaşması olmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, milli şəxsiyyət formalaşmasında əsas məsələlərdən biri ana 

dilinin əsas dil kimi, ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edilməsi, dilin yad sözlərdən 

təmizlənməsi, qorunması və gələcək nəsillərə miras verilməsidir. Dilin ən 

dəyərli, ən əvəzsiz ünsiyyət vasitəsi kimi millilik, təbiilik xüsusiyyətlərinə 

malikliyi, xalqın dil özəlliklərinin ifadə etməsi hər zaman diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Sidqi bu məsələlərin həlli üçün yorulmadan çalışmış, milli məktəbin 

açılması, təlimin ana dilində təşkili ideyaları, ana dilində dərsliklərin çapı kimi 

bir çox qiyməti ölçülməz, dəyərli işlər görmüşdür.  

Cəhalətin baş alıb getdiyi bu dövrdə milli, ana dilli təhsilin yaradılmasına 

ehtiyac var idi. Lakin Azərbaycan xalqının milli kimliyini məhv etmək siyasəti 

yürüdən Rusiya imperiyası bu cür məktəblər açılmasına qarşı çıxır, müxtəlif 

yollarla maneələr törədirdilər. Belə çətin bir dövrdə M.T.Sidqi xalqın, insanların 

inkişafı, azadlığı naminə yorulmadan çalışırdı. O, bu məqsədlə 1894 – cü ildə 

―Tərbiyə‖ məktəbinin əsasını qoymuş, həmin dövrə qədər fəaliyyət göstərən 

digər məktəblərdən fərqli olaraq tədrisin ana dilində aparılmasına ciddi fikir 

vermiş, bu işin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir. O, ana dilli tədrislə dilin 

unudulmasının qarşısını almağa çalışmış və bunu məhz şəxsiyyətin 

formalaşmasında önəmli yer tutan təhsil prosesində həyata keçirmişdir. M.T 

Sidqi tərəfindən 1901 – ci ildə hazırlanmış ―Məktəbi – tərbiyə‖ şagirdlərinin 

tədris sakiyanəsinin fehrist dəftərində tədris olunan fənlər – əxlaq, türk dili, 

ilahiyyat elmi və şəriət qaydaları fənləri və bu fənlərin tədrisi zamanı əsas 

götürülən təhsilin məzmunu bu gün də milli pedaqogikada şəxsiyyətin 

formalaşmasında önəmli yeri olan amillərdən hesab olunur. 

Azərbaycan dilinin söz ordusunun möhkəm təməli var və qədim tarixə 

malikdir. Zaman – zaman mütəfəkkir – alimlər sözü yüksəklərə qaldırmış, onu 

uca tutmuşlar. M.T.Sidqi də sözə yüksək qiymət vermişdir. Onu ―canın cövhəri‖, 

―sağlam ruh‖ hesab edən Sidqi sözün insan ruhu ilə əlaqəsi olduğunu qeyd 

edirdi. O, xalqının nümayəndələrini milli – mənəvi dəyərlərə söykənən, dini 
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dəyərlərə inamlı, sadiq olan, hər zaman yeniliyə can atan şəxsiyyətlər kimi 

görmək arzusunda idi. 

Sidqi insana xas olan əxlaqi keyfiyyətləri ona aşılamağın lazım olduğunu 

bildirir və əsərlərində tez-tez insanları həmin keyfiyyətlərə yiyələnməyə çağırır. 

O, bu cür yüksək mənəvi keyfiyyətlər olmadan kamil şəxsiyyətin 

formalaşmasının mümkünsüzlüyünü qeyd etmiş və ―Nəsihətnamə‖sində sözün 

düşüncə məhsulu, yəni nəticə etibarilə şəxsiyyətin özünü ifadə vasitəsi olması 

haqqında, hər bir insanda olmalı mənəvi keyfiyyətlər haqqında  qiymətli fikirlər 

yazmışdır: 

―Dörd şeyi geri qaytarmaq olmaz: deyilmiş sözü, keçmiş qəzanı, atılmış 

gülləni və ötmüş ömrü. 

Dörd şeyi dörd şeysiz eləmək olmaz: düşmən ilə dost olmasan onu məhv 

etmək olmaz, səbr etməsən arzuna çata bilməzsən, təvazökarlıq etməsən 

məhəbbət artıra bilməzsən və səy etməsən elm əldə edə bilməzsən. 

... Dörd şey dörd şey ilə tamamlanır: bilik ağıl ilə, ruh dinə itaət ilə, əməl 

sədaqət ilə və nemət şükr ilə. 

... Dörd şəxsdə dörd şey olmaz: yalançıda mürüvvət, paxılda xoşbəxtlik, 

həsud adamda rahatlıq, bədxasiyyətdə böyüklük‖ (3, s.79). 

M.T.Sidqinin ―Heykəli – insana bir nəzər‖ əsəri ―insan haqda elm‖dir. 

Çünki burada insanın həm fiziki və mənəvi inkişafı, həm psixoloji xarakteri, 

onun qabiliyyəti, temperament tipi və s. barədə məlumat verilir. O, insanın 

müxtəlif şəraitlərdə fərqli davrandığını, müxtəlif mühitlərdə ayrı formalaşdığını 

diqqətə çatdırır. 

Sidqinin ―Nümuneyi – əxlaq‖ əsəri qırx imla mətnindən ibarət dərslik kimi 

tərtib edilmişdir. Bu mətnlərin hər birində şagirdlərin təlim – tərbiyəsi ilə, 

onların əsl şəxsiyyət kimi formalaşmaları ilə bağlı məsələlərdən bəhs olunur. 

Burada dördüncü imla insanın təfəkkür və düşüncəsinin onun mənəvi inkişafında 

rolunda bəhs olunur. Məlumdur ki, müasir dövrdə də artıq bu istiqamətdə 

maarifləndirmə işləri aparılır. Artıq insan düşüncəsinin onun həyatına təsir edən 

əsas amil olduğu isbat olunmuşdur. 

Doqquzuncu – ―Diqqətli uşaq‖ adlı imlada diqqətin insan həyatındakı 

əhəmiyyəti qeyd olunur. ―Çünki insanı əla dərəcəyə yetirən diqqətdir‖ (4, s.71). 

O dövr mütəfəkkirləri insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında hər üç 

amilin vacibliyindən bəhs edən fikirlər söyləsələr də, bəlkə də, yaşadıqları 

dövrün tələblərindən irəli gələrək daha çox mühit və tərbiyə amilinin təsirindən 

bəhs etmişlər.  

Görkəmli maarifçi M.T.Sidqi də insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında, 

kamil insan yetişdirilməsində mühitin rolunda söz açmış, insanın xilasını elmdə, 

bilikdə görmüşdür. Böyüyən nəslin tərbiyəsi, təhsilə, elmə hörmət, insanları 

düşünməyə səsləniş M.T.Sidqinin bütün əsərlərində açıq ifadə olunmuşdur. O, 

―Oğlum Məhəmmədə nəsihət‖ adlı şeirində yazır: 

Nə qədər ki, var əlində fürsət, 

Dərsinə eylə hər zaman diqqət. 

Yetişibdir zəmani elmü ədəb 

Mənzilin eylə guşeyi – məktəb, 

... Dini dünyanı elm edər abad, 

Özünü eylə cəhldən azad (4, s.20). 
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Mütəfəkkir şəxsiyyətin formalaşmasında mühit amilinin də vacibliyini 

bildiyindəndir ki, şagirdlərinə ―biədəb və bitərbiyə uşaqlardan kənar olmağı‖ (4, 

s.21) məsləhət verir.  

Sidqi həmçinin şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyənin rolunu böyük 

qiymətləndirmişdir. O, on beşinci – ―Ədəbli və tərbiyəli uşaq‖ adlı imlada yazır: 

―Doğrudan – doğruya, insaniyyətin nişanəsi tərbiyə və ədəbdir. ...ədəbli və 

tərbiyəli uşaqlar hər kəsin yanında əziz və məqbul olur‖ (2, s.20). 

İnsanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında tərbiyənin rolunu qiymətləndirən 

Sidqi əsərlərində uşaqlara əxlaqi dəyərlərin məqsədyönlü olaraq öyrədilməli 

olduğu fikrini çatdırır. ―Tərbiyənin təfavütü‖ əsərində bu məsələdən bəhs edərək 

uşaqlara kiçik yaşlarında tərbiyə verməyin, elm, mərifət öyrətmənin əhəmiyyə-

tindən danışır. Müəllif bu əsərdə iki ananın övladlarını tamamilə bir – birinə əks 

üsulla tərbiyəsi və bunun nəticələrini əks etdirmişdir. Hər arzusu reallaşdırılan, 

həddən artıq azad, elmsiz uşağın sonda ―tərbiyəsiz‖, diqqətlə, yerli – yerində 

məhəbbət və nəvazişlə, nəsihətlərlə böyüdülən uşağın isə vətənə, millətə gərəkli 

şəxsiyyət, validəsinə xeyirli övlad kimi yetişdiyi vurğulanmışdır. 

M.T.Sidqi insanların qeyrətli, ədəbli, dürüst, kibrsiz, zirək, təmkinli, 

səxavətli, təmizkar, gülərüzlü, saf qəlbli və s. bu kimi yüksək mənəvi keyfiyyət-

lərə malik olmasını arzulayırdı. Bunların əksi olan mənfi xüsusiyyətləri isə 

pisləyir, belə keyfiyyətlərə malik insanların xalq arasında sevilmədiyini, cəmiy-

yət tərəfindən qəbul edilmədiyini qeyd edirdi.  

Yuxarıda yazılan bütün bu fikirlərdən sonra qeyd etməliyik ki, XIX – XX 

əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli mütəfəkkiri, maarifçi, əsl müəllim – 

pedaqoq M.T.Sidqi insan şəxsiyyətinin formalaşmasına dair dəyərli fikirlər irəli 

sürmüşlər. Bu dövrün ən böyük ədibləri yazdıqları bütün mövzularda şəxsiyyət 

məsələsini, onun mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafını, insanın tərbiyəsi 

məsələlərini ön plana çəkmiş, onların əsərlərində ana dili, milli tərbiyə, əxlaq 

tərbiyəsi, vətənpərvərlik tərbiyəsi, ailə tərbiyəsi və s. məsələlər geniş şəkildə əks 

olunmuş və həllini tapmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАМЕДОВА 

О СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУХАММЕДА 

ТАГИ СИДГИ 

Проблема формирования личности всегда была одной из важнейших проблем, 

которыми занимались ученые и мыслители, и в настоящее время является актуальной. В 

данной статье с педагогической точки зрения исследуются произведения гениального 

мыслителя М.Т.Сидги, выступавшего в литературной среде Нахчывана в конце XIX и 

начале XX века, проблема личности в этих произведениях и анализируются факторы, 

влияющие на формирование личности в этих работах. В то же время, выдвигая на первый 
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план проблему, что в творчестве писателя отмечается использование родного языка как 

основного для формирования национальной личности. 

В данной статье также рассматриваются прогрессивные идеи и мысли М.Т. Сидги 

для формирования личности, обладающей национальными нравственными качествами. 

Ключевые слова: М.Т.Сидги, XIX-XX вв., литературная среда, личность, 

становление, воспитание, образование. 

 

SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

ABOUT THE FORMATION OF PERSONALITY IN THE WORKS OF MAHAMMAD 

TAGHI SIDGI 

The problem of formation of personality has always been one of the most important 

problems taken into consideration by scientist and thinkers and this is also actual problem in 

modern time.  In this article the works of genius thinker M.T.Sidgi who act in the Nakhchivan 

literary enviroment in the end of XIX century and the beginning of XX century are investigated 

from pedagogical aspect, the problem of personality, the factors that impacting the formation of 

personality is analyzed in this works. At the same time, drawing to the fore the problem that 

using of native language as a main language for formation of national personality is noted in 

writer‘s work. 

In this article also deals with progressive ideas and thoughts of M.T.Sidgi are put forward 

for formation of personality who has national moral quality. 

Key words: M.T.Sidgi, XIX-XX centuries, literary enviroment, personality, formation, 

upbringing, education. 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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XIX-XX ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA ÇAP OLUNAN PSĠXOLOJĠ 

ƏDƏBĠYYATLARDA ġƏXSĠYYƏT PROBLEMĠNĠN QOYULUġU 

 

Ġnsan ictimai münasibətlər sisteminin məcmuusudur. Məhz belə münasibətlər sistemində 

insan təĢəkkül tapır və Ģəxsiyyət kimi formalaĢır. ġəxsiyyət isə bir çox elm sahələrinin, xüsusilə 

də ictimai elmlərin obyektidir və hər bir elm tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə tədqiq olunur. 

Psixologiya elminin də obyekti insan olduğu üçün müxtəlif tarixi dövrlərdə insanın Ģəxsiyyət kimi 

formalaĢması və bu prosesə təsir edən amillər, insanın psixoloji siması, onun daxili aləminin 

psixoloji qanunauyğunluqları və s. bu kimi mövzular tədqiqat iĢlərinə cəlb olunmuĢ və dərindən 

araĢdırılmıĢdır. Bu baxımdan “XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda çap olunan psixoloji ədəbiyyatda 

Ģəxsiyyət probleminin qoyuluĢu” tədqiq olunmuĢ, bu dövrdə çap olunan ədəbiyyatlar 

araĢdırılmıĢ və Ģəxsiyyətə dair mülahizələr sistemləĢdirilərək məqalədə öz əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: ġəxsiyyət, psixoloji ədəbiyyat, formalaĢma, özünüqiymətləndirmə, sosial 

norma 

 

XIX əsrdə fəaliyyət göstərən psixoloq Herman Ebbinhauz psixologiya 

elmi haqqında qeyd edirdi ki: ―Psixologiya uzun bir keçmişə, lakin qısa bir 

tarixə malikdir‖ (1. S, 7). Belə ki, insan psixologiyası haqqında fikirlərin təməli 

çox qədim zamanlara söykənsə də, müstəqil bir elm olaraq təşəkkül tapması bir 

əsrlik dövrü hələ 42 ildir geridə qoyub. Psixologiyanın bir elm kimi inkişafında 

Avropa alimlərinin yeri və rolu çox böyük olmuşdur. Lakin Azərbaycanda da bu 

sahənin inkişaf etdirilməsində psixoloqlarımız vaxtilə az işlər görməmişdir və o 

dövr üçün məhdud şəraitdə bu işlərin görülməsi çox təqdirəlayiq haldır. 

Məlumdur ki, psixologiyanın obyekti insan, predmeti isə psixi hadisələr və 

bilavasitə insan davranışlarıdır. İnsan davranışları isə onun bir şəxsiyyət kimi 

necə formalaşmasından asılıdır. Ona görə də psixoloji ədəbiyyatda şəxsiyyət 

probleminin qabarıq şəkildə öz əksini tapması təsadüfi deyildir. Qeyd edək ki, 

müasir dövrdə iki yüzə yaxın elm sahəsi insanı tədqiq edir. Çünki insan bütün 

canlıların ən mürəkkəbidir. Onun mürəkkəbliyi başqa canlılara xas olmayan bir 

həyat tərzindən irəli gəlir. Bütün canlılardan fərqli olaraq insan sosial mühitdə 

təşəkkül tapır. Həmin  mühit onu bioloji mövcudatdan sosial varlığa çevirir. 

Bununla da o, tamamilə yeni keyfiyyətlər kəsb edir. Bu keyfiyyətlərdən ən 

mühümü isə insanın özünü idrak obyektinə çevirməsi, ona bələd olmağa, onu 

dərk etməyə, məqsədəuyğun şəkildə dəyişdirməyə can atmasıdır. Bu keyfiyyət-

lərin yaranması və təşəkkülü ilə insan öz inkişafında, tərəqqisində yeni bir 

mərhələyə qədəm qoyur, yəni o, mahiyyəti etibarı ilə sosial əlaqə və münasibət-

lərin məcmuu olan şəxsiyyətə çevrilir. Müasir dövrdə şəxsiyyətin təşəkkülü ən 

mürəkkəb sosial münasibətlər mühitində baş verir. İnsan belə münasibətlərdən 

lazımınca baş çıxarmalı, həm də lazım gəldikdə ona uyğunlaşmalı və hətta 

şəraiti öz məqsədlərinə müvafiq şəkildə dəyişdirməyi bacarmalıdır. İnsanın 

mənəvi-ruhi aləminin öyrənilməsi ilə bilavasitə şəxsiyyət probleminin araşdırıl-

ması isə məhz psixologiya elminin əsas istiqamətlərindən biri və demək olar ki, 
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birincisidir. Ona görə də bütün tarixi dövrlərdə çap olunan psixoloji ədəbiyyat-

larda şəxsiyyət problemi hər zaman öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır.  

Əsas hissə: Azərbaycanın elm və mədəniyyəti ən qədim zamanlardan 

başlayaraq əsrlər boyu davam edən bir tarixə malikdir. Azərbaycanda hələ ən 

qədim dövrlərdən elmi fikirlərin rüşeymləri yaranmış, psixologiya, fəlsəfə və 

başqa elmlər haqqında da müəyyən mülahizələr irəli sürülmüşdür. Lakin bu 

baxışların, elmi fikirlərin inkişaf etməsinə o vaxt şərait olmamışdır. Buna görə 

də psixoloji fikirlər bir qayda olaraq elmi-fəlsəfi əsərlərdə, bədii ədəbiyyatda, 

didaktik şeirlərdə, xüsusilə səhnə əsərlərində irəli sürülürdü. Həmçinin 

Azərbaycanda yüksək ixtisaslı müəllimlər, xüsusilə psixoloji elmlər sahəsində 

elmi səriştəsi olan şəxslər az idi, nə ali məktəblər, nə də elmi-tədqiqat 

müəssisələri var idi. Ona görə də irəli sürülən psixoloji fikirlər elmi cəhətdən 

tədqiq oluna bilmirdi. XIX əsrdə çarizmin xalq kütlələrini avamlıqda saxlayan 

müstəmləkəçilik siyasəti, müsəlman ruhanilərinin dini xurafatı kütlələr arasında 

yaymaq cəhdləri ruh haqqında elm olan psixologiyanın bu dövrdə Azərbaycanda 

inkişaf etməsinə maneə olan ən başlıca səbəblərdən biri idi. Ona görə də 

xalqımızın maarifə, elmə, mədəniyyətə və həmin elmlərlə sıx və paralel inkişaf 

edən psixologiyaya aid fikirləri ilk növbədə şifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələrində (nağıllarda, atalar sözlərində, məsəllərdə) öz əksini tapmışdır. Bu 

nümunələrdə xalqın təfəkkürə, insan zəkasına yüksək qiymət verməsi, ağlın 

mahiyyətcə maddi aləmin inikası olduğunu başa düşməsi, insanları başqa 

insanlardan fərqləndirən fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri bir-birindən ayırd etməsi 

aydın sürətdə özünü göstərir. Məsələn: ―Adam adamın aynasıdır‖ atalar sözündə 

insanın sadəcə bioloji varlıq olması deyil, həm də sosial varlıq olması və digər 

insanlarla ünsiyyət prosesində şəxsiyyət kimi formalaşması dolayı yolla xalqın 

diqqətinə çatdırılır. Və yaxud: 

―Adam var ki, adamların naxışıdır, 

Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır, 

Adam var ki, dindirərsən can deyər, 

Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.‖ (2. s. 96) 

Atalar sözünə nəzər saldıqda görürük ki, burada sanki insanın fərd, şəxs və 

şəxsiyyət kimi psixoloji xüsusiyyətləri təhlil olunmuş və daha sonra qələmə 

alınmışdır. Belə ki, insanın sadəcə bioloji varlıq kimi psixoloji xüsusiyyətləri 

―fərd‖ termini ilə ifadə olunur və belə olan halda insan sosial varlıq kimi 

fəaliyyət göstərmir, ona görə də ―Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır‖ ifadəsi 

insanın heç bir keyfiyyət qazanmadığının, cəmiyyətin bir üzvü kimi sosializasiya 

prosesinə qoşulmadığının və beləliklə də şəxsiyyət kimi inkişaf edə bilmədiyinin 

göstəricisidir. İnsan əvvəlcə cəmiyyətdəki mövcud sosial normaları mənimsəyib 

şəxsə, daha sonra isə mənəvi keyfiyyətlər qazanaraq şəxsiyyətə çevrilir. ―Adam 

var ki, adamların naxışıdır‖ fikri isə insanın öz təfəkkürü, qabiliyyəti, xarakteri, 

dünyagörüşü, əqidəsi, mənəvi keyfiyyətləri ilə cəmiyyətdə digər insanlara 

nümunə olmasının müsbət bir hal kimi təsdiqidir.  

―Üz üzdən utanar‖, ―İstəyənin bir üzü qara, verməyənin hər iki üzü qara‖, 

―Qapıya gələni qovmazlar‖ və s. bu kimi atalar sözlərində insanın sosial varlıq 

olaraq psixoloji yönəlişliyi böyük məharətlə ifadə olunmuşdur. Belə ki, hər hansı 

bir adamı ―pis adam‖ kimi qavradıqda, çox vaxt onunla ―pis adam‖ kimi 
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davranmırıq, həmin insanın özü ilə qarşılaşdıqda nədə isə tərəddüd edirik, 

güzəştə gedirik, nəyi isə üzünə vurmuruq. 

Ümumiyyətlə, atalar sözlərinin əksəriyyətində insan ləyaqətinə, 

təmizliyinə, təvazökarlığına, xeyirxahlığına, mənəvi keyfiyyətlərinə, bir sözlə, 

kamil şəxsiyyət anlayışına aid xeyli fikirlər vardır: ―Ağac bar verəndə başını 

aşağı salar‖, ―Mərdin süfrəsi açıq olar‖, ―Adamın yerə baxanı, suyun lal axanı‖ 

(2. səh. 94-95) və s. bu kimi atalar sözlərində şəxsiyyətin etnopsixoloji 

xüsusiyyətləri, xarakteri, iradi keyfiyyətləri aydın bir formada əks olunmuşdur. 

Ə.T.Baxşəliyev 1991-ci ildə çap olunan ―Azərbaycanda psixoloji fikrin 

inkişafı- 1920-1985-ci illər‖ adlı kitabında yazır: ―Şifahi xalq ədəbiyyatının əsas 

nümunələrindən olan xalq nağıllarında (―Ovçu Pirim‖, ―Göyçək Fatma‖ ―Şəms 

və Qəmər‖, ―Dərzi şagirdi Əhməd‖...), əfsanələrdə, lətifələrdə, bayatılarda, xalq 

mahnılarında, dastanlarda (―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Qaçaq Nəbi‖ və 

s.) şəxsiyyət, şüur, duyğu, qavrayış, təsəvvürlər, hafizə, təfəkkür, vərdişlər, 

maraqlar, mərdlik, qəhrəmanlıq, xarakter və digər psixi proses və xassələr 

haqqında elə ümumiləşdirici fikirlər vardır ki, onların həyatiliyini müasir 

tədqiqatlar da sübut edir‖ (3. s. 22). 

1920-ci ildən  başlayaraq Azərbaycanda psixologiya sahəsində elmi 

tədqiqat işləri aparılmış, namizədlik və doktorluq dissertasiyaları, elmi-kütləvi 

əsərlər, monoqrafiyalar, dərslik və dərs vəsaitləri yazılmış, milli kadrlar 

hazırlanmışdır. Ancaq təəssüflə qeyd edirik ki, 1923-cü ildən başlayaraq 

Azərbaycanda əksər psixoloji tədqiqatların- əsər və məqalələrin əsas 

istiqamətlərini marksizm və lelinizm nəzəriyyəsinə əsaslanan psixologiyanın 

təşəkkül və inkişafı ilə əlaqədar məsələlər təşkil edir. Bunu XX əsrin 

əvvəllərində müxtəlif illərdə dövrü mətbuatda çap olunan məqalələrdə daha 

aydın görmək olar: ―Elmi-tərbiyə və elmi-əhval-ruh‖(1923), ―Ruhiyyətin 

keçmişinə ümumi bir baxış‖ (1924), ―Marks tərbiyəçi kimi‖ (1925) və s. Buna 

baxmayaraq Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafına öz böyük töhfələri 

olan psixoloqlarımız da az olmayıb. Belə ki, Ə.K.Zəkuyev, M.Ə.Həmzəyev, 

M.C.Məhərrəmov, F.Ə.İbrahimbəyov, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə və s. bu 

kimi psixoloqlarımız psixologiya sahəsində öz elmi fəaliyyətləri ilə fərqlənərək 

bukünkü psixologiyanın inkişafına böyük dəstək vermişlər. F.Ə.İbrahimbəyov 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq psixologiya laboratoriyasının əsasını qoymuş və 

burada öz tədqiqatlarını aparmışdır. Bu dövrdə də şəxsiyyətin öyrənilməsi aktual 

problemlərdən biri olmuş və Azərbaycan psixoloqları bu mövzuya mühüm 

tədqiqat işləri həsr etmişlər. Şəxsiyyətin formalaşmasının metodoloji prinsipləri-

nin öyrənilməsi (Ə.K.Zəkuyev, M.C.Məhərrəmov, F.Ə.İbrahimbəyov, Ə.S.Bay-

ramov), şəxsiyyətin inkişafının sosial-psixoloji mövqedən tədqiqi (F.Ə.İbrahim-

bəyov, Ə.Ə.Əlizadə, C.D.Təhmasib), şəxsiyyətin fəaliyyət prosesində inkişafı 

(Ş.S.Ağayev, K.S.Əbilov), təlim-tərbiyə sahəsində şəxsiyyətin fəallaşdırılması-

nın xüsusiyyətləri (Ə.S.Bayramov, Z.M.Mehdizadə, Ə.Ə.Əlizadə, F.Ə.İbrahim-

bəyov, M.V.Vəliyev), şəxsiyyətin inkişafının etnopsixoloji məsələləri (F.Ə.İbra-

himbəyov, Ə.S.Bayramov, K.S.Əbilov, O.F.Kərimov), şəxsiyyətin özünüqiymət-

ləndirməsi və özünü dərk etməsi (Ə.S.Bayramov) barədə və başqa əsərlər 

şəxsiyyətin formalaşmasının aktual problemlərinə həsr edilmişdir. Şəxsiyyətin 

hərtərəfli inkişafının  biososial məsələləri, şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən 

amillər Ə.S.Bayramovun ―Psixoloji etüdlər‖ (1989) adlı kitabında və bir sıra 
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elmi kütləvi məqalələrində (Şəxsiyyət, özünüqiymətləndirmə və mənəvi təkmil-

lik. ―Azərbaycan müəllimi‖ qəzeti, 1 dekabr 1978), (Şəxsiyyətin tərbiyəsinə 

diqqəti artırmalı. ―Azərbaycan məktəbi‖ jurnalı, 1988, №8) əks olunmuşdur. 

―Şəxsiyyətin tərbiyə edilməsinin psixoloji problemləri (―Azərbaycan məktəbi‖ 

jurnalı, 1974, №12), ―Müəllim və şəxsiyyətin tərbiyə edilməsinin bəzi psixoloji 

məsələləri haqqında‖ (―Azərbaycan məktəbi‖ jurnalı, 1976, №3), ―Bağça yaşlı 

uşaqların şəxsiyyətinin inkişafına dair‖ (―İbtidai məktəb və məktəbəqədər 

tərbiyə‖ jurnalı, 1979, №2) adlı əsərlərdə də şəxsiyyətin tərbiyəsi məsələləri 

ətraflı təhlil olunmuşdur (3. s. 143).  

Ə.S.Bayramovun ―Psixoloji etüdlər‖ adlı kitabı psixologiyanın bir neçə 

problemini əhatə edir. Şəxsiyyət problemi baxımından kitaba yanaşsaq, orada 

şəxsiyyətin idrak fəallığının, şəxsiyyətdə mənlik və əxlaqi şüurun, mənəvi 

təkmilləşdirmənin təşəkkülünün, inkişafı və formalaşmasının, həmçinin digər 

məsələlərin yüksək elmi səviyyədə tədqiq edildiyini görərik. Kitabda Azər-

baycan ədəbiyyatının klassiklərindən N.Gəncəvinin, İ.Nəsiminin, M.F.Axun-

dovun yaradıcılığında insanın mənəvi dünyasının bədii inikası, onun ictimai bir 

varlıq kimi özünü anlaması, dərk etməsi və bunun şəxsiyyətin inkişafındakı 

mövqeyi ayrı-ayrı faktlar əsasında izah edilir. Kitabda həmçinin ictimai 

quruluşda baş verən sosial dəyişikliklərin şəxsiyyətin formalaşmasına təsiri, 

şəxsiyyətin ontogenezdə inkişafında tənqidi təfəkkürün, müstəqilliyin rolu, 

müasir gənclərimizin peşə hazırlığı və s. bu kimi problemlər ətraflı təhlil olunur. 

―Tələbənin idrak fəaliyyəti və şəxsiyyətinin təşəkkülü‖ adlı məcmuədə 

Ə.S.Bayramov, İ.Ə.Seyidov, R.İbrahimbəyova, R.Qədirova və başqaları tələbə 

gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülünü, onların idrak fəaliyyətinin, şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərinin və ixtisas seçimlərinin psixoloji qanunauyğunluqlarını təhlil 

edirlər. Məqalələrin bir qismində isə zəngin ədəbi irsimizdə şəxsiyyət 

psixologiyasına aid fikir və mülahizələr öyrənilmiş və təlim- tərbiyə prosesinə 

tətbiqi üçün tövsiyə edilmişdir. ―Şəxsiyyətin inkişafının etnopsixoloji məsələ-

ləri‖ adlı məqalələr  məcmuəsində isə adət-ənənələr, onların sosial-psixoloji 

strukturu (A.Yusifzadə), şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi prosesində tənqidi 

təfəkkürün təzahür xüsusiyyətləri‖ (Ə.S.Bayramov, R.A.Cavadov, O.F.Kəri-

mov), ―Şəxsiyyətin beynəlmiləlçilik keyfiyyətinin formalaşması‖ (C.M.Hacıyev) 

və digər məsələlər şərh olunur. Göstərilən bu əsərlərdə kiçik yaşlı 

məktəblilərdən başlamış gənclik və yaşlılıq dövrünədək insanın bir şəxsiyyət 

kimi formalaşmasınının psixoloji problemləri inandırıcı faktlarla təhlil olunur.  

1960-1961-ci illərdə iki hissədən ibarət ―Psixologiya‖ dərsliyi və 

―Psixologiya oçerkləri‖ nəşr edildi. ―Psixologiya‖ dərsliyinin II hissəsində 

fəaliyyətin psixoloji təhlili, iradə, şəxsiyyət və onun fərdi-psixoloji xüsusiyyətlə-

rinin inkişafı kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. M.C.Məhərrəmovun müəllifliyi 

ilə nəşr olunan ―Psixologiya oçerkləri‖nin də II hissəsi psixologiyanın ən 

mühüm və o dövr üçün nisbətən az işlənilmiş məsələlərinə-şəxsiyyət psixologi-

yasına həsr edilmişdir. ―Şəxsiyyət və onun psixi xüsusiyyətləri‖ adlı birinci 

oçerkdə şəxsiyyət anlayışı psixoloji cəhətdən təhlil olunmuşdur. Müəllif 

göstərmişdir ki, şəxsiyyətin psixoloji simasını müəyyən edən cəhətlər- onun 

istiqamət və məsləki, tələbatı, maraq və idealları, qabiliyyətləri, temperament və 

xarakteri bir-biri ilə üzvi surətdə əlaqədardır. Onların biri digərini şərtləndirərək 

vəhdət təşkil edir. ―Şəxsiyyətin istiqaməti‖ adlanan növbəti oçerk isə şəxsiyyətin 
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psixoloji siması, onun tələbatının xüsusiyyətləri, dünyagörüşünün əsas 

əlamətləri, maraq və ideallarının dairəsi kimi məsələlərin izahına həsr edilmişdir.  

1970-ci illərin əvvəllərində sosial psixologiyaya aid iki dərslik- ―Sosial 

psixologiya‖ və ―Sosial psixologiyanın aktual məsələləri‖ nəşr olunmuşdur. 

Məlumdur ki, sosial psixologiyada mərkəzi problem məhz şəxsiyyət 

problemidir. Çap olunan bu dərsliyin də bütün fəsillərində söhbət şəxsiyyətdən 

gedir. Lakin üçüncü fəsil bilavasitə şəxsiyyətin ictimai varlıq kimi təhlilinə həsr 

edilmişdir. Burada ―şəxsiyyət‖ termininin mahiyyətinin ətraflı izahı üçün müəllif 

şəxsiyyəti ―insan‖ və ―fərd‖ məfhumları ilə müqayisə edir və fərdiyyətçiliyin 

xüsusiyyətlərini üzə çıxarır. Bundan sonra şəxsiyyətin özünəməxsus cəhətləri- 

onun şüura malik aktiv olması və struktur vahidliyi təhlil edilir. Buna əsasən 

şəxsiyyətin təşəkkülünə imkan verən amillər qısa formada nəzərdən keçirilir. 

Şəxsiyyət haqqında tam təsəvvürün formalaşdırılmasında şəxsiyyətin tələbatları, 

motivlər, motivlə səbəb arasında oxşarlıq və fərq, motiv və qərar qəbulu prosesi, 

təcrübə, qavrayış, təfəkkür və hafizə haqqında verilən məlumtlar xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Sosial psixologiya şəxsiyyətləri bir-birindən təcrid olunmuş 

halda deyil, birgə fəaliyyət prosesində öyrənir. Dərsliyin beşinci fəsli məhz bu 

problemə həsr edilmişdir.  

―Sosial psixologiyanın aktual məsələləri‖ adlı dərslik isə daha təkmilləşdi-

rilmiş formada nəşr olunmuşdur. Dərslikdə qrupda və kollektivdə şəxsiyyətlər-

arası münasibətlər, ünsiyyət prosesində psixoloji təsir məsələləri, qrup nəzəriy-

yəsi, şəxsiyyətin sərvət meylinin formalaşması və s. bu kimi problemlər öz geniş 

izahını tapmışdır. 

Ümumi psixologiya sahəsində diqqətəlayiq hadisələrdən biri 1977-ci ildə 

Moskvada rus dilində çap olunmuş ―Ümumi psixologiya‖ dərsliyinin 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsidir. Belə bir dərsliyin tərcümə edilərək 

Azərbaycan dilində nəşr edilməsində Ə.S.Bayramovun, Ə.Ə.Əlizadənin, 

M.Ə.Həmzəyevin və İ.Ə.Seyidovun xidmətləri təqdirəlayiqdir. Şəxsiyyətin 

sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi tələbatları fəaliyyət prosesində reallığa çevrilir. Bu 

baxımdan dərslikdə insan fəaliyyətinin mahiyyəti, psixoloji strukturu, 

şəxsiyyətin davranışında adət və vərdişlərin rolu, ünsiyyətin xüsusiyyətləri geniş 

təhlil olunur. İnsan bir şəxsiyyət kimi özü ilə ayrı-ayrı obyektlər arasında 

yaranan obyektiv münasibətləri beynində əks etdirir. Obyektiv aləmin insan 

beynində belə özünəməxsus inikası insanın hiss və emosional sahəsini təşkil edir 

ki, məhz bu mövzu da kitabda ətraflı şəkildə izah olunmuşdur. İnsan bu və ya 

digər şüurlu məqsədə çatmaq üçün ardıcıl və mütəşəkkil fəaliyyət göstərməyə, 

mərd və mübariz olmağa, çətinliklərdən qorxmamağa, inamlı hərəkət etməyə 

cəhd göstərir. Bu keyfiyyətlər isə insanın iradi keyfiyyətləri ilə bağlıdır və 

insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynayan əsas 

xüsusiyyətlərdəndir. Kitabda bu mövzu haqqında da məlumatların olması məhz 

buna görə əbəs deyildir. Dərslikdə şəxsiyyətin temperament tipləri, onların 

psixoloji xarakteristikası, xarakterin quruluşu, qabiliyyət, bilik və bacarıqların 

qarşılıqlı münasibətləri ətraflı təhlil olunmuşdur. 

 XX əsrdə Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafına böyük töhfələr 

verən əməkdar elm xadimi, professor, psixologiya elmləri doktoru Əkbər 

Bayramovun 1981-ci ildə çap olunan ―Şəxsiyyətin təşəkkülünün aktual psixoloji 

problemləri‖ adlı kitabında şəxsiyyət problemi ―Şəxsiyyətin özünüqiymətlən-
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dirməsi və mənəvi təkmillik‖, ―Şəxsiyyətin sərvət meyli və münasibətlər 

sistemindəki dəyişmələr‖, ―Özünütərbiyə və şəxsiyyətin kamilləşməsi‖, ―Təlim 

və şəxsiyyətin təşəkkülü‖ və s. bu kimi paraqraflarda ətraflı şərh olunmuşdur. 

―Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi və mənəvi təkmillik‖ başlığı altında 

müəllif yazır: ―...İndi təbiətin heç bir sirri qarşısında insan özünü elə də aciz hiss 

etmir. Ancaq bəzən bu qadir varlıq sanki özünü bir qədər yaddan çıxarır, özünə 

nəzər salmağı, özünü kəşf etməyi arxa plana çəkir. Halbuki insanın özünə bələd 

olması yalnız öz daxili qüvvələrini hərəkətə gətirmək, onları idarə etmək 

yollarını tapmaq üçün deyil, həm də təbiətin sirlərini anlamaqda ona kömək 

edər. Əlbəttə insanın özünü dərk etməsi, ona bələd olması və onu kəşf etməsi 

çox da asanlıqla başa gəlmir. Çünki insanın mənəvi aləminin təşəkkülü 

mürəkkəb və daimi prosesdir, ona bir sıra amillər təsir göstərir. Həmin amillər 

içərisində şəxsiyyətin özünü dərk etməsi, onu düzgün qiymətləndirməsi, mənəvi 

cəhətdən təkmilləşmək üçün öz üzərində fəal sürətdə çalışması mühüm yer 

tutur‖ (5, s. 27). Özünü dərk etmək tez-tez eşitdiyimiz və həyatda öz 

xoşbəxtliyimizi tapmaqda bizə kömək edən ən vacib anlayışlardandır. Ancaq 

özünüdərk nədir deyə soruşduqda cavablar o qədər də aydın olmaya bilər. Bir 

cümlə ilə ifadə etsək, özünüdərk daxili aləmimizi, düşüncələrimizi, hisslərimizi, 

inanclarımızı dərk etmək və həyata keçirməkdir. Bütün hisslərimizin, 

düşüncələrimizin və inanclarımızın fərqində olmaq əslində kim olduğumuzu 

anlamaq deməkdir. Bu, bizim şəxsi inkişafımız, həmçinin şəxsiyyət kimi 

formalaşmağımız üçün çox vacibdir. Təbii ki, heç kim özünüdərklə doğulmur. 

Ancaq uşaqlıqdan kim olduğumuzu başa düşmək, quracağımız həyatın daha 

xoşbəxt və daha dolğun olmasını təmin edir. Özünü bilən insan öz güclü və zəif 

tərəflərini bilir. Fikirlərini və hisslərini, eləcə də motivasiyalarını idarə edir. 

İnsanın özünü dərk etməsi nə qədər çox olarsa, düşüncə və inanclarını müsbət 

yöndə dəyişmə şansı da bir o qədər çox olar. Çünki insan hisslərinin, 

düşüncələrinin, əqidəsinin onu hara apardığını anlayır və vəziyyətə müdaxilə edə 

bilir. Öz daxilini görə bilməyən başqalarının daxili mənəvi aləminə nüfuz edə 

bilməz. Əgər insan müntəzəm sürətdə öz daxili aləminə nəzər salarsa o, burada 

ən əvvəl özünü tapa bilər. Özünü tapmaq isə insan üçün dünyanı tapmaq 

deməkdir. Özünü dərk etmək insanı mənəvi təkmilləşdirir, onun şəxsiyyətini 

bütövləşdirir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan xalqının ən ağıllı adamları 

―Gözlü o adamdır ki, özünü görə bilsin‖, ―Özgəsinin gözündə tükü 

seçməkdənsə, öz gözündə tiri gör‖ və s. kimi aforizmlər söyləmişlər. Əkbər 

Bayramov və Əbdül Əlizadənin müəllifliyi ilə nəşr olunan ―Psixologiya‖ 

dərsliyində şəxsiyyətə belə bir tərif verilir: ―Müəyyən ictimai-tarixi dövrdə 

yaşayıb, ətrafını dərk edən və onu öz məqsədlərinə müvafiq şəkildə 

dəyişdirməyə qadir olan varlığa şəsiyyət deyilir‖.(8) Tərifdən də göründüyü kimi 

şəxsiyyətə gedən yol məhz ətrafı dərk etmək, ona müsbət mənada müdaxilə edə 

bilmək, onu yeri gəldikdə dəyişdirməyi bacarmaq kimi keyfiyyətlərdən keçir. 

Bütün bunları həyata keçirmək üçün isə insan ilk növbədə özünü dərk etməlidir. 

Mahir İsrafilovun 1981-ci ildə nəşr olunan ―Mənəvi zənginlik‖ kitabında qeyd 

olunur ki, ―İnsan öz bütövlüyünü, mənliyini o zaman aşkara çıxarır ki, o, yalnız 

özü üçün yaşamır, xalqa, cəmiyyətə fayda verir. İdeyalı adam insanların azadlıq 

mübarizəsinə, cəmiyyətin tərəqqisinə laqeyd qalmır, o, həmişə bəşəri arzularla 
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yaşayır. Çünki mənəvi zənginlik və yüksək ideyalılıq insanı həmişə yüksək 

zirvələri fəth etməyə çağırır‖ (6. s. 36).  

 Sağlam özünüdərk insana bir çox sahədə fayda verir. Belə ki, iş 

dünyasından ictimai həyata, şəxsi məqsədlərindən ictimai hədəflərə qədər insan 

özünü və kim olduğunu dərk edərək uğur qazana bilər. Liderlərin ən böyük 

xüsusiyyətlərindən biri güclü və zəif tərəflərini sağlam şəkildə qiymətləndirmək 

bacarığıdır. Özünü dərk edən insan həm özünü, həm də komandasını bu cür 

dəyərləndirərək uğur qazanır. Liderlər, müəllimlər, pedaqoqlar, məsləhətçilər, 

səhiyyə sektorunda olanlar və s. bu kimi sosial sahələrdə çalışan insanların 

yüksək özünüdərketmələri onları bir peşə olaraq uğura apararır və göstərdikləri 

xidmətlərdə fərq yaratmağa səbəb olur. Özünüdərk isə özünüqiymətləndirmədən 

başlayır. Psixoloji cəhətdən özünüqiymətləndirmə mürəkkəb prosesdir. 

Başqalarının əxlaqi keyfiyyətlərini dərk etməklə, insan özünü qiymətləndirmək 

üçün zəruri informasiya əldə edir. Bu, özünüqiymətləndirmənin təşəkkülünün 

ümumi mexanizmidir. Ancaq hər bir şəxsdə özünüqiymətləndirmənin təşəkkülü 

məxsusi cəhətlərə malikdir. Hər bir şəxsdə mənlik şüurunun, ―Mən‖ haqqında 

təsəvvürün formalaşması onun ümumi mədəni inkişaf səviyyəsindən, 

dünyagörüşündən, əqidəsindən, həyat mövqeyi və məqsədlərindən, meylindən, 

eləcə də özünü düzgün dərk etmək səviyyəsindən asılıdır. Şəxsiyyətin 

təşəkkülünə məqsədəuyğun sürətdə təsir göstərmək üçün insanın özünə və ya 

başqalarına verdiyi qiymətlər sisteminə, həmin qiymətlərin dəyişilməsi 

dinamikasına fikir vermək lazımdır. Ə.S.Bayramov ―Şəxsiyyətin təşəkkülünün 

aktual psixoloji problemləri‖ kitabında qeyd edir ki, ―İnsan öz rəftar və 

davranışını qiymətləndirərkən nəinki özünün özünə verdiyi qiymətə, həm də 

ətraf adamlardan gözlənilən qiymətə, onların fikir və mülahizələrinə istinad edir: 

―Adamlar nə deyər?‖, ―Bunu mənə rəva görərlərmi?‖ və s. Belə olduqda xarici 

və kənardan nəzarət daxili nəzarətə, yəni, özününəzarətə çevrilir. Başqa sözlə, 

özünənəzarət ictimai nəzarət əsasında təşəkkül edir...‖ (5, s. 39). 

 1989-cu ildə Ə.S.Bayramovla, Ə.Ə.Əlizadənin Azərbaycan dilində yeni 

―Psixologiya‖ dərsliyi nəşr edilmişdir. Dərslikdə şəxsiyyətin inkişafının təbii 

şərtləri, formalaşmasının psixoloji qanunauyğunluqları, şəxsiyyətin istiqaməti, 

davranış motivləri, əqidəsi, dünyagörüşü, mənlik və əxlaqi şüuru, 

özünüqiymətləndirməsi və s. məsələlər P.P.Blonski, L.C.Vıqotski, A.R.Luriya, 

A.N.Leontyev, C.L.Rubinşteyn, B.Q.Ananyev, D.N.Uznadza və başqalarının 

əldə etdiyi elmi nəticələr əsasında təhlil olunur. Dərslikdə şəxsiyyət qarşılıqlı 

sosial təsirin obyekti kimi götürülür və bu istiqamətdə şəxsiyyətin davranışının 

qanunauyğunluqları, sosial yönəlmələri, şəxsiyyətlərin bir-birini qavramaları 

izah olunur. Əvvəlki dərsliklərdən fərqli olaraq burada yeni məsələlər -insan 

insanlar arasında, bədən quruluşu və xarakter, şəxsiyyətin tərbiyəsində fərdi 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, ailə, məhəbbət və şəxsiyyət, ailə münasibətləri 

və digər problemlər qoyulur və geniş təhlil olunur. Kitabda müəlliflər 

şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai münasibətlərin rolundan bəhs edərək qeyd 

edirlər ki: ―İctimai münasibətlər şəxsiyyətin formalaşmasının obyektiv əsasını 

təşkil edir. Şəxsiyyət üçün cəmiyyət sadəcə olaraq xarici mühit deyildir. O, 

cəmiyyətin üzvü kimi, cəmiyyətdə bərqərar olmuş ictimai münasibətlər 

sisteminə daxil olur və bu əsasda onun bir şəxsiyyət kimi özünəməxsus xassələri 

formalaşır‖ (8, s. 52) . 
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 ―Şəxsiyyətin psixoloji baxımdan öyrənilməsi‖ fəslində ―fərd‖, ―fərdiyyət‖, 

―şəxs‖, ―şəxsiyyət‖ anlayışlarının izahı verilir və sosial keyfiyyətlər şəxsiyyətin 

formalaşmasının əsası kimi nəzərdən keçirilir. Həmçinin şəxsiyyəti psixoloji 

baxımdan xarakterizə edən müxtəlif xüsusiyyətlər – ictimai fəallıq, motivlərin 

davamlı sistemi, şəxsi məna, münasibətlər öz əksini tapmışdır. Müəlliflərin 

fikrincə, şəxsiyyətə çevrilmək müəyyən həyat mövqeyi, hər şeydən əvvəl əxlaqi 

mövqe tutmaq, öz mövqeyini cəmiyyətin üzvü kimi aydın dərk etmək və onun 

üçün məsuliyyət daşımaq, özünün əməlləri, işləri, bütün həyatı ilə onu təsdiq 

etmək deməkdir. İctimai inkişaf prosesində insan şəxsiyyətə çevrildikcə onun 

özünəməxsus həyat tərzi və öz daxili aləmi formalaşır. Buradan belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, insan ictimailəşdikcə fərdiləşir. Yəni insan ictimai münasibətlər 

sisteminə daha geniş daxil olur, onun digər insanlarla və ictimai həyatın müxtəlif 

sahələri ilə əlaqələri genişlənir və dərinləşir, məhz bunun sayəsində o, ictimai 

təcrübəyə yiyələnir, onu mənimsəyir, onu öz sərvətinə çevirir və belə olduqca 

insan daha çox müstəqillik qazanır. 

 ―Tələbatlar, motivlər və emosiyalar‖ fəslində şəxsiyyətin fəaliyyət 

istiqamətini müəyyən edən amillər- əqidə və dünyagörüşü, maraqlar və meyllər, 

həvəs, yönəliş, ideallar öz geniş şərhini tapmışdır. 

 ―Şəxsiyyət qarşılıqlı sosial təsirin obyekti kimi‖ fəslində sosial mövqe, 

sosial status, sosial rollar, sosial normalar, sosial yönümlər, sosial persepsiya və 

s. bu kimi mövzular təhlil olunaraq şəxsiyyətin hər hansı bir sosial qrupda 

ictimai varlıq kimi xüsusiyyətləri üzə çıxarılmışdır. Müxtəlif makro və mikro 

qruplarda insanların bir-birilə qarşılıqlı əlaqə və rabitələri nə ilə şərtlənir? Bu 

prosesdə qrup üzvlərinin mövqeyi nə kimi əhəmiyyətə malikdir? Şəxsiyyətin 

hörmət və nüfuzu onun şəxsi keyfiyyətləri və qrup üzvləri ilə münasibətlərinin 

xarakteri ilə müəyyən oluna bilərmi yaxud bu prosesdə cins və yaş amilləri 

əhəmiyyətlidirmi? və daha bu kimi bir çox suallara cavab axtarılmış və ümumi 

nəticələr əldə olunaraq oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 

 Nəticə: XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda çap olunan 

psixoloji ədəbiyyatda şəxsiyyət probleminin tədqiqi aşağıdakı nəticələrin əldə 

olunması ilə xarakterizə oluna bilər: 

XIX əsrdə Azərbaycanda psixologiya bir elm kimi mövcud olmamışdır, 

lakin şəxsiyyətə dair psixoloji fikirlər hələ qədim zamanlardan folklorumuzun 

müxtəlif janrlarında, həmçinin şair və yazıçılarımızın əsərlərində öz əksini 

tapmışdır. 

Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərinə qədər ali təhsil müəssisələrinin, elmi-

tədqiqat institutlarının olmaması və beləliklə də psixologiya elmi sahəsində 

kadrların yetişdirilə bilməməsi Azərbayan şifahi xalq ədəbiyyatında və digər 

əsərlərdə öz əksini tapan psixoloji fikirlərin elmi cəhətdən izahının verilə 

bilməməsinin əsas səbəblərindən biri idi. 

XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanda psixologiya bir elm 

kimi təşəkkül tapmağa başladı və şəxsiyyət problemini də özündə cəmləşdirən 

dərsliklər, oçerklər, monoqrafiyalar, məqalələr və s. nəşr olunmağa başlandı.  

XX əsrdə Azərbaycanda nəşr olunan bəzi psixoloji ədəbiyyatların məhz həmin 

dövrün siyasi ideologiyası ilə səsləşdirilməsi və Marksizm, Leninizm ideya-la-

rının şəxsiyyətin formalaşmasındakı əhəmiyyətinin qabardılması təəssüfləndirici 

haldır. 
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Şəxsiyyət problemi hansı tarixi dövrlərdə araşdırılırsa araşdırılsın onun yenə də 

tədqiq edilməyə, öyrənilməyə ehtiyacı var. Çünki insan mürəkkəb bir varlıqdır 

və onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına hazırda yaşadığımız zaman və məkan 

böyük təsir edir. Hər zamanın isə özünün müəyyən tələbləri və buna uyğun 

olaraq da fəaliyyət sahələri vardır. İnsan isə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində 

şəxsiyyətə çevrilir. Fəaliyyət sahələri dəyişdikcə insanların dünyagörüşü, maraq 

və meylləri, tələbatları və s. də o istiqamətə yönəlmiş olur. Ona görə də əgər 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda insanların cəhalətdən 

qurtarıb dünyaya yeni bir pəncərədən baxılmasına çalışılırdısa, artıq bu gün 

sürətlə inkişaf edən texnologiyaların, sosial şəbəkələrin və s. insanın şəxsiyyət 

kimi formalaşmasına, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsinə, 

ünsiyyət prosesinə, dünyaya inteqrasiyasına təsirləri öyrənilir. Bundan 10 və ya 

20 il sonra isə şəxsiyyətə yanaşma tamamilə başqa olacaqdır. Bütün bunları 

nəzərə alaraq demək olar ki, şəxsiyyət problemi aktual bir mövzudur və hər 

zaman da öz aktuallığını qoruyub saxlayacaqdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ТАРАНА АЛИЕВА 

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, 

ИЗДАВАЕМОЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XIX-XX ВВ. 

 Человек - это совокупность систем социальных отношений. Именно в такой 

системе отношений человек формируется и оформляется как личность. Личность является 

объектом многих областей науки, особенно социальных наук, и каждая наука изучает ее в 

разных направлениях. Поскольку объектом психологии является человек, становление 

человека как личности в разные исторические периоды и факторы, влияющие на этот 

процесс, психологический образ человека, психологические закономерности его 

внутреннего мира и т. Д. такие темы были задействованы в исследованиях и углубленных 

исследованиях. В связи с этим была изучена «Проблема личности в психологической 

литературе, издаваемой в Азербайджане в XIX-XX вв.», Изучена литература, изданная в 

этот период, систематизированы и отражены в статье взгляды на личность. 

 Ключевые слова: личность, психологическая литература, формирование, 

самооценка, социальная норма 

 

SUMMARY 

TARANA ALIYEVA 

THE PROBLEM OF PERSONALITY IN THE PSYCHOLOGICAL LITERATURE 

PUBLISHED IN AZERBAIJAN IN THE XIX-XX CENTURIES 

Man is a set of systems of social relations. It is in such a system of relationships that a 

person is formed and shaped as a person. Personality is the object of many fields of science, 

especially the social sciences, and is studied in different directions by each science. Since the 
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object of psychology is a human being, the formation of a person as a person in different 

historical periods and the factors influencing this process, the psychological image of a person, 

the psychological laws of his inner world, etc. such topics have been involved in research and in-

depth research. In this regard, "The problem of personality in the psychological literature 

published in Azerbaijan in the XIX-XX centuries" was studied, the literature published during 

this period was studied and the views on personality were systematized and reflected in the 

article. 

Key words: personality, psychological literature, formation, self-esteem, social norm 
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN MAARĠFÇĠLƏRĠNDƏN SEYĠD ƏZĠM ġĠRVANĠNĠN  

ƏSƏRLƏRĠNDƏ ƏXLAQ TƏRBĠYƏSĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

XIX əsr maarifçilik hərəkatının formalaĢdığı dövr kimi bir çox məsələnin ortaya çıxdığı, 

sistemləĢdiyi dövr hesab olunur. Bun 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 qoyanlardan biri də 

S.Ə.ġirvani olmuĢdur. ġirvani əsərində əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil olan bir çox 

məsələlərə yer vermiĢ, öz fikirlərini alim və söz adamlarının fikirləri ilə əsaslandırmıĢdır. 

ġirvani əsərlərində yaxĢılıq, dürüstlük, əlaçıqlıq, əməksevərlik, vətənpərvərlik, təvazökarlıq kimi 

müsbət əxlaqi keyfiyyətlər təriflənmiĢ, nadanlıq, ikiüzlülük, xudbinlik, Ģöhrətpərəstlik, tənbəllik 

kimi məsələlər pislənmiĢdir.    

Açar sözlər: S.Ə.ġirvani, əxlaq, tərbiyə, tərbiyənin məzmunu. 

 

Məqalədə XIX əsrin II yarısı ədəbi mühitinin nümayəndəsi olan 

S.Ə.Şirvaninin əsərlərində əxlaq tərbiyəsi məsələləri araşdırılığından bu dövrü 

düzgün araşdırmaq və səsləndirilən fikirləri dövrə uyğun qiymətləndirmək 

lazımdır. Ümumiyyətlə, tarixi inkişafın müxtəlif dövrlərində görkəmli 

şəxsiyyətlərin, ziyalıların və mütəfəkkirlərin dünyaya baxışlarını, o cümlədən, 

pedaqoji və psixoloji görüşlərini düzgün səciyyələndirmək, araşdırmaq və 

aşkarlamaq üçün hər şeydən əvvəl həmin pedaqoji, psixoloji fikirləri doğuran 

iqtisadi və ictimai zəmini, ziyalıların yaşadığı tarixi dövrü, şəraiti öyrənmək 

olduqca vacibdir.  

S.Ə.Şirvani haqqında onun əsərlərinin birinci cildində verilən məlumat 

şairin dövrünü və mühitini öyrənmək üçün maraqlı mənbədir. Burada onun 

haqqında qeyd olunur: ―S.Ə.Şirvani klassik şərq şeirinin mütərəqqi ənənələrinin 

yeni dövrdə qüdrətli varisi, böyük M.F.Axundovun maarifçilik və islahatçılıq 

ideyalarının alovlu davamçısı və müdafiəçisi, H.Zərdabinin ideya silahdaşı, 

məslək və mübarizə yoldaşı, ―cəngi və qəhhar‖ (N.Nərimanov) poeziyasının 

yaradıcısı, böyük xalq şairi Sabirin ustadı, məşhur maarif xadimi, realist yazıçı, 

filoloq alim S.M.Qənizadənin müəllimi olmuşdur‖ (4, s. 4).  

Pedaqogikanın ən ümdə məqsədlərindən biri azyaşlılarda əxlaqi şüuru 

formalaşdırmaqdır. Əxlaqi şüurun formalaşması onların həyat keyfiyyətinin 

artmasına, dəyərlərə və cəmiyyətdəki əxlaq qaydalarına yiyələnmələrinə birbaşa 

təsir göstərir. Əxlaq uşaqların şüuruna hakim kəsildikdə onlar cəmiyyətin əsas 

hərəkətverici qüvvəsi olur, böyüdükcə birgə yaşayış qaydalarına tam əməl 

edirlər. ―Əxlaq tərbiyəsi məktəblilərin şüuruna, hisslərinə, davranışına 

məqsədyönlü və sistematik təsir göstərməkdir‖ (1, s. 43). Qeyd etdiyimiz kimi, 

bu məqsədyönlü təsir azyaşlıların əxlaqi keyfiyyətlərini formalaşdırmaq məqsədi 

güdür. 

Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil olan əxlaqi keyfiyyətlər insanın 

cəmiyyətdə yer tutmasına kömək edir. Əxlaqi keyfiyyətlərin mənimsənilməsi, 

düzgün anlaşılması, qəbul edilməsi cəmiyyətin dəyərlərinin möhkəmlənməsinə 
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imkan verir. Əxlaq mənfi keyfiyyətləri də özündə ehtiva etdiyindən N.Kazımov 

onu iki yerə ayırır: ―cəmiyyətin, xalqın zərərinə olan, onun bəyənmədiyi əxlaqi 

keyfiyyətlər, xalqın bəyəndiyi, qəbul etdiyi əxlaqi keyfiyyətlər‖ (2, s. 343). 

Əxlaq tərbiyəsi və onun məzmununu təşkil edən əxlaqi keyfiyyətlər haq-

qında bədii ədəbiyyatda çoxlu fikirlərə rast gəlinir. Didaktik səciyyəli əsərlərin 

kökündə məhz əxlaqi keyfiyyətlərin təsviri durur. Lakin XIX əsr maarifçiliyin 

formalaşması ilə bu iş müəyyən sistematiklik qazanır. Bakıxanovun, Vazehin, 

Zakirin, Axundovun, Şirvaninin əsərlərində əxlaq tərbiyəsi məsələləri xüsusi yer 

tutur. 

XIX əsr maarifçilik hərəkatının bütün nümayəndələrinin yaradıcılığında 

müsbət əxlaqi keyfiyyətlər: əməksevərlik, insanpərvərlik, təvazökarlıq, halallıq, 

sadəlik, dostluq, işgüzarlıq, düzlük, doğruçuluq, vətənpərvərlik və s. təriflənir, 

onların əsas insani keyfiyyətlər olduğu vurğulanır.  

S.Ə.Şirvaninin ―Rəbiül-ətfal‖ əsərində əxlaq tərbiyəsi haqqında fikirlərinə 

nəzər salmamışdan əvvəl qeyd etməliyik ki, şair əxlaq tərbiyəsini, birgəyaşayış 

qaydalarına əməl etməyin vacibliyini əsərlərində tez-tez vurğulayır.  

Demirəm rus, ya müsəlman ol, 

Hər nə olsan get, əhli-ürfan ol. (3, s. 18)  

Mircəfərə xitab başlıqlı hissədən alınan bu beytdə şair oğluna dövrünün 

adamı olmasını, zamanın tələblərinə uymasını tövsiyyə edir. Əhli-ürfan sözü  

―zamanın əhli‖ anlamında işlənmiş, burada söz cəmiyyətin qəbul etdiyi əxlaq 

qanunlarını mənimsəyən, qazanan və onu davranışlarında əks etdirən insan 

anlamındadır. 

Yalanı, şəri, böhtanı pisləyən şair düzgünlüyü hər qapını açan bir açara 

bənzədir. Oğluna yalandan uzaq durmağı tövsiyə etməklə bərabər, yalançı 

dostların da ona fayda etməyəcəklərini söyləyir.  

İnsanın kamilləşməsində tərbiyənin rolunu düzgün qiymətləndirməyi 

bacaran şair yazır. 

Bavücudi ki, yoxdur buna sözüm, 

Leyk bu əmrə qailəm mən özüm- 

Ki, nə qədər olsa şəxs naqabil,  

Tərbiyətlə yenə olur kamil. (3, s. 24) 

  XIX əsr maarifçiliyində bir çox mütəfəkkirlər kimi Seyid Əzimin də 

pedaqoji fikirləri olduqca maraq doğurur. O, uzun müddət müəllim kimi 

çalışıdığından azyaşlıların psixologiyasına yaxşı bələd olmuş, öz əsərlərində 

onların xüsusiyyətlərini də nəzərə almışdır. Tərbiyə ilə kamilləşmənin 

mümkünlüyünü anlayan şair buna görə də tərbiyəyə xüsusi önəm vermişdir. 

Ancaq daha sonra görünür ki, Şirvani kamil olmağın yolunu tərbiyədə görmür, 

ona görə insan əxlaqlı olmalıdır ki, tərbiyə onu kamilləşdirsin. 

Cəhd qıl bəs sütudə-əxlaq ol, 

Əhli zövq ol, məlihi-afaq ol. (3, s. 24) 

Beytdəki sütudə-əxlaq ifadəsi hərfi tərcümədə tərifəlayiq əxlaqlı 

mənasını verir.  

Dostluğu, insanpərvərliyi əxlaqi keyfiyyətlərdən ən nəcibi hesab edən 

Şirvaniyə görə yaxşı dost insanı göylərə qaldırar, cəmiyyət içində üzünü ağ 

etdiyi kimi, Allah yanında da ağ edər. Şairə görə dostluq səy, əziyyət tələb edən 

bir işdir. Hər kəsdən dost olmaz, dost gərək müsbət əxlaqi keyfiyyətlərə malik 
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olsun və dostu üçün fədakarlıq edə bilsin. Oğluna məsləhət verən şair ona dostu 

üçün fədakarlıq etməyi tapşırır.  

Cəfər, ey neməti-xudayi-cahan, 

Olsa bir şəxs əgər sənə mehman, 

Elə ol şəxsə ehtirami-tamam, 

Xidmətində dolan bəsani-qulam. (3, s. 30) 

Göründüyü kimi, şair Xudanın ona bu cahanda bəxş etdiyi nemətə, yəni, 

oğluna dostuna ehtiram göstərməyi, onun qulluğunda bir qul kimi durmağı 

tapşırır. Daha sonra şair oğluna dostunun istədiklərini pisə, yaxşıya baxmadan 

yerinə yetirməli olduğunu, bir şeyi ona verərkən ürəklə verməsini söyləyir.  

Nə ğiza xahiş etsə, övladır, 

Demə bu zistdir, o zibadır. 

Ey oğul, olsa süfrədə nanın, 

Tikəsini sayma mərdi-mehmanın (3, s. 30) 

Şair mərdlik adı altında doğruçuluğu, düzgünlüyü, sədaqəti, əməksevərliyi 

tərifləyir. ―Bu sifətlərin insanın yaxın köməkçisi olduğunu söyləyir. Bu dünyada 

özünə bir şey qazanan insan bunu yalnız mərdliklə qazana bilər‖ - deyən şair 

oğluna belə tövsiyyə edir.  

Cəfər, ey sibiti-Heydəri-Kərrar, 

Mərdlik şivəsində ol huşyar. 

Kişilik vardır əgər səndə, 

Olma eybi-zəmanə cuyə. (3, s. 30) 

 

S.Ə.Şirvaninin həcvlərində də mənfi əxlaqi keyfiyyətlər daim pislənir. 

İnsanları aldadan, fırıldaqçı, özünü dindar kimi tanıdan, yalanı özünə yol seçən, 

xəsis, ikiüzlü, faydasız insanlar onun əsas tənqid hədəfidir. Satiraların birində 

(Xəsis əhvalatı) xəsislikdən arvadını boşayan biri haqqında danışan şair, onun bu 

mənfi cəhətini satira atəşinə tutur. Arvadını boşama səbəbini açıqlayanda surətin 

əsl xisləti ortaya çıxır.  

Mənə lazımdı bir özüm təki can, 

Çörəyi eylə saxlaya pünhan, 

Yuxuda görmək olmaya məqdur, 

 Övrəti-müsrifin cəzası budur. (3, s. 111) 

Arvadının yuxuda çörək görməsi və onu kimləsə bölüşməsi bu xəsis canı 

təbdən çıxarır. Özünü müdafiə edərkən obraz əsl gülüş hədəfinə çevrilir. Şair 

tənqid yolu ilə əlaçıqlığın insani keyfiyyət kimi üstünlüyünü açır.  

Əxlaqi keyfiyyətləri insanın əsas zinəti hesab edən S.Ə.Şirvaniyə görə 

insanı ucaldan, onu şöhrətə və kamala çatdıran məhz odur. Ədəb-ərkanın, 

dürüstlüyün hər şeydən önəmli olduğunu oğluna söyləyən şair, bunların 

olmadığı yerdə malın, dövlətin də faydasız olduğu qənaətindədir. ―Cəfərə xitab‖ 

başlıqlı bir şeirində oğluna məsləhətlər verən şair bir əhvalat nəql edərək Əbu-

Ləhəbin öz asiliyi və ədəbsizliyinin onu iztiraba sürüklədiyini, mal-dövlətinin də 

ona əsla çarə olmadığını belə yazır. 

  Qurusun əlləri Əbu-Ləhəbin, 

Kəsilir əlləri o biədəbin. 

Dövləti kəsbi etmədi çarə, 

Onu həqq daxil etdi narə. (3, s. 115) 
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Göründüyü kimi, görkəmli şair əsərlərində bir çox müsbət əxlaqi 

keyfiyyətləri tərifləmiş, onlara düzgün qiymət vermişdir. XIX əsrin ilk 

yarısından başlayan və formalaşan maarifçilik hərəkatının bir çox nümayəndəsi 

kimi o da insan əxlaqının formalaşmasını cəmiyyətin inkişafına təkan verən bir 

qüvvə kimi qəbul etmiş, öz bədii əsərləri içərisində bu məsələyə xüsusi önəm 

vermişdir. 
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PЕЗЮМЕ 

САРХАН МУСАЕВ 

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ СЕИДА АЗИМА 

ШИРВАНИ, ОДНОГО ИЗ 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. Одна из этих проблем - 

проблема нравственного воспитания, и С.А. Ширвани был одним из тех, кто много писал 

об этом и выдвигал здравые идеи. В своем творчестве Ширвани затронул многие вопросы, 

входящие в содержание нравственного воспитания, обосновал свои взгляды взглядами 

ученых и ораторов. В произведениях Ширвани хвалились такие положительные 

моральные качества, как доброта, честность, великодушие, трудолюбие, патриотизм, 

смирение, а такие вопросы, как невежество, лицемерие, эгоизм, амбиции и лень, 

осуждались. 

Ключевые слова: С.А. Ширвани, нравственность, воспитание, содержание 

образования. 

 

SUMMARY 

SARKHAN MUSAYEV 

ISSUES OF MORAL EDUCATION IN THE WORKS OF SEYID AZIM 

SHIRVANI, ONE OF THE AZERBAIJANI ENLIGHTENERS OF THE XIX CENTURY 

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, and SA Shirvani was one of those 

who wrote extensively about it and put forward sound ideas. In his work, Shirvani covered many 

issues included in the content of moral education, substantiated his views with the views of 

scholars and orators. In Shirvani's works, positive moral qualities such as kindness, honesty, 

generosity, diligence, patriotism, humility were praised, and issues such as ignorance, hypocrisy, 

selfishness, ambition, and laziness were condemned. 

Keywords: SA. Shirvani, morality, education, content of education 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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AZYAġLI UġAQLARDA DÜZGÜN TƏRBĠYƏ VƏ VALĠDEYNLƏRĠN YOL VERDĠYĠ 

SƏHVLƏR 

 

 Məqalədə azyaĢlı uĢaqların düzgün tərbiyəsindən, ailənin uĢaqların tərbiyəsində daha 

əhəmiyyətli və vacib faktor olduğundan,valideynlərin yol verdiyi səhvlərdən və bu səhvlərin 

aradan qaldırılması yollarından bəhs edilmiĢdir. UĢaqlar bizim gələcəyimizdir. Sağlam, dərin 

və  hərtərəfli biliyə, mütərəqqi dünyagörüĢə, milli və ümumbəĢəri  əxlaqi, keyfiyyətlərə,  

mənəviyyata və  mədəni dəyərlərə yiyələnən  Ģəxsiyyət formalaĢdırmaq  uĢaqların ailədə aldığı 

tərbiyədən birbaĢa asılıdır. 

Açar sözlər: ailə, valideyn, tərbiyə, övlad, Ģəxsiyyət 

 

Bir çox  alimin fikrincə şəxsiyyətin formalaşmasına 3 əsas amil təsir edir: 

 Ailə  

 Genetika 

 Ətraf mühit   

 

 

 

Bizim fikrimizcə, uşaq şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafında ailənin 

rolu digər iki faktora görə daha çox üstünlük təşkil edir. Hər bir uşağın gələcək 

taleyi, cəmiyyətdəki yeri gördüyü tərbiyədən birbaşa asılıdır. Böyük pedaqoq 

P.F.Kapterov da ailə tərbiyəsinə mühüm yer verirdi. O, ailə tərbiyəsini ictimai 

tərbiyədən, məktəb tərbiyəsindən üstün tutaraq yazırdı: ―Şəxsiyyətin gələcək 

inkişafı üçün təbii ailə tərbiyəsi özək, məktəb təlimi isə onun qabığını təşkil edir. 

Ailə Allaha və insanlığa yoldur‖ (3, s.123). Uşaqlar ailədə ağılla deyil, hissləri 

ilə davranırlar. Ailədə valideynlər öz uşaqlarına nə qədər çox sevgi, qayğı 

göstərərsə, onlar bir o qədər həyat dolu, sağlam ruhda  böyüyəcəklər. Uşaqların 

tərbiyəsində ailə böyüklərinin fikirləri vəhdət təşkil etməlidir. Görkəmli pedaqoq 

P.F.Lesqaft  ailədə ananın rolunun daha  əhəmiyyətli olduğunu vurğulamışdır. 

Onun fikrincə, ―Yüksək təhsilli və ağıllı ana uşağın inkişafına, əqli, əxlaqi və 

fiziki keyfiyyətlərinə güclü təsir göstərən sirli bir qüvvədir‖ (6, s. 433).  O da bir 

çox pedaqoq kimi, uşağı hər cəhətdən yaxşı tərbiyə etmək üçün onu hər cəhətdən 

yaxşı öyrənməyi lazım bilirdi. Əgər ata və ana arasında qarşılıqlı sevgi və 

hörmət vardırsa, bu, mütləq övladlarının xarakterində özünü büruzə verəcəkdir. 

Onlar öz valideynlərini özlərinə ideal bilirlər, buna görə də ata və ananın rəftar 

və davranışlarını, işlətdiyi ifadələri özlərinə nümunə götürür və onları təqlid 

edirlər. 

Uşaqlarımıza düzgün rəftar öyrətmək dedikdə, bəzən insanlarda cəza 

vermə  və ya uşaqlarla  sərt rəftar etmə  kimi fikirlər formalaşır. ―Yüksək əqli 

imkanlara və bacarıqlara malik uşaqlar var, lakin onların dəcəlliyi və 

inadkarlığına görə  hamı onları inkar edir, yararsız hesab edir. Bu uşaqlara 

düzgün yanaşmanı tapıb tərbiyə etsək, onlar dahi olaraq böyüyərlər‖ (4, s.186). 
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Böyük pedaqoq Yan Amon Komenskinin yuxarıda qeyd edilən fikirlərinə 

əsaslanaraq onu deyə bilərik ki, uşaqlar səhv hərəkət etdiyi zaman   onlara  fiziki 

və psixoloji təsir göstərmək düzgün deyil, bu onlarda həyata baxış nöqteyi -

nəzərindən ruh düşkünlüyü yaradar . Məşhur fransız filosofu, görkəmli pedaqoq 

Jan Jak Russonun ―Əgər siz uşaqlarda dəcəllik hissini öldürsəniz, heç vaxt 

müdrik insan yetişdirə bilməzsiniz‖ ( 7, s. 586) deyimi də bu fikri təsdiqləyir.  

Məhz bu səbəbdən biz valideynlər hər hərəkətlərini uşaqları incitməyəcək 

şəkildə etməlidir.  

Uşaqların bir yaş dövrü var ki, onlar həmin vaxt özlərinin diqqətdə 

saxlanıldığını hiss edir, sanki yerə göyə sığmırlar. Həmin vaxt uşaqlarımızdan 

yetkin davranış gözləmək düzgün deyil. Bütün uşaqlar öz uşaqlığını yaşamalıdır. 

Görkəmli yazıçı, filosof Fyodor Dostoyevskiyin dediyi kimi ―Uşaqlıq görməyən 

insan gələcəkdə pis vətəndaş olacaq‖ (2, s.264). 

Uşaqların tərbiyəsində valideynlər tərəfindən yol verilən bir sıra səhvlər 

vardır: 

UĢaqlara yalan söyləmək! Uşağın yeməyini yeməsindən ötrü  valideyn 

hər yedirtdiyi tikə üçün  ―Bu sonuncu tikədir‖ deyir, yaxud, uşağını həkimə və 

ya istəmədiyi bir başqa yerə aparacağı halda onu parka, marketə apardığını 

söyləyib ona yalan deyir. Deməli ilk yalanı öz övladına valideyn öyrədir. 

UĢaqlara vəd vermək və bunu etməmək! Uşaq valideynindən bir şey 

istədikdə ―Yaxşı, alaram, tamam, edərəm.‖ deyə söz verib sözünün üstündə 

durmur.Valideyn özünün gündəlik vaxt bölgüsünə düzgün nəzər salmadığı üçün 

uşağı yola verərək ―Sabah edərəm!‖, ―Gələn həftə bu haqda düşünərik!‖ ifadələri 

ilə onu aldadır. Beləliklə, uşaq valideynindən güvənsizlik duyğusunu almış olur, 

belə olduğu halda valideyninə güvəni azalan uşaq artıq onun sözünə qulaq asmır 

və ona inanmır. 

UĢaqları informasiya texnologiyalarından, internetdən asılı etmək! 

Uşaqları internetdən asılı etmək valideynlərin yol verdiyi ən böyük 

səhvlərdəndir. Ana öz işlərini rahat edə bilmək üçün, usağı ağlamasın, dəcəllik 

etməsin deyə onu televizor və internet qarşısında saatlarla oturdaraq 

şüalanmasına, zehninə və fizioloji  inkişafına zərər vermiş olur.  

UĢaqların fikirlərinə üstünlük verməmək! Övladlarının düşüncələrinə, 

söylədikləri sözlərə əhəmiyyət verməmək valideynlərin çoxunun sərgilədiyi 

davranışdır. 

UĢaqları baĢqalarının yanında danlamaq! Cəmiyyət içində uşağımızı 

hər hansı etdiyi səhvə görə danladıqda bu zaman onlar özlərini alçaldılmış hiss 

edirlər. 

UĢaqların hər istədiyini etmək! Ailədə qaydalar olmazsa, uşaq hər 

istədiyini əldə edərsə, bu zaman  onun üçün nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu 

dərk edə bilməz.  

Qida rasionuna fikir verməmək! Valideynlər çox vaxt uşaqlarının 

qidalanmasına ciddi fikir vermirlər. Bəzən elə olur ki, özləri sağlam 

qidalanmayan valideynlər övladlarından sağlam  qidalanmağı  tələb edirlər. 

Nəticədə usaqlar valideynlərinin sözünün əsassız olduğunu düşünürlər. 

Valideynlərin uĢaqlarda  özlərinə qarĢı  asılılıq yaratması! 

Valideynlərin əksəriyyəti uşaqları özündən asılı hala salaraq uşağın hər işini öz 

öhdəliyinə götürür və  əslində ona bacarıqsız olmağı öyrədir. Gələcəkdə onlar 
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valideyn olmadan heçnə edə bilmədiyini düşündüklərindən sərbəst hərəkət edib, 

cəmiyyətdə söz sahibi ola bilməyəcəklər. 

Yuxarıda sadalanan səhvlərin aradan qaldırılması üçün valideynlərə edilən 

tövsiyyələr: 

- Uşaqlarınıza yeri gəldikdə ―yox‖ deməyi bacarın və bunun səbəblərini 

izah edin. İstədiyi bir şeyə yox deyərkən onu marağını çəkə biləcəyi digər bir 

şeyə yönəldin.Bu zaman uşağınızı həmin istəyindən döndərə bilərsiniz. 

- Ümumiyyətlə, insanlar, eləcə də uşaqlar qadağalara meyillidirlər. Siz 

onlara xeyr dedikcə onlarda həmin şeyə maraq daha da artmağa başlayacaq, sizə 

qarşı ―xeyr‖ sözünü ―bəli‖yə çevirənə qədər israrcı davranmağa davam 

edəcəklər. 

- Uşaqlarınız hirsli, narahat olduğu zamanlar onları özləri ilə tək buraxın. 

Sakitləşdiyi vaxt təklikdə onlarla söhbət etməyə çalışın. Onların fikirlərini 

diqqətlə dinləyin və bunu onlara hiss etdirin. 

- Özünü ifadə edə bilməyəndə övladlarınıza yardım edin. Onun 

düşüncələrini, fikirlərini dinləməyin valideynlər tərəfindən nə qədər əhəmiyyətli 

olduğunu onlara bildirin. Sizdən o güvəni alsınlar və həmçinin sizə güvənsinlər. 

- Uşağınıza hər hansı bir hərəkəti etməyi və ya etməməyi əmr formasında 

deməyin. Bu onlarda aqressiya yaradacaq. Əksinə bir neçə seçimlər təqdim 

etsəniz, o qeyri - ixtiyari onlardan birini seçəcəkdir. 

- Övladlarınızdan  onların bilməli olduqları söhbətləri gizlətməyin. Bunu 

onlarla paylaşın. Bu zaman səmimi bir mühit yaratmış olacaqsız və onlar da 

sirlərini  başqaları ilə deyil öz valideynləri ilə paylaşmaq istəyəcəklər. 

- Heç zaman uşaqlarınızın nailiyyətlərini şişirdilmiş tərzdə deməyin. Bu 

onlarda lovğalıq, təkəbbürlük  hissi əmələ gətirər. Buna baxmayaraq, onun 

uğurunu bir valideyn kimi qiymətlədirə bilərsiniz. 

- Uşaqlarınızın  fikirlərini səbrlə, təmkinlə dinləyin və onların 

düşüncələrinə əhəmiyyət verin. 

- Uşaqlarınız  səhvlər etdikdə onlarla  təklikdə danışıb, problemin həllini 

tapın. 

Bəzən valideynlər uşaqlara qadağalar tətbiq edirlər. Məşhur filosof 

Vissarion Belinskiy demişdir: ―Əgər uşağın dəcəlliyi onun öz üzərində mənəvi 

və fiziki zərərlər qoymursa, onu məhdudlaşdırmayın‖ (1, s. 304). Valideyn 

uşağına sözünü eşitdirməyi bacarmalıdır. Ümumiyyətlə, uşağın hər hansı bir 

istəyinə valideyn qarşı çıxırsa, sonuna qədər sözünün üstündə durmalıdır. 

Xeyr sözünün  azyaşlı uşaqlara  qarşı tətbiq olunması daha da  çətin 

görünə bilər. Ancaq problemlər, maneələr qarşısında şəxsiyyətini formalaşdıra 

və inkişaf etdirə  bilən, yeri gəldiyində imtina etməyi bacaran, sağlam düşüncəli  

bir gənc böyütməyin ən mühüm  şərtlərindən biri də uşağı düzgün formada  

tərbiyə etmək, bütün üstün keyfiyyətləri onlara aşılamaqdır.  

Kiçik yaşlı uşaqlar diqqətlərinin qeyri - sabitliyi, əhval-ruhiyyələrinin 

dəyişkənliyi ilə fərqlənirlər. Valideyn hər an onların qayğısına qalmalı, ən əsası 

isə nə olursa olsun, nə baş verirsə versin, onları çox sevdiyini söyləməyi və bunu 

onlara hiss etdirməyi  heç vaxt  unutmamalıdır. 

Yaxşı, gümrah əhval-ruhiyyə, təbəssüm, şən və sevinc bəxş edən 

baxış kiçik yaşlı uşaqların mənəvi aləminin formalaşmasında mühüm rol 

oynayır. Ana və atanın səmimiliyi, uşaq təfəkkürünün konkretliyi, fərdi 
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xüsusiyyətlərini nəzərə ala bilməsi balacaların gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi-

formalaşmasına,  əxlaqi keyfiyyətlərinin inkişafına böyük təsir edir. Bütün 

bunlar o deməkdir ki, gənc nəsildə lazımi mənəvi və fiziki keyfiyyətlər 

formalaşdırmaq üçün cəmiyyətin şüurlu, məqsədyönlü fəaliyyəti kimi tərbiyənin 

rolu danılmazdır. 

Uşaqların tərbiyəsinin qarşısında duran başlıca məqsəd – dərin 

və  hərtərəfli biliyə, mütərəqqi dünyagörüşə, milli və ümumbəşəri  əxlaqa, 

mənəviyyata və  mədəni dəyərlərə yiyələnən  şəxsiyyət formalaşdırmaq 

və  cəmiyyətimiz üçün layiqli vətəndaşlar yetişdirməkdir.  
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РЕЗЮМЕ 

НУРИДА ГАДЖИЕВА 

ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ 

В статье рассматриваются вопросы правильного воспитания детей раннего 

возраста, роль семьи как более важного фактора в воспитании детей, ошибки, 

допускаемые при этом родителями, и способы их устранения. Дети - наше будущее. От 

воспитания детей в семье зависит формирование здоровых детей с глубокими и 

всесторонними знаниями, прогрессивным мировоззрением, национальной и 

общечеловеческой моралью, духовностью и культурными ценностями. 

Ключевые слова: семья, родитель, воспитание, ребенок, личность. 
 

RESUME 

NURIDA HAJIEVA 

THE PROPER UPBRINGING OF YOUNG CHILDREN AND MISTAKES MADE BY 

PARENTS 

The article discusses the proper upbringing of young children, families‘ being a more 

important factor in the upbringing of children, the mistakes made by parents in it, and ways to 

eliminate these mistakes. Children are our future. The formation of healthy children with deep 

and comprehensive knowledge, a progressive outlook, national and universal morality, 

spirituality, and cultural values depends on the upbringing of children in the family. 

Keywords: family, parent, upbringing, child, personality 
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TƏLĠM-TƏDRĠS PROSESĠNDƏ KEYFĠYYƏTĠN PLANLAġDIRILMASI VƏ 

MONĠTORĠNQĠ 
 

Təhsil sistemi – ən yüksək səviyyələrindən tutmuĢ ən aĢağı təbəqəyə qədər – tələbələrə 

lazım olan bilik və bacarıqları çatdırmalı və təhsildə olan yenilik və ehtiyacları hökumət 

səviyyəsində nəzərə almalıdır. Ehtiyaclar dəyiĢdikcə təhsil sistemi ona cavab verəcək səviyyəyə 

gətirilməlidir. Buna Keyfiyyət alətləri, standartlar və proseslər kömək edə bilər. Bəzi məqamları 

nəzərdən keçirə bilərik: 

Açar sözlər: keyfiyyət, tədris və təlim prosesi, keyfiyyətin planlaĢdırılması, monitorinq 
 

Hesabatlılıq: Sistem daxilində proseslərin performansını qiymətləndirmək 

üçün metodlara ehtiyac var. Hesabatlılıq üçün aşağıdakıları müəyyən etmək 

lazımdır: 

- Maraqlı tərəfləri (təhsil sahəsində çalışanlar, siyasətçilər və ictimaiyyət) 

məktəblərin arzu olunan nəticələrin əldə edilməsinə əmin etmək üçün 

sistematik üsul. 

- Bütün iştirakçılara tətbiq edilən ümumi elementlər. Bunlara aydın 

məqsədlər, tərəqqi göstəriciləri, tədbirlər, məlumatların təhlili, hesabat 

vermə prosedurları, məqsədlərə çatmayan iştirakçılara kömək, nəticələr 

və sanksiyalar daxil edilməlidir. 

Hesabatlılıq metodlarından istifadə etməklə davamlı təkmilləşdirmə ehtiyac 

aydın görünə bilər. 

UyğunlaĢdırma. Kurikulum müvafiq test proqramlarının qiymətləndirmə 

tədbirlərinə və tələblərinə uyğun olmalıdır. 

ABŞ modelini nəzərdən keçirdək: 

• Federal baxıĢ: Tələbənin tələbləri federal hökumət tərəfindən ―Uşaqların 

geridə qalmaması‖ qanunu ilə müəyyən edilmişdir: 

- Bu hesabatlılıq sistemi ilk növbədə qiymətləndirmələrə əsaslanır, eyni 

zamanda orta məktəbi bitirmə dərəcələri kimi digər etibarlı göstəriciləri 

də əhatə edə bilər. 

- Akademik Nailiyyət Standartları məqsədlər, hesabat kartları isə hesabat 

prosedurlarıdır. 

- Şagirdlərin sinif səviyyəsində çıxış etmələrini təmin etməyə çalışır. 

• Dövlət baxışı: Dövlət meyarları və qiymətləndirmələri mövcuddur və 

aşağıdakıları təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır: 

- Performans meyarı və ya standartı yerli agentliklərə, rayonlara və 

məktəblərə aydın şəkildə çatdırılır. 

- Şagirdlər sinif səviyyəsində çıxış edirlər. 

• Regional (yerli) baxıĢ: Aşağıdakıları təmin etmək üçün rayon standartları və 

qiymətləndirmələr mövcud olmalıdır: 

- Məktəblərin ölçülə bilən məqsədləri, aralıq məqsədləri və ilkin 

məlumatların toplusu var. 

- Şagirdlər istədikləri performans meyarları və ya standartlarına uyğundur. 
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- Performans meyarları və ya standartları məktəblərə və tələbələrə aydın 

şəkildə çatdırılır. 

- Şagirdlər sinif səviyyəsində çıxış edirlər. 

• Təhsil müəssisəsi baxıĢı (nöqteyi-nəzəri): Direktorlar və müəllimlər rayon 

standartlarını tələbələr üçün uyğun dilə və effektiv tədris və öyrənməyə 

yönəlirlər. Nailiyyət münasibət və ya səriştə testləri vasitəsilə nizamlanır. 

• Qiymət, sinif və tələbə baxışı: Fərdi siniflərin siniflərin müəllimləri tələbələrin 

sinif səviyyəsində çıxış etmələrini təmin etmək və olmayan tələbələrə əlavə 

yardım/xidmət göstərmək üçün daha yüksək səviyyələrdən gələn meyarlar və 

qiymətləndirmələrlə işləyirlər. 

Qiymətləndirilmə. Təhsil müəssisələrində şagirdlərin/tələbələrin nə dərəcədə 

yaxşı olduğunu qiymətləndirmək üçün tədbirlərə ehtiyac var. Bu tədbirlər 

tələbələrin, valideynlərin, ictimaiyyətin və digər maraqlı tərəflərin rəylərini 

özündə birləşdirməlidir. Bu rəyləri almaq üçün mütəmadi sorğular 

keçirilməlidir. 

Qiymətləndirmə növlərinə aşağıdakılar daxildir: 

• Ştat və ya rayon testləri kimi kənar qiymətləndirmə ştatın və ya rayonun 

məktəbdə öyrətmək və öyrənmək üçün vacib hesab etdiklərini şeyləri bildirir. 

• Sinif qiymətləndirməsi, sinifdə müəllimlər tərəfindən tələbələrin gündəlik 

qiymətləndirilməsi, məktəb və müəllimin şagird performansında nəyi 

qiymətləndirdiyini şagirdlərə və valideynlərə çatdırır. 

• Alternativ qiymətləndirmələr tipik standartlaşdırılmış testlər deyil. Bunun 

əvəzinə, onlar bacarıq nümayiş etdirmək, açıq suallara cavab vermək, iş 

portfoliolarını toplamaq və tələbələrin təlimatçı müşahidəsi kimi təcrübələri 

əhatə edir. 

Tələbə tələbləri. Müəssisələr "müştəri tələbləri"ndən danışırlar - təklif olunan 

məhsul və ya xidməti istehlak edən insanları qane etmək üçün nə lazımdır? İş 

dünyasında müştəri məmnuniyyətinə nail olmaq üçün eyni üsullardan bəziləri 

təhsildə də tətbiq olunur. 

Hesabatlılıq, qiymətləndirmə, uyğunlaşma və tələbə tələbləri üçün daha çox 

resurs təklif edən təşkilatlar var. Bunlar aşağıdakılardır: 

• Amerika Məktəb Administratorları Assosiasiyası, təhsil liderləri üçündür, 

13.000 üzvü olan təşkilatdır. 

• Milli Təhsil Assosiasiyası, məktəbəqədər təhsildən tutmuş məzun 

proqramlarına qədər təhsilin hər səviyyəsində 2,7 milyon üzvü olan bir 

təşkilatdır. 

• Xüsusilə Orta Qərb ştatlarında təhsil işçiləri və siyasətçiləri yüksək keyfiyyətli, 

tədqiqata əsaslanan resurslarla təmin etməyə həsr olunmuş Şimal Mərkəzi 

Regional Təhsil Laboratoriyası (1). 

Son 2-3 ildə Azərbaycanda ali təhsildə islahatlara başlamaq üçün ilk 

addımlar atılıb. Bir çox Universitetlər Qərbdən, xüsusən də ABŞ-dan olan 

mütəxəssis və ekspertləri uğurla yerləşdirirlər. Amerikanın inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdəki səfirlikləri və ABŞ Dövlət Departamenti ali təhsildə islahatlar 

prosesini layihələndirmək, kredit sisteminə rahat keçidi təmin etmək və 

universitetlərdə demokratikləşmə proseslərini asanlaşdırmaq üçün yerli 

universitetlərlə əməkdaşlıq edir (2, p365). 
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Keyfiyyətin planlaşdırılması bir qurum və ya təşkilat üçün keyfiyyət 

məqsədi və standartlarının müəyyən edilməsi və bu məqsədlərə çatmaq üçün 

resursların hazırlanması prosesidir. Keyfiyyətin planlaşdırılmasının 

effektivliyinin ən mühüm şərtləri davamlı qiymətləndirmə prosesidir. 

Qiymətləndirmələr davamlı təkmilləşdirmə prosesi vasitəsilə qüsuru minimuma 

endirir və ya tamamilə aradan qaldırır. Planlaşdırma dizayn və məhsulun inkişafı 

mərhələsində son məhsul və ya xidmət keyfiyyəti ilə nəticələnən bir sıra 

fəaliyyətləri təmsil edir. 

Keyfiyyətli planlaşdırmanın əsas səbəbləri bunlardır; 

• keyfiyyət planlaması institusional, təşkilati və ya müştəri məmnuniyyəti ilə 

bağlı həlledici qərar verir, 

• keyfiyyətin planlaşdırılması məhsulun həyata keçirilməsində və onun 

istifadəsində fikir ayrılıqlarının yaranmasının qarşısını alır, 

• məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması zamanı fikir ayrılıqlarının aradan 

qaldırılması məhsulun tətbiqi və istifadəsi zamanı fəlakətin aradan 

qaldırılmasına sərf edəcəyimiz xərclərin yalnız bir hissəsini tələb edir, 

• keyfiyyətli planlaşdırmanın düzgün həyata keçirilməsi təşkilatın rəqabət 

qabiliyyətinin mühüm atributudur. 

Keyfiyyətli planlaşdırmanı istənilən nəticələrə çatdırmaq üçün ilkin təhlil çox 

vacibdir. Bu ilkin təhlilə aşağıdakı maddələr daxildir: 

• keyfiyyət planının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi və izah edilməsi, 

• keyfiyyətin planlaşdırılması fəaliyyətləri üçün ümumi təlimatların yaradılması, 

• bu proses üçün məsul şəxslərin necə planlaşdırılması və təyin edilməsinin 

müəyyən edilməsi, 

• planlaşdırma prosesinin həyata keçirilməsi üçün ayrıla bilən mövcud resurs-

ların sayının təhlili, 

• planlaşdırmanın həyata keçiriləcəyi əməliyyat prosedurlarını işləyib 

hazırlamaq, 

• iş qrafikinin yaradılması, 

• gözlənilən təsirlərin müəyyən edilməsi (3). 

Monitorinq keyfiyyətin əsas elementlərindən biridir. Strukturların və proseslərin 

işləməsi və ya zamanla layihələrin gedişatı haqqında məlumat toplamaq və təhlil 

etmək müntəzəm və davamlı bir prosesdir. Monitorinq zamanı güclü və zəif 

tərəflər vaxtında müəyyən edilə bilər. Eyni zamanda, bu təhlilin nəticələrinə 

görə tez və birbaşa planlaşdırma prosesinə geri qaytarıla bilər. Əgər monitorinq 

sistemləri yaxşı işləyirsə, məqsədlərə nail olmağın qiymətləndirilməsini həyata 

keçirmək daha asandır. Məqsədlərə çatmaq və effektivliyi artırmaq üçün 

qiymətləndirmə sistemli, müntəzəm tədqiqatlar vasitəsilə fəaliyyətlərin dəyərini 

və nəticələrini müəyyən etməklə həyata keçirilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

РАНА БИННАТОВА  

ПЛАНИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Статья посвящена вопросам качества и оценки, мониторинга и планирования 

качества в процессе преподавания и обучения. В последние несколько десятилетий 

концепция качества и оценки в процессе преподавания и обучения приобрела большее 

общественное значение в высшем и среднем образовании. Это связано с несколькими 

факторами, в первую очередь, с неоспоримой реальностью постоянных усилий 

развивающихся стран по приближению своих стандартов социальной жизни к стандартам 

глубоко укоренившихся демократий. Образование часто входит в список наиболее 

важных областей для изменений и реформ. Хотя концепция обеспечения качества 

обучения стала всемирно известной образовательной программой и часто встречается в 

контексте так называемого Болонского процесса, необходимо позаботиться о том, чтобы 

эта концепция не потеряла свою ценность. 

Меры качества, разработанные в качестве инициативы доброй воли 

образовательных учреждений, все еще остаются слабыми, иногда их состояние 

ухудшается или ухудшается. В первую очередь это связано с социально-экономическим 

положением педагогического коллектива. 

При исследовании темы в научный оборот вводилась различная литература. 

Важность применения: этот материал может быть использован теми, кто интересуется 

качеством, на семинарах, лекциях, обучении в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: качество, учебный процесс, планирование качества, мониторинг 

 

SUMMARY 

RANA BINNATOVA 

PLANNING AND MONITORING OF QUALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

The article is based on quality and evaluation, monitoring and quality planning issues in 

teaching and learning process. The concept of quality and evaluation in teaching and learning 

process has gained a higher degree of public significance in higher education over the past few 

decades. This is due to several factors, first of all, to the undeniable reality of constant pursue by 

the developing nations to bring their social life standards close to those of the well-established 

democracies. Education often opens the list of the spheres where change and reform is 

considered most vital. While the concept of academic quality assurance has become a popular 

educational agenda issue in the world, and is often placed in the context of the so- called 

"Bologna Process", some caution is probably necessary to take so that the concept is not 

devalued to become a definition for a mechanical tool for and arbitrary measuring of random 

processes or superficial tendencies. 

Quality measures, as created in individual cases or as a good-will initiative of the Ministry 

of Education or Universities, is still vulnerable and subject to disruption or degradation. First and 

foremost, it is connected with the socioeconomic status of the teaching personnel. 

Application importance: this material can be used in seminars, lectures in higher education 

institutions.  

Key words: quality, teaching and learning process, quality planning, monitoring 
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 ―Naxçıvan‖ Universiteti 

 

ġAGĠRDĠN NAĠLIYYƏTLƏRĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Qiymətləndirmə üçün verilən testlər və müəllimin verdiyi qiymətlər, Ģagirdin 

öyrəndiklərini dəqiq ölçməklə obyektiv səciyyə daĢıyır. Qiymətləndirmə prosesi, tapĢırıqlar, 

layihələr və Ģagirdlərin tədris proqramından gözləntiləri nə dərəcədə doğrulduğunu dəqiq əks 

etdirən müəyyən müddət daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən məlumat toplama prosesidir. 

Müəllimlər qiymətləndirmənin bir hissəsi kimi Ģagirdlərə təsviri rəy verir və bu da onların 

inkiĢafına yönəlmiĢ səylərini müəyyənləĢedirir. Qiymətlərə gəldikdə isə onlar konkret bir sinifdə 

görülən iĢlər əsasında təyin olunur. 

Açar sözlər: testlər, qiymətlər, qiymətləndirmə, qiymətləndirmə prosesi, tapĢırıq 

 

Məlum olduğu kimi, əvvəllər məktəblərdə beş ballıq qiymətləndirmə 

sistemi tətbiq olunurdu ki, bu sistemdə bir çox müəllimlər ―mənfi beş‖, ―müsbət 

dörd‖ və s. qiymətlər verirdilər ki, bu da təhsil sistemləri tərəfindən 

bəyənilmirdi. Şagirdlərin qiymətləndirilməsi və onların irəliləyişi barədə 

valideynlərə məlumat vermək müəllimlərin vəzifəsidir. Bir şagirdə yaxşı qiymət 

vermək çətin deyil, xüsusən də müəllimin şagirddən gözləntiləri yüksək olduqda. 

Bununla belə, müəllimlər tərəfindən verilən qiymətlərin məyusluq gətirdiyi 

hallar da çoxdur. Bu halda məyusluq iki cür ola bilər: "xarici" və "daxili". 

―Xarici‖ dedikdə, şagirdin gözlədiyindən aşağı qiymət alanda baş verən 

məyusluq nəzərdə tutulur. ―Daxili məyusluq‖ dedikdə isə, xarici dildən yaxşı 

qiymət alan, əslində isə buna layiq olmadığını hiss edən şagirdin məyusluğunu 

nəzərdə tuturuq. Şagird hiss edir ki, əslində bu qiymətə layiq deyil, nailiyyətinin 

qiymətləndirilməsində səhv var. O, bütün sinif yoldaşlarının ingilis dilini yaxşı 

bildiyini deyə bilməsə də, sinifdə çoxlu ―dörd‖lər və ―beş‖lər olduğunu bilir. 

Ümumiyyətlə şagirdlərin nailiyyətlərinin ölçülməsində bəzi paradokslar var. Bu 

prosesdə müəllim nə qədər az təcrübəli olsa, bir o qədər çox şagird yaxşı qiymət 

alır. Ona görə də çox vaxt deyildiyi kimi, ―Müəllimin qiymətləri qismən həqiqət, 

qismən də fantaziyadır‖ (2, 144). 

Şagirdlərin öyrənmə səylərini stimullaşdırmaq, istiqamətləndirmək və 

mükafatlandırmaq məqsədi ilə verilən qiymətlər etibarlı olmalıdır. Müəllimlər ən 

yüksək qiymətləri həqiqətən buna layiq olan şagirdlərə verməlidirlər, əgər 

qiymətlər əhəmiyyətsiz, təsadüfi və ya lazımsız nailiyyətlər əsasında verilirsə və 

ya ehtiyatsızlıqla verilirsə, onların tələbələrin təhsil səylərinə uzunmüddətli təsiri 

effektiv ola bilməz‖ (1, 89). 

Müəllimlərin qiymətlərindəki çatışmazlıqlar iki cür ola bilər: 

A) Müxtəlif qiymətlərin nəyi ifadə etməli olduğuna dair dəqiq müəyyən 

edilmiş, ümumi qəbul edilmiş təriflərin olmaması, nəticədə qiymətlərin mənaları 

müəllimdən müəllimə, məktəbdən məktəbə fərqli olmağa meylli olur, beləliklə 

qiymətlərin etibarlılığı azalır; 

B) Müəllimlər tərəfindən qiymətlərin təyin edilməsi üçün əsas kimi kifayət 

qədər müvafiq məqsədlərin olmaması. 

Beləliklə, orta məktəblərdə müəllimlərin verdiyi qiymətlər etibarsız olur. 
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Bir çox tədqiqatçılar, o cümlədən bəzi elm adamları müxtəlif qiymətlərin 

nə demək olması və onların təyin edilməsində riayət edilməli olan standartlarla 

bağlı geniş fərqlər tapdılar  (3,69). 

Xarici dillər kafedraları müxtəlif qiymətlərin, yəni 5, 4, 3, 2, 1-in nə 

demək olduğunu və bu qiymətlərin hər birinin verilməsində hansı standartlara 

əsaslandığını müəyyən etməyə çalışıblar (1, 73). 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, problemin mürəkkəbliyi, bu sahədə dərin 

elmi tədqiqatların aparılmaması müəlliflərə bu problemin etibarlı həllini 

verməyə imkan verməmişdir. Bu məsələ ilə bağlı mütəxəssislər hər bir tədris 

səviyyəsi, eləcə də dil bilikləri üçün obyektiv xarici dil testləri sistemini işləyib 

hazırlamaq istəyir. Bu test sistemi müəyyən dərəcədə etibarlı test sistemini 

mümkün edəcəkdir. Əslində, hazırda qiymətlərin verilməsi prosedurları onları 

tətbiq edən müəllimlər qədər dürüst və ya əsassızdır. Ona görə ki, şagirdlərin 

nailiyyətlərinin ölçülməsində obyektiv yanaşma yoxdur, əslində müəllimlər öz 

intuisiyalarına, məktəbdə müşahidə olunan ənənələrə, şəxsi təcrübələrinə, eyni 

zamanda, digər şans amillərinə arxalanırlar (5, 102). 

Məlumdur ki, məktəblərdə qiymətləndirmənin və dəyərləndirmənin əsas 

məqsədi şagirdlərin tədrisini təkmilləşdirməkdir. Digər fakt ondan ibarətdir ki, 

qiymətləndirmə və dəyərləndirmələr vasitəsilə toplanan məlumatlar müəllimlərə 

tələbələrin çətinliklərini müəyyən etməyə, eləcə də proqramlarda mövcud olan 

zəif cəhətləri aşkarlamağa kömək edir. Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə 

kurrikulumun və tədris yanaşmalarının tələbələrin ehtiyaclarına uyğunlaşdırıl-

ması və proqramların, eləcə də sinif təcrübələrinin ümumi effektivliyini müəy-

yən etmək üçün vacib vasitələrdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir kursun yekun balının bölünməsi 

aşağıdakı kimi olmalıdır: 

a) Qiymətin 70%-i kurs boyu aparılan qiymətləndirmələrə əsaslanır və 

nailiyyətin daha yeni və daha ardıcıl sübutlarına xüsusi diqqət yetirilir, 

b) Qiymətin 30%-i kursun məzmununa uyğun formada yekun qiymətlən-

dirməyə əsaslanmalıdır. 

Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə ilə bağlı strategiyalar kurrikulumun 

gözləntilərinə, eləcə də nailiyyətlər cədvəlindəki nailiyyət səviyyəsi təsvirlərinə 

və kateqoriyalarına əsaslanır. Bu strategiyalar təbiətcə müxtəlifdir, müəyyən 

müddət ərzində idarə olunur və tələbələrə öz öyrənmələrinin tam spektrini 

nümayiş etdirməkdən ötrü imkanlar təmin etmək üçün nəzərdə tutulub (4, 32). 

Bundan başqa, müəllimlər konkret meyarları və nailiyyətləri qiymətləndirərkən 

həm öz peşəkar mülahizələrindən, həm də şagird müşahidələrindən istifadə 

etməyə çalışırlar. 

Mütəxəssislərin mürəkkəb səciyyə daşıyan qiymətləndirmə, dəyərləndirmə 

və hesabat sisteminə əsasən, tələbələr tədris ili ərzində akademik olaraq onlardan 

gözlənilənləri dəqiq şəkildə əks etdirirlər.  

Qiymətləndirmə vasitəsilə toplanan məlumatlar müəllimlərə tələbələrin 

güclü və zəif tərəflərini, eləcə də kurs materialı haqqında ümumi anlayışlarını 

müəyyən etməyə kömək edir. Eyni zamanda, qiymətləndirmə tələbələrin hər biri 

üçün maksimum effektiv öyrənməni təmin etmək üçün müəllimlərə tədris 

metodlarını tənzimləməyə kömək edir. 
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Beləliklə, qiymətləndirmə müxtəlif materiallar, müşahidələr və söhbət-

lərdən məlumat toplama prosesidir və bu, tələbənin müəyyən bir kursda 

kurikulum gözləntilərinə nə dərəcədə nail olduğunu dəqiq əks etdirir (6). 

Qiymətləndirmə prosesinin bir hissəsi kimi müəllimlər tələbələrə onların 

təkmilləşdirmə səylərini istiqamətləndirən təsviri rəy təqdim edirlər. Deməli, 

qiymətləndirmə müəyyən edilmiş meyarlar əsasında şagird işinin keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi və həmin keyfiyyəti təmsil edən qiymətin təyin edilməsi 

prosesidir. Bir çox orta məktəblərdə müxtəlif müəllimlər tərəfindən verilən 

qiymət faiz dərəcəsi şəklində olur. 

Beləliklə, müəllimlər tərəfindən qiymətləndirmə və dəyərləndirmənin 

etibarlı və dəqiq olmasını və onların şagirdlərin öyrənmələrinin təkmilləşdiril-

məsinə stimul verməsini təmin etmək üçün müəllimlər aşağıdakı qiymətləndirmə 

və dəyərləndirmə strategiyalarından istifadə etməlidirlər: 

Həm tələbələrin nə öyrəndikləri, həm də nə dərəcədə yaxşı öyrəndiklərini 

nəzərə almaq; 

Həm bilik, həm də bacarıq kateqoriyalarına və qəbul olunmuş nailiyyətlər 

cədvəlinin təsvirlərinə əsaslanmaq; 

Nəzərə almaq ki, qiymətləndirmə öz təbiətinə görə dəyişir, müəyyən 

müddət ərzində idarə olunur və tələbələrə  biliklərinin tam spektrini nümayiş 

etdirmək üçün imkanlar təmin etmək üçün nəzərdə tutulub; 

İstifadə edilən təlim fəaliyyətləri, təlimin məqsədləri və tələbələrin 

ehtiyacları və təcrübələri üçün adekvat olur. 

Qiymətləndirmə bütün tələbələr üçün ədalətli və şəffaf olmalıdır; 

Hər bir tələbəyə təkmilləşdirmə üçün aydın istiqamətlər verilməsini təmin 

etməlidir; 

Bütün tələbələrin öz nailiyyətlərini qiymətləndirmək və onların konkret 

məqsədlər qoymaq bacarığını təşviq etməlidir; 

 Kursun əvvəlində və kurs boyu qiymətləndirmə prosesi tələbələrə və 

valideynlərə bu fəaliyyətin mahiyyətini aydın şəkildə çatdırmalıdır; 

Qeyd etmək lazımdır ki, kurrikulumdan gözləntilərin iki növü var - ümumi 

gözləntilər və xüsusi gözləntilər. 

Birincisi tələbələrin hər sinif və ya kursun sonunda nümayiş etdirmələri 

gözlənilən bilik və bacarıqları ümumi şəkildə təsvir edir. İkincisi gözlənilən bilik 

və bacarıqları daha ətraflı təsvir edir. Beləliklə, ümumi və xüsusi gözləntilər 

məcburi kurrikulumun  məzmun standartlarını təmsil edir (5, 47). 

Performans standartları hər bir fənn üzrə ibtidai və orta ixtisas kurikulum 

sənədində əks olunan nailiyyətlər cədvəlində təsvir edilmişdir. Hər bir fənn və 

ya fənn üzrə nailiyyətlər cədvəli bütün müəllimlər tərəfindən konkret fənn və ya 

fənn üzrə gözləntilərin şagird nailiyyətlərini qiymətləndirmək və dəyərləndirmək 

üçün çərçivə kimi istifadə edilməli olan bələdçidir. Bu, müəllimlərə aydın 

performans standartlarına, eləcə də zamanla toplanmış sübutlar toplusuna 

əsaslanaraq şagirdin öyrənmə keyfiyyəti haqqında ardıcıl mühakimə yürütməyə 

imkan verir. Bundan əlavə, o, müəllimlərə tələbələr və onların valideynləri üçün 

aydın və konkret rəy yaratmaq üçün zəmin yaradır. 

Qiymətləndirmə prosesi müəyyən edilmiş performans standartları əsasında 

şagirdlərin öyrənmə keyfiyyətinin dəyərləndirilməsi və bu keyfiyyəti təmsil edən 

dəyərlərin təyin edilməsi prosesinə aiddir. Qiymətləndirmə prosesi ümumi 
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kurikulum gözləntiləri ilə bağlı tələbələrin bildiklərini və edə bildiklərini dəqiq 

şəkildə ümumiləşdirir və bunları valideynlərə, digər müəllimlərə, işəgötürənlərə, 

əlavə təhsil müəssisələrinə və tələbələrin özlərinə çatdırır (2, 156). Qiymətlən-

dirmə prosesi müəyyən sinif və ya kurs boyu strateji vaxtlarda, çox vaxt 

öyrənmə dövrünün sonunda tələbə nailiyyətlərinin sübutunu təmin edəcəyi 

gözlənilən öyrənmənin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. 

Bütün kurikulum gözləntiləri təlimatlandırma və qiymətləndirmə zamanı 

nəzərə alınmalıdır, lakin qiymətləndirmə tələbələrin ümumi gözləntilərə nail 

olmasına diqqət yetirir. Tələbənin ümumi gözləntilərə nail olması onların 

müvafiq spesifik gözləntilərə nail olması əsasında qiymətləndirilir. ―Ümumi 

gözləntilər geniş xarakter daşıyır və xüsusi gözləntilər ümumi gözləntilərdə 

istinad edilən bilik və bacarıqların xüsusi məzmununu və ya əhatə dairəsini 

müəyyən edir. Müəllimlər ümumi gözləntilərə nail olmaq üçün hansı xüsusi 

gözləntilərdən istifadə edilməli olduğunu və hansıların təlimat və qiymətlən-

dirmədə nəzərə alınacağını, lakin mütləq qiymətləndirilməyəcəyini müəyyən 

etmək üçün öz peşəkar mülahizələrindən istifadə etməlidirlər‖ (2,197). 

 Müəllimlər tərəfindən şagirdin müvəffəqiyyəti haqqında məlumat əldə 

etmək üçün müxtəlif qiymətləndirmə strategiyalarından istifadə edilir. Bu 

strategiyalar üç hədəflidir, müşahidələr, tələbə-müəllim söhbətləri və tələbələrin 

nailiyyətlərini əhatə edir. 

Beləliklə, müəllimlər aşağıdakı üsullarla öyrəncilərin nailiyyətləri 

haqqında məlumat toplayırlar: 

a) tələbələrə öyrəndiklərini nümayiş etdirmək üçün müxtəlif üsullar təqdim 

edən tapşırıqların verilməsi; 

b) şagirdlərin tapşırıqları yerinə yetirərkən müşahidə edilməsi; 

c) tələbələrin düşüncələrini aydınlaşdırmağa kömək etmək üçün suallar 

verilməsi; 

d) tələbələri düşündüklərini ifadə etməyə və düşüncələrini daha da inkişaf 

etdirməyə təşviq edən kiçik qrup söhbətləri. 
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РЕЗЮМЕ 

ГОНЧА АБДУЛАЛИЕВА 

ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКА 

Тесты, представленные для оценки,  выставленные учителем, оказываются 

объективными, поскольку тесты точно определяют то, что ученик усвоил. Процесс оценки 

- это процесс сбора информации из различных источников, включая задания, проекты и 

промежуточные экзамены, которые точно отражают, насколько хорошо учащиеся 

достигают ожиданий от учебной программы. Учителя предоставляют учащимся 

описательную обратную связь в рамках оценивания, которая, в свою очередь, направляет 
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их усилия на улучшение. Что касается оценок, то они выставляются на основании 

проделанной работы в конкретном классе. 

Ключевые слова: тесты, оценки, оценивание, процесс оценивания, задание. 

 

SUMMARY 

GONCHA ABDULALIYEVA 

EVALUATION OF STUDENT ACHIEVEMENTS 

Tests presented for evaluation and the marks assigned by the teacher happen to be 

objective as tests measure exactly what the pupil has learnt. The assessment process is the 

process of gathering information from a variety of sources including assignments, projects, and a 

midterm which accurately reflect how well students are achieving the expectations from 

curriculum. Teachers provide students with descriptive feedback as part of assessment, which in 

its turn guides their effort towards improvement. As to the marks they are assigned on the basis 

of the work done in a particular class.  

Key words: tests, marks, evaluation, assessment process, assignment. 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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UOT 37                                                                                                      NƏRGĠZ RƏSULOVA 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

GƏNCƏ ġƏHƏRĠNĠN ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠ 

 

Gəncənin qocaman ali təhsil müəsssisələrindən biri olan Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universitetinin ABġ, Fransa, Almaniya, Ġslandiya, Türkiyə, Ġran, Niderland, Ġspaniya və MDB 

ölkələrinin ali kənd təsərrüfatı məktəbləri ilə tədris və elmi əlaqələri vardır. 2005-ci ildən 

universitetdə alman proqramı ilə “aqrar menecment” ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsində 

mütəxəssis hazırlanır. 

Gəncə Dövlət Universiteti son on ildə (2008-ci ilə qədər) Gəncə Dövlət Universitetinin 

10554 nəfər məzunu olmuĢdur. Universitetin 8 fakültəsində 21 ixtisas üzrə müəllim kadrları 

hazırlanır. Gəncə Dövlət universitetinin ərazisi 10746 m
2
-dir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Gəncə Ģəhəri, universitet, akademiya, elmi-tədqiqat institutu 

 

Azərbaycan Texnologiya Universitetində hazırda yeyinti, toxuculuq və 

yüngül sənaye sahələri üzrə mühəndis-mexaniklər və mühəndis-texnoloqlar 

hazırlanır. Universitet 2007-ci ildə attestasiya olunaraq Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin komissiyası tərəfindən akkreditasiyadan keçirilmiş və 

sertifikat almışdır. 

Gəncənin 3 dövlət təhsil müəssisəsindən başqa burada Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Gəncə Elmi Mərkəzi, 4 Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

fəaliyyət göstərir. 

Gəncə şəhəri tarixən özünün məktəb və mədrəsələri ilə məşhur olmuşdur. 

Bu gün də Gəncə özünün ali təhsil müəssisələri ilə fəxr edə bilər. Gəncə ali 

təhsil müəssisələrindən Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan Texnologiya 

Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti qeyd edilməlidir.  

Gəncənin qocaman ali təhsil müəsssisələrindən biri Azərbaycan Dövlət 

Aqrar Universitetidir. Hələ 1920-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 

nəzdində yaradılan müstəqil Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun əsası 

olub. Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 15 may 1929-cu il tarixli 

qərarı ilə yaradılmış Kənd Təsəsrrüfatı İnstitutu 1931-ci ildə Gəncə şəhərinə 

köçürülmüşdür(7, s. 4). 

1929-cu ildə müstəqil ali məktəb kimi formalaşdığı dövrün ilk aylarında 

bu ali tədris ocağına dövlət xadimi Dadaş Bünyadzadə rəhbərlik etmişdir. O ilk 

vaxtlar 6 fakültə ilə fəaliyyətə başlamışdı. Bu ali təhsil ocağı respublika kənd 

təsərrüfatı üçün kadrlar hazırlanması işinə böyük töhfə vermişdi. Həmin illərdə 

İnstitutda Dağıstan, Türkmənistan, Gürcüstan və başqa respublikaların nümayən-

dələri də təhsil alırdılar. Burada ciddi elmi tədqiqatlar aparılırdı və nəticədə ali 

məktəb respublikada heyvandarlığın inkişafında həlledici rol oynadı. İnstitutda 

yeni iribuynuzlu mal-qara növlərinin yetişdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, yem-

lənmənin yeni qaydalarının işlənib hazırlanması və təkmilləşdirilməsi sahəsində 

xeyli işlər görüldü. İnstitut 1980-ci ildə ―Şərəf Nişanı‖ ordeninə layiq görülüb 

(5, s. 6-9). 

Bu gün bu ali təhsil ocağının zəngin maddi-texniki bazası, muzeyi, əsas 

kitabxanası, redaksiya–nəşriyyat şöbəsi, mətbəəsi, müasir avadanlıqlarla təchiz 
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edilmiş laboratoriyaları, təmir emalatxanası, tədris-təcrübə tarlası və s. vardır. 

2005-cı ildən universitetdə alman proqramı ilə ―aqrar menecment‖ ixtisası üzrə 

bakalavr təhsil pilləsində mütəxəssis hazırlanır(10). 

Akademiyanın ABŞ, Fransa, Almaniya, İslandiya, Türkiyə, İran, Nider-

land, İspaniya və MDB ölkələrinin ali kənd təsərrüfatı məktəbləri ilə tədris və 

elmi əlaqələri vardır. 2001-ci ilin aprel ayında tədris prosesində aparılan 

islahatlara Avropa Şurasının tələblərinə uyğun təhsil proqramlarına və planlarına 

və digər yüksək göstəricilərə görə AKTA Fransa Respublikasının ən qədim 

tarixi (200 il) Sənayeyə Yardım Assosiyasının ―Qızıl medal‖ı ilə təltif 

olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 1991-ci ilin 

iyun ayından Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası, Nazirlər Kabinetinin 

2009-cu il 4 aprel tarixli 53 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universiteti adlandırılmışdır (12).   

Gəncədə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrindən biri də Gəncə 

Dövlət  Universitetidir. Ötən əsrin 30-cu illərində Azərbaycanda, o cümlədən 

qərb rayonlarında pedaqoji kadrların çatışmazlığı hər an hiss olunurdu. Bu 

çatışmazlıqları təcili olaraq aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan Xalq Komis-

sarları Sovetinin 14 aprel 1938-ci il tarixli qərarı ilə Gəncə şəhərində ikiillik 

Müəllimlər İnstitutu açıldı. Bu tədris müəssisəsi 1939-cu ildə natamam ali təhsil 

verən ikiillik müəllimlər institutu kimi fəaliyyətə başlamışdır. İnstitutda  iki 

fakültə ilə (təbiət və fizika – riyaziyyat), 10 kafedra mövcud idi. 244 tələbəsi 

olan təhsil müəssisəsində 23 müəllim çalışırdı. 1939 – 1940-cı tədris ilində 

ixtisaslar üzrə müəllim kadrları hazırlamaq məqsədi ilə fakültələrin sayı 4-ə 

çatdırıldı (2). 

Pedaqoji kadrların hazırlanması bütün dövrlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb 

etmişdir. Təsadüfi deyil ki, İkinci Dünya Müharibəsi illərində müəllim kadrların 

hazırlanması prioritet məsələ olaraq nəzərə alınmış, ixtisaslı müəllim kadrlarına 

olan ehtiyacı ödəmək üçün 1 oktyabr 1943-cü ildə Gəncə İkiillik Müəllimlər 

İnstitutu ləğv edilmiş, onun bazasında tam ali təhsil verən, ümumtəhsil 

məktəbləri üçün müxtəlif fənlərdən ixtisaslı müəllim kadrları hazırlayan dörd 

illik Gəncə Pedaqoji İnstitutu yaradıldı (3, s. 9). Ona Azərbaycanın görkəmli 

maarifpərvəri və ictimai xadimi H. Zərdabinin adı verildi.  

İllər keçdikcə Gəncə Pedaqoji İnstitutu Azərbaycanın ali təhsil ocaqları 

arasında öncül yerə çıxa bildi. 2002-ci ildə Pedaqoji İnstituta Heydər Əliyevin 

sərəncamı ilə Gəncə Dövlət Universiteti statusu verildi (8). Son on ildə (2008-ci 

ilə qədər) Gəncə Dövlət Universitetinin 10554 nəfər məzunu olmuşdur. 

Universitetin 8 fakültəsində 21 ixtisas üzrə müəllim kadrları hazırlanır (2). 

Gəncə Dövlət universiteti üçün mükəmməl maddi – texniki baza yaradılmışdır. 

Onun ərazisi 10746 m
2
-dir.  

İnstitutda bir çox xarici ölkələrin vətəndaşları da təhsil alır. Xarici 

ölkələrin (əsasən MDB dövlətlərinin) ali təhsil müəssisələri ilə elmi-pedaqoji 

əlaqələr saxlanılır və onlarla tələbə – müəllim mübadiləsi aparılır (1). 

Gəncənin ali təhsil ocaqlarından biri də Azərbaycan Texnologiya Universi-

tetidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan Respublikasında 

təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında‖ 13.06. 2000-ci il tarixli fərmanı-

nın icrası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

11.07.2000-ci il tarixli 691 saylı əmri ilə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun 
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profili genişləndirilməklə Azərbaycan Texnologiya Universiteti yaradılmışdır. 

Azərbaycan Texnologiya İnstitutu Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə keçmiş SSRİ 

Nazirlər Sovetinin 202 saylı 22 fevral 1979-cu il tarıxli, ona müvafiq 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 206 saylı 10 iyul 1980-ci ii tarixli qərarı ilə 

Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Kirovabad (indiki Gəncə) 

filialının bazasında, Krasnodar Politexnik İnstitutunun Bakı filialı, həmçinin 

S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun ―Şərabçılığın 

texnologiyası‖ ixtisasını birləşdirməklə yaradılmışdır. Respublika ali məktəbləri 

arasında 1982-ci ildə keçirilən yarışda Azərbaycan Texnologiya İnstitutu iknci 

yer, 1983 və 1984-cü illərdə birinci yer tutaraq Azərbaycan SSR Ali və Orta 

İxtisas Təhsili Nazirliyinin və sahə Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin 

Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir(12). 

Universitetdə hazırda yeyinti, toxuculuq və yüngül sənaye sahələri üzrə 

mühəndis-mexaniklər və mühəndis -texnoloqlar hazırlanır. Burada 1983-cü ildən 

çoxtirajlı ―Texnoloq‖ qəzeti və 2004-cü ildən isə ―Elmi xəbərlər‖ məcmuəsi nəşr 

olunur. Elmi-tədqiqat işləri əsasən təbiət-texnika, texnika və mühəndis iqtisadiy-

yatı istiqamətləri üzrə aparılır. Azərbaycan Texnologiya Universiteti 2007-ci ildə 

attestasiya olunaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin komissiyası 

tərəfindən akkreditasiyadan keçirilmiş və sertifikat almışdır (sertifikat№ 006, 

06.06.2007-ci il) (12). 

Gəncənin 3 dövlət təhsil müəssisəsindən başqa Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutunun Gəncə filialı da fəaliyyət göstərirdi. Müəllimlər İnstitutunun Gəncə 

filialı Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 13 iyun 2000-ci il tarixli 349 saylı 

sərəncamı ilə Gəncə Zona Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun və Gəncə 

şəhəri Təsərrüfat hesablı Məişət Xidməti Kollecinin bazasında yaradılmışdır (2). 

İstər sovetlər dönəmində və istərsə də dövlət müstəqilliyinin bərpasından 

sonra Gəncə Respublikanın mühüm elm ocaqlarından biri kimi şöhrət tapmışdır. 

Burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə Elmi Mərkəzi, 4 Elmi-

Tədqiqat İnstitutu fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq 

İnstitutu pambıqçılığın inkişafında elmi və əməli problemlərin öyrənilməsində 

aparıcı yerlərdən birini tutur. Pambıq bitkisinin seleksiyası və toxumçuluğunda, 

onun becərilməsinin yüksək səmərəli texnologiyasının işlənib hazırlanmasında 

və tətbiq edilməsində xidmətlərinə görə İnstitut ―Qırmızı Əmək Bayrağı‖ ordeni 

ilə təltif edilmişdir (5, s. 9). 

Gəncə Heyvandarlıq və Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu Respublikada 

heyvandarlığın inkişafı, yerli mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və 

yeni cinslərin yaradılması problemlərinin öyrənilməsi ilə məşğul olur (9). 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu Respublikada İpəkçiliyin 

inkişafında böyük rol oynayır. İnstitutda baramaçılıq, barama qurdu seleksiyası 

və tütünçülük şöbələri fəaliyyət göstərir. Elmi-Tədqiqat Bitkiləri Mühafizə 

İnstitutu da respublikada kənd təsərrüfatının inkişafında böyük iş görur (5). 
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РЕЗЮМЕ 

НАРГИЗ РАСУЛОВА 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГОРОДА ГЯНДЖА  

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, один из старейших 

высших учебных заведений в Гяндже, поддерживает преподавательские и научные связи с 

сельскохозяйственными университетами США, Франции, Германии, Исландии, Турции, 

Ирана, Нидерландов, Испании и стран СНГ. С 2005 года в университете готовят 

бакалавриат по специальности "аграрный менеджмент" по немецкой программа.  

Гянджинский государственный университет за последние десять лет (до 2008 года) 

Гянджинский государственный университет окончили 10554 человека. Преподаватели по 

21 специальности готовятся на 8 факультетах университета. Территория Гянджинского 

государственного университета составляет 10746 м
2
.  

Азербайджанский Технологический Университет в настоящее время готовит 

инженеров-механиков и инженеров-технологов для пищевой, текстильной и легкой 

промышленности. Университет был сертифицирован в 2007 году и аккредитован 

комиссией Министерства Образования Азербайджанской Республики и получил 

сертификат.  

Помимо 3 государственных учебных заведений в Гяндже действуют Гянджинский 

научный центр Национальной Академии Наук Азербайджана, 4 научно-

исследовательских института.  

Ключевые слова: Азербайджан, город  Гянджа, ВУЗ, академия, научно-

исследовательский институт. 

 

SUMMARY  

NARGIZ RASULOVA 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF GANJA CITY 

 Azerbaijan State Aqrarian University, one of the oldest higher education institutions in 

Ganja, has teaching and scientific relations with agricultural universities in the United States, 

France, Germany, Iceland, Turkey, Iran, the Netherlands, Spain and the CIS. Since 2005, the 

university  has been preparing a bachelor's degree in "agrarian management" with a German 

proqram. 

Ganja State University in the last ten years (until 2008) 10,554 people graduated from 

Ganja State University. Teachers of 21 specialties are trained 8 faculties of the university. The 

territory of Ganja State University is 10746 m
2
. 

Azerbaijan University of Technology is currently training mechanical engineers and 

engineering technologists in the food, textile and light industries.  The university was certified 

2007 and accredited by the commission of the Ministry of Education of the Republic of 

Azerbaijan and received a certificate.  In addition to 3 state educational institutions in Ganja, the 
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Ganja Scientific Center of the Azerbaijan National Academy of Sciences and 4 Scientific 

Research Institutes operate here.  

Key words: Azerbaijan, Ganja city (the city of Ganja), university, academy, research 

institute 
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1980-2000-CĠ ĠLLƏRDƏ AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ YARADICILIĞINDA 

KONSERT JANRI VƏ JANRIN TƏDRĠSĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan bəstəkarların yaradıcılığında konsert janrı (1980-2000) izahlı  

təhlili edilmiĢdir. Janrın ilk nümunələrinin taleyi qısaca əks olunmaqla yanaĢı, onun musiqi 

mədəniyyətində yeri də göstərilmiĢdir. Konsert janrının illər üzrə müqayisəli təhlili məqalədə 

ətraflı Ģəkildə qeyd olunmuĢdur. Müasir dövrdə onun tədrisinə dair fikirlər söylənmiĢdir. 

Açar sözlər: Bəstəkar, konsert dərslik, janr, instrumental, yaradıcılıq, fortepiano, orkestr, 

müĢayiət, simfonik. 

 

Müharibədən sonrakı illərdə Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında 

instrumental konsertlərə, o cümlədən fortepiano konsertlərinə böyük maraq 

yaranmışdı. Məlumdur ki, konsert müsbət emosiyalar daşıyıcısıdır və bu 

müharibədən sonrakı qələbə  əhval ruhiyyəsinə bir növ cavab verirdi. Konsert, 

demək olar ki, həmişə müsbət emosiyalar yaradır. 

Azərbaycanda instrumental konsert janrının yaranmasına, eyni zamanda 

milli bəstəkarlarımızın simfoniya sahəsində müharibə illərindəki professionalıq 

səviyyəsinin yüksəlməsi də böyük təkan vermişdir.Bununla birlikdə, qeyd etmək 

lazımdır ki, Azərbaycanda ifa mədəniyyəti də xeyli artmışdır. Çoxlu istedadlı 

pianistlər meydana gəlmişdir. 

Azərbaycan instrumental konsertinin inkişafında Fikrət Əmirov böyük rol 

oynamışdır. 1946-cı ildə o, simfonik orkestrlə skripka və fortepiano üçün 

birhissəli ikili konsertini yazır (1, s.15). 

1947-ci ildə S.Ələsgərovda bu janra müraciət edərək, orkestrlə violençel 

və fortepiano üçün ikili konsert yazır. Bu konsertlərdə fortepiano solo-edici 

ansambl tərkibində skripka və violençel ilə birlikdə çıxış edirdi. F.Əmirovun 

əvvəlki konsertlərindən fərqli olaraq, bu əsərdə müşayiətedici partiya 

Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestrinə tapşırılır. Konsert fortepiano ilə xalq 

çalğı alətləri orkestri üçün həmin mövzuda ilk nümunə olmuşdur. Əsərdə, eyni 

zamanda, müəllif fortepianonu solo aləti kimi orkestrin ümumi tərkibindən 

ayırmışdır. 

Konsert ilk dəfə 1948-ci ildə Sovet bəstəkarlar ittifaqının üçüncü plenumu 

günlərində ifa olunaraq, böyük müvəfəqiyyət qazanmışdır. Bununla əlaqədar 

―Sovet musiqisi‖ janrlarında yazılırdı: ―Konsert rus xalq orkestrləri də daxil 

olmaqla xalq alətləri orkestri üçün fövqalədə şəkildə mütərəqqi sevindirici və  

layiqli bir nümunə kimi qiymətləndirilməlidir‖ (2). 

Məşhur musiqi tənqidçisi D.Danilovun yazdığı kimi, E.Nəsirova və 

F.Əmirovun konsertində ərəb musiqi mövzusundakı ayrı-ayrı inonasiyalar 

Azərbaycan musiqisi ruhunda işlənməklə istifadə olunmuşdur. 

Konsert musiqi həyatına çox möhkəm daxil olmuşdur. Uzun illərdiki 

F.Əmirov və  E.Nəzirovanın bu əsəri istər ölkəmizdə və istərsə də onun 

xaricində müvəffəqiyyətlə ifa olunur. 
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1961-ci il noyabrın 16-da Azərbaycan gənc bəstəkarlarının yaradıcılıq 

baxışında Vasif Adıgözəlovun fortepiano ilə orkestr üçün do major konserti 

göstərildi. Əsər böyük müvəffəqiyyət qazandı və bir il sonra ümumittifaq 

müsabiqəsində birinci dərəcəli diploma layiq görüldü. 

V.Adıgözəlovun bu konsertini başqalarından fərqləndirən əsas cəhət odur 

ki, müəllif burada əsərin məzmununun ―ağırlıq mərkəzini‖ finala keçirir ki, 

bununla da onun əhəmiyyətini və orijinalığını qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırır. 

  Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün bir nömrəli konserti V.Adıgözəlov 

1962-ci ildə yazmışdır. Klassik ənənələrə uyğun olan bu konsert üç hissədən 

ibarətdir.:enerji dolu kənar və ağır templi hissələr. 

Bütün yaradıcılığında olduğu kimi, təqdim olunan konsertdə də bəstəkar 

aşıqların xalq-mahnı və instrumental yaradıcılığına istinad edir. Bununla yanaşı, 

bəstəkar milli xalq musiqisinin əsas xüsusiyyətlərini sonuncu yüzilliyin  

musiqisinin janr və üslub əlamətləri ilə ustalıqla sintezləşir. 

Konsertin birinci hissəsi əsas partiya ilə başlanır. Bu partiya özündə aktiv, 

axalı həyat obrazlarını təcəssüm etdirir. Tonikadan ladın kvintasına edilən yamb 

sıçrayışı diatonik həmçinin kəskin dissonans dönmələrlə ahəngdarlıq təşkil 

edərək, mövzuya müəyyən bir yığcamlıq verir. Enerji dolu melodiya, onun 

metroritmik dəqiqliyi ostinat ritmik formalı  müşayiəti ilə tamamlanır və 

müntəzəm vurğululuq – bütün bunlar dinləyicinin diqqətini marş janrına 

yönəldir. Mövzu səslənərkən bunu daha çox hiss etmək olar (3. S. 36). 

Melodiyanın geniş diapazonu, onun inkişaf prinsipi muğamlarda 

materialın fazalı inkişafını xatırladır. Belə ki, başlanğıc yüksələn kvinta sıçrayışı 

sanki melodiyanın kulminasiyası – ―re bemol‖ tonuna yüksələn növbəti sıçrayışı 

hazırlayır. Melodiyanın sonrakı bütün enişləri, muğamda olduğu kimi, bu 

sıçrayışların ―doldurulması‖ ilə həyata keçir. Bununla yanaşı, qeyd etmək 

lazımdır ki, kəskin ritmli mövzu artıq muğam deyil, marşla sintezləşdirilmiş 

tipik aşıq musiqisi kimi səslənir. 

Əsərin musiqi dili özünün orkestrliyi ilə fərqlənir. Məsələn, mövzunun 

sonuncu xanələrində simlilərin ―pizzicatosu‖ çox hiss olunur (4. S.72). 

Mövzunun melodiyası özündə sıx birləşmiş, ancaq əhəmiyyətinə görə 

müxtəlif olan üç tematik elementi birləşdirir. Bu partiyanın əsas tematizmində 

instrumental aşıq düşüncələri var.Tematizmin çoxtərkibli olması, strukturunun 

―mozaikliliyi‖ buna misal ola bilər. Mövzunun birinci elementi sinkopa ilə qeyd 

olunan kvinta sıçrayışının aşkar olunquğu fərdiləşmiş nüvədən ibarətdir.  

Mövzu öz daxilində variantlı inkişafla zənginləşən sadə period quruluşunu 

əmələ gətirir. Beləliklə, əsas partiya- özündə Azərbaycan musiqisinin ən vacib 

janrlarından olan muğam və instrumental aşıq musiqisinin əlamətlərini 

birləşdirən mürəkkəb tematik kompleksdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛА АББАСОВА  

КОНЦЕРТНЫЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ 1980-2000 ГГ. 

В статье дается пояснительный анализ концертного жанра (1980-2000 гг.) В 

творчестве азербайджанских композиторов. Кратко отражена судьба первых образцов 

жанра, а также его место в музыкальной культуре. В статье представлен сравнительный 

анализ концертных жанров по годам. 

Ключевые слова: композитор, концерт, учебник, жанр, инструментальное, 

творчество, фортепиано, оркестр, сопровождение, симфония. 

 

SUMMARY 

LEYLA ABBASOVA  

CONCERT GENRE IN THE CREATIVITY OF AZERBAIJANI COMPOSERS IN 1980-

2000 

The article provides an explanatory analysis of the concert genre (1980-2000) in the 

works of Azerbaijani composers. The fate of the first examples of the genre is briefly reflected, 

as well as its place in music culture. A comparative analysis of the concert genre over the years 

is detailed in the article. 

Keywords: Composer, concert, textbook, genre, instrumental, creativity, piano, orchestra, 

accompaniment, symphony. 
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THE MAIN FEATURES OF  PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS 

 

Different factors affect the formation of a student's personality: family, school, society. 

Until recently, schools and teachers played a key role in the training of students. But not 

anymore. The school began to lose dominance as a educational institution. In modern time it is 

difficult to achieve success in bringing up children without parental care. For this reason, new 

forms of cooperation between parents and teachers appeared. Parents became one of the main 

participants in the pedagogical process. Therefore, they should have the necessary skills. The 

article considers the ways to develop pedagogical skills in parents. 

The essence of the concepts of "pedagogical competence", "pedagogical competence of 

school parents", possibilities and ways of effective organization of family-school cooperation in 

the formation of pedagogical skills in parents in accordance with the age  characteristics of 

child are determined. 

Keywords: pedagogical competence, cooperation with the school competent parents, 

education. 

 

The family is an institution of social education that ensures the 

transmission of behavioral stereotypes and family values, including the 

inheritance of generations, and the socialization of children. Improving the skills 

of parents in the development and upbringing of young school-age children is 

one of the urgent directions in the development of modern education. In this 

regard, researches on the pedagogical competence of parents, its structure, the 

conditions of formation are of particular importance for science and pedagogical 

practice. 

As an educational institution, the family has a key and decisive role in the 

formation of the student's personality. Bringing up a good citizen is the most 

important social function of the family. The purpose of family upbringing is to 

develop children's intellectual and creative abilities, to form in them such 

qualities as moral, aesthetic, physical and diligence, to help them overcome the 

difficulties and obstacles they will face in life. In general, the foundation of 

physical health, mental, moral, ethical, aesthetic, spiritual and spiritual 

development of people is laid in the family. The educational influence of the 

family in the early stages of a child's life is stronger than other influences. The 

family environment and the parent-child relationship based on sincerity play an 

important role in the formation of a person's personality and success in life. The 

child is the mirror of every family. In the family, children are instilled with 

qualities that cannot be instilled elsewhere. Inheritance of traditions is also 

ensured in the family. 

At the same time, the low level of culture in public life - the growing threat 

to humanity in the world, the dominance of dual politics and morality, socio-

political and social tensions, growing distrust of the future (widespread 

coronavirus pandemic exacerbated this distrust) , fear of losing a job, etc. had a 

negative impact on family upbringing. 
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Along with the scientific, cultural and economic-political reforms 

implemented in Azerbaijan, as a result of proper consideration of the nation's 

way of thinking and socio-cultural opportunities, our national identity and 

national identity are protected on the one hand, and the challenges of 

globalization and integration on the other. New educational reforms are being 

implemented, competency-oriented and personality-oriented curricula are being 

developed and applied, including the necessary knowledge, skills and habits, 

values, technologies for effective organization of the learning process, and the 

content to be mastered by students. Such an approach to the content of education 

serves to support innovative programs and initiatives that can ensure the 

sustainable development of the nation and the new challenges of the time. Thus, 

the new challenges in society have an impact on education and require the 

application of adequate measures. Curricula developed for all levels and stages 

of the Azerbaijani education system include the state policy in the field of 

education. Knowledge, skills, values (national and human), learning skills (self-

understanding and management, critical and creative thinking, communication 

and collaboration, meaning creation, healthy living, sustainable use of 

experience, digital and media literacy) are the learning objectives when 

developing curricula. ) is intended to be formed. 

Even in time, Hadrat Ali (as) used to say, prepare children for their time. 

Today, a student admitted to the first grade will be able to work in any field in 

15-20 years. The pace of development of science and technology suggests that 

much of the knowledge now taught in schools will either be unnecessary or less 

important in 20-30 years. There will be new jobs, new specialties, new 

professions, new approaches. Therefore, schools should teach students not only 

ready-made knowledge, but also ways to acquire knowledge, so that in the future 

they can easily change their profession, learn new professions, and earn a living 

by acquiring the necessary knowledge independently. Education should teach 

thinking, not ready-made ideas. This, of course, depends on the level of 

development of education, which is a strategic area. The level of education is an 

indicator of the strength of each nation. According to US education experts K. 

Odell and D. Grayson, a society in which all members are able to read and write 

is superior to a society that is unable to read and write, albeit with a few geniuses 

(6, p. 97). Thus, the development of human potential depends on the competence 

of those who organize the educational process in all types of educational 

institutions, especially teachers and parents. 

Let's look at the essence of the concepts of "competence" and 

"competence". In the Azerbaijani language, the word "competence" is a general 

word. The word is derived from the Persian language. According to B. 

Ahmadov's researches (4, p.123), sereshten (mixing) has the same root as 

masdar, its grammatical basis is serish 

In the "Explanatory dictionary of the Azerbaijani language" the word 

"competent" is given in 3 forms (competent, competent, incompetent). The word 

competence is used to mean to do something, skill and experience, the word 

competent is used to mean experience and ability in a job, and the word 

incompetent is used to mean incompetence, experience, ability in a job (3, p.92). 

Although the word competence is widely used in folklore and fiction, and in the 
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language of literary discourse, it has been used in scientific and pedagogical 

literature in recent years as a general pedagogical concept. This word is used not 

only in the theory and practice of education, but also in all fields of science. 

Today, it is important to train a competent teacher, as well as a competent 

economist, a competent politician, a competent lawyer and so on. needed. 

O.L. In Zvereva's research, the pedagogical competence of parents is 

presented as "a combination of theoretical and practical training necessary for 

parental pedagogical activities, children's satisfaction and the ability to provide 

it" (2, p. 66). 

According to IV Grebennikov, pedagogical activity of parents includes the 

following types of activities: constructive, organizational and communicative (1, 

p102). Constructive activity consists of defining the goals of education, choosing 

the appropriate methods and forms. Organizational activity ensures the 

implementation of constructive activity in practice. This includes: the 

organization of children's lives and activities, their own activities and recreation. 

Communicative activity is associated with building the most optimal 

relationships between parents and children, the parents themselves, the children 

themselves, the whole family, and the people around them. 

Thus, according to our conclusion, the content of the pedagogical 

competence of parents is character, ie it has the following interrelated 

components: 

-personal motivation (a set of psychological positions of parents in relation to 

the child and themselves; interest in the successful outcome of child rearing and 

active participation in this process); 

- gnostic (methods, forms and means of upbringing, a set of knowledge and 

skills of parents in the field of search, perception and selection of necessary 

information); 

- communicative-activity (communicative, organizational, practical skills and 

abilities). 

In general, the pedagogical competence of parents is considered in relation 

to the well-being of the family, while parental competence is characterized as the 

ability to understand the child, to see his development prospects and to create the 

necessary conditions for this. 

In determining a certain style by parents under the influence of many 

subjective and objective factors, the nature of the parents' emotional attitude to 

the child, the characteristics of the perception of his personality, are the main 

values for correctly determining the ways of dealing with them. The pedagogical 

literature defines three bases of family upbringing: authoritarian, liberal-

democratic. Authoritarian upbringing in the family is based on the constant 

suppression of the child's dignity and initiative by the parents under constant 

guidance and control over his every move. The liberal style of family upbringing 

is based on the principle of low discipline and permission. Parents who exercise 

this kind of upbringing are attentive and caring, and the child, in turn, does not 

accept and comply with the requirements of adults. The democratic style of 

family upbringing, being the most balanced, is characterized by the affirmative 

position of parents regarding the manifestation of their children's independence 

and responsibility for their actions. The expectations of such parents are, as a 
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rule, reasonable and clear, they actively involve their children in family 

decisions, but at the same time their children's mistakes are not seen as a reason 

for another punishment, but as a way to learn a valuable life lesson. When 

studying the pedagogical, psychological and sociological aspects of family 

upbringing, Azerbaijani pedagogues-psychologists, unlike Russian researchers 

(6, 53), focus more on the education of children in the family. In our opinion, the 

pedagogical competence of parents should be formed before marriage or in the 

first years of marriage. If the parent is able to approach the child competently 

from the first day, there is no problem in cooperating with the primary school 

teacher, the organization of the child's education and leisure time in the family. 

Although new works with new content and content are required to enhance the 

culture, no serious research work has been carried out in this field yet. The first 

initiative in this area belongs to the philosopher Etibar Aliyev. In 2016, the XXI 

Century Education Center Public Union, headed by him, published a booklet 

entitled "Improving Parenting Skills: The Competent Parents Program" (5). The 

book identifies the technology of a new approach to the functions of parents in 

the formation of the student's personality. The author, who analyzes family and 

school relations in the context of world educational experience, presented the 

―Competent Parents‖ program (5) as a result of his research. The program 

consists of a preamble and 15 articles. These items are: 

1) competence as a new requirement of modern education; 

 2) The importance of participation  of parents in the educational process: 

 3) participation of parents in the education system as their right; 

4) subject of the  competence of parents 

5) principles of competent parent-school cooperation; 

6) directions of cooperation with parents; 

7) study of family and parents; 

8) increase of l competence of parents; 

9) forms of enhancement of parents 

10) forms of school-parent cooperation; 

11) adoption of the parents' code; 

12) memory book for parents; 

13) Formation of the ―Preschool parent‖ program; 

14) ―E-school should become a new form of cooperation with parents; 

 15) Implementation of the program. 

In modern times, the following methods are most often used in teacher-

parent collaboration: lectures, interviews, consultations, discussions, debates and 

trainings. The compatibility of the chosen method with the form of teacher-

parent cooperation (collective, group, individual) ensures its effectiveness. 

Another condition for the effectiveness of this relationship is the study and 

consideration of the factors influencing the formation of the child's personality in 

the family in the process of upbringing. We can group these factors as follows: 

1) personal potential and character of the child; 

2) whether both parents are involved in the upbringing of children; 

3) expectation of unity in educational influences (between family members, 

between family and school); 
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4) systematic, consistent and uninterrupted conduct of educational work in the 

family; 

5) respect for the child's personality; 

6) the sincerity and kindness of parents to create a healthy environment for the 

upbringing of the child. 

Until recent years, teachers used mainly traditional forms of family-school 

relations during practical work with students' parents. In modern times, along 

with traditional forms of work, non-traditional forms of work are also carried 

out. At a time when the coronavirus pandemic in 2020 put the world on the brink 

of disaster, all educational institutions in Azerbaijan have temporarily suspended 

their activities as part of preventive measures. In order to ensure continuity of 

education, classes were organized on Zoom, Microsoft Teams, Skype platforms. 

Effective use of these platforms has brought new content to teacher-parent 

collaboration. Non-traditional forms of teacher-parent cooperation, ie a new 

model (online consultation, online discussion, online classroom meetings, etc.) 

have emerged. In fact, this process began in some schools in the country. Some 

public and private schools have been implementing e-learning, e-journals and e-

diaries for many years. With the help of modern technologies, parents got 

acquainted with the organization of the educational process in the school where 

their children study online at home or at work, monitored their children's 

learning outcomes, communicated with teachers and exchanged views. There 

has been some positive experience in the field of school electronics. The 

coronovirus epidemic accelerated this process and expanded its scope. Zoom, 

Microsoft Teams, Skupe have mastered the ability to work on platforms. Parents 

of students studying online also had to learn the program in order to keep in 

touch with teachers and help their children. Although the introduction of 

distance education in secondary schools may seem promising, there is no doubt 

that online meetings between teachers and parents will continue. 

In conclusion, we can say that Azerbaijan has gained some experience in 

educating parents in accordance with the challenges of the time, improving their 

pedagogical skills and pedagogical culture, developing various forms of family 

and school cooperation, parents becoming participants in the educational 

process. , theoretical issues of family education have become the subject of 

scientific research. Theoretical and practical problems of family upbringing, 

which developed against the background of socio-political and scientific-cultural 

events of the time, were studied from different aspects in the research, and 

armed them with information on the upbringing of children. 
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XÜLASƏ 

SƏBĠNƏ QULĠYEVA 

VALĠDEYNLƏRĠN PEDAQOJĠ SƏRĠġTƏLĠLĠYĠNĠN ƏSAS XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına müxtəlif amillər təsir edir: ailə, məktəb, cəmiyyət. 

Son vaxtlara qədər şagirdlərin təlim və tərbiəsində əsas rol məktəb və müəllimə məxsus idi. 

Amma artıq bu belə deyil. Məktəb təhsil müəssisəsi kimi bu istiqamətdə  öz üstünlüyünü 

itirməyə başladı. Müasir dövrümüzdə valideyn himayəsi və dəstəyi  olmadan uşaq böyütməkdə 

uğur qazanmaq çətindir. Buna görə də valideynlərlə müəllimlər arasında yeni əməkdaşlıq 

formaları yaranmağa başlamışdır. Valideynlər pedaqoji prosesin əsas iştirakçılarından birinə 

çevrildilər. Ona görə də onlar lazımi bacarıqlara malik olmalıdırlar. Məqalədə valideynlərdə 

pedaqoji bacarıqların təkmilləşdirilməsi yolları nəzərdən keçirilir. ―Pedaqoji səriştə‖, ―Məktəbli 

valideynlərin pedaqoji səriştəsi‖ anlayışlarının mahiyyəti, uşağın yaş xüsusiyyətlərinə uyğun 

olaraq valideynlərdə pedaqoji bacarıqların formalaşdırılmasında ailə-məktəb əməkdaşlığının 

səmərəli təşkilinin imkanları və yolları müəyyən edilir. 

Açar sözlər:  pedaqoji səriştə,  məktəblə əməkdaşlıq,  səriştəli valideynlər, təhsil. 

 

РЕЗЮМЕ 

САБИНА КУЛИЕВА 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

На формирование личности ученика влияют разные факторы: семья, школа, 

общество. До недавнего времени основная роль в обучении и воспитании учеников 

принадлежала школе и учителю. Но это уже не так. Школа как учебное заведение стало 

терять свои преимущества в этом направлении. В наше время трудно добиться успеха в 

воспитании ребенка без родительской опеки и поддержки. Таким образом, начали 

появляться новые формы сотрудничества между родителями и учителями. Родители стали 

одними из главных участников педагогического процесса. Следовательно, они должны 

обладать необходимыми навыками. В статье рассматриваются способы повышения 

педагогического мастерства родителей. Определена сущность понятий «педагогическая 

компетентность», «педагогическая компетентность школьных родителей», определены 

возможности и способы эффективной организации сотрудничества семьи и школы в 

формировании педагогических навыков у родителей в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка. 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, сотрудничество со школой, 

компетентные родители, образование 

 
    

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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RƏQƏMSALLAġDIRILMIġ CƏMĠYYƏTDƏ DĠSTANT TƏDRĠS SĠSTEMĠNĠN 

ƏHƏMĠYYƏTĠ VƏ ROLU 

 

Bu gün informasiyalaĢdırılmıĢ cəmiyyətdə korporativ təlim və tədrisə yanaĢmanın necə 

dəyiĢdiyini müĢahidə edə bilərik: diqqət fərdiləĢməyə doğru dəyiĢir. Ġnsan resursları və 

personalın idarə edilməsi əsas tendensiyaya çevrilir. Bu məqsədlə rəqəmsal dövrdə ali təhsil 

mühitinin elektronlaĢdırılması və distant tədrisə meyl etməsi günümüzün tələblərindən biridir. 

Məqalədə, distant tədris sisteminin üstün və mənfi cəhətləri təhlil olunaraq, onun müasir dövrdə 

tutduğu mövqe müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

      Açar sözlər: distant təhsil, sinxron, asinxron, GZĠT təhlil, distant platforma. 
 

1. GiriĢ 

IV sənaye inqilabını səciyyələndirən "qloballaşma" və ―informasiyalaşdır-

ma‖ tendensiyası cəmiyyətin sosial inkişafına birbaşa təsir edən təhsil 

institutlarının köklü şəkildə dəyişdirilməsinə zəmin yaratdı. Belə ki, müasir 

texnologiyalar, təhsil prosesini lazımi: sürətli, rahat və çevik səviyyədə təşkil 

etməyə imkan verir. Distant təhsil – təhsil texnologiyalarının inkişafında yeni bir 

mərhələdir: təhsil prosesini tamamlamaq və genişləndirmək, standart və klassik 

qaydalardan uzaqlaşmaq imkanı verir. Ömür boyu təhsil kontekstində birbaşa 

mentorluq (müəllimin tələbələrə canlı ifası) vasitəçiliklə əvəz olunur və öyrənmə 

özünü tərbiyə formasını alır. Hər gün daha çox təşkilat işçilərin peşəkar 

bacarıqlarının inkişafından asılı olaraq elektron və distant təhsilə üz tutur. 

Distant təhsil həm müəllimin, həm də tələbələrin fərdi ehtiyaclarını, ixtisaslarını 

və fərqli ixtisas səviyyələrini nəzərə alan müasir rahat, çevik texnoloji peşə 

təhsil forması olub, özünü inkişaf etdirmə vasitəsi kimi istifadə olunur.  Bu cür 

təlimlər, daha bahalı və daha çox vaxt alan klassik kurslardan üstün olub, 

tələbələri kursun yeri ilə məhdudlaşdırmır (3, s. 4). 

2. Məsələnin qoyuluĢu  

Rəqəmsallaşdırılmış cəmiyyətdə ali təhsil nəinki tədrisin metodoloji əsas-

ları (informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi, elektron təhsil mühitlərinin 

yaranması, distant təhsil yenilikləri və onlayn təhsil), həmçinin infrastrukturu da 

(universitet-müəssisə və ya əksinə) bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun 

formalaşmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, mövcud şəraitdə tətbiq edilən distant 

tədris sistemi təhsilin bütün sahələrinə inteqrasiya etmişdir (1-4).  

Bugünki təhsil mühiti onlayn öyrənmənin inkişafında pik həddə yer alır. 

Bir çox təhsil müəssisələri və onlarla birlikdə çalışan təhsil ekspertləri distant 
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təlim sistemini sınaqdan keçirərək, həm üstünlüklərini, həm də mənfi cəhətlərini 

təyin etmişlər. Təhsil ekspertlərinin fikrincə, distant təhsilin üstünlüklərinə 

aşağıdakıları aid etmək olar (2-4): 

1. Böyük dinləyici auditoriyası – əgər canlı mühazirə zamanı tələbələr 

auditoriya ilə məhdudlaşırsa, onlayn təlimlərdə və vebinarlarda iştirakçıların sayı 

məhdud deyil. Marketinq təşviqinə bərabər vaxt sərf edildikdə, ənənəvi üz-üzə 

təlim təxminən 30 iştirakçını toplayırsa, distant təlim təxminən 500 dinləyicidən 

ibarət açıq mühazirə təşkil edə bilər və bu rəqəm bir neçə dəfə çox ola bilər.  

2. Bir yerə səyahət ehtiyacının olmamasıdır – fərqli bölgələrin nümayəndə-

ləri və eyni zamanda digər ölkələrdən olan tələbələr məsafədən təşkil olunmuş 

master klassda toplana bilərlər. Təşkilatçılar xarici ölkələrin ən yaxşı təcrübə-

lərinə çıxış əldə etmək və natiqin ziyarət xərcləri olmadan çıxışlarını hazırlamaq 

imkanı əldə edirlər. 

3. Həcm və çevikliyin olmasıdır – distant təhsil zamanı bütün kommunika-

siya internet şəbəkəsi vasitəsilə baş verir, aparıcı əlavə metodik və ya təqdimat 

materialları təqdim etməklə dinləyicilərin sorğularına praktiki olaraq dərhal 

reaksiya verə bilər. Kommunikasiyanın ümumi söhbət vasitəsilə açıq olması 

bütün distant təhsil iştirakçılarına eyni dərəcədə eşitməyə imkan verir. 

Distant təhsilin mənfi cəhətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

1. Qarışıq öyrənmə forması – bu forma müəyyən kompromisdir, tələbə 

onlayn rejimdə ilkin mühazirəni dinləyərkən, eləcə də materiallarla işləyir, daha 

sonra isə əldə edilmiş biliklərin işlənməsi üçün müəllimlə əyani seminara 

gəlmək məcburiyyətindədir.  

2. Texniki qüsurun olması – əgər məsələnin texniki tərəfi haqqında 

danışılırsa, distant təhsil platformasının (şəxsi inkişaf və ya hazır İT-həll) 

funksionallığına aşağıdakılar daxildir: səsin və videonun yayımlanması, 

təqdimatların və sənədlərin nümayişi, virtual flipçart, çat (mühazirə prosesində 

iştirakçılar müəllim və ya tələbə yoldaşları ilə ünsiyyət qura bilərlər), sorğuların 

keçirilməsi modulu (sorğu keçirmək imkanı və dərhal əlavə nəticələr əldə 

etmək), veb-brauzerdən iş (proqram təminatının yüklənməsi və quraşdırılması 

tələb olunmur, virtual kabinetə qoşulma birbaşa veb brauzerdə baş verir). 

Distant təhsil sinxron və asinxron ola bilər. Onlayn sinxron distant təhsil 

tələbə və müəllimin, eləcə də tələbələrin bir-biri ilə maksimum qarşılıqlı 

əlaqəsini təmin edir. Bu yolla seminarda tələbənin peşəkarlardan təcrübə əldə 

edə bilməsi üçün imkanlar yaratmaq asandır. Vebinarların təşkil üçün ən məşhur 

proqramlar: Zoom, Skype, Google Hangouts, Cisco Vebex tətbiqləridir. 

Asinxron uzaqdan öyrənmə materialın mənimsənilməsində maksimum azadlıq 

əldə etməyə imkan verir. Müəllimdən tələbəyə verilən tapşırıqlar, məsələn, 

müxtəlif üsul və vasitələrlə ötürülə bilər, məsələn, e-poçt, "Google Class" kimi 

veb xidmətləri, messenger proqramları və distant-tətbiqi platformalar (Microsoft 

teams, Moodle) (3).  

Əgər onlayn təlim zamanı öz suallarınızı vermək və dərhal cavab almaq 

asandırsa, asinxron təlim zamanı müstəqil işə diqqət yetirmək lazımdır. Bu 

zaman tələbənin tənqidi təfəkkürü inkişaf edir, o, müxtəlif anlayışlar arasında 

məntiqi və səbəb-nəticə əlaqələri qurmaq, öz arqumentlərini irəli sürmək, 

məlumat toplamaq, problemləri formalaşdırmaq, müəyyən məhdudiyyətlər 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

313 

şəraitində layihələndirmə vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün məşq edir. Bu 

keyfiyyətlər bir çox mütəxəssislərin inkişafı üçün böyük rol oynayır.  

Asinxron uzaqdan öyrənmə, aktiv müstəqil işə müraciət edərək, müxtəlif 

resurslar arasında kompromislər, balans tapmaq bacarığına kömək edir. 

Mühəndislərin, iqtisadçıların hazırlanmasında bu metoddan daha çox istifadə 

olunur. Bir sıra ali məktəblər, orta məktəblər, tədris mərkəzləri müvəffəqiyyətlə 

distant təhsilin sinxron və asinxron üsullarını birləşdirir. Bu təhsil prosesi üçün 

çox səmərəlidir. Üstəlik, kombinə edilmiş təlim ondan ibarətdir ki, diqqət 

mərkəzində həm kollektiv, həm də fərd təşkil edir. Onlayn təlim qrupda 

qarşılıqlı əlaqəni təmin edir: kurs dinləyicilərini və dərsləri eyni tonusda 

saxlamağa kömək edir. 

3. Distant tədris sisteminin GZĠT təhlili 

Distant tədris sisteminin GZİT təhlili cədvəl 1-də göstərilmişdir. Təlim 

sisteminin uğurlu formalaşdırılması, təşkilatın sertifikatlaşdırması, motivasiyası, 

karyera yüksəlişi və korporativ təlim sistemləri ilə diqqətlə düşünülmüş bir 

interfeysi məhz GZİT təhlilin hesabına mümkündür.  

Cədvəl 1. 

Distant tədris sisteminin GZİT təhlili 

Güclü  Zəif 

- müxtəlif təhsil formalarını birləşdirmək 

bacarığı; 

- "Həftənin 7 günü 24 saat" təhsil almaq 

imkanı; 

- tələbənin cədvəlinə maksimum 

uyğunlaşma; 

- açıqlıq; 

- modulluq; 

- testdən əvvəl və sonra. 

- tələbə ilə müəllim arasında üz-üzə 

ünsiyyətin olmaması; 

- proqram qüsurları; 

- məzmun məhdudiyyətləri; 

- dil məhdudiyyətləri. 

Ġmkanlar Təhlükələr 

- birbaşa təlim xərclərini azaltmaq (vaxt 

dəyəri); 

- təşkilati təlim xərclərinin azaldılması; 

- peşəkar səviyyənin həmcinsliyinin 

artırılması; 

- əməkdaşların təlim prosesinə və 

biznesə distant cəlb edilməsinin 

artırılması; 

- işçilərin attestasiya edilməsi; 

- şirkətin təcrübə və biliklərinin yığılması 

və ötürülməsi; 

- korporativ mədəniyyətin inkişafı və 

möhkəmləndirilməsi. 

- təhsil sisteminin zəif formalaşması; 

- texniki təchizat xərclərinin əhəmiyyəti; 

- yüksək başlanğıc maneələri və 

uzunmüddətli perspektiv; 

- personal sisteminin tətbiqə müqaviməti. 

 

Elektron təhsil həm lokal şəbəkə də, həm də internet bağlantısında 

əhəmiyyətli bir yük yarada bilər. Bundan əlavə, bəzi proqramlar audio və video 

resurslarını həyata keçirmək üçün böyük həcmli plaginlər tələb edir və buna görə 

də bahalı avadanlıqlara investisiya qoyulur. Distant təhsildə istifadə olunan 
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texnologiyaların mürəkkəbliyindən asılı olaraq, onların tətbiqi xərcləri çox 

əhəmiyyətli və iqtisadi cəhətdən sərfəli olmaya da bilər. 

Postpandemiya dövründə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təklif edilən 

lisenziyalı Microsoft Teams distant təhsil platforması ölkəmizin bütün ali və orta 

təhsil müəssisələrində uğurla tətbiq olunur. Tədris prosesinin bu platformanın 

funksional imkanlarından istifadə etməklə məsafədən idarəedilməsi mərkəzləş-

dirilmiş şəkildə həyata keçirilir. Bu platformanın imkanları normal tədris 

prosesinin təşkil etmək üçün kifayət qədər üstünlüklərə malikdir.  

―Microsoft Teams" platforması ali təhsil müəssisələri üçün video bağlantı 

vasitəsilə (internet və kompüter texnologiyalarının köməyilə) məsafədən 

təhsilvermə, müəllim-tələbə müzakirəsini təşkil etmək üçün interaktiv alətlərdən 

istifadə, sillabus, mühazirə və digər dərs materiallarının ötürülməsi kimi çevik-

lik, modulluluq, təhsilin keyfiyyətinə xüsusi nəzarət imkanları yaradır. Həmçinin 

böyük həcmli videomaterialların yerləşdirilməsi, təqvim aləti vasitəsilə dərslərin 

və onlayn mühazirələrin planlaşdırılması, qiymətləndirmənin aparılması 

alətlərindən istifadə, qrup işinin təşkili də bura daxildir. 

Mövcud şəraitdə regionun təhsil müəssisələrində tətbiq olunan bu distant 

tədris platformasının üstün cəhətlərindən biri də həm əhalinin, həm də təhsil 

müəssisələrinin sosial iqtisadi durumuna müsbət təsiridir. Belə ki, bu formada 

tədrisin təşkili təhsil xərclərinin (icarə haqqına, elektrik enerjisinə və bahalı 

texnikaya qənaət edir. Təhsil üçün ayrıca otaqlar və kompüterlər tələb olunmur) 

minimuma endirilməsinə səbəb olmuşdur. Bundan əlavə tədrisə ayrılan vaxtın 

çox hissəsini tələbələr müstəqil şəkildə öz qrup komandalarında məsləhət-

ləşmələr aparmaqla məşğul olurlar. Müəllimlər eyni zamanda, daha çox tələbəni 

öyrədə bilərlər. Buna görə də distant təhsilin maliyyə xərci qənaətbəxş olur.  

Əlçatanlığı ilə diqqət çəkən distant təhsil hər hansı təhsil almaq imkanları 

olmayan şəhər və ölkələr üçün əvəzedilməz sayıla bilər. Distant təhsilin spesifik 

xüsusiyyətlərindən biri də tələbənin utancaqlıq və auditoriya qarşısında çıxış 

etmək fobiyası kimi kommunikasiya keyfiyyətləri ilə bağlı psixoloji maneələri 

aradan qaldırmasına imkan verən (internet təchizatı olmaqla) mobil vasitədir. 

Beləliklə, distant tədrisin uğurla həyata keçirilməsi üçün 3 əsas məsələni daim 

diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır: 

- təhsili öyrədən (müəllim) və öyrənənin (tələbə) internetə çıxış imkanının 

olması; 

- təhsili öyrədən (müəllim) və öyrənənin (tələbə) informasiya resurslarından 

və texnologiyalarından istifadə bacarığı; 

- təhsili öyrədən (müəllim) və öyrənənin (tələbə) bu resurslardan istifadə 

etmək cəhdi və arzusunun olması. 

Onu da qeyd edək ki, mövcud şəraitdə elektron tədris texnologiyalarını 

tətbiq etməyi bacarmayan, distant tədrisin təşkilinin əsaslarını mənimsəməyən 

müəllim özünün rəqabətə davamlılığını itirir, həm də müasir ünsiyyət 

üsullarında mobilliyinin olmaması səbəbi ilə qarşı tərəf üçün (tələbələr üçün) 

maraqsız və arzu edilməz olur. Müasir müəllim qabaqcıl tədris təcrübələrini, 

elmi nailiyyətləri və pedaqoji təcrübəsini əsas götürərək distant tədris 

texnologiyalarından istifadə etməklə təlim prosesinin təşkili xüsusiyyətlərini, 

elektron təlimin didaktik funksiyalarını və metodikasını bilməlidir. 
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Beləliklə, Microsoft Teams platforması – istifadəçilərin harada olmasından asılı 

olmayaraq söhbətləri (çat), görüşləri, qeydləri və əlavələri rəqəmsal mühitdə bir 

araya gətirən və əslində uzaqdan komanda işi üçün mərkəzləşdirilmiş sistemə 

çevirən bir korporativ platformadır. Bu proqrama komanda qurmağa kömək 

edən e-poçt kimi deyil, həmçinin söhbət edərək vahid məkanda işləyən bir 

tətbiq, birlikdə sənədləri düzəltməyə, qeydlər əlavə etməyə imkan verən bir işçi 

sahəsi kimi də baxmaq olar. Bundan əlavə görüləcək işin məqsədindən asılı 

olaraq komanda və kanalları istənilən formada yaratmaq və idarə etmək 

mümkündür. Müasir dövrdə keyfiyyətli təhsil verilməsi ənənəvi təlim metodları 

ilə onlayn təlim vasitələrinin inteqrasiyası hesabına mümkündür. 
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РЕЗЮМЕ 

АИДА МУСТАФАЕВА, ГЮНЕЛЬ БАХШИЕВА, НАЗЛИ АЖДАРОВА 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

ВАЖНОСТЬ И РОЛЬ 

 В современном информационном обществе мы видим, как изменился подход к 

корпоративному обучению и преподаванию: акцент смещается в сторону 

индивидуализации. Человеческие ресурсы и управление персоналом становятся основным 

трендом. С этой целью цифровизация среды высшего образования в цифровую эпоху и 

тенденция к дистанционному обучению являются одним из требований сегодняшнего дня. 

В статье анализируются преимущества и недостатки системы дистанционного 

образования и определяется ее положение в современном мире. 

 Ключевые слова: дистанционное обучение, синхронный, асинхронный, SWOT -

анализ, дистанционная платформа. 

 

SUMMARY 

AIDA MUSTAFAYEVA, GUNEL BAKHSHIYEVA, NAZLI AJDAROVA 

DISTANCE EDUCATION SYSTEM IN A DIGITALIZED SOCIETY 

IMPORTANCE AND ROLE. 

 In today's information society, we see how the approach to corporate learning and 

teaching has changed: the emphasis is shifting towards individualization. Human resources and 

personnel management are becoming a major trend. To this end, the digitalization of the higher 

education environment in the digital age and the trend towards distance learning are one of the 

requirements of today. The article analyzes the advantages and disadvantages of the distance 

education system and determines its position in the modern world. 

Keywords: social networks, network analysis, social systems 

 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

316 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2022, № 1 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2022, № 1 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2022, № 1 

 

UOT 512                                                                                               SƏBĠNƏ MAHMUDOVA 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

sebinemahmudova73@gmail.com 

AYTAC HÜSEYNZADE  

Naxçıvan Dövlət Universiteti  

huseynzadaytac13@gmail.com 

 

SOSĠAL ġƏBƏKƏLƏRĠN TƏHLĠLĠ METODLARINA BAXIġ 

 

ġəbəkə təhlili metodları sosial elmlərin bir çox sahələrində tədqiqata töhfə vermək üçün 

mühüm potensiala malikdir.  Bu məqalə Ģəbəkə təhlili yanaĢmasının xüsusiyyətlərini və mümkün 

töhfələrini ümumiləĢdirir.  Sosial sistemlərin tədqiqi üçün Ģəbəkə təhlili yanaĢması komponent 

yönümlü təhlil yanaĢmalarına əlavə olaraq yerləĢdirilmiĢdir.  Bu yanaĢmanın və əlaqəli 

metodların izahedici potensialı həm ədəbiyyat, həm də nümunələr vasitəsilə nümayiĢ etdirilir.  

ġəbəkə təhlili üçün təhlil fenomeninin diqqəti, məlumatların toplanması və bu məlumatlardan 

yaradıla bilən əsas ölçülərin xüsusi mənaları araĢdırılır. 

      Açar sözlər: sosial Ģəbəkələr, Ģəbəkə təhlili, sosial sistemlər 
 

Sosial elm anlayışı iqtisadiyyatdan sosiologiyaya, biznesin idarə edilmə-

sindən tutmuş sənaye psixologiyasına qədər geniş spektrli fənləri əhatə edir.  Bu 

fənlər də demək olar ki, yalnız fərdlərə və onların xüsusiyyətlərinə diqqət 

yetirmişdir.  

Məsələn, bu ənənəvi üsullarla universitet kurslarında uğurun nə ilə əlaqəli 

olduğunu araşdırmaq üçün tələbələrin yaş, cins, doğulduğu yer, ailə gəliri və s. 

kimi ― fərdi ‖ xüsusiyyətlərinə dair məlumatlar cədvəl şəklində toplanır.  Cədvəl 

şəklində olan məlumatlar tədqiqata uyğun təsviri statistik üsullarla təhlil edilir, 

nəzəriyyə və fərziyyələr hazırlanır. Fərziyyələr bu üsullar ailəsindən olan 

proqnozlaşdırıcı reqressiya modelləri ilə sınaqdan keçirilir.  

Ənənəvi adlandıra biləcəyimiz və sosial elmlərin müxtəlif alt sahələrində 

ümumi olan bu yanaşma müəyyən izahedici faktorları ortaya qoyur, lakin 

mahiyyət etibarilə sikkənin yalnız bir tərəfinə baxır: sosial aktyorlar.  Sikkənin 

digər tərəfində isə ―sosial‖ ı təşkil edən bu aktyorların qurduğu münasibətlər var.  

Bu münasibətlərin yaratdığı ictimai quruluş, aktyorun bu quruluşdakı mövqeyi, 

onun mövqeyinin xüsusiyyətlərinin aktyora təsiri ənənəvi metoddan tamamilə 

kənardadır. 

Görülən qabaqcıl iş o baxımdan maraqlıdır ki, yuxarıda ümumiləşdirdiyim 

―fərdi yönümlü‖ və ya ―komponent yönümlü‖ adlandırdığım bu ənənəvi 

yanaşmanın çatışmazlıqlarını görünür edir.  ABŞ – da uşaq evində çalışan sosial 

psixoloq Jacob Moreno və onun tədqiqat yoldaşı Helen Jennings dərsdən 

yayınan qızların davranışlarını anlamağa çalışarkən ənənəvi metodların heç bir 

nəticə vermədiyini anladılar. Dərsdən yayınan şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri, 

yaş, cins, irq, keçmiş psixoloji profilləri və s. araşdırılanda qrup şəklində 

ümumtəhsil məktəblərindən fərqlənən heç bir xüsusiyyətə rast gəlinməmişdir.  

Məktəbin ümumi orta göstəricisindən heç bir fərqi olmayan bir qrup şagird bu 

ümumi strukturdan kənarda qaldı və öz təcrid olunmuş ―sosial zonasında‖ 

qaçmaq mədəniyyətini inkişaf etdirdi.  Bu yeni yanaşmanın yaratdığı ―region‖ 

ancaq sosial münasibətlər xəritəsində görünə bilən bölgədir. 

mailto:sebinemahmudova73@gmail.com
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Bu məqalədə təqdim etməyi hədəflədiyim şəbəkə təhlili yanaşmasının 

mənşəyi şəbəkə təhlili yanaşmasının inkişafını, müxtəlif fənlərdə tətbiqlərini, 

verdiyi töhfələri və bu yanaşmada istifadə olunan metodların əsas prinsiplərini 

ümumiləşdirməyə çalışacağam.  Bununla da komponent yönümlü sosial elmlər 

yanaşması şəbəkə və ya əlaqələr yönümlü yanaşmadan hansının üstün olduğunu 

qiymətləndirmək əvəzinə, hər ikisi sikkənin yalnız fərqli tərəfini göstərir.  

Buna görə də şəbəkə və ya münasibətlərin təhlili yönümlü yanaşma sosial 

komponentləri, yəni fərdləri araşdırmaqdansa, sosial olanın əsl simasının yalnız 

münasibətlərə baxmaqla başa düşülə biləcəyini müdafiə edir.  İqtisadiyyat və 

biznes kimi sahələrdə təhlil səviyyəsi fərdlər deyil, şirkətlər və ya ölkə 

iqtisadiyyatları, yəni sosial – iqtisadi vahidlərdir. 

ġəkil 1: Tələbə əməkdaşlıq şəbəkəsi (süni) 

 

Şəbəkələrin izahedici gücünə baxmaq üçün şagirdlərin sinifdəki nailiyyət-

ləri nümunəsinə qayıdaq.  Fərdi xüsusiyyətlər haqqında topladığımız məlumatlar 

əldə edilən bəzi fenomenləri izah edə bilər. Lakin bu nümunədə şagirdlərin 

dərslə bağlı fəaliyyətləri sinifdən kənarda davam edir.  Ola bilər ki, sinifdən 

çıxdıqdan sonra mövzunu bir – biri ilə müzakirə etsinlər, mühazirə qeydlərini 

paylaşsınlar və verilən layihələri vaxtaşırı birlikdə icra etsinlər.  Bu birlik 

tamamilə qeyri – bərabərdir.  Başqa sözlə, hər tələbə digər tələbələrlə bərabər 

vaxt keçirmir. Bəzi tələbələrin ünsiyyət qurduqları sinif yoldaşları daha çoxdur, 

bəziləri isə daha azdır.  İstəsək bu rəqəmi yaş, cins və s.-dən ibarət əvvəlki 

verilənlər bazamıza əlavə edib izahedici gücünü artırmağa çalışa bilərik.   

Sözügedən xəyali sinfin sosial quruluşu Şəkil 1-də göstərilmişdir.  Bir 

şagird müxtəlif fərdi xüsusiyyətlərinə görə bu sinifdə uğurlu olsun.  Ola bilsin 

ki, A ilə təhsil alan tələbələr bundan müsbət təsir etsinlər.  Digər tərəfdən, 

nisbətən müvəffəqiyyətsiz olan B və C bir – biri ilə ünsiyyətdə olsalar belə, 

onların heç birinə o qədər də kömək etməyəcək.  Bu amilləri nəzərə alsaq, əlaqə 

nömrələrini klassik verilənlər bazamıza əlavə etsək belə, bu senaridə təsvir 

olunan vəziyyəti izah edə bilməz.  Komponentləri ayrıca nəzərdən keçirən 

yanaşma istər – istəməz sosial quruluşdan irəli gələn təsirləri istisna edir.  Lakin 

münasibətlərin strukturuna nəzər saldıqda A ilə ünsiyyətdə olan şagirdlərin 

digərlərindən daha uğurlu olmasının, daha doğrusu, bu nisbi uğurun yaş, cins və 

s. ayrı – ayrı komponentlərin xassələrinin cəmi ilə izah edilə bilməyən tərəflərini 

görə bilərik. 
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Yuxarıdakı senaridə biz sosial olanı təşkil edən komponentlərdəki fərqdən 

yola çıxdıq, yəni bəzi tələbələr digərlərindən daha uğurlu, istedadlı və s.  İndi 

bütün komponentlərin bir – birinə ekvivalent olduğunu fərz edək.  Belə olan 

halda sosial şəbəkə yanaşmasının gücünü daha da qabardan bir vəziyyətlə 

qarşılaşacağıq.  Nümunəvi sosial quruluşda D etiketli fərdin təmasda olduğu 

dostların sayı digər tələbələrdən çox da fərqlənmir. Burada iki qrupun 

informasiya ―miqdarı‖ bir – birindən fərqlənməsə də, məzmunu fərqli olacaq.  

Bu halda, D digərləri ilə eyni sayda sosial əlaqələrə malik olmasına baxmayaraq, 

müxtəlif məlumat mənbələrindən qidalanma üstünlüyünə malikdir.  Bu ikinci 

uydurma ssenarinin bizə göstərdiyi şey, fərdlərin eyni olması kimi dayaz bir 

fərziyyə ilə belə, sosial quruluşun xüsusiyyətlərinə nəzər salmaqla, fərdlərin 

sosial quruluşdakı statusları baxımından bərabərsizliyini fərq etmək bacarığıdır.  

Söhbət informasiya axını kimi sosial prosesdən gedirsə, əlaqələrin miqdarından 

çox, əlaqələrin strukturu və fərdin sosial strukturdakı mövqeyi fərq yaradacaq.   

Bu cədvəlin hər bir sətri məlumat nümunəsindəki fərdi şəxsə, hər bir sütun 

isə fərdlər haqqında toplanmış məlumatlara uyğundur. 

 Bununla belə, sosial əlaqə məlumatlarını başqa bir şəkildə toplamaq lazım 

gələcək.  Sosiomatrix bunu edir.  Bu halda Moreno hər qızdan növbə ilə beş ən 

yaxşı dostunu yazmağı xahiş etdi.  5 rəqəmi onların arasında ən yaxşı dostu, 1 

isə sonuncunu təmsil edəcək.  Bu sosiomatrixdə həm sətirlərin, həm də 

sütunların sayı eynidir və hər biri bir fərdə uyğundur.  Matrisin diaqonal 

hüceyrələri boşdur, çünki qızlar özlərini ən yaxşı dost hesab edə bilməzlər. 

Beləliklə, sosiomatrix əlaqə məlumatlarını saxlamaq üçün son dərəcə faydalıdır.   
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РЕЗЮМЕ 

САБИНА МАХМУДОВА, АЙТАДЖ ГУСЕЙНЗАДЕ 

ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 Методы сетевого анализа могут внести важный вклад в исследования во многих 

областях социальных наук. В этой статье кратко излагаются особенности и возможные 
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вклады подхода сетевого анализа. Подход сетевого анализа для исследования социальных 

систем размещается в дополнение к подходам компонентно-ориентированного анализа. 

Объяснительный потенциал этого подхода и связанных с ним методов демонстрируется 

как в литературе, так и на примерах. Для сетевого анализа основное внимание уделяется 

феномену анализа, сбору данных и конкретному значению ключевых параметров, которые 

могут быть получены из этих данных. 

 Ключевые слова: социальные сети, сетевой анализ, социальные системы. 

 

SUMMARY 

SABINA MAHMUDOVA, AYTAJ HUSEYNZADE 

AN OVERVIEW OF SOCIAL NETWORK ANALYSIS METHODS 

 Network analysis methods have significant potential to contribute to research in many 

areas of the social sciences. This article summarizes the features and possible contributions of 

the network analysis approach. The network analysis approach for the study of social systems is 

placed in addition to the component-oriented analysis approaches. The explanatory potential of 

this approach and related methods is demonstrated through both literature and examples. For 

network analysis, the focus is on the analysis phenomenon, the collection of data, and the 

specific meanings of the key dimensions that can be generated from this data. 

Keywords: social networks, network analysis, social systems 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

 Jurnalda iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat 

üzrə aparılan elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən başqa nəşrlərdə çap olunmamış 

məqalələr qəbul olunur. 

 Məqalənin həcmi qrafik materiallar, fotolar, cədvəllər, ədəbiyyat siyahısı və xülasələr də 

daxil olmaqla 10-12 səhifədən artıq olmamalıdır. 

 Məqalə həmmüəlliflərinin sayının üç nəfərdən artıq olması arzuolunmazdır.  

 Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların dürüstlüyünə bilavasitə müəllif cavab-

dehdir.  

 Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim oluna bilər.  

 Məqalənin yuxarı sağ küncündə ―12‖ pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə müəllifin 

(müəlliflərin) adı və soyadı, 1 interval ara verməklə aşağıda işlədiyi təşkilatın adı ―12‖pt ölçüdə 

adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin (müəlliflərin) elektron poçt 

adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boş buraxılaraq ortadan ―12‖pt ölçüdə qalın və böyük 

hərflərlə məqalənin adı yazılır.  

Daha sonra bir sətir boş buraxılaraq məqalənin yazıldığı dildə, məqalənin sonunda isə 

digər iki dildə xülasələr verilir. Digər dillərdə verilən xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə ―12‖ pt 

ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və soyadı, məqalənin adı isə qalın, böyük hərflərlə 

yazılır, sonra ―12‖pt ölçüdə adi hərflərlə xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 

sayda sözü keçməməklə açar sözlər yazılır. ―Açar sözlər‖ söz birləşməsi qalın hərflərlə yazılır.   

Xülasələr, ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni 1,5 interval ara ilə yazılmalıdır. 

Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı, 

məqalənin sonunda xülasələrdən əvvəl ―12‖ pt ölçüdə 1 interval ara ilə kodlaşdırma üsulu və 

əlifba sırası ilə göstərilməlidir. ―Ədəbiyyat‖ sözü səhifənin ortasında―12‖pt ölçülü qalın və 

böyük hərflərlə yazılır. 

Redaksiyaya təqdim olunmuş məqalələr  (CD və çap variantı) geri qaytarılmır. 

Məqalələr müəlliflərin çalışdığı şöbə, kafedra rəhbərlərinin razılıq məktubu ilə yaxud 

AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə  təqdim olunmalıdır. 

Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New Roman 

şriftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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К СВЕДНИЮ АВТОРОВ 

 

В наш журнал принимаются не опубликованные в других изданиях статьи, являю-

щиеся результатами научных исследований по экономике, филологии, истории, геогра-

фии, математике,  педагогики и психологии.  

Общий объем статьи включая графические материалы, фотографии, таблицы, 

список литературы и резюме  не должен превышать 10-12 страниц. 

Не желательно чтобы число соавторов превышало трех лиц.  

Автор несет непосредственную ответственность за качество статьи и достоверность 

представленных в нем фактов.  

Статьи могут быть представлены на азербайджанском, русском и английском 

языках. 

На верхнем правом углу статьи в размере ―12‖ pt  жирными и заглавными буквами 

указываются имя и фамилия автора (авторов), ниже с интервалом 1, прописными буквами 

в размере ―12‖ pt название организации, ещѐ ниже с интервалом 1 адресс  электронной 

почты автора (авторов) обычными строчными буквами.  Ниже после одной пустой строки 

указывается название статьи с заглавными буквами,  в  размере ―12‖ pt   жирным 

шрифтом.   

Далее, пропуская одну строку приводится резюме с ключевыми словами на языке 

статьи, а в конце резюме и ключевые слова в двух других языках. Перед резюмах на 

других языках  на правом углу указываются с жирными заглавными буквами в размере 

‖12‖ pt  имя и фамилия автора (авторов), называние статьи, а сама резюме – строчными 

буквами. Ключевые слова не должны превышать 10 слов. Словосочетание  «ключевые 

слова» пишется жирными буквами.  

Резюме и список использованной литературы пишется с интервалом 1, а текст 

статьи -1,5.  

 Следует указать ссылки на научные источники по данной теме. Список исполь-

зованной литературы указывается сразу после статьи перед резюме, с размером  ―12‖ pt, с 

интервалом 1, методом кодирования и в алфавитном порядке. 

Слово «литература» пишется в середине страницы, в размере ―12‖pt жирными и 

заглавными  буквами. 

Представленные в редакцию статьи (CD и печатный  вариант)  не подлежат  возвра-

ту. 

Статьи должны быть представлены вместе с рекамендательным письмом руководи-

теля отдела  и кафедры с места работы автора или с отзывом действительного члена или 

члена-корреспондента  Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Статьи представляются в программе WinWord, шрифтом Times New Roman, на 

белой бумаге А4. 
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TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, pedagogy 

and psychology, mathematics, still not published and having research results at a scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the name 

with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters by font 

size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should be 

indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold and 

in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, and 

at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in other 

languages on the right corner  should be indicated  the author‘s (co-authors) name and surname 

of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the summary  

should be given in lower case letters in the font size of ―12‖ pt. Keywords should not exceed 10 

words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of ―12‖ pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  ―list of literature‖ should be  written in the middle of the page, in 

the font size of ―12‖ pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 
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