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ĠQTĠSADĠYYAT 
 

   UOT 336                                                                                            HÜSEYN BAĞIRSOYLU  
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h.bagirsoylu@nu.edu.az 

 

ĠQTĠSADĠYYATIN ġAXƏLƏNDĠRĠLMƏSĠNĠN VƏ STRUKTUR  

DƏYĠġĠKLĠKLƏRĠNĠN NƏZƏRĠ ƏSASLARI 
 

           Tədqiqatın aparılmasında məqsəd ölkə iqtisadiyyatının Ģaxələndirilməsi və struktur 

islahatlarının aparılması yolu ilə sənayenin inkiĢaf etdirilməsi imkanlarını araĢdırmaq, 

müəyyən etmək və onlardan istifadə yollarını göstərməkdən ibarətdir.  

          Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi, ixrac yönümlü istehsala üstünlüyün verilməsi, gömrük, 

vergi siyasətində dəyiĢikliklərin edilməsi, struktur islahatlarının aparılması iqtisadiyyatımızın 

bu çətin sınaqdan uğurla çıxa bilməsinə zəmin yaratmıĢdır. Buna görə də ölkə iqtisadiyyatının 

yüksəlməsində həm daxili, həm də xarici idxal-ixracın strukturu mühüm rol oynayır. 

Məqalədə əsasən bu kimi məsələlər tədqiqata cəlb edilərək araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər:  iqtisadi diversifikasiya, struktur islahatları, sənaye disproporsiyası, gömrük 

siyasəti, vergi siyasəti, konqlomerat diversifikasiya. 
 

Giriş 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçiri-

lən iqtisadi siyasətin əsas prioritetlərindən biri iqtisadiyyatı şaxələndirmək, 

struktur islahatlar aparılmaqla ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafını təmin 

etməkdən ibarətdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafının yalnız bir amil üzərində qurulması və iqtisadiyyatın yalnız bir 

amildən asılılığı məqsədə uyğun deyildir və böhran təhlükəsi yaradır. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrinin dinamik inkişafının təmin edilməsi nəticəsində 

ölkə iqtisadiyyatında neft sektorundan asılılıq dərəcəsini azaltmaq mümkündür 

və zəruridir. 

        Aparılan düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycanda neft sektorunun 

inkişafı digər sahələrin inkişafı üçün maddi baza rolunu oynamaqla, yeni istehsal 

və xidmət sahələrinin yaradılmasına və inkişaf etmələrinə zəmin yaratmışdır. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, artıq 2014-cü ildə qeyri-neft sektoru ümumi daxili 

məhsul istehsalında üstün mövqeyə sahib olmuşdur. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi 

bu inkişaf tempinin artırılması hökumətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən 

biridir.  

Sənayedə struktur dəyişiklik nəzəriyyəsi və metodologiyasının hazırlan-

ması və onların səmərəliliyi kimi məsələlər bir çox xarici iqtisadçılar tərəfindən 

araşdırılmışdır. Lakin bu mövzuya sistemli şəkildə yanaşma Azərbaycan Res-

publikası Prezidenti İlham Əliyevin bu sahənin inkişafının dövlətin qarsısında 

prioritet sahə olduğunu və neft sektorundan asılılığın aradan qaldırılması göstəri-

şinin verilməsindən sonra xüsusi diqqət verilməkdədir.  

        Ölkə iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsində, xüsusilə də dünya çapın-

da bərqərar olmuş iqtisadi böhran dövründə Respublika Prezidenti İlham Əliye-

vin birbaşa rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, ixrac yönümlü  

istehsala üstünlüyün verilməsi, gömrük, vergi siyasətində dəyişikliklərin edilmə-
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si, struktur islahatlarının aparılması iqtisadiyyatımızın bu çətin sınaqdan uğurla 

çıxa bilməsinə zəmin yaratmışdır. 

        Tədqiqatın aparılmasında məqsəd sənayedə struktur dəyişikliklərin aparıl-

ması yolu ilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi prosesinin mahiyyət və məzmununu 

açıqlamaq, bu istiqamətdə sənayenin inkişaf imkanlarını müəyyənləşdirmək və 

onların səmərəli istifadə yollarını göstərməkdən ibarətdir. 

İqtisadi diversifikasiyanın mahiyyəti və idarəetmə mexanizmi. 

         İqtisadi sahələrin inkişafında şaxələndirmə və struktur problemlərinin həlli 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Müxtəlif dövrlərdə sənayedə struktur dəyişi-

kliklərin həyata keçirilməsi sənaye məhsullarının istehsal həcminin artırılmasına 

təkan vermişdir. 

 Iqtisadi strukturlar funksional qruplar kimi fəaliyyət göstərsələr də, bəzi 

hallarda əsas sahəyə qoşularaq, onun inkişafına xidmət edən istehsal 

infrastrukturu kimi formalaşırlar. Bəzən də infrastrukturlar iqtisadi strukturun 

tərkib hissəsi kimi xidmət sferasında sahə strukturu kimi fəaliyyət göstərirlər. 

İqtisadi struktur termini iqtisadi kateqoriya olmaqla, geniş təkrar istehsal 

prosesi zamanı maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrində fəaliyyət göstərən 

müxtəlif formalı sahə quruluşlarını özündə ehtiva edən struktur vahidi adlanır. 

Onun diferensiallaşmış fəaliyyətinə iqtisadiyyatın bütün sahələri kontekstində 

baxılmalıdır. 

       Onilliklər ərzində ölkə iqtisadiyyatının inkişafında, o cümlədən sənayedə 

dispraporsiya dərinləşmiş və nəticədə yerli sənayedə istehsal artımı dinami-

kası əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmiş, bütün ictimai istehsalın səmərəlilik 

səviyyəsi aşağı düşmüşdür. Bu nöqteyi-nəzərdən də ölkə iqtisadiyyatının 

mövcud vəziyyətindən nəticə çıxarılması, inkişaf yollarının nəzəri əsaslandırıl-

ması, ictimai və şəxsi tələbatı ödəməyin etibarlı bazası kimi sənayenin səmərəli 

strukturunun yaradılması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatında, o 

cümlədən sənayedə prinsipial struktur  dəyişikliklərinin aparılmasına böhran 

təzahürlərinə qarşı birdəfəlik, qarşısını alma tədbiri kimi deyil fasiləsiz proses 

kimi baxılmalıdır. Daha inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadiyyatında, xüsusilə də neft-qaz sektorunda,  struktur 

dəyişikliklərinin dinamikliyinin lazımi səviyyədə aparılmaması indiki istehsal 

strukturu və ictimai tələbat arasında, inkişaf prosesinin tələbatı və onun 

reallaşdırılması imkanları arasında dispraporsiyanın dərinləşməsinə gətirib 

çıxarmışdır. 

      Ölkə iqtisadiyyatında qeyd edilən neqativ təzahürlərin qarşısının alınması 

küllü miqdarda vəsait tələb edir. 

        Bununla əlaqədar dövlətin qarşısında duran əsas vəzifə maddi və 

maliyyə vəsaitlərindən qənaətlə istifadə edərək Respublika iqtisadiyyatının 

şaxələndirilməsi və sənaye istehsalının müasir strukturunun formalaşdırılmasını 

təmin etməkdən ibarətdir. 

        İqtisadiyyatın diversifikasiyası sahələrin, məhsul və xidmətlərin müxtəlifli-

yinin artırılmasına yönəldilmiş onun struktur dəyişikliyidir. Bu, Azərbaycanın 

müasir iqtisadiyyatı üçün yalnız aktual deyil, həm də olduqca vacibdir. Çünki 

onun iqtisadiyyatında emal sənayesi və xidmət sahələrinın rolu cüzi çəkiyə 

malikdir, hasilat sənayesi isə, xüsusilə də, neft sənayesi dominantlıq edir. 
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Ölkədə istehsal olunan əmtəələrin yalnız cüzi hissəsi əhali üçün təyinat alır. 

Ölkənin dövlət büdcəsi demək olar ki, 85-95% birbaşa və ya dolayısı ilə neft 

sənayesindən alınan ödəmələr hesabına formalaşır. Qeyri-neft sektorundan 

fərqli olaraq digər sahələrdə çalışan  işçilər az miqdarda əmək haqqı alır, 

alıcılıq qabiliyyəti aşağı olur, istehlak, biznes və ipoteka kreditləri üzrə banklar 

yüksək faiz dərəcələri təyin edir, inflyasiya üçün müxtəlif zəminlər yaranır. 

Dövlət tərəfindən milli valyutanın kotirovkasının yüksək saxlanılması isə 

ixracı deyil, idxalı stimullaşdırdı. Xarici və daxili kapital yatırımlarının düzgün 

istiqamətləndirilməməsi də neqativ hallardan biridir. 

        Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, o cümlədən sənayenin struktu-

runda  dəyişikliklərin aparılması qeyd edilən neqativ halların aradan qal-

dırılmasına və səmərəliliyin artırılmasına şərait yaratmaqdadır. 

       Müəssisələrin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması zamanı  diversifikasiya-

nın rolunu  təhlil etməzdən öncə, ―şaxələndirmə -diversifikasiya‖ termininin özü-

nün iqtisadi mahiyyətinin acıqlanması zərurəti yaranır. Belə ki, ―diversifikasi-

ya‖ - (latınca – diversificatio – dəyişkənlik, müxtəliflik, fəaliyyət) iqtisadi 

anlamda kapitalın təmərkuzləşməsi formalarından biri kimi dəyişkənlik, 

müxtəliflik təzahüründə obyektlərinin bölünməsi, məhsulun nomenklaturasının 

genişləndirilməsi, istehsalın bir-biri ilə əlaqəsi olmayan növlərinin eyni zamanda 

inkişafını səciyyələndirir. Diversifikasiya nəticəsində sahəvi komplekslər 

müxtəlif istehsal strukturlarına bölunür ki, onlar da texnoloji cəhətdən o 

qədər də bir-birinə yaxın olmurlar. Müəssisənin əsas fəaliyyəti ilə bağlı 

olmayan layihələr də diversifikasiya kimi anlaşılır. Bununla belə, ―diversifi-

kasiya‖ termini ilə bağlı iqtisadi ədəbiyyatlarda onun ceşidlərin genişlənməsi, 

iqtisadiyyatın ayrı-ayri sahələri və konkret müəssisə lər tərəfindən buraxılan 

məhsul növünün dəyişməsi, səmərəliliyi artırmaq məqsədi ilə yeni istehsal sa-

hələrinin mənimsənilməsi, iflasdan çıxmada iqtisadi faydaların alınması, itki 

riskinin azaldılması və yüksək gəlir əldə edilməsi istiqamətində iqtisadiyyata 

yönələn və ya kreditləşən pul kapitallarının müxtəlif obyektlər arasında böl-

güsü kimi çoxaspektli məzmunları da vardır. Bütün bunlarla yanaşı, diver-

sifikasiya mahiyyətcə həm də tipoloji səciyyə daşıyır. Belə ki, onun, əsasən, 

əlaqəli və əlaqəli olmayan (lateral-yan) iki tipini  fərqləndirirlər. (8, 127) 

       Əlaqəli diversifikasiya-şaxələndirmə biznesin mövcud sferaları (istehsal, 

marketinq, material təminatları, texnologiyalar və s.) ilə bağlı sahə və 

müəssisələrin yeni fəaliyyət sahəsini əhatə edir və özü-özlüyündə şaquli və 

üfüqi olan sektorlara bölünür. Üfüqi diversifikasiya müəssisə tərəfindən bu-

raxılan və reallaşdırılan məhsul üzrə istehsalın inkişafına yönələn kapital qo-

yuluşlu, şaquli diversifikasiya isə mövcud müştəriyə yeni məhsulun yönəldil-

məsi ilə bağlı artım strategiyasını ifadə edir. Lateral diversifikasiya biznesin 

mövcud sferaları ilə bağlı olmayan yeni  fəaliyyət sahələrini ehtiva edir. 

        Bundan başqa, diversifikasiyanın ―konqlomerat diversifikasiya‖, mərkəzci 

diversifikasiya (konsentrik diversifikasiya) və s. bu kimi xüsusi növləri də 

mövcuddur:  

- Konqlomerat diversifikasiyada müəssisə öz sahəsinin hüdudlarından 

kənara çıxır, tətbiq etdiyi texnologiyaya, istehsal etdiyi əmtəələrə və 

həm də fəaliyyət göstərdiyi bazara aidiyyəti olmayan məmulatları öz 
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çeşidinə daxil edib onların istehsalına başlayır.  

- Mərkəzçi diversifikasiyada isə müəssisə yeni müştərilərin cəlb 

olunması məqsədi ilə texnoloji və marketinq nöqteyi- nəzərindən öz 

əmtəələrinə yaxın olan  məmulatları məhsul nomenklaturasına daxil edir. 

Şaxələndirmə ilə bağlı bu təsbit edilənlər növ baxımından hələ də onun 

çeşid kaloritini tam məzmunda açıqlamır. O, istehsalın diversifikasiyası 

(manufacture diversification), məhsul diversifikasiyası (diversification of 

production), ixracın diversifikasiyası (diversification of export), 

sadəlövh diversifikasiya (naive diversification), investisiyaların 

diversifikasiyası (diversification of investments) və s. bu kimi təsnifatla-

rı da özündə birləşdirir.  

       Bütün bunların iqtisadi mahiyyətinin açılması tədqiqat predmetimiz olan 

müəssisənin diversifikasiya strategiyasının təhlili baxımından əhəmiyyət 

daşıyır. Ona görə də şaxələndirmənin bu növlərinin də elmi şərhinin 

verilməsinə ehtiyac vardır (7,18). İstehsalın diversifikasiyası eyni zamanda biri-

biri il bağlı olmayan çoxlu istehsal növlərinin inkişafı, bir müəssisə daxilində   

istehsal məmulatları çeşidinin genişləndirilməsi, istehsalın səmərəliliyinin 

artırılması, iqtisadi faydalanma və iflasdan qurtulma məqsədi ilə aparılır. 

Məhsul diversifikasiyası bu və ya digər məhsulun əhəmiyyətli dərəcədə 

modifikasiyada istehsalını səciyyələndirir. İxracın diversifikasiyası ixraca 

yönələn məhsul və xidmətlərin növ və sayının artırılması strategiyasını ifadə 

edir. Sadəlövh diversifikasiya da isə investor investisiya portfelindən alacağı 

gəlirlər üzrə riskləri azaldılacağı məqsədi ilə bir qisim müxtəlif aktivləri 

sərmayə qoyuluşlarına yönəldir. Burada sadəlövhlük isə ―ucuz risk‖ə hesablanan 

ümidlərlə bağlıdır. Sadəlöv diversifikasiyadan fərqli olaraq investisiyalarin 

diversifikasiyası daha ciddi məzmun daşıyır və o müəssisənin iflasdan 

qurtulması vəziyyə tində kapital riski itkisinin azaldılması ilə pul vəsaitlərinin 

müəssisəyə daha uzunmüddətli zaman  kəsiyində   yatırılmasını şərtləndirir. Bu 

zaman isə  risk bir biçimli olur (8, 131). 

        Bütün bunların yekunu olaraq qeyd olunmalıdır ki, diversifikasiya 

həm də mə cmuda bir müxtə liflik ölçüsüdur. Müxtəliflik nə qədər fərqqlidirsə, 

diversiikasiya  da o qədər genişdir. Ümumi qeyd edilənlərə söykənərək 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayenin strukturunun dəyişdirilməsinın 

konkret istiqamətləri üçün onların ilkin, başlanğıc vəziyyəti tədqiq edilməlidir.  

İqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinin nəzəri əsasları, 

tərkibi və quruluşu. 

         İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişiklklərinin 

ardıcıllığı onun zə ruriliyi həm daxili və həmçinin xarici şəraitlə əlaqədardır. 

Daxili şərait dedikdə yığım, təşkilati dəyişiklik, istehsal əlaqələrinin koordi-

nasiyası və digər aspektlərdə ölkə iqtisadiyyatının malik olduğu imkanları 

başa düşürük. Xarici şərait  qəbul olunmuş və reallaşdırılmış iqtisadiyyatın 

açıqlığı-şəffaflığı konsepsiyasından və ya başqa ölkələrlə əlaqənin intensivlik 

dərəcəsi, mövcud xarici iqtisadi əlaqələrin vəziyyətindən asılı olaraq formalaşır. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişikliklərinin aparıl-

masının əsas məqsədi və nəticəsi tələbatın ödənilməsi səviyyəsinin yüksəldil-

məsi olmalıdır. Bu məqsədlər isə təsərrüfatçılığın səmərəliliyinin  yüksəldil-
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məsinə, əmək məhsuldarlığının artırılmasına xidmət edən bütün səylərin əsası 

kimi xidmət etməlidir. 

        İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayenin strukturunda dəyişikliklərin 

edilməsi yalnız iqtisadi inkişafın nəticəsi kimi dəyərləndirilməməli, eyni 

zamanda onun dönməz tərəqqisinin vacib amili kimi izah oluna bilər.  

       Sənayenin inkişaf prosesində istehsalın artımı şəklində alınan məsrəflər 

və effekt arasında müəyyən qarşılıqlı əlaqə yaranır. Məsrəflərin strukturu və 

miqdarı istehsal qüvvələrinin inkişaf səviyyəsindən və onlardan istifadə 

dərəcəsindən, həmçinin mövcud istehsal münasibətlərindən asılıdır. Sənayedə 

mövcud olan bütün asılılıqlar və qarşılıqlı əlaqələr həm istehsal prosesi 

kimi və həmçinin istehlak prosesi kimi ümumi traktovka tələb edir. Sənaye-

nin strukturu tələbatın mürəkkəb sistemin adekvatlığı ilə xarakterizə olunur. 

Tələbat sistemi bircinsli olmaqla material, mədəni və   sosial tələbatlar onun 

tərkib elementləridir. Onların tələbatlarının xüsusiyyətləri xüsusi ilə dinami-

kada onların yerinin sistemdə, keyfiyyət və kəmiyyət aspektində müəyyən edir. 

Tələbatların ödənmə dərəcəsi istehsalın həcmindən, onun strukturundan asılı 

olmaqla yanaşı o bu və ya digər dərəcədə mövcud istehsal vasitələrindən və 

canlı əməkdən səmərəli istifadə olunmasından da asılıdır. İstehsal amillərindən 

onların intensiv və ya ekstensiv yolla istifadə  dərəcəsi təsərrüfatçılığın inkişaf 

tipi və səviyyəsini müəyyən edir. Bütün təkrar istehsalın səmərəliliyinin 

müəyyən edilməsində dar çərçivədə başa düşülən bilavasitə istehsalın 

səmərəliliyi anlayışından deyil, məhz  səmərəliliyin daha geniş anlamda yəni 

təkrar istehsalın bütün fazalarının qarşılıqlı təsiri ilə xarakterizə olunan 

mənasından istifadə olunmalıdır. İstehsalın səmərəliliyi dəyər və xidmət 

şəklində  əldə olunan effekt və onların istehsalı və ya yerinə yetirilməsinə 

çəkilən xərclərin arasındakı nisbətlədə xarakterizə oluna bilər. Təkrar 

istehsalın ictimai səmərəliliyi daha tam olaraq bu haqda təsəvvür yaradır. Belə 

ki, o makroiqtisadi miqyasda təsərrüfatçılığı və həmçinin konkret sahənin 

konkret sektorunun təsərrüfatçılığının ictimai əhəmiyyətini və s. əhatə edə bilər. 

Ayrı-ayrı səmərəlilik növlərinin fərqləndirilməsi bir mexanizmin və ya 

sistemin köməyi ilə müəyyən məqsədlərin, xüsusilə hissəvi xarakterli 

məqsədlərin reallaşdırılmasının mümkünsüzlüyünü dərk etməyə imkan verir. 

       Struktur dəyişiklikləri səmərəlilik prinsiplərinə uyğun olaraq vahid 

faydalı effekt az xərcləri nəzərdə tutan və təmin edən sahələrin və istehsal 

növlərinin  xeyrinə baş verməlidir. Sənayedə struktur dəyişikliklərinin əsas 

məqsədi yüksək keyfiyyətli istehsalın maksimallaşdırılması olmalıdır, hansı ki, 

istehlakın səviyyəsini və perspektiv inkişafın miqyası və istiqamətini müəyyən 

edir. Əsas problem mürəkkəb daxili və xarici şəraitdə tarazlığın olmaması 

situasiyasında böhrandan çıxmağa, təkrar istehsalın səmərəliliyini yüksəltməyə 

və qarşılıqlı faydalanma anlamında beynəlxalq əmək bölgüsünə yenidən 

qoşulmağa imkan verən struktur dəyişikliklərinin necə reallaşdırılmasıdır. 

      Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda sənaye sahələrində tətbiq olunmasına 

cəhd edilən struktur dəyişiklik strateji əhəmiyyətə malikdir, onlar ölkənin 

iqtisadi gələcəyini müəyyən edir. Tarix bu kimi faktları təsdiq edir, belə ki, 

məhdud resurslara malik olma şəraitində sürətli iqtisadi inkişaf yalnız onun 

prioritet istiqamətlərinin dəqiq seçildiyi bir şəraitdə mümkündür. 
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        Struktur dəyişikliklərinin təkrar istehsalı səmərəliliiyinin yüksəldilməsinə  

təsiri haqqında mülahizələrlə əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, bütün hal-

larda optimal ola biləcək real sənaye strukturunun formalaşdırılması mümkün 

deyil. Xüsusilə də mütərəqqi sosial-iqtisadi inkişaf meyarlarına zidd olmaya-

caq standart bir optimal sənaye strukturunun yaradılması mümkün deyildir. Bu 

problemin həlli üçün iqtisadi sistemin kritik təhlili və praktiki təcrübənin onun 

pozitiv və neqativ hissələrində obyektiv qiymətləndirilmənin aparılması ilə 

iqtisadi nəzəriyyədə yeni yanaşmalar tələb olunur. 

         İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişikliklərinin 

obyektiv xarakteri haqqında düşünərkən yerli və xarici iqtisadçı alimlərin, 

sahə elm xadimlərinin problemin tədqiqinə, struktur sürüşmələrinin qanunauy-

ğunluğunun, onların ictimai sistemin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə qarşılıqlı -

təsirinin müəyyən edilməsinə böyük maraqlarının olmasını qeyd etmək 

lazımdır. Problemin bir çox aspektləri hələ də yerli iqtisadi ədəbiyyatlarda 

lazımı səviyyədə işlənilməmişdir. Bir çox iqtisadçıların əsərlərində yalnız 

prosesin təsviri öz əksini tapmış, onun riyazi modelləşdirilməsi və kəmiyyət 

qiymətləndirilməsi verilmişdir. Dünya iqtisad elmində sənayedə struktur 

dəyişikliklərinin nəzəri-metodoloji problemlərinin fundamental işləmələri, elmi-

texniki inqilabların vüsət aldığı şəraitdə onların sosial-iqtisadi nəticələrinin 

təhlili kimi mühüm məsələlər geniş yer almışdır. Sənayedə struktur dəyişiklik-

lərinin nəzəriyyəsi və metodologiyasının hazırlanması və onların səmərəliliyi 

kimi məsələlərin tədqiqinə bir çox xarici iqtisadçılar öz fəliyyətlərində geniş 

yer vermişlər. Yerli iqtisadçılar da son  bir neçə ildir ki, artıq öz tə dqiqatlarında 

bu məsələyə yer verirlər. Belə ki, xarici iqtisadçılardan A.Karpinskini, S.Kuz-

netsi, V.Leontevi, İ.Şumpeter, D.Yarmenko, L.İ.Lopatnikova, S.B.Raqojin, 

T.V.Raqojin, Devid Aaker, N.A.Matveyeva, A.S.Andrianov, L.P.Belıxı, 

M.A.Fedotova, O.V.Syuzeva, Q.Şmalen və yerli iqtisadçılardan isə 

Ə.Muradov, İ.Qasımov, M.Quliyev, Ş.Mustafayev, G.Z.Yüzbaşova, Ə.V.Ha-

cıyev, A.Ş.Mehtiyev, S.M.Məmmədov, B.S.Əhmədov və digərləri bu sahədə   

elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirmiş, elmi iş yazmış və müvafiq tədqiqatlar 

aparmışlar. 

        Sənayenin inkişaf səviyyəsi və onun strukturu arasındakı qarşılıqlı 

asılılığı tədqiq edən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, ekspertlər, universitetlər 

və mərkəzlər əhəmiyyətli tərəqqi əldə etmişlər. Onların əsasında söyləmək olar 

ki, bu qarşılıqlı asılılıq obyektiv xarakterə malikdir. Zaman keçdikcə daha 

çox mütəxəssislər sənayedə mütərəqqi sürüşmələrin səbəbləri yalnız maddi 

deyil, həmçinin sosial strukturda və cəmiyyətin kütləvi şüurunda inteqrasiya 

olunmuş sosial amillərdir. Sənayenin strukturu və onun amillərinin fərqli 

anlayışı bütövlükdə faydalıdır, çünki o struktur dəyişiklikləri prosesi və onların 

ictimai sistemin iqtisadi artımına orientr prosesinin mümkün idarə etmə 

variantlarından daha effektiv və alternativ inkişaf yollarının axtarılmasına imkan 

verir. 

        İdarəetmədə sənaye, sosial və struktur siyasətin qarşılıqlı təsiri və  onun 

cəmiyyətin həyat tərzinə və yaşayış səviyyəsinə təsiri hələ də iqtisadçıların 

diqqətindən kənarda qalır. Eyni zamanda sosial-iqtisadi sistemin 

fəaliyyətinin yüksək səmərəliliyinə nail olmaq məqsədi ilə struktur 
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siyasətinin onun idarəedilməsi, sistemin qoşulma mexanizmi də hələ ki, 

sahə mütəxəssislərinin diqqət mərkəzindən kənarda qalmaqdadır. 

 

Nəticə 

        Mövzu ilə əlaqədar araşdırılan elmi-nəzəri və elmi-praktiki tədqiqat 

xarakterli materiallardan bir sıra nəticələrə gəlmişik. Bu nəticələri aşağıdakı 

kimi təsvir etmək   olar: 

- Respublikamızda neft sənayesinin xarici və daxili sərmayələr 

hesabına inkişafı iqtisadiyyatın digər sahələrinin də inkişafına təkan verdi. 

Lakin bu sahədə düzgün və planlı ardıcıl tədbirlər planının olmaması və ya 

həyata keçirilməməsi ölkəmizin müvafiq xammalla zəngin olmasına 

baxmayaraq elmtutumlu, materialtutumlu, enerjitutumlu sənaye sahələrinin 

inkişafı ilə xammal çatışmazlığını ortaya çıxardı. Bununla əlaqədar olaraq 

dövlət qarşıda duran əsas və ən vacib vəzifə kimi ölkə iqtisadiyyatının 

şaxələndirilməsi və sənaye istehsalının müasir strukturunun formalaşdırılmasıdır 

ki, bu öz növbəsində materiala qənaətçil, ixracyönümlü olmalı və xalqın rifah 

halının yaxşılaşdırılması, ümumi ictimai istehsalın səmərəliliyinin artırılması 

kimi elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsinə təkan verməlidir. 

- Ölkə iqtisadiyyatının üzləşdiyi əksər problemlər məhz xarici 

mühitlə bağlılıqdan irəli gəlir. Məhz buna görə də dünya iqtisadiyyatında 

dinamik inkişaf və qloballaşma meyillərindən irəli gələrək, qeyri-müəyyən xarici 

mühitdə risklərin azaldılması və rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması 

baxımından şaxələndirmə mütərəqqi iqtisadi alət olaraq əhəmiyyətini artırır. 

Yeni situasiyada şaxələndirmə həm də vacib investisiya konsepsiyası rolunu 

ifa edir. Bununla yanaşı, bazar titrəyişlərini, təzadlı qlobal sıçrayışları dəf 

etmək yolunda sənaye müəssisələrində planlaşdırma və idarəetmə sistemini 

mükəmməlləşdirən şaxələndirmə strategiyası seqmentlərindən biri kimi STZ və 

SBV birliyinə əsaslanan konsepsiyanın tətbiqi də mühüm hesab olunur. 

- iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi strategiyası çoxamilli və mürəkkəb 

quruluşlu bir prosesdir. Proses daim bütün sistem indikatorlarının 

tənzimlənməsini və yeni poststrateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsini, 

mövqelərin tutulmasını əsaslandırır. 

- araşdırmalar zamanı belə bir reallıq da önə çıxır ki, şaxələndirilmə 

sahəsində nəzəri işləmələr praktiki sferanın nailiyyətlərindən geri qalır, 

müəssisənin şaxələndirilməsi baxımından onun vahid inkişaf mexanizmi də hələ 

tapılmamışdır. 

- Malayziyanın, İndoneziyanın və Çilinin təcrübəsi göstərir ki, yaxşı 

menecmentin olduğu bir şəraitdə hətta uzun müddət hasilat sənaye 

məhsullarının- xammalının ixracından güclü asılı olan və uzun tarixi siyasi 

qeyri-sabit dövr yaşamış və sarsıntılara məruz qalmış ölkələrdə belə 

iqtisadiyyatın uğurlu şaxə lə ndirilmə si mümkündür. 

        - Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, sənayedə struktur dəyişiklikləri, 

regionların və sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft ixracının 

artırılması və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya istiqamətində həyata keçirilən 

siyasət mövcud iqtisadi böhran nəzərə alınmaqla növbəti illərdə ölkə 
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iqtisadiyyatının və onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına zəmin yarada bilər. 

- iqtisadiyyatın diversifikasiyası-şaxələndirilməsi və sənayedə struktur 

dəyişikliklərinin aparılması zərurət olmaqla, qarşımızda duran və həllini 

gözləyən problemlərdən ən vacibidir. 

- iqtisadiyyatın şaxələndirməsi məsələlərinin həllinin ilkin sistem 

problemi bunun üçün görülən tədbirlərin əlaqələndirilməməsidir. Həmçinin 

daha dar çərçivədə, hətta belə kiçik problemlərin həlli çərçivəsində iqtisadiyyatın  

şaxələndirilməsinə təsir edən institutların və ayrı-ayrı alətlərin dövlət 

siyasətinin müxtəlif subyektlin hə valə edilmiş və bir-biri ilə əlaqələndiril-

məsidir. 

- iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişikliklərinin 

obyektiv xarakteri haqqında düşünərkən yerli və xarici iqtisadçı alimlərin, sahə 

elm xadimlə rinin problemin tə dqiqin, struktur sürüşmə lə rinin qanunauy-

ğunluğunun, onların ictimai sistemin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə     qarşılıqlı 

təsirinin müəyyən edilməsinə böyük maraqlarının olmasını qeyd etmək 

lazımdır. Problemin bir çox aspektləri hələ də yerli iqtisadi ədəbiyyatlarda 

lazımı səviyyədə öz əksini tapmamışdır. 

          - Gəldiyimiz nəticələrlə yanaşı ölkə iqtisadiyyatında şaxələndirmənin və 

sənayedə struktur islahatlarının aparlmasına istiqamətverici və ya dəstəkverici 

tövsiyyə xarakterli təkliflər də irəli sürülmüşdür: 

- Sənayenin davamlı inkişafının təmin edilməsi, sənaye məhsullarının 

rəqabət qabiliyyətinin artırılması, bu sahədə rəqabət mühitinin inkişaf 

etdirilməsi, daxili bazarın qorunmasının stimullaşdırılması, sənaye fəaliyyəti 

üçün müəyyən edilmiş dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və 

sənaye kompleksinin inkişafı məqsədi ilə ilk növbədə qanunvericilik bazası 

təkmilləşdirilməlidir. 

- Hər bir təsərrüfat subyekti şaxələndirmə strategiyasına seçim edəndə 

üstün şərtləri hədəf almaqla yanaşı, müvafiq nəzəri müddəaları və təcrübi 

amilləri də nəzərdən qaçırmamalıdır. 

- Şaxələndirmə strategiyasının reallaşmasının səmərəliliyinin strateji 

meyarlar baxımından qiymətləndirilməsi də mühüm təsərrüfatçılıq amili 

olması nəzərə alınmaqla aşağıdakı göstəricilərin də təhlil olunması gərəkli 

sayılır: 

- bazar imkanlarından istifadənin dəyərləndirilməsi; 

- personalın motivasiya imkanlarının dəyərləndirilməsi; 

-     risklərin dəyərləndirilməsi. 

- struktur dəyişiklikləri proqramı strateji planlaşdırma, perspektiv iqtisadi 

artım və sosial tərəqqi ideologiyasına uyğun hazırlamaqla, bütün iqtisadiyyat 

üçün, xüsusi ilə sənaye üçün bazar mexanizmlərinin istifadəsi formalarını 

işləməklə, struktur dəyişikliklərini sənayenin iqtisadi sisteminin köklü 

dəyişdirilməsinin əsas   təsiredici amili olmasından effektiv istifadə edərək 

onu keyfiyyətcə  yeni inkişaf  səviyyəsinə qaldırmaq. 

- Gələcəkdə əhalinin həyat səviyyəsinin və yaşam keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi  üçün artıq bu gün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sənayedə, 
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ictimai inkişafda struktur dəyişikliklərini dünya tendensiyasına uyğun təşkil 

etmək lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН  БАГИРСОЙЛУ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРЫ 

ЭКОНОМИКИ  

Цель исследования - изучить, выявить и показать пути развития отрасли за счет 

диверсификации экономики страны и проведения структурных реформ. 

Диверсификация экономики, приоритет экспортоориентированного производства, 

изменение таможенной и налоговой политики, структурные реформы заложили основу 

для того, чтобы наша экономика успешно прошла это непростое испытание. Поэтому 

структура как внутреннего, так и внешнего импорта и экспорта играет важную роль в 

росте экономики страны. Подобные вопросы в основном были исследованы в статье. 

          Ключевые слова: диверсификация экономики, структурные реформы, 

промышленная диспропорция, таможенная политика, налоговая политика, 

конгломератная диверсификация. 

SUMMARY 

HUSEYN BAGIRSOYLU 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHANGES IN THE DEVELOPMENT AND 

STRUCTURE OF THE ECONOMY 

 The purpose of the study is to study, identify and show ways to develop the industry 

through the diversification of the country's economy and structural reforms. 

            Diversification of the economy, giving priority to export-oriented production, changes in 

customs and tax policies, and structural reforms have laid the foundation for our economy to 

successfully pass this difficult test. Therefore, the structure of both domestic and foreign imports 

and exports plays an important role in the growth of the country's economy.  Similar questions 

were mainly investigated in the article. 

            Key words: economic diversification, structural reforms, industrial disproportion, 

customs policy, tax policy, conglomerate diversification. 
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BĠZNES MÜHĠTĠ REGĠONAL MÜSTƏVĠDƏ 
 

Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycan Respublikasında iĢgüzar fəaliyyətin təĢkili kompo-

nentlərinin öyrənilməsi, onun biznes mühiti ilə qarĢılıqlı əlaqə və asılılıq bazasında təsirlərinin 

öyrənilməsi, ölkənin regionları miqyasında iĢgüzar mühitin tədqiq olunması, ölkənin regionları 

timsalında ixtisaslaĢdırılmıĢ sahəvi fəaliyyət bölgülərinin hazırlanması və əsaslandırılması. 

Tədqiqatın metodologiyası – müĢahidə, qruplaĢdırma, müqayisəli təhlil, induksiya və 

deduksiya metodlarından istifadə olunması.  

Tədqiqatın nəticələri – ölkənin iqtisadi sistemi bazasında qurulan və müxtəlif sahələri 

tədqiqat obyekti olaraq müəyyənləĢdirən və fərqli səviyyəli sahibkarlıq subyektlərinin 

“sahibkarlıq fəaliyyəti – zəruri biznes mühitinin formalaĢdırılması” tandemi əsasında 

iĢgüzarlığının qiymətləndirilməsi, həmin müstəvidə mövcud istehsal obyektləri üzrə iĢlərin 

davamının və yeni məhsul (xidmət, iĢ) növlərinin mənimsənilməsinə keçidin planlaĢdırılması.     

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – suveren ölkəmizdə icra olunan, “sahibkarlıq siyasəti və 

taktikası” sahəsində məqsədyönlü, planlaĢdırılmıĢ və zəruri mərhələlərə bölünmüĢ Ģəkildə 

fəaliyyətin təĢkili və tənzimlənməsinin dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilməsi.   

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi –  biznes mühitinin yaradılmasının sistemliliyinin və 

kompleks təĢkil olunmasının çoxamilli mənzərəsinin formalaĢdırılması, bəhs olunan yönlərdə 

yenilikci texnologiyalarda istifadə olunması qaydalarından və xüsusiyyətlərindən istifadənin növ 

və formalarının fərdiləĢdirilmiĢ Ģəkildə nəzərdən keçirilməsi.   

Açar sözlər: biznes, biznes mühiti, biznes araĢdırmaları, biznesin regional təĢkili, biznesin 

tənzimlənməsi   
 

GiriĢ 

Hər bir sivil ölkə sosial ədalət, individual və istehsal ehtiyacların hərtərəfli 

qarşılanması, milli, dini və digər ixtisaslaşmalarla yanaşı özünün iqtisadi poten-

sialının inkişafı ilə, onun çoxşaxəli mövcudluğu və  təkamülü ilə, ―region ↔ 

fəaliyyət sahəsi‖ tipli və s. tandemlərin bərqərar olması ilə fərqlənməkdədir. 

Sadalanan yönlərdə Azərbaycan Respublikası da istisna deyil. 2021-ci ildə yer 

almış və bizim üçün zəfərlə yekunlaşan 44 günlük müharibə də daxil olmaqla 

ölkəmizdə icra olunaa siyasi və iqtisadi strategiya ―bazis və üstqurum‖ qarşılıqlı 

əlaqə və asılılığının formalaşmasında spesifik rol oynamışdır. 

Deyilənlərin məntiqi davamı və mühüm komponenti olan işgüzar fəaliyyət, 

bu əsasda isə işgüzar mühit, onun spesifik təşkili məsələləri, bəhs olunan yöndə 

mövcud olan problemlər və onların aradan qaldırılması kimi məsələlərə özünün 

aktuallığı ilə seçilməkdədir.  

Məsələnin və məqalədə diqqət yetirilməsi məsləhət bilinən əsas mərkəz-

lərindən biznes fəaliyyəti, işgüzar mühiti, regionların iqtisadi potensialının 

bərqərar edilməsi və mütəmadi yüksəldilməsidir. Sadalanan komponentlər öz 

ətrafında fərdi sistemlərini yaratmaqdadır. 

Qeyd olunduğu kimi, ―iştirakçı‖ komponentlərdən birini işgüzar fəaliyyət və 

birnes mühitinin formalaşması təşkil etməkdədir. Fikrimizcə, adı çəkilən məsələ-

də sistemli cavab veriləsi ilk tədqiqat sualı ―biznes nədir?‖ olmalıdır. Tədqiqatın 
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induksiya və deduksiya əsasında qurulması araşdırmanın ―ümumidən xüsusiyə 

doğru‖ və ―xüsusidən ümumiyə doğru‖ yönlərində icranı əsaslandırmaqdadır.  

Fəaliyyət təcrübəsində biznesin istehsal, kommersiya və maliyyə 

istiqamətləri fərqləndirilir ki,bunların da hər biri özünün çoxsaylı tərkib hissələri 

və spesifik quruluşları olan fəaliyyət konfiqurasiyalarına malikdirlər.   

İlk növbədə, biznes – son məqsədi gəlirin əldə edilməsi olan fəaliyyəti 

təcəssüm etdirməkdədir. Ingilis mənşəli olan bu ifadə məzmunca ―məĢğul, 

qayğılı‖ mənasını daşımaqdadır.(1; 385)  

Biznes fəaliyyətinin miqyas etibarı ilə təsnifləşdirilməsində kiçik, orta və 

böyük olmaqla aşağıdakı üç qrup fərqləndirilməkdədir. Bir sıra fərqli 

parametrlər üzrə tanınmaqda olan bu subyektlər üçün keçərli işçi sayı intervalları 

―1-50 işçi‖, ―51-250 işçi‖ və ―251 işçi və daha çox‖  

kimi müəyyən edilmişdir.   

Həmçinin bəhs olunan qruplar üzrə aşağıdakı xarakterik cəhətləri qeyd 

etmək yerinə düşər: 

 kiçik biznesin əmtəə istehsalı (və ya xidmətlərin göstərilməsi) həcm etibarı 

ilə böyük xüsusi  

çəkidə daxili bazarın tələblərinin ödənilməsinə yönəldilmişdir. Təməl 

maliyyə vəsaitlərinin, cari dövrə yaxud perspektivlərə aidiyyatı ilə seçilən 

kapital qroyuluşlarının kiçik həcmlərdə mövcudluğu onların əsas yönünün 

fərdi (individual) istehsal (və ya fəaliyyət) üzərində cəmləsi ilə bağlı 

mülahizələrə imkan yaradır. Aylıq (həmçinin, illik) maliyyə dövriyyələri 

aşağı dövriyyə limitlərinə aiddiyyatını sərgiləyən sahibkarlıq fəaliyyətinin 

bu növünün ən çox rast gəlinən forması işsizlik səviyyəsinin aşağı salınması 

və məşğulluğun artırılması yönündə öz töhvələrini verməkdədir; 

 orta biznes özünün işçi sayı, istehsal (xidmət) həcmləri, maliyyə dövriyyəsi 

və digər göstəriciləri etibarı ilə kiçiklə böyük biznes arasında bir tərəfdən 

bağlayıcı manqa rolunu oynamaqdadır, digər tərəfdən isə daxili iqtisadi 

konyukturun təşəkkülündə rəqabət prinsiplərinin mövcudluğuna imkan 

verən mühiti formalaşdırmaqdadır; 

 böyük biznes özndə bir sıra kəmiyyət-keyfiyyət ifadələrini cəmləməkdədir 

ki, onların cərgəsində açağıdakılar sadalana bilər:  

  1.dəyərcə mümkün maksimal, texniki cəhətdən isə ən yüksək səviyyəli 

texniki imkanlarla seçilən əsas fondlar bazasına malik olması; 

2.çoxmilyonluq (bəzən isə çoxmilyardlıq) əmtəə dövriyyələri ilə seçilməsi;  

3.beynəlxalq biznesdə kifayət qədə böyük texnioki-iqtisadi imkanlarla 

fərqlənməsi (məsələn, ölkə daxilində olduğu kimi, kənarda da fəaliyyətin 

təşkili, birgə fəaliyyətin yaradılması, beynəlxaq iqtisadi subyektlərdə (birgə 

istehsal əməliyyatlarında) məhsul istehsalı proseslərindəki kombinələşmə və 

kooperasiya əməliyyatlarında iştirak və s.), onlardan yerli-yerində istifadə 

olunması və s.(2; 54) 

Təşkilatlanma və idarəetmə ilə yanaşı istifadə olunan iqtisadi alət və 

vasitələr sırasında xüsusi yeri tənzimləmə əməliyyatları tutur. Qruplar üzrə 

tənzimləmə həm ümumi qəbul edilən, həm də qrupların hər biri üçün spesifik 

olan hüquqi-normativ aktlarla həyata keçirilməkdədir. Tədqiqatların ―üfuqi və 

şaquli‖ istiqamətləri nəzərə alınmaqla kompleks şəkildə icra eyni zamanda 
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iqtisadi sahə (və ya yarımsahə), təşkilatlanma üsulu, tabeçilik və digər əlamətləri 

də öyrənilmədə mühüm ―oyunçulara‖ çevirmiş olur.  

Biznes mühiti və regional xüsusiyyətlər 

Biznes fəaliyyəti özündə çoxsaylı amillərin məcmusu kimi çıxış etməkdədir. 

Bu sırada birbaşa fəaliyyətlə əlaqədar olan (əsas) komponentlərlə yanaşı, ona 

özünün təsiri ilə seçilən digər (dolayı) komponentlər də daxil edilməlidir.  

Biznes fəaliyyətinin və biznes mühitinin mövcudluğu özündə qarşılıqlı 

əlaqə və asılılığı ifadə edən şəraitin təzahürü kimi çıxış etməkdədir. Belə ki, 

―biznes fəaliyyəti‖ və ―biznes mühiti‖ anlayışları məzmunca fərqlənsələr də, bir 

ümuni məqsədə nail olunmasına xidmət etməkdədirlər. Digər tərəfdən, həmin 

vəzifələrin icrası növbəti proseslərin reallıqda mümkünlüyünə şərait yaradır. 

Azərbaycan regionlarının təcrübi reallıqları biznes mühitinin formalaşma-

sında bir çox amilin mövcudluğunu zəruri edir. Belə ki, təkcə istehsal mühitinin, 

tənzimləmə elementlərinin yaxud işçi qüvvəsinin, köməkçi xammal və material 

mövcudluğu hər hansı regionda tələblərə cavab verən biznes mühitinin təşkilinə 

dəlalət etmir. Sadalanan şərtlərlə yanaşı formalaşdırılmış mənzərəyə sahəvi, 

idarəetmə, marketinq, planlaşdırma, rəqabət, maliyyələşmə üsulları və s. bu kimi 

amillərin vahid məcmuda mövcudluğunu təsdiqləyən situasiyanın olmasına 

diqqət yetirilməlidir.  

Birinci dərəcəli kimi qiymətləndirdiyimiz əsas və dövriyyə fondlarının möv-

cudluğu, onların təchizat və ya tədarükü əməliyyatları, biznes fəaliyyətinə 

özünün bilik və bacarıqlarını qatacaq insan faktoru yüksək əhəmiyyəti ilə seçilsə 

də, onlar zəruri mühitin formalaşması üçün kifayət etmir. Dolayı amillərdən 

mühüm olanlarının bir neçəsinin fərdi qaydada araşdırılması dediyimizi 

təsdiqləmək imkanına malikdir. 

Bu sırada olan elementləri ilk növbədə iqtisadi-təşkilati və sosial-psixoloji 

xarakterli olmaqla təsnifləşdirmək zəruridir. Elementlər qrupunda məzmun 

birləşmələrinin aparılması (məsələn, iqtisadi-təşkilati) görülən işlərin sistemli-

liyindən, kompleksliliyindən, məqsədlərə uyğun olaraq faktorların müxtəlif 

konfiqurasiyalarda birləşdirilməsindən, mütləq və nisbi çəkilərlə onların maksi-

mal mümkün həcmlərdə və istiqamətlərdə ifadə edilməsindən və digər zəruri 

amillərin spesifik formada ifadələnməsindən asılıdır. Dediyimizə daha ayrıntılı 

mənzərə yaratmaq üçün aşağıdakı sxemə müraciət etmək zəruridir. (sxem 1.)       

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1. 
     

Mənbə: sxem müəlliflər tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

Biznes   

mühitini 

formlaĢdıran  

mühüm  

amillər 

 

Marketinq araĢdırmaları Marketinq planlaĢdırılmaları və 

qiymətləndirmələr, maliyyə təhlillərinin 

icrası 

 Ġstehlakçı heyəti arayıĢı  

Ġstehsalın ilkin təĢkili Ģərtləri- nin 

(əsas və dövriyyə fondları, iĢçi 

heyəti) mövcudluğu 

SatıĢ bazarlarının tapılması 

müvafiq nizamlayıcı iĢlərin həyata 

keçirilməsi 

Ġstehsalın əlavə komponent- 

lərinin mövcudluğu 

Ġstehsalın (xidmətlərin, iĢlərin) 

maliyyə nəticələrinin norma 

yaradılması istiqamətində və 

normativlərinin müəyyən edilməsi 

və dəqiqləĢdirilməsi                                                          

ĠxtisaslaĢdırılmıĢ realizə mə-

kanlarında iĢtirakın təmin edil-

məsi 

Həqiqi rəqabət mühitinin 

yaradılması istiqamətində iĢlərin 

həyata keçirilməsi və s.  
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Sxem 1-dən də göründüyü kimi, biznes mühitinin formalaşmasında daxili 

(istehsal) amillərin məcmusu aşağıdakı kimi təsnifləşdirilə bilər:  

1. fəaliyyətin nizamlanması məqsədilə ilk növbədə marketinq araşdırmaları 

həyata keçirilməlidir, yəni istehlakçının məhsulla (işlə, xidmətlə) bağlı 

ehtiyacları, istəkləri öyrənilməlidir; 

2. alınmış ibtidai nəticələr əsasında icra olunan marketinq planlaşdırılması 

icra olunmalıdır; 

3. planlaşdırmanın məntiqi davamı olaraq maliyyə qiymətləndirilməsi və 

təhlilinə diqqət yetirilməlidir; 

4. istehlakçı arayışının həyata keçirilməsi üzrə zəruri addımların atılması 

istehsalın ilkin təşkili elementlərinin formalaşması yolunda görüləcək 

işləri şərtləndirir (zəruri əsas və dövriyyə fondlarının əldə edilməsi, 

ixtisaslı işçi qüvvəsinin əldə olunması, onun mərhələlər şəklində 

əsaslandırılması və s.); 

5. məhsul, iş və xidmətlər üzrə maya dəyəri və digər maliyyə 

göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsi sahəsində işlərin icrası; 

6. məhsul, iş və xidmətlər üzrə ümumi təyinatlı və xüsusiləşdirilmiş 

mübadilə məkanları üzrə araşdırma işlərinin məqsədyönlü şəkildə həyata 

keçirilməsi; 

7. rəqabət, səmərəlilik və digər əlaqəli iqtisadi göstəricilərin kəmiyyət-

keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi, bu istiqamətdə sistemli 

və kompleks tədqiqatların icra olunması;  

8. yuxarıda sadalanan addımlar üzrə hüquqi-normativ bazanın yaradılması 

və dövri olaraq təkmilləşdirilməsi və s.  

Bununla yanaşı regional müstəvinin fərqli tərkib elementləri, iqtisadi 

sistemin sahəvi, idarəetmə, təbii-iqlim, ərazi yerquruluşu, regional logistik 

imkanlar, kənar təşkilati və tənzimləyici strukturlarla qarşılıqlı fəaliyyəti və 

digər xüsusiyyətləri nəzərə almaq səruridir. Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, 

sadalanan əlavə komponentlərin təkcə mövcudluğu deyil, həmçinin onların 

qənaətbəxş səviyyələrə malik olması ilə biznes mühitinin tələbləri qarşılayacaq 

şəkildə yaradılmasında, biznes fəaliyyətinin ilk növbədə daxili tələbləri 

maksimal mümkün ödəyəcək səviyyəyə çatdırılması zəruridir.             

Biznes-mühitin formalaĢdirilmasi və planlaĢdirilmasi xüsusiyyətləri    

Biznes mühit regionların sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan 

elementlərdən biridir. Bu məvhum adı altında istehsalla xidmət fəaliyyəti, 

planlaşdırma ilə real istehsal həcmləri, klassik təsərrüfat subyektləri ilə yenilikçi 

quruluşların mövcudluğu birləşdirilir (7; 48)  

Biznes mühiti – ilk növbədə iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərini 

birləşdirməkdədir. Belə ki, işgüzar icraat bir tərəfdən konkret ərazi üzrə tələbatı 

real ödədiyi halda, digər tərəfdən özünün ətrafında iqtisadi və sosial xarakterli 

quruluşların yaradılmasına imkan verir.  

Biznes mühiti özündə çoxsaylı alət və mexanizmləri birləşdirən, rengarəng 

məzmunla seçilən spesifik ―iştirakçıların‖ məcmusu kimi çıxış etməkdədir. Belə 

ki, burada həm hüquqi və ya fiziki subyektlər, həm haqqında bəhs olunan əsas 

fəaliyyətə subyektlər (aqrolizinq xidmətləri, mütərəqqi suvarma sistemlərindən 
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istifadə və s.) həm də ona ölkənin iqtisadi sisteminin tənzimləyici bazası 

əsasında xidmət göstərməli olan alət və mexanizmlər bazası aid edilməkdədir. 

Daha ayrıntılı şəkildə ifadələnmə baxımında sxem 2-ni nəzərdən keçirmək 

məqsədəuyğun olardı. (sxem 2) 

Sxem 2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 2-dən də göründüyü kimi, müasir şərait eyni zamanda iqtisadi 

quruluşların formalaşmasında innovasiya istiqamələrini ehtiva etməkdədir. Belə 

ki, ənənəvi qaydada istehsal subyektini yaratma ilə yanaşı xüsusilə də son iyirmi 

ildə ölkəmizdə, onun regionlarında sənaye parkları və məhəllələri, sənaye 

klasterləri, texnoparklar, aqroparklar, iri kənd təsərrüfatı quruluşları və digər 

fərqli təyinatla seçilən təşkilatlanmaların formalaşmasına imkan yaradılmışdır 

ki, bunun da makro və mikroiqtisadi əhəmiyyəti vardır. 

Digər tərəfdən, nəqliyyat, rabitə, ticarət xidmətlərinin bəlli sistemləşdirməyə 

və kombinələşdirilməyə məruz qoyulması, iqtisadi-istehsal, xidmət-logistika, 

digər sferalarda internet və digər əlaqələndirmə xidmətlərindən istifadənin 

mümkünlüyü, yükdaşıma və digər analoji xidmətlərin mövcudluğu, mütəmadi 

təkmilləşdirilməsi, mübadilə məkanlarının təkcə ümumi təyinatlı şəkildə 

olmaması, ixtisaslaşdırılmış mübadilə məkanlarının (birjaların və s.) regional 

səviyyədə formalaşdırılması araşdırılan məqalədə tərkib elementlərdən biri kimi 

çıxış etməkdədir. 

Regional müstəvidə əsas fondların aktiv və passiv hissələrinin məcmu 

şəklində ifadə olunması, hazır məhsul, yarımfabrikat, bitməmiş istehsal 

qalıqlarının yerli ərazi şəraitində ehtiyacların qarşılanması ilə müqayisə edilməsi 

və zəruri uyğunluğun müəyyən olunması və digər bu kimi fəaliyyət yönləri 

regional müstəvidə biznes mühitinin tammənalı formalaşmasına təsir etmiş 

olmaqdadır.            

BĠZNES  MÜHĠTĠNĠN  FORMALAġMASI  ELENETLƏRĠ  

Iqtisadiyyat sahələri, onların tərkib hissələri, ehtiyacları və xarakterik cəhətləri 

Hüquqi-normativ tənzimləmə aktları, onların fəaliyyət mexanizmləri 

Nəqliyyat-logistika sistemləri

 

 
Iqtisadiyyat sahələri 

Regionun iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilən təbii resurslarının mövcudluğu  

Ġstehsalçıların və istehlakçıların qarĢılaĢdığı mübadilə məkanları

 

 
Iqtisadiyyat sahələri 

Mütərəqqi fəaliyyət subyektləri, onların sahəvi qruplaĢdırılması  

Maliyyə - hesablaĢma sistemləri, bank xidmətləri, vergi mexanizmləri  

TəĢkilatlanma-idarəetmə sistemləri  

Biznes mühitinin formalaĢmasının sair elementləri 
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РЕЗЮМЕ 

МЕХДИ БАГИРОВ, ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ 

БИЗНЕС СРЕДА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ  

Цель исследования – изучение  компонентов организации деловой деятельности в 

Азербайджанской Республике, выявление влияний на базе взаимоотношений и 

взаимозависимостей их с бизнес средой, исследование деловой среды в масштабе 

регионов страны, подготовка и обоснование отраслевых профессиональных 

деятельностных распределений регионов страны       

Методология исследования – исплзование методов наблюдения, группирования, 

сопоставительного анализа, индукции и дедукции.  

Результаты исследования – оценивание деловитости на основе тандема «предпри-

нимательская деятельность – формирование необходимой бизнес-среды» и формирования, 

как объектов исследования различных отраслей, предпринимательских субъектов раз-

личного уровня на основе базы экономической системы страны; планирование 

продолжения работ по существующим производственным объектам и перехода на 

освоение новых видов продукции (услуг, работ) в этой плоскости.     

Практическое значение исследования – претворение в жизнь соответствующих 

современным требованиям деятельности, выполняемой в нашей суверенной республике, 

целесообразной, планированной и распределенной по необходимым стадиям по 

направлению «политика и тактика предпринимательства».   

Оригинальность и научная новизна исследования – формирование многофакторной 

сцены по системной и комплексной организации среды бизнеса, индивидуальное 

рассмотрение видов и форм правил и особенностей использования ноавторских 

технологий в повествуемом направлении.   

  Ключевые слова: бизнес, бизнес-среда, бизнес исследования, региональное 

организование бизнеса, регулирование бизнеса.   

 

SUMMARY 

MEHD BAGIROV, CEYHUN MAHMUDOV 

BUSINESS ENVIRONMENT IN THE REGIONAL FLATNESS 

The purpose of the research – study of the components of the organization of business 

activity in the Republic of Azerbaijan, study of its effects on the basis of interaction and 
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dependence with the business environment, study of the business environment in the regions of 

the country, preparation and substantiation of specialized field activities on the example of the 

country's regions. 

Research methodology – use of observation, grouping, comparative analysis, induction and 

deduction methods.  

Research results – assessment of business efficiency of different business entities on the 

basis of the tandem ―entrepreneurial activity – formation of the necessary business environment‖ 

established on the basis of the country's economic system and defining various areas as the 

object of study, planning the continuation of work on existing production facilities in this plane 

and transition to mastering of new types of products (services, works). 

Practical significance of the research – implementation of the organization and regulation 

of activities in accordance with the requirements of the period in a manner that is implemented in 

our sovereign country, divided into purposeful, planned and necessary stages in the field of 

―entrepreneurial policy and tactics‖.   

Originality and scientific novelty of the research –  formation of a multifaceted picture of 

the systematization and complex organization of the business environment, individualized 

consideration of the types and forms of use of the rules and features of the use of innovative 

technologies in these areas. 

  Keywords: business, business environment, business research, regional organization of 

business, business regulation. 
 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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ĠNNOVASĠYA SFERASINDA DÖVLƏT-XÜSUSĠ BĠZNES TƏRƏFDAġLIĞININ 

ĠNKĠġAF MƏRHƏLƏLƏRĠ 

 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi arenasının müasir bazar modeli, iqtisadi fəaliyyətin 

fərqli sferalarında innovasiyaların aktiv qaydada cəlbi prosesinə söykənir. Bu prizmadan 

respublikamızın  ĢaxələnmiĢ  davamlı iqtisadi yüksəliĢi və əlavə dəyər formalaĢdırılmasının 

təmini məqsədilə daxili və xarici bazarlarda rəqabət gücünün, yüksək texnoloji məhsullar 

bazarlarında ölkəmizin mövqeyinin möhkəmlənməsi önəmli məsələlər sırasındadır. Ġqtisadiy-

yatın ümumi dinamizminin və tərəqqisinin təmin edilməsində innovasiya fəaliyyəti əvəzolunmaz 

məna səngiləyir.Ġnnovasiya termini yeni ideya və təkliflərin, elmi- texniki inkıĢaf nəzəriyyələrinin 

praktiki tətbiqi, keyfiyyəti yüksəltmək və mövcud sistemi daha da təkmilləĢdirmək anlamını 

özündə ehtiva edir. Innovasiya təhsil və tədqiqat nəticəsində meydana çıxan müasir ideyalar və 

yeniliklərin istehsala tətbiqidir ki, bunun nəticəsində  istehsal sisteminin istər özü istərsədə 

keyfiyyət göstəriciləri dəyiĢir.  

Məqalədə innovasiya sferasında dövlət-xüsusi biznes tərəfdaĢlığının (DXT) mahiyyəti, bu 

mexanizmdən istifadənin üstünlükləri və məhdudiyyəti, akademik sahibkarlığın innovasiyalı 

inkiĢafı açıqlanmıĢdır.Ġnnovasiya sferasında Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaĢlığının formalaĢması 

prosesi və tərəfdaĢlığın bu formasının tətbiqinin xarici təcrübəsi, habelə ölkəmizdə DXT-ın 

tətbiqi praktikası analiz edilmiĢdir. Ġdxalın əvəzlənməsinin stimullaĢdırılması aləti kimi dövlət-

xüsusi biznes tərəfdaĢlıq mexanizminin tətbiqi imkanları müəyyənləĢdirilmiĢdir.  

Açar sözlər: Ġnnovasiya , dövlət-xüsusi sektor tərəfdaĢlığı, innovasiyalı inkiĢaf, idxalın 

əvəzlənməsinin stimullaĢdırılması aləti,  tərəfdaĢlıq mərhələsi. 

 

GiriĢ 

      Müasir iqtisadiyyatın inkişafında ―innovasiya inqilabı‖ adlı yeni tendensiya 

aydın görünür. İnnovasiya iqtisadi kateqoriya kimi yeni ideyaların yaranması və 

tətbiqi prosesi olub , elmi ixtiralar, patentlər, sıçrayış ,yeniliyi praktikada uğurla 

təqdim etmək bacarığıdır. Yeni iqtisadi paradiqmada elmi-texniki tərəqqi və 

bilik innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın inkişafının başlıca faktorları formasında 

özün biruzə verir . 

     ―İnnovasiya‖ anlayışını iqtisadi ədəbiyyata ilk dəfə Avstriya mənşəli amerika 

iqtisadçısı Y.Şumpeter gətirmişdir. O, innovasiyaya iqtisadi böhranın aradan 

qaldırılmasının mühüm vasitəsi kimi baxmışdır. İşgüzar aktivliyin uzun konyuk-

tur dalğa nəzəriyyəsinin məhsulun qiymətinin artması ilə deyil, innovasiyanın 

yaradılması və tətbiqi hesabına təsərrüfat prosesində dəyişikliklərlə əlaqədar 

böhrandan istehsal sisteminin çıxarılmasının yeni imkanlarını aşkara çıxartmış-

dır. Y.Şumpeterə görə yeniliklərin köməyilə müəssisə rəqabətin əvvəlki qiymət 

formasından fərqli yeni rəqabət üsullarından ifadə edə bilir. Bu rəqabət üsulunu 

effektiv rəqabət, rəqabətin qeyri-qiymət forması sayəsində şirkətin yaranmış 

müstəsna vəziyyətini isə effektiv inhisar adlandırmışdır (2, s.313). 

     Hazırda Azərbaycanın innovativ inkişaf səviyyəsinin nisbətən aşağı olması 

milli innovasiya sisteminin formalaşdırılmasını, milli sənayenin yenidən qurul-

masını, ölkə və onun regionlarının innovasiya aktivliyi üzrə qiymətləndirmələr 
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aparılmasını və ölkənin innovativ inkişaf strategiyası ilə bağlı məsələləri ön plana 

çəkir . Bazar iqtisadiyyatının daim dəyişən tələbləri yüksək texnologiyalı 

məhsullar istehsalını, innovativ məhsul və xidmətlər ixracını zəruri edir. Müasir 

dünya biliyin gücünə, texnoloji həllərə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulmasını tələb 

edir. Həm dövlət, həm də özəl sektorda səmərəliliyin artırılması məqsədilə 

innovasiya prosesinin nəticələrindən istifadə olunması zəruridir. 

       Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində dövlətin strateji məqsədləri-

nə və iqtisadi hədəflərinə yiyələnməsi xüsusilə bizneslə qarşılıqlı münasibətləri 

aktivləşdirmədən, özəl sektorla tərəfdaşlığı inkişaf etdirmədən mümkün deyil. 

Bununla əlaqədar dövlət və xüsusi biznesin fəaliyyət mexanizmlərinin 

yaradılması dövlətin səmərəyönlü  iqtisadi strategiyasının formalaşmasının, milli 

iqtisadiyyatın cəlbediciliyinin artırılmasının, innovasiya fəaliyyətinin, istehsal və 

sosial infrastrukturların inkişafının, həmçinin ölkənin rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsinin ən vacib şərtidir.  

      İqtisadi tənəzzül şəraitində yeni təşkilati mexanizmlərin, xüsusilə dövlət və 

özəl sektorun qarşılıqlı fəaliyyət institutlarının yaradılması ölkədə genişmiqyaslı 

islahatların həyata keçirilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilinə, zəruri 

istehsal və sosial infrastrukturların formalaşmasına imkan vermişdir. Dünyada 

belə qarşılıqlı fəaliyyət mexanizminin ən genişdiapozonda yer almış forması 

kimi dövlət-xüsusi tərəfdaşlıq (DXT) çıxış edir. Mövcud resurs mənbələrindən 

daha səmərəli faydalanması  və iqtisadiyyatın davamlı inkişafı tempi nöqteyi-

nəzərdən  dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığı mexanizminin tətbiqilə əlaqədar  

məsələlər xüsusi aktuallıgı ilə diqqəti cəlb edir   və onların elmi tədqiqinə böyük 

lüzum hiss edilir . 

1. Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaĢlığının (DXT) mahiyyəti 

        Iqtisadi ədəbiyyatda dövlət-biznes tərəfdaşlığının mahiyyəti və əhəmiyyəti 

barədə vahid fikir yoxdur, müxtəlif elmi-nəzəri baxışlar  vardır. 

Xarici qanunvericilik xüsusi biznesin istiqamətinin prioritetliyini qeyd 

edərək dövlət – xüsusi biznes tərəfdaşlığı anlayışını irəli sürmüş və bu ittifaqda 

dövlət üzərində məhz biznesi prioritet  göstərmişdir.DXT sosial əhəmiyyətli 

layihələrin reallaşdırılmasında dövlət və xüsusi biznesin qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlığı kimi baxılır, ancaq bu əməkdaşlıq müxtəlif formalarda reallaşdırılır. 

Y.A.Dininin fikrincə, DXT-ictimai nemətin yaradılması, yaxud ictimai 

xidmətlərin göstərilməsi üçün uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalıq əsasında cə-

miyyətin və özəl sektorun maddi və qeyri-maddi resurslarının birləşdirilməsidir 

(3,s.111). 

K.S.Fioktistovun nöqteyi-nəzərincə, ―Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığı 

sosial-iqtisadi inkişafın qlobal və lokal məsələlərinin həllinə yönəldilmiş dövlət 

və biznes arasında qarşılıqlı fəaliyyətin bütün spektrini ifadə edir (4,s 18). 

A.A.Spiridonov haqlı olaraq qeyd edir ki, hakimiyyət və biznes qarşılıqlı 

fəaliyyətinin ümumi sistemində DXT mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə 

fikir ayrılığı var və sozugedən kateqoriyaya geniş və dar mənada baxmağı təklif 

edir. Geniş mənada DXT dedikdə təkcə iqtisadiyyatda deyil, həm də siyasətdə, 

mədəniyyətdə və elmdə hakimiyyət və biznesin istənilən rəsmi konstruktiv 

qarşılıqlı-fəaliyyəti başa düşülür. Dar mənada DXT dedikdə ümumidövlət 

əhəmiyyəti olan sosial əhəmiyyətli layihələrin reallaşdırılması prosesində 
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hakimiyyət və biznesin qarşılıqlı fəaliyyəti başa düşülür. DXT tərkibinə siyasi 

sferada da hakimiyyət və biznesin qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini daxil etmək 

məsələsinə görə müəlliflə razılaşmaq olmaz.  

S.S.Traçuk  DXT kateqoriyasının ən geniş müəyyənləşdirilməsini verir. 

Onun fikrincə, DXT ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının strateji məsələlərinin həlli 

məqsədilə vahid kompleksdə dövlət və özəl sektorun resurslarının və onların 

müxtəlif mənbələrinin effektiv bölməsinə yönəldilmiş, eləcə də iqtisadiyyatın 

real sektoruna investisiyanın cəlb edilməsi üçün zəruri şəraitin formalaşdırılma-

sına imkan verən maliyyə, hüquqi, sosial və siyasi amillərin qarşılıqlı 

fəaliyyətindən ibarət dövlət və biznesin institutsional və təşkilati alyasını ifadə 

edir (7, s.6). 

Bizim fikrimizcə, DXT məsələlərinin siyahısının müəyyənləşdirilməsinin 

tərkibinə daxil olmalar tam korrekt deyil, nə qədər ki bu cur məsələlərin 

potensial spektri çox müxtəlifdir və onların heç də hamısı S.S.Traçuk tərəfindən 

ayrıca göstərilmişdir. 

V.A Filçenkov dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığına cəmiyyətin maraqları-

nın ödənilməsi məqsədilə dövlətin, yerli idarəetmə orqanlarının və sahibkarlıq 

strukturlarının birgə fəaliyyətinin təşkilinə yönəldirilmiş formal və qeyri-formal 

qaydaların məcmusuna əsaslanan institut kimi baxmağı təklif edir, hansıki 

çərçivəsində qurluşun sosial və iqtisadi maraqları bərabər səviyyədə ödənilir (8, 

s. 10). Müəllifin dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığının mühum məqsədi sosial 

maraqların ödənilməsi fikrilə razılaşmaq olmaz. Eyni zamanda bələdiyyə 

orqanları və sahibkarlıq strukturları DXT aid deyil əslində daha geniş kateqoriya 

olan açıq-xüsusi tərəfdaşlığa aiddir, çünki yerli özünüidarətmə orqanı dövlət 

hakimiyyətin orqanına aid deyil. 

Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığı dövlət orqanlarına biznes strukturlarına 

qarşılıqlı fəaliyyətin yeni inkişaf  mərhələsinə  çıxmağa imkan verən unikal 

alətdir. 

      Ölkəmiz beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları ilə Dövlət-xüsusi biznes 

tərəfdaşlıgı çərçivəsində əməkdaşlıgın ugurla davam etdilir.DXT-nin ən çox 

yayılmış mexanizmləri aşağıdakilardır:  

1. Layihələrinə və tikinti (Desiqn-build). Layihə işlərinin və tikintinin 

yerinə yetirilməsinə görə mükafatlandırmanın müəyyən edilmiş məbləğilə 

adətən ikitərəfli müqavilə. Belə layihələrin reallaşdırılması üçün adətən xüsusi 

şirkət yaradılır, hansıki göstərilən fəaliyyət növləri ilə əlaqədar bütün risklər 

daxil edilməklə layihənin işlənib hazırlanmasına və bütün tikintiişlərinin görül-

məsinə görə tam şəkildə məsuliyyət daşıyır. Bu zaman mülkiyyətçi obyektin 

maliyyələşdirilməsi, idarə edilməsi və istismarına görə cavabdehdir. Əməkdaş-

lığın bu tipi layihənin icra vaxtını minimuma endirir, vəsaitlərə qənayət etməyə 

yönəlir və riskləri dövlət xüsusi biznes (tərəfdaş) dairəsində  bölüşdürür. 

Tikintinin layihələndirilməsi və reallaşmasının  bir şəxsin (xüsusi tərəfdaşın) 

əlində cəmləməsi sayəsində münaqişə hallarının sayı azaldılır. Dövlət tərəfdaşı 

müqavilə obyektinin sahibi sayılır və obyektin istismarının və texniki xidmətinin 

təmin edilməsinə görə cavabdehdir.  

2 Layihələndirmə, tikinti və idarəetmə (Design-Build-Oreqate). Çox za-

man  operatorun modeli adlanır və beynəlxalq aləmdə  DXT  ən geniş yayılmış 
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növü hesab edilir. Ikitərəfli bağlanmış müqavilədə xüsusi tərəfdaşa təkcə layihə-

ləndirmə və tikintliyə deyil, həm də obyektin istismarına görə cavabdehliyi 

müəyyən edilər, dövlət orqanı isə yalnız işin malliyələşdirilməsinəgörə məsuliy-

yət daşıyır, obyektə mülkiyyət hüquqi dövlətdə qalır. 

 3. Layihələndirmə, tikınti, maliyyələşdirmə və idarəetmə (Desiqn-Build-

Finanse-Oreqate). DXT-nin  bu modellində layihələndirmə, tikinti, maliyyələş-

dirmə və istismar boyunca kompleks   işlər xüsusi tərəfdaşa tapşılılır və amma 

bu məqamda  mülkiyyət hüquqi dövlətdə saxlanılır . Eyni məqamda  bu layihə 

əsasında  dövlət tərəfdaşının borc öhdəliyi hesabına malliyələşdirmə tam, yaxud 

qismən reallaşır. Bu halda xüsusi tərəfdaş üçün gəlirin mənbəyi həmin obyekt-

dən bilavasitə istifadəçilərin ödədikləri haqdır (vəsaitdir). Əgər obyektdən 

istifadə haqını real istehlakçı deyil, dövlət ödəyirsə, onda icarə haqqı dövlətdən 

tutulur. Gələcək gəlir istiqrar vərəqələri, yaxud başqa borc öhdəlikləri burax-

maqla təmin edilir və ondan layihənin malliyələşdirilməsi üçün vəsait 

formalaşır. Bu model çərçivəsində DXT layihəsinin reallaşdırılmasıla əlaqədar  

risk istər  xüsusi tərəfdaşa, həmçinin  də dövlət tərəfdaşına həvalə edilməsi 

münkündür.  

DXT mahiyyəti və əhəmiyyətini iki aspekdən ibarətdir: dar və geniş 

məzmunda  açıqlamaq məqsədəuygundur. Dar məzmunda  DXT-dövlət mülkiy-

yətinə aid obyektlərə xüsusi maliyyə resurslarının investisiyalaşdırılmasını və 

sonradan müştərək istifadəsini nəzər dairəsində tutan hakimiyyət orqanları və 

biznes  strukturlarının uzunzamanlı qarşılıqlı faydalı fəaliyyət mexanizmidir. 

Geniş məzmunda  DXT- sosial infrastruktur layihələrin birgə reallaşdırılmasın-

dan ötrü dövlət orqanları və xüsusi sahibkarlığın maliyyə investisiya. Təşkilati - 

idarəetmə və intellektual resursların uzunmüddətli dayanıqlı leqal kooperasiya 

institutudur. 

Beləliklə, dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığına infrastrukturun inkişafından 

özəl sferanın resurs məmbələrindən faydalanma, ictimai xidmətlərin keyfiyyətini 

yüksəltməyə və həcmini çoxaltmaga və layihələrin reallaşdırılması ilə baglı  

spesifiq risklərdən dövlətin azad olmasına şərait hasil edən konsepsiya kimi 

baxılmalıdır. 

Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığına həmçinin biznes sferasında ümumi son 

nəticəyə nail olunmasında fərqli maraqları olan prinsipcə fərqli strukturlar dairə-

sində qarşılıqlı faydalı münasibət kimi baxmaq olar. Buna oxşar hüquqi münasi-

bətlər hər hansı abstrakt modeldə qurulmamalı, çünki konkret amillərdən, 

xüsusiyyətlərdən və aspektlərdən uzaqlaşmaq gərəkdir. Dövlət hakimiyyəti 

orqanları və sahibkarlıq strukturları dairəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilədə 

dövlət tərəfdaşının mənfəətinin azaldılması hesabına xüsusi tərəfdaşın mənfə-

ətinin artırılmasının qarşısını almaga dair  xüsusi maddə nəzərdə tutulmalıdır. 

DXT forma və modelleri fərqli  ola bilər, lakin onlarda həmişə baş rolu 

dövlət sektoru oynayır. Beləki, birgə əməkdaşlıqda məqsədlərin formalaşdırıl-

masında, maliyyə alətlərindən istifadə, qanunvericiliyin müəyyənləşdirilməsində 

və layihələrin risklərinin bir hissəsinin idarə olunmasında ixtiyar dövlət 

sektoruna verilir.  

      Beləliklə, Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığın müasiryönlü  tələblərə uyğun-

luq nümayiş etdirən, ölkənin texnoloji, əmlak və maliyyə potensialının artırılma-
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sına, elm və texnoloqiya sferasında dövlət əmlakının effektiv  idarə edilməsinə 

səbəb olan ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının mühum prioritet istiqamə-

tini ifadə edir.  

                   2.Akademik sahibkarlığın innovasiyalı inkiĢafı 

Akademik sahibkarlığın innovasiyalı inkişafı davamlı inkişafın ən aktual 

sosial-iqtisadi problemlərindən biridir. Davamlı inkişafın mühüm qanunauyğun-

luğu texnoloji sistemlərin ardıcıl əvəzlənməsi prosesləri ilə şərtlənən 

qeyribərabərliyidir. Texnoloji sistemlərin dəyişilməsi, yeni nəsil texnologiyalarla 

əvəzlənməsi nəzəriyyəsinin əsasını N.D.Kondratyevin uzun tsikllər konsepsiyası 

və İ.Şumbetrin fərziyyəsi təşkil edir, hansıki texnoloji yeniliklərin mənimsənil-

məsində sahibkarlıq aktivliyi və uzunmüddətli kənarlaşma arasında qarşılıqlı 

əlaqəni əks etdirir. 

Altıncı texnoloji sistemin innovasiya texnologiyası – NBİC-texnologiya 

nano-bil-info və kornitiv texnologiyaların konvergensiyasından doğulmuş güclü 

sinergetik effekt sayəsində inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi artımının və 

rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinin dayanıqlı mənbəyi olacaqdır. NBİC-

texnologiyasının tədqiqi və işlənilməsi sahəsində lider olan dünyanın inkişaf 

etmiş ölkələrində innovasiya ümumi daxili məhsulun artımının 80-90 faizini 

təmin edir(1). 

      Dünya təcrübəsində innovasiyanın tətbiqi sahəsində müxtəlif mexanizmlər 

rus iqtisadçısı Nataliya Şelyubskaya belə fikir formalaşdırmışdır ki, onların 

innovasiya siyasəti açıq-aşkar elmi-tədqiqat və texnoloji kooperasiyanın 

stimullaşdırılmasına yönəldilmişdir (6,s.24). 

       DXT bütün mümkün mexanizmlərinin tətbiqi sahəsində ilk yerdə ABŞ, 

Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya durur. Son illər Qərbi Avropa ölkələrində 

DXT layihələrinin dayanıqlı inkişafı müşahidə olunur. Eyni zamanda həmin 

qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini aktiv tətbiq edən ölkələrin sayı müntəzəm artır. 

DXT layihələrindən istifadənin xarici təcrübəsinin analizindən bəyan olur  ki, 

ölkələrdən hər birinin DXT istifadə üzrə ən prioritet sahələri mövcuddur . Belə 

ki, ABŞ-da belə sahə avtomobil yoludur, Böyük Britaniyada səhiyyə və təhsildir, 

Almaniyada- təhsildir.  

       Inkişafa yiyələnmiş bazar iqtisadiyyatın, əhalinin ali həyat səviyyəsi, yüksək 

əmək məhsuldarlığı,dayanıqlı  sosial siyasəti ölkələrdə DXT layihələri adətən 

təhsil, səhiyyə, əhalinin sosial təminatı və s. sahələrə yönəldilir. DXT formaları 

bir başa investisiya üçün açıq və torpaq və infrastruktur kimi aktivləri 

investorlara, yaxud milli şirkətinə vermək arzusunda olan dövlətlərin sayından 

asılıdır. Beləliklə, Qərbdə xüsusi biznes DXT ən müxtəlif layihələrində iştirak 

edir: infrastruktur, sosial təyinatlı obyektlər tikir eləcə də dövlət tərəfindən 

göstərilən xidmətləri təqdim edir. Bu formada xidmətlər, uşaq baxçalarının, 

xəstəxanaların həbsxanaların idarə edilməsi ola bilər. İri sosial əhəmiyyətli 

layihələrdə həmişə müxtəlif qrup risklər: texniki, maliyyə, əməliyyat, bazar və 

kommersiya riskləri olur. Bütün dünyada bu növ riskləri xüsusi biznes daşıyır.  

       Bütün dünyada dövlət və biznes, xüsusilə Qərb ölkələrində artıq etibarlı və 

xeyirxah tərəfdaşa çevriliblər, hansıki bir-birinin fəaliyyət sferasında fırlanır və 

məlum dərəcədə müstəqilliyə yiyələnirlər. Bütün bunlar o məqamı danmır  ki, 

inkişaf zirvəsini əlçatan edən dövlətlərdə də dövlət bizneslə qarşılıqlı fəaliyyətdə 
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birinci və aparıcı tərəfdaş kimi çıxış edir. Təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasın-

da xüsusi biznes bir çox münasibətlərdə hələ qeri qalır. Biznesin sosial əhəmiy-

yəti, təkcə özü üçün deyil, həmdə ümummilli problemlərin həllində onun marağı 

kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Beləliklə xarici ölkələrin zəngin təcrübəsi, 

DXT möhkəmləmiş çoxlu formalar dövlət və biznesin qarşılıqlı fəaliyyət mexa-

nizmlərinin tətbiqi AR ötrü əhəmiyyətli dəstək və yaxşı platforma olmalıdır. 

       DXT layihələrinin yerinə  planlaşdırılmanın müasir metodlarının köməyilə 

və sürətlə innovasiyanın tətbiqi və effektliyin yüksəldilməsi imkanları ilə 

nəticəyə yönəldilmiş xüsusi biznesin göstərdiyi daha ictimai xidmətlər həyata 

keçirilir. DXT çərçivəsində dövlətin məqsədlərindən obyektin inşası, malliyələş-

dirilməsi və planlaşdırılması, layihələndirilməsi, eləcə də onun sonrakı istismarı 

ilə əlaqədar risklərinxüsusi biznesə verməkdir. Xüsusi biznesin əsas məqsədi isə 

ölkənin dövlət və bələdiyə orqanları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində layihənin 

icrasından maksimum mənfəətə yiyələnməkdir ldə etməkdir. DXT dövlət birinci 

dərəcəli rol oynayır: bir tərəfdən layihə çərçivəsində göstərilən xidmətlərin əsas 

istifadəçisi kimi, digər tərəfdən isə layihənin reallaşdırılmasına xüsusi şərait 

yaradan subyekt kimi iştirak edir. 

       Aparılmış elmi araşdırmalar göstərir ki, universitetlər və sənaye şirkətləri 

arasında innovasiya əlaqələrinin səviyyəsi yüksək olan ölkələr Davos Dünya 

İqtisadi Forumunun Qlobal rəqabətlilik reytinqdə də qabaqçıl yerləri tuturlar. 

İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişaf problemlərinə həsr edilmiş əsərlərin təhlili 

belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrinin innovasi-

ya siyasətində ümumi meyillər vardır. Belə ki, dünyanın bütün ölkələrində inno-

vasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının birbaşa və dolayısı metodlarından 

yararlanılır, bu isə özlüyündə rəgmən  struktura uyğunlügü ilə seçişir. Xarici 

ölkələrin innovasiya siyasətinin ümumi meyillərinə klaster yanaşması diqqəti 

cəlb edir. Klaster nəzəriyyəsinin banisi kim tanınan  amerika iqtisadçısı Maykl 

Porterin təbirincə,  klaster – coğrafi əlamətlərinə görə təmərküzləşmiş qarşılıqlı 

əlaqəli şirkətlər qrupu, ixtisaslaşmış malgöndərənlər, uygun sferalarda şirkətlər, 

habelə onların fəaliyyətilə baglı bəlli sahələrdə rəqabətdə olan və eyni məqamda 

birgə iş görən təşkilatlardır (5, s. 485). 

Klasterlərin yaradılması ayrı-ayrı sahələrdə iqtisadi artım prosesini sürət-

ləndirir ki, bu da ölkənin innovasiya aktivliyinin və rəqabətqabiliyyətinin yük-

səldilməsinə gətirib çıxarır. Xarici ölkələrin təcrübəsi təsbiq edir ki, klasterlərin 

tərkibində bir qrup sahələrin qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi məşğulluğun 

artmasına, böyük məbləğdə investisiya qoyuluşuna, milli iqtisadiyyatda innova-

siya texnologiyalarının tətbiqinin sürətlənməsinə səbəb olur. 

Biznes-mələk – innovasiya şirkətlərinə inkişafın ən erkən ―əkin‖ (seed) və 

başlanğıc (start) mərhələlərində xüsusi vəsaitlərinin bir hissəsini investisiyalaş-

dıran fiziki və hüquqi şəxsdir. Biznes-mələk innovasiya şirkətlərinə vəsait 

yerləşdirən ilk peşəkar yatırım sahibləridir. Onların ardınca vençur kapitalı, daha 

sonra isə birbaşa investisiya gəlir. Biznes-mələk investisiyanın bir şirkətə 

qoyulan həcmi bir neçə on minlərlə evrodan milyon evroya qədər təşkil edir. 

Biznes-mələklər prinsipcə yeni investisiyalaşdırmanın vençur mexanizmindən 

istifadə edirlər, hansına kı uyğun olaraq maliyyələşdirmə girovsuz və zaminsiz 

uzun müddətə (3-7 il) təqdim edilir. Belə maliyyələşdirmənin risklərinin 
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azaldılması eyni məqamda bir neçə şirkətin investisiyalaşdırılması, layihələrin 

diqqətlə yoxlanılması və seçilməsi, biznesin idarə olunmasında iştirak hesabına 

təmin edilir.  

Biznes-mələk investisiyalaşdırmasında şirkətin investorları, ixtiraçıları və 

menecerləri kruqunda münasib  işgüzar və dostluq münasibətlərinin yaranması, 

onların bir komandada birgə işləməsi hesabına daha çox uğur qazanılır. Biznes-

mələklər şirkətə təkcə pul gətirmirlər, həmçinin təcrübə, bilik, bacarıq və işgüzar 

əlaqələr bəxş edirlər.   

        Texnopolis – müasir bazar sisteminin mühüm elementidir, firmaların, 

innovasiya şirkətlərinin, ali təhsil müəssisələrinin, xidmət sferasının konsul-

tasiya, innovasiya və digər müəssislərinin, dövlət və bələdiyyə orqanlarının 

müvafiq bölmələrinin vahid mexanizmdə birləşdirilməsinin təşkilati formasıdır. 

Texnopolislərdə vençur müəssisələrinin fəaliyyəti üçün hüquqi mühit və 

müvafiq maddi baza formalaşır ki, bu da yeni texnika və texnologiya yaratmaq 

üçün rəqabət əsasında layihələr seçməyə, sahibkarlıq fəaliyyətinə və yeni 

texnologiyaya uyğun kadrlar hazırlamağa, müasir səviyyədə tətbiqi tədqiqatlar 

aparmağa, işlənilmiş texnologiyaları və onların sənaye mənimsənilməsi üçün 

prosesləri korrektə etməyə, sahibkarlıq strukturları yaratmağa və elmi-texniki 

tərəqqinin bu, yaxud başqa istiqamətləri üzrə elmi qüvvələri təmərküzləşdirməyə 

imkan verir. 

        Müasir bazar münasibətləri şəraitində ölkələrin və regionların dayanıqlı 

inkişafı yalnız iqtisadiyyatın bütün sferalarında innovasiya proseslərinin 

aktivləşdirilməsi əsasında mümkündür. Son zamanlar Azərbaycan Respublika-

sında innovasiya infrastrukturunun elementi kimi texnoparkların yaradılması və 

inkişafına böyük diqqət yetirilir. Sumqayıt, Mingəçevir və Gəncə şəhərlərində 

bir sıra texnoparklar təşkil edilmişdir ki, bu da sahibkarlığın inkişafına güclü 

zəmin yaratmışdır. 

        Texnopark – ali təhsil müəssisəsinin bazasında yaradılan strukturdur, 

hansıki məqsədi ərazidə mövcud innovasiya müəssisələrinin texnoparklarının 

yaradılması və inkişafı vasitəsilə onun elmi potensialından səmərəli istifadə və 

işlənilmiş texnologiyaların kommersiyalaşdırılmasıdır. 

     3.Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaĢlığı idxalın əvəzlənməsinin stimullaĢdırıcı 

aləti kimi 

İdxalın əvəzlənməsi nəzəriyyəsi və metodologiyasına xarici iqtisadçı 

alimlərin əsərlərində baxılmışdır. Məsələn, Amerika iqtisadçısı P.Linder idxalın 

əvəzlənməsi tempinin beynəlxalq ticarət şəraitinin dəyişilməsinə təsirini 

öyrənmişdir. A.Kizyevanın əsərlərində idxalın əvəzlənməsi tempinin beynəlxalq 

ticarət şəraitinin dəyişilməsinə təsirini öyrənmişdir. A.Kizyevanın əsərlərində 

idxalın tempinin artırılmasının üstünlükləri və mexanizmləri əsaslandırılmışdır. 

P.A.Kadoçnikov makroiqtisadi proseslərin idxalın əvəzlənməsinin inkişafına 

təsirini tədqiq etmişdir. P.R.İsmayılova region miqyasında idxalı əvəzləyən 

istehsalın inkişaf istiqamətlərini və mexanizmlərini açıqlamışdır. D.N. Zaytsev 

idxalı əvəzləyən istehsalın təşkilini regionun sosial-iqtisadi inkiçafının prioritet 

istiqaməti kimi təklif etmişdir. S.İ.Redko ayrı-ayrı əmtəə qruplarının idxalının 

əvəzlənməsini ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi amili kimi 

dəyərləndirmişdir. A.P.Terexov idxalı əvəzləyən sənaye müəssisələri 
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məhsullarının rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi problemini tədqiq etmişdir  

(9,s.180). 

Təbii və iqtisadi resursları ilə zəngin olan Azərbaycan Respublikası 

beynəlxalq ticarət əlaqələrinə girmək üçün böyük ixrac potensialına malikdir, 

çünki zəngin yerli xammal və materiallardan ölkə daxilində son və hazır 

məhsullar istehsalını təşkil edərək xarici bazarlar ozunun son milli məhsulları ilə 

çıxış imkanı qazana bilər. Beləliklə, ölkənin ixrac potensialı artar, yerli 

resurslardan istifadənin səmərəliliyi yüksələr, habelə əhalinin məşğulluq 

problemi həll olunar. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandığı andan bu günədək idxal 

məhsullarına tələbatın artması meyli müşayiət edilir. Hərçənd, son illər 

Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatlarında saldo müsbətdir, yəni ixrac idxalı 

üstələyir. Lakin bununla belə ölkə iqtisadiyyatının bütün sfera və sahələrinin 

inkişafı həm istehsal, həm də istehlak təyinatlı xarici məhsulların idxalından 

müəyyən dərəcədə asılıdır. 

Təbii ki, idxalın əvəzlənməsi probleminin həlli böyük məbləğdə maliyyə 

resursları tələb edir, hansıki yalnız dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına tam 

ödənilməsi qeyri-mümkündür. Buna görə də idxalın əvəzlənməsini stimulaşdıran 

müxtəlif iqtisadi alətlərdən, o cümlədən DXT mexanizmindən  istifadə  

edilməlidir. 

      Dünya bazarında neftin qiymətinin sürətlə dəyişməsi, milli valyutanın 

məzənnəsinin kəskin aşağı düşməsi və əhalinin idxal məhsullarına tələbatının 

artması şəraitində yerli müəssisələrdə məhsul istehsalının maya dəyəri xeyli 

artmışdır ki, bu da onların istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyinə mənfi  

təsir göstərmişdir.Şübhəsiz, idxal məhsullarının yerli istehsal hesabına 

əvəzlənməsi aktual problemdir və onun həlli yollarının axtarılmasını DXT 

iştirakçıları daim diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. 

      Azərbaycan istehlak bazarının idxal məhsulları üçün açıq olması bir sıra 

problemlər yaradır. Azərbaycan iqtisadiyyatının xarici istehsalçılardan 

asılılılığının artması bir tərəfdən dayandırılması halında milli təhlükəsizliyi 

təhdid edə bilər, digər tərəfdən isə xarici məhsullarla rəqabət aparmaq imkanı 

olmayan yerli istehsalın inkişafını çətinləşdirə bilər ki, bu da ölkənin təbii-iqlim 

və coğrafi şəraiti ilə şərtlənir. 

Cəmiyyət inkişaf etdikcə və sosial-iqtisadi problemlər artıqca dövlət bəzi 

funksiyalarını xüsusi sektora vermək məcburiyyətində qalır ki, bu da bir tərəfdən 

bəzi ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün əsas sayılır, dıgər tərəfdən isə 

xüsusi şirkətlərin investisiya fəaliiyyətində tətbiq edilən alət kifayət qədər 

cəlbedici olur (2). 

Idxalı əvəzedən istehsalın inkişafında dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığı 

çərçivəsində layihələrin reallaşdırılması şərtlərindən biri tərəflərin qarşılıqlı 

münasibətlərinin düzgün qurulmasidir. Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığını 

tənzimləyən mövcud normativ-hüquqi aktlarda DXT-nın 18-dən çox forması 

vardır. Bu formalardan  hər birinin tədqiqinin iqtisadi səmərəliliyi təhlil edilməli 

və qiymətləndirilməlidir. 

       Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandığıandan bu günədək idxal 

məhsullarına tələbatın artması meyli müşayiət edilir. Hərçənd, son illər 
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ölkəmizdə idxal-ixrac əməliyyatlarında saldo müsbətdir, yəni ixrac idxalı 

üstələyir. Lakin bununla belə ölkə iqtisadiyyatının bütün sfera və sahələrinin 

inkişafı istər  istehsal, istərsə  də istehlak təyinatlı xarici məhsulların idxalından 

bəlli dərəcədə asılıq nümayiş etdilir . 

      Beynəlxalq ticarət əlaqələrində AR iştirakının real durumunun analizindən 

bəlli olur  ki, ölkə iqtisadiyyatın yekun  nəticəsi kimi buraxdığı malların 

çeşidindən asılı olmayaraq respublikamıza  idxal olunan  xarici mallar mütəmadı  

artmaqdadır. Son zamanlarda xarici ticarət düvriyyəsində idxalın həcmi yüksələn 

xətlə getməsi tendesiysı müşahidə olunur ki,  bu hal isə özlüyündə da daxili 

bazarda qiymət artımına, milli istehsalın rəqabət bazarına  neqativ təsirin ortaya 

çıxardır . Bu mənada idxalın əvəz olunması və ixracyönümlü mallarin istehsalı 

artırılmalıdır. 

 

2010-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi  

(mln.dollar) 

Cədvəl 1.                                                                                                                           

 2010 2015 2020 2020/2010 

Ticarət dövriyyəsi 

mln.dollar  %-lə 27960,8 

100 

21943,8 

100 

30923,6 

100 

1,10 

Ixrac 

 21360,2 

76,4 

12729,1 

58.0 

19458,6 

63,0 

0,91 

Ġdxal 

mln, dollar % lə 6600,6 

23,6 

9216,7 

42,0 

11465,0 

37 

1,70 

Saldo 

mln,dollar 14759,6 3512,4 7993,6 - 

 

Mənbə:Dövlət Statistika komitəsinin məlumatlarə əsnaında müəllf 

tərəfindən tərtib olunub 

 Cədvəl məlumatlarındam göründüyü kimi, 2010-2020-ci illər intervalında  

Azərbaycannın Xarici ticarət dövriyyəsi 10 faiz artmışdır. Ölkənin valyuta 

gəlirlərinin əsasən neft və neftlə baglı  məhsulların ixracından daxil olmasıla   

əlaqədar bu göstəricinin cəmiyyət də ayrı-ayrı dövrlərdə nisbi sabitliyi müşahidə 

edilmişdir.  

 Neftin dünya bazarında pandemiya şəraitində  qiymətinin azalması Azər-

baycan İqtisadiyyatına və real sektorun inkişaf göstəricilərinə öz mənfi təsirini 

göstərmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişafa dogru irəlilədikcə xarici ticarətin 

əmtəə strukturu da dəyişilir, yəni son illər ixracın strukturanda mal çeşidlərinin 

siyahısında əhəmiyyətli dəyişikliklər cərəyan etmişdir . Belə ki, 2010-cu illər  

ərzində 5266 adda mal idxal edilirdisə, 2015- ci ildə bu 6231, 2020-cu ildə isə 

7503 ədəd olmuşdur. İdxal olunan mallar içərisində nəqliyyat vasitələri və 

onların hissələri, elektrotexnika avadanlıqları, hava və su nəqliyyat vasitələri 
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mebel və onun hissələri, ərzaq malları, az qiymətli metallar, kimyə məhasulları, 

əczaçılıq məhsulları üstünlük təşkil edir.  

      Ixrac səbətinin gəlirliyi Azərbaycanın orta gəlirli ―İxrac səbəti‖ ndə aşağı 

orta və nisbətən yüksək gəlirli məhsullar vardır. Ancaq əsas problem ondan 

ibarətdir ki, ― İxrac səbəti‖ ndə aparıcı yerlərdə qərarlaşan   məhsullar əsas etiba-

rı ilə elm və innovasiya tutumlu məhsullar deyil, xammal və yarımfabrikatlardır.  

       Qeyd etməyə lüzum var ki,təbii və iqtisadi resursları ilə zəngin olan AR 

beynəlxalq ticarət əlaqələrinə girmək üçün geniş  ixrac potensialın imkanlarına  

malikdir, beləki zəngin yerli xammal və materiallardan ölkə daxilində son və 

hazır məhsullar istehsalını təşkil edərək xarici bazarlar ozunun son milli 

məhsulları ilə çıxış imkanı qazana bilər. Beləliklə, ölkənin ixrac potensialı artar, 

yerli resurslardan istifadənin səmərəliliyi yüksələr, habelə əhalinin məşğulluq 

problemi həll olunar.  

Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığında mümkün yarana bilən bütün prob-

lemlər məhz dovlət hakimiyyət orqanları və sahibkarlıq strukturları arasında 

etimadın olması, bu iki hərəkətverici qüvvənin lazımi səviyyədə dialoq 

aparmamaları, rüşvətxorluğun yüksək səviyyəsi və müxtəlif növ inzibati baryer-

lərin aradan qaldırılmasının çətinliyilə birbaşa əlaqədardır. Bu potensialdan daha 

effektiv faydalanmaq hədəfilə  idxalın əvəzlənməsinin stimullaşdırıcı aləti kimi 

DXT mexanizmlərinin tətbiqi vacibdir. 

                                                  Nəticə 

1. Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığın müasir tələblərə cavab verən, ölkənin 

texnoloji, əmlak və maliyyə potensialının artırılmasına, elm və texnoloqiya 

sahəsində dövlət əmlakının səmərəli idarə edilməsinə səbəb olan ölkə iqtisadiy-

yatının dayanıqlı inkişafının mühum prioritet istiqmətini ifadə edir. 

 2. İnnovasiyalı inkişaf konsepsiyası iqtisadi sferada qazanılan ugurları  və 

mədəni dəyişiklikləri diqqət dairəsində saxlayır, sistemli səkildə milli iqtisadiy-

yatın rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinə əlverişli zəmin formalaşdırır. Məq-

sədli qruplar prizmasından konsepsiyanın innovasiyanın istifadəsinə söykənən 

biznesin sürətli inkişafı,innovasiyalı sahbkarlıga dəstək infrastrukturunun inki-

şafı, ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün imkanların artırılması kimi 

müsbət  nəticələri ola bilər. 

3. Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlarında dövlət hakimiyyət orqanları vergi 

daxilolmalarının artırılması hesabına öz büdcələrinin gücləndirilməsində maraq-

lıdır, xüsusi tərəfdaş isə cəmiyyət həyatının istehsal istehsal və sosial təşkiledi-

cilərinin inkişafında, gələcək fəaliyyətinin inkişafı üçün  əlverişli şəraitin 

yaradılmasında, bazarda mövqeyinin möhkəmləndirilməsində mənfəətinin 

artırılmasında və fəaliyyət sferasının genişləndirilməsində maraqlıdır. 

4. Dövlət-xüsusi biznes tərəfdaşlığına həmçinin biznes sferasında ümumi 

son nəticəyə nail olunmasında fərqli maraqları olan prinsipcə müxtəlif 

strukturlar arasında qarşılıqlı faydalı münasibət kimi baxmaq olar. Buna oxşar 

hüquqi münasibətlər hər hansı abstrakt  modeldə qurulmamalı, çünki konkret 

amillərdən, xüsusiyyətlərdən və aspektlərdən uzaqlaşmaq gərəkdir. Dövlət 

hakimiyyəti orqanları və sahibkarlıq strukturları arasında əməkdaşlıq haqqında 

müqavilədə dövlət tərəfdaşının mənfəətinin azaldılması hesabına xüsusi 
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tərəfdaşın mənfəətinin artırılmasının qarşısını almaq barədə xüsusi maddə 

nəzərdə tutlmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛНАРА АХМЕДОВА 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ДЕЛОВОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ    СФЕРЕ 

Современная рыночная модель экономической арены Азербайджанской Республи-

ки основана на процессе активного привлечения инноваций в различные сферы 

экономической деятельности. С этой точки зрения укрепление конкурентоспособности 

нашей страны на внутреннем и внешнем рынках, положение нашей страны на рынках 

высокотехнологичной продукции является одним из важных вопросов для обеспечения 

диверсифицированного устойчивого экономического роста и добавленной стоимости 

республики., практическое применение теорий научно-технического развития, означает 

повышение качества и дальнейшее совершенствование существующей системы. Иннова-

ция – это применение в производстве современных идей и инноваций, возникающих в 

результате образования и научных исследований, в результате которых изменяется как 

сама производственная система, так и показатели качества. 

В статье описывается сущность государственно-частного делового партнерства 

(ГЧП) в инновационной сфере, преимущества и ограничения использования этого 

механизма, проанализировано инновационное развитие академического предприниматель-

ства. Определены возможности применения механизма государственно-частного делового 

партнерства как инструмента стимулирования импортозамещения. 

Ключевые слова: инновации, государственно-частное партнерство, инновацион-

ное развитие, инструмент стимулирования импортозамещения, этап партнерства. 

                                                                                                      

SUMMARY 

GULNARA AHMADOVA 

STAGES OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE BUSINESS PARTNERSHIP IN 

THE FIELD OF INNOVATION 

        The modern market model of the economic arena of the Republic of Azerbaijan is based on 

the process of actively attracting innovations in different spheres of economic activity. From this 

perspective, strengthening the competitiveness of our country in the domestic and foreign 

markets, the position of our country in the markets of high-tech products is one of the important 
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issues in order to ensure the diversified sustainable economic growth and value added of the 

republic , practical application of theories of scientific and technical development, means to 

improve the quality and further improve the existing system. Innovation is the application to 

production of modern ideas and innovations that emerge as a result of education and research, as 

a result of which both the production system itself and the quality indicators change. 

        The article describes the essence of public-private business partnership (PPP) in the field of 

innovation, the advantages and limitations of using this mechanism, the innovative development 

of academic entrepreneurship. was analyzed. Possibilities of applying the public-private business 

partnership mechanism as a tool to stimulate import substitution have been identified. 

        Keywords: Innovation, public-private partnership, innovative development, tool to 

stimulate import substitution, partnership phase. 

 

       

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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BĠZNESĠN TƏġKĠLĠNĠN MÜTƏRƏQQĠ FORMALARI 

 

Biznes mənfəət əldə etmək məqsədilə müĢtəriləri mal və xidmətlərlə təmin etmək 

fəaliyyətidir. Biznesin məqsədi dedikdə müəssisənin kifayət qədər uzun müddət ərzində nail 

olmağa cəhd etdiyi son nəticə baĢa düĢülür. Biznes istehlakçıların tələbatını ödəmək üçün 

yaradılan istehsal sistemidir. 

Məqalədə biznes fəaliyyətinin məqsədindən, onun iqtisadiyyatın inkiĢafına təsirindən, 

müxtəlif müəssisələrin, Ģirkətlərin birləĢərək yaratdığı assosiativ formalardan, bu yaradılan 

birliklərin əhəmiyyətindən, onların həmin müəssisələr üçün nə qazandırdığından bəhs olunur. 

Məqalədə həmçinin biznesin təĢkilinin mütərəqqi formaları olan konsorsium, konsern, strateji 

alyans, transmilli Ģirkətlər, holdinq Ģirkətləri, korporasiyalar və s. mahiyyəti və əhəmiyyəti ön 

plana çəkilmiĢdir. 

Açar sözlər: biznes, birlik, korporasiya, konsern, konsorsium, transmilli Ģirkətlər, holdinq 

Ģirkətləri 

 

Biznes - öz biliyi, bacarığı və kapitalından istifadənin köməyi ilə gəlirin 

alınmasına yönəldilən insan fəaliyyətidir. Biznes fəaliyyətinin əsas məqsədi 

mənfəət əldə etməklə müştəriləri və digərlərini mal və xidmətlərlə təmin 

etməkdir. Biznesin bir çox məqsədi ola bilər. Bunlardan ən əsası yüksək 

keyfiyyətli məhsul istehsalı və xidmətlər göstərilməsi vasitəsilə puldan pul əldə 

etmək məqsədidir. Biznes fəaliyyətində əsas motiv sahibkar üçün mənfəət əldə 

etmək olsa da, dolayı yolla iqtisadiyyatın, bütövlükdə ölkənin inkişafına yardım 

edir. Bu təsiri tanınmış iqtisadçı Adam Smit ―görünməz əl‖ adlandırmışdır. 

Məsələn, ayaqqabı istehsal edən hər hansı bir  şirkətin birbaşa məqsədi ayaqqabı 

satıb mənfəət qazanmaq olsa da, dolayı yolla o, müştəriləri ayaqqabı ilə təmin 

edir, əhalini işlə təmin edir, ölkə iqtisadiyyatını gücləndirir və s. Bu misaldan da 

aydın görünür ki, əslində biznes fəaliyyətinin ölkənin həyatında rolu çox 

böyükdür (2). Çox zaman bir sıra müəssisələr və şirkətlər birləşərək assosiativ 

formalar, yəni birliklər yaradırlar. Bu birliklər korporasiya, konsern, konsorsium, 

strateji alyans, holdinq şirkətləri, transmilli şirkətlər və s. formasında ola bilər. 

Bu assosiativ formaları geniş şəkildə izah edək. 

Konsorsium – elmi, maliyyə, istehsal və innovasiya imkanlarını genişlən-

dirmək və riskləri azaltmaq məqsədilə investisiya tutumlu çox böyük layihələrin 

həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan şirkətlərin müvəqqəti birliyidir. Adətən 

belə birliklər, layihə başa çatdıqdan sonra öz fəaliyyətlərini dayandırırlar. 

Konsorsium - səylərin, elmi-texniki, istehsal və xidmət vasitələrinin və qarşıya 

qoyulan məsələləri müştərək yerinə yetirməyə qadir olan maliyyə şirkətlərinin 

birləşməsini tələb edən təcili və baha qiymətli sifariş və layihələrin yüksək 

keyfiyyətlə icrası üçün yaradılır. 

Konsorsium çox zaman yataqların müştərək işlənməsi üçün yaradılır, 

məsələn 1994-cü il sentyabrın 20-də bağlanmış ―Əsrin Müqaviləsini‖ yerinə 

yetirmək üçün ilk konsorsium təşkil edilmişdir. Konsorsiumlar bir neçə banklar, 

mailto:nesrin.lyv06@gmail.com
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istehsal şirkətləri, elmi mərkəzlər, dövlət strukturları tərəfindən təşkil oluna 

bilərlər. Onlar birgə iştirakçıların texniki və kommersiya rəqabətqabiliyyətini 

artırmaq üçün yaradılırlar. İri beynəlxalq investisiya layihələrinin həyata 

keçirilməsində sənayeçilərin və maliyyəçilərin səylərinin birləşdirilməsi müasir 

konsorsiumları fərqləndirən cəhətdir. Konsorsiumun hər bir üzvü öz payına 

düşən işi maliyyələşdirir və məsuliyyətin ona aid hissəsinin yerinə yetirilməsi ilə 

bağlı kommersiya və texniki riskləri öz üzərinə götürür.  

Korporasiya - bir neçə şirkətin ümumi məqsədlərini və ya üstünlüklərini 

mühafizə etmək üçün fəaliyyətlərini birləşdirdiyi səhmdar cəmiyyətidir. Hüquqi 

şəxs kimi korporasiya ona daxil olan bütün müəssisələrin borcları və vergiləri 

üzrə məsuliyyət daşıyır və müstəqil sahibkarlıq fəaliyyəti subyekti qismində 

çıxış edir. Korporasiya - sahibi olan konkret şəxslərdən fərqlənən və ayrılmış 

biznesin hüquqi formasıdır. Dövlət tərəfindən tanınmış bu ―hüquqi şəxslər‖ 

resurslar əldə edə, aktivlərə sahib ola, borc götürə, kredit verə, iddia qaldıra və 

məhkəmədə cavabdeh kimi çıxış edə bilərlər. Eyni zamanda, istənilən başqa tip 

müəssisənin yerinə yetirdiyi bütün funksiyaları yerinə yetirə bilərlər. 

Konsern - müstəqil müəssisələrin kapitalda, maliyyə əlaqələrində, şəxsi 

birliklərdə, sıx istehsal əməkdaşlığında iştirak sistemi vasitəsilə bağlı birləşmə 

formasıdır. Konsernin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

- konsern istehsal xarakterli birlikdir;  

- konsernə daxil olan şirkətlər müstəqil hüquqi şəxs olaraq qalırlar, faktiki 

olaraq vahid təsərrüfat rəhbərinə tabedirlər;  

- konsernin baş şirkəti, bir qayda olaraq, holdinq şirkəti şəklində (əsasən 

qarışıq holdinq kimi) və ya üstünlük təşkil edən və asılı (assosiativ) cəmiy-

yətlərin qarşılıqlı əlaqəsi əsasında təşkil olunur; 

- konsernin fəaliyyəti əsasən istehsala yönəlir, ana (baş) şirkət kimi çox 

zaman qız (törəmə) müəssisələrin səhmlərinin nəzarət paketinə sahib olan şirkət 

çıxış edir;  

- verilən forma çərçivəsində onu təşkil edən şirkətlərin fəaliyyətinə tam 

nəzarət edilir. 

Strateji alyans – müəyyən kommersiya və sinergiya effekti əldə etmək 

üçün bir-birini tamamlayan strateji resursların birləşməsi məqsədilə iki və daha 

çox şirkətlər arasında kooperasiya haqqında razılaşmadır. Nəhəng şirkətlər 

arasında strateji alyansların yaranması motivi kimi istehsal güclərindən birgə 

istifadə, risklərin aşağı salınması, texniki baxımdan mürəkkəb olan məmulatların 

birgə işlənməsi və istehsalın, texnologiyaların, texniki biliklərin və ―nou-hau‖-

nun ötürulməsi, birgə tədqiqatların aparılması və s. çıxış edir. 

Holdinq şirkətləri - iki və daha çox şirkət və ya müəssisənin, gəlir əldə 

etmək məqsədi ilə birləşməsidir. Holdinqlərə bağlı şirkət və müəssisələr bir 

mərkəzdən idarə olunur, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir. Holdinqlər əksər 

halda bir qrup sahibkar və yaxud bir ailə tərəfindən idarə olunur. Adətən, 

holdinq şirkətləri ana şirkətlərdən fərqli olaraq, özləri istehsal prosesi ilə deyil, 

maliyyə menecmenti və marketinq kimi sahələrlə məşğul olurlar (1).  

Azərbaycanda da holdinq şirkətləri fəaliyyət göstərirlər. Bunlara ―Gilan 

Holdinq‖, ―Cahan Holdinq‖, ―Paşa Holdinq‖, ―Synergy Group‖, ―Azərsun 

Holdinq‖ və s. misal olaraq göstərə bilərik.  

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirk%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99ssis%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Sahibkar
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stehsalat
https://az.wikipedia.org/wiki/Maliyy%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Menecment
https://az.wikipedia.org/wiki/Marketinq
https://www.fed.az/az/biznes/azerbaycan-holdinqlerini-taniyaq-cahan-holdinq-68914
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Transmilli şirkətlər - əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkədən başqa, digər 

ölkələrdə də biznes əməliyyatları həyata keçirən strukturdur. XX əsrin ikinci 

yarısından başlayaraq dünya iqtisadiyyatının inkişafında müstəsna rol 

oynayırlar. Son illər transmilli şirkətlərin sürətlə inkişafı beynəlxalq rəqabətin 

kəskinləşməsinə və əmək bölgüsünün dərinləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Məlum 

olduğu kimi TMŞ sənaye, ticarət, nəqliyyat, bank və s. sahələri əhatə edən 

birliklərdir, onların fəaliyyəti ölkə sərhədlərindən kənara çıxaraq özləri üçün 

istehsalda, mal alqı-satqısında, xidmət göstərilməsində əlverişli şərait yaradırlar. 

TMŞ o şirkətlər hesab edilir ki, onların illik dövriyyəsi 100 mln. dolları keçir, ən 

azı 6 ölkədə filialları var, satış həcmi, ölkə sərhədlərindən kənarda reallaşdırılan 

məhsulların həcmi, aktivlərin içində xarici aktivlərin payı çoxdur. Əsasən 3 növ 

TMŞ fərqləndirilir; transmilli, çoxmilli və qlobal şirkət. 

Transmilli şirkətlər baş şirkəti bir ölkənin kapitalına məxsus olan, filialları 

isə bütün dünya üzrə səpələnən şirkətlərə deyilir. Onlar kapitalına görə milli, 

fəaliyyətlərinə görə isə beynəlmiləldirlər. 

Çoxmilli şirkətlər dedikdə baş şirkəti iki və ya daha çox ölkənin kapitalına 

məxsus olan, filialları isə müxtəlif ölkələrdə yerləşən şirkətlər başa düşülür. Bu 

şirkətlər həm kapitallarına, həm də fəaliyyət sferalarına görə beynəlmiləldirlər.  

Qlobal şirkətlər öz aktivliyini bütün dünya səviyyəsində tətbiq edir. Bütün 

dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən belə şirkətlər praktikada mövcud deyil (3). 
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РЕЗЮМЕ 

НАСРИН АЛИЕВА 

ПЕРЕДОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Бизнес – это деятельность по предоставлению клиентам товаров и услуг с целью 

получения прибыли. Цель бизнеса – это конечный результат, которого предприятие давно 

пытается достичь. Бизнес – это производственная система, созданная для удовлетворения 

потребностей потребителей. 

В статье рассматриваются цель предпринимательской деятельности, ее влияние на 

развитие экономики, ассоциативные формы, создаваемые различными предприятиями и 

компаниями, значение этих ассоциаций и то, что они приносят этим предприятиям. В 

статье также рассматриваются консорциумы, концерны, стратегические альянсы, 

транснациональные компании, холдинги, корпорации и др., являющиеся прогрессивными 

формами организации бизнеса суть и важность которого подчеркнуты. 

Ключевые слова: бизнес, союз, корпорация, концерн, консорциум, 

транснациональные компании, холдинги. 

 

SUMMARY 

NASRIN ALIYEVA 

ADVANCED FORMS OF BUSINESS ORGANIZATION 

Business is the activity of providing customers with goods and services in order to make a 

profit. The purpose of the business is the end result that the enterprise has been trying to achieve 

for a long time. Business is a production system created to meet the needs of consumers. 

http://www.strateq.az/


 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

The article discusses the purpose of business activity, its impact on the development of 

the economy, the associative forms created by various enterprises and companies, the importance 

of these associations, and what they bring to those enterprises. The article also discusses 

consortiums, concerns, strategic alliances, transnational companies, holding companies, 

corporations, etc., which are progressive forms of business organization the essence and 

importance of which is emphasized. 

Keywords: business, union, corporation, concern, consortium, transnational companies, 

holding companies. 

 
 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN ĠQTĠSADĠ RAYONUNDA DAYANIQLI ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFIN TƏMĠN 

OLUNMASI ÜÇÜN YOXSULLUĞA SON QOYULMASI ÜZRƏ HƏDƏFLƏR 

 

Yoxsulluq tərifi və ölçülməsi baxımından nisbi anlayıĢdır və xüsusilə ənənəvi kənd 

təsərrüfatı cəmiyyətlərinin yaĢadığı dəyiĢikliklər nəticəsində sosial problem olaraq davam edir. 

Yoxsulluqla mübarizə həm inkiĢaf etmiĢ, həm də inkiĢaf etməkdə olan iqtisadiyyatların ən mühüm 

məsələlərindən biridir. Ġnsan inkiĢafının ən əsas məqsədi qlobal yoxsulluğun azaldılması kimi 

görünür. Dayanıqlı ĠnkiĢaf Məqsədlərində sadalanan məqsədlərin hər biri bir-biri ilə əlaqəlidir. 

Məqalədə davamlı inkiĢaf məqsədləri yoxsulluqla mübarizədə diqqət çəkən amillər kimi müəyyən 

edilmiĢ və həll təklifləri bu məqsədlərə nail olmaq kimi qiymətləndirilmiĢdir. Məqalədə həmçinin 

yoxsulluqla bağlı həll təklifləri müzakirə olunmuĢdur. Davamlı inkiĢaf məqsədləri yoxsulluğa son 

qoymaq və bütün forma və ölçülərdə yoxsulluğun kökünü kəsmək üçün cəsarətli öhdəlik kimi 

müəyyən edilir. Bu məqsədlər bir-biri ilə bağlıdır və onlar ümumi gündəm kimi yoxsulluğun əsas 

səbəblərini dərindən araĢdırır. Bu məqsədlərin əsas strateji planı demokratik idarəetmə, 

yoxsulluğun azaldılması, sülhün yaradılması, iqlim dəyiĢikliyi, fəlakət riski və iqtisadi 

bərabərsizliyi əhatə edəcək əsas sahələr üzərində cəmlənərək məsələnin həlli yönündə mühüm 

addımlar atılmasına istiqamətlənir. 

Açar sözlər: Dayanıqlı inkiĢaf, yoxsulluq, iĢsizlik, məĢğulluq, yaĢayıĢ standartı, gəlir, 

dövlət xərcləri, köklü islahatlar.  

 

Yoxsulluq anlayışı sosial ədalət hissini azaldan, ictimai harmoniyanı po-

zan, resurslardan səmərəli istifadəni məhdudlaşdıran, iqtisadi potensialın adekvat 

qiymətləndirilməməsinə səbəb olan iqtisadi və sosial problemdir. Vahid tərifin 

verilməsinin çətinliyi və dünya iqtisadiyyatında həyata keçirilən siyasətlərin 

müxtəlifliyi yoxsulluğa bir neçə təriflərin verilməsinə səbəb olsa da, əsasən 

yoxsulluq öz mahiyyətini gəlirlə bağlı olan problemlərlərlə konseptuallaşdırıb. 

Ümumiyyətlə, yoxsulluğun ən əsas formalası əsasında hərəkət etsək ―mütləq 

yoxsulluq‖ və ―nisbi yoxsulluq‖ anlayışlarına rast gələ bilərik.  

Mütləq yoxsulluq dedikdə - ilk öncə yaşayış standartlarının təmin olunma-

sı üçün ən zəruri hesab olunan vəsaitlərin çatışmazlığı başa düşülür. Yəni, həm 

keyfiyyət, həm də kəmiyyət etibarilə lazımi qədər qida, əşya və zəruri 

xidmətlərlə təmin olunmaq üçün maddi vəsaiti olmayan şəxslər ―mütləq yoxsul‖ 

şəxslər olaraq qəbul edilməkdədir.  

Nisbi yoxsulluq - ümumi əhalinin rifah səviyyəsi ilə cəmiyyətdə yaşayan 

fərdlərin rifah səviyyəsi arasındakı əlaqəni, müqayisəni və mütənasibliyi özündə 

əks etdirən yoxsulluğun bir növüdür. Nisbi yoxsulluq anlayışı yoxsulluq 

həddinin üstündə yaşamasına baxmayaraq, cəmiyyətin orta həyat səviyyəsini 

təmin edə bilməyənlərin vəziyyətini üzə çıxarmaq üçün işlənib hazırlanmış 

konsepsiyadır. 

Mütləq və nisbi yoxsulluqlarla yanaşı iqtisadi ədəbiyyatlarda yoxsulluğun 

bir neçə forması da mövcuddur.  

Subyektiv yoxsulluq: Bu, fərdlərin yoxsulluğun obyektiv ölçüləri deyil, 

özlərini yoxsul kimi görüb-görməmələrinin tərifidir. 

mailto:turalmemmedov521@gmail.com
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İnsani yoxsulluq: Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı 

(UNDP) tərəfindən irəli sürülən tərifdir. 1990-cı ildən bəri hər il BMTİP 

tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində kompozit indeks dərc edilir. Bu 

indeksin 3 komponenti; isə aşağıdakılardır: 

1. Uzun və sağlam ömür (orta ömür müddəti ilə ölçülür); 

2. Təhsil almaq (böyüklərin savadlılıq səviyyəsi və ümumi ibtidai-orta 

təhsil səviyyəsi ilə ölçülür); 

3. Layiqli həyat səviyyəsinə sahib olmaq (alış pariteti ilə adambaşına 

düşən ümumi daxili məhsulla ölçülür).  

Bu yoxsulluq anlayışlarından başqa, yoxsulluğu yerlərə görə ayıran 

yoxsulluğun tərifləri də var.  Bunlar: 

Kənd yoxsulluğu: Kənd yerlərinə xas istehsal və bölgü münasibətləri 

çərçivəsində ortaya çıxan bir yoxsulluq növüdür. Buna görə də kənd yoxsullu-

ğunda əkinçilik və heyvandarlıq kimi dolanışıqla bağlı problemlər ön plana çıxır 

və ―kənd yoxsulluğunun əsas mənbəyi torpaqsız və ixtisassız işçilərdir‖. Bu 

halda kənd yoxsulluğu ―kənd təsərrüfatı əməyinin, xüsusən də kiçik əmtəə 

istehsalı strukturunda özünü təkrar istehsal edə bilməməsi şərtləri və meylləri‖ 

kimi müəyyən edilir. Bu məqamda kənd təsərrüfatı istehsalı üçün torpağın 

olmaması və ucuz işçi qüvvəsi müqabilində işləmək nəticəsində yoxsulluq 

yaranır. 

Şəhər yoxsulluğu: Yoxsulluğun bu növü kənd yoxsulluğundan fərqli 

səbəblərə əsaslanaraq daha mürəkkəb quruluşa malikdir. Şəhər yoxsulluğunun 

yaranması tarixən Sənaye İnqilabının baş verməsi və müvafiq olaraq iqtisadi 

sistemdə baş verən dəyişikliklər və inkişaflarla bağlıdır. Şəhər yoxsulluğu təkcə 

aşağı gəliri və şəhər xidmətlərindən lazımi istifadəni əhatə etmir bura həmçinin, 

təhsil, səhiyyə və təhlükəsizlik kimi xidmətlərdən daha az istifadə, gecəqondu-

larda yaşamaq kimi problemlərlə üzləşmək daxildir. Digər tərəfdən, şəhər 

yoxsulluğu iqtisadi və sosioloji yanaşmalar, şəhərin müəyyən bölgəsində müəy-

yən resursların olmaması, şəhərin nisbi balanssızlığı, nizamsızlığı və funksional-

lığının pisləşməsi, habelə sosial səmərəlilik, səriştəlilik baxımından qeyri-adek-

vatlıq deməkdir. 

Yoxsulluq cəmiyyətdən, coğrafiyadan, iqtisadi və siyasi vəziyyətdən və bir 

sıra digər səbəblərdən baş verə bilər ki, yoxsulluğun əsas səbəbləri bunlardır: 

Ekoloji səbəblər: Yoxsulluğun ən bariz əlamətləri arasında təbii fəlakətlər, 

səhralaşma və quraqlıq kimi ətraf mühit amilləri ola bilər. Həmçinin, insanların 

məhv olması nəticəsində həddindən artıq otlaq və meşələrin məhv edilməsi kimi 

təbii dağıntılar da yoxsulluğa səbəb ola bilər. Bundan əlavə, coğrafi xüsusiy-

yətlər də yoxsulluğa səbəb ola bilər. Məsələn; Yoxsulluğu enerji istehsalı və ya 

kənd təsərrüfatı üçün əlverişli olmayan bölgədə görmək olar. Bəzən kənd 

təsərrüfatının əlverişli olduğu ərazilərdə istifadə edilən düzgün olmayan 

gübrələmə, həddindən artıq su israfı bölgədə aclıq və yoxsulluq yarada bilər. 

Çünki suyun və qidanın çatmadığı bölgələrdə yoxsulluq qaçılmazdır. 

İqtisadi səbəblər: İşsizlik yoxsulluğun ən bariz iqtisadi səbəblərindən 

biridir. Həmçinin uyğun olmayan şərait səbəbilə istifadə olunan keyfiyyətsiz 

yanacaqlar, çirkli suvarma mənbələrindən istifadə, ekoloji qida tullantıları da 

yoxsulluğa gətirib çıxara bilir.  
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Siyasi səbəblər: Siyasi siyasətlər böyük yoxsulluğa səbəb ola bilər. 

Xüsusilə, yanlış siyasətlər, kənd təsərrüfatına və meşə salınmasına göstərilən 

aşağı dəstək, yanlış həyata keçirilən sənaye siyasətinin səbəb olduğu çirklənmə 

də yoxsulluğu daha da artırır. Bütün bunlarla yanaşaı təhsilə verilən dəstəyin 

olmaması da kasıb nəslin yetişməsinə səbəb olur. 

Sosial səbəblər: Məlumdur ki, əhalinin həddindən artıq artımı olan ölkələr-

də yoxsulluq mühüm problemdir. Xüsusən də nəzarət edilməyən demoqrafik 

vəziyyət, həddindən artıq əhali artımına və planlaşdırılmamış urbanizasiyaya 

səbəb ola bilər. BMT-nin 2015-ci ilin sentyabr ayında keçirilən tarixi sammitin-

də dünya liderləri tərəfindən qəbul edilmiş ―2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf 

sahəsində Gündəlik‖də əks olunan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM-lər) 1 

yanvar 2016-cı il tarixdə rəsmi şəkildə qüvvəyə minib. Hər kəsi əhatə edən və 

universal xarakter daşıyan bu yeni Məqsədlər fonunda, qarşıdakı on beş il 

ərzində ölkələr ―heç kimi kənarda qoymamaq‖ prinsipini rəhbər tutaraq, yoxsul-

luğun bütün formalarına son qoymaq, bərabərsizliklərə qarşı tədbirlər görmək və 

iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq məqsədilə bütün səylərini səfərbər 

edəcəklər. (DİM, 2018: s.2) 

DİM-lər təsdiq edir ki, yoxsulluğun aradan qaldırılması iqtisadi artımın 

təmin edilməsinə yönələn strategiyalarla əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir. 

Onlar təhsil, sosial müdafiə və məşğulluq imkanları da daxil olmaqla geniş 

spektrli sosial ehtiyacları və bununla yanaşı, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və 

ətraf mühitin mühafizəsini ön plana çəkir. DİM-lərin icrası hüquqi baxımdan 

icbari xarakter daşımasa da, Hökumətlərdən bu 17 məqsədi qəbul etmək və 

onlara nail olmaq üçün milli çərçivələr yaratmaq gözlənilir. Ölkələrin əsas 

öhdəliyi DİM-lərin icrasında əldə olunan irəliləyişi izləmək və təhlil etməkdir. 

Bunun üçün keyfiyyətli və əlçatan məlumatların vaxtında toplanması tələb 

olunur. DİM-lərin icrasının regional səviyyədə izlənməsi və təhliliisə milli 

səviyyədə aparılan təhlillərə əsaslanacaq və qlobal səviyyədə izləmə və təhlil 

işində istifadə olunacaq. (DİM, 2018: s.3) 

Davamlı inkişaf məqsədləri bütövlükdə dünyanı aydın, ölçülə bilən və 

başa düşülən yollarla istiqamətləndirmək üçün müəyyən edilmişdir ki, bu da 

bəşəriyyətin qarşısında duran mühüm, lakin çətin vəzifələrdən biridir. ―2030-cu 

ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik‖də tam məşğulluq və hamı üçün 

layiqli iş, sosial birlik, bərabərsizliyin azaldılması, məhsuldarlığın artırılması və 

müsbət mühitlə dəstəklənən davamlı, əhatəli,  dayanıqlı və ədalətli iqtisadi artım 

üçün uzaqgörən siyasətlərə çağırışlar öz əksini tapmışdır. Bu kontekstdə 

―yoxsulluğa son qoyulması‖ əsas məqsəd kimi müəyyən edilmişdir. Məlum olub 

ki, dünyanın üzləşdiyi ən böyük problem hər yerdə yoxsulluğun bütün 

formalarına son qoymaqdır və bu problemin aradan qaldırılması davamlı inkişaf 

üçün zəruri şərtdir. 

Bu gün yoxsulluğa qarşı mübarizə - yoxsulluğun aradan qaldırılmasına, 

yoxsulluğun qarşısının alınmasına və azaldılmasına yönəlmiş səylər və təşəbbüs-

lərdir. Yoxsulluğa qarşı mübarizədə imkan bərabərliyinin yaradılması, gəlirlərin 

ədalətli bölgüsünün təmin edilməsi, yoxsulluğun nəsillər arasında ötürülməsinin 

qarşısının alınması və insan kapitalının inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır. 
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Yoxsulluğa qarşı mübarizə bir sıra ölkələrdə dövlət siyasəti kimi qəbul 

edilsə də, bəzi ölkələrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının ixtiyarına verilib. Bretton 

Woods və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yoxsulluğa qarşı mübarizədə aparıcı rol 

oynayır. Yoxsulluqla mübarizə üsulları birbaşa və dolayı yolla iki başlıq altında 

qiymətləndirilir. 

Yoxsulluqla mübarizəyə dolayı yanaşmada yoxsulluğun azaldılmasına 

təsir edəcək ən əsas amil iqtisadi artım olaraq görülür. Bu yanaşmada 

sənayeləşmənin inkişafı və infrastruktur investisiyaları nəticəsində iqtisadi artım 

və inkişaf yoxsulluqla mübarizə vasitəsidir. Amma baş verən artım yoxsulların 

xeyrinə olmalıdır. Bu artıma iş yerləri yaradan, yoxsulların gəlirlərini artıran və 

bərabərsizlikləri azaldan siyasətlər vasitəsilə nail olmaq olar. Dolayı yanaşma 

artım yönümlü yanaşmadır və sürətli artım yolu ilə yoxsulların həyat səviyyəsini 

və gəlirlərini artırmaq məqsədi daşıyır. Dolayı siyasətlər birbaşa yoxsullara 

yönəlmir, iqtisadiyyatı və həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır və insan yoxsulluğu 

parametrlərini müsbətə çevirir. 

Yoxsulluqla mübarizədə birbaşa yanaşma dövlətin həyata keçirdiyi 

proqramlar və siyasətlər vasitəsilə yoxsullara göstərilən yardımdır. Bu yardımlar 

yoxsulların sağlamlıq, təhsil, mənzil və qidalanma kimi əsas ehtiyacları üçün 

həyat səviyyəsini yüksəltmək məqsədi daşıyır. Birbaşa yanaşmadakı bu 

siyasətlər dolayı yanaşmanın çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq və onun 

effektivliyini artırmaq məqsədi daşıdığından, o, dəstəkləyici element kimi 

mühüm rol oynayır. Yoxsulluqla mübarizəyə birbaşa yanaşmada üç üsul var: 

dövlət xərcləri, köklü islahatlar və yoxsulluqla mübarizə proqramları. 

Dövlət xərcləri - səhiyyə, sosial təminat və təhsil kimi sahələrdən ibarətdir. 

Dövlət xərcləri hesabına yoxsulluğun azaldılması üçün səylər göstərilir.  

Köklü islahat metodunda - resursların yenidən bölüşdürülməsi yolu ilə 

bərabərsizliyin aradan qaldırılması və yoxsulluğun azaldılması hədəflənir.  

Yoxsulluqla mübarizə proqramları metodunda - yoxsulların əmək bazarına 

çıxış imkanlarının artırılması və bu bazarlarda yoxsulların vəziyyətinin yaxşılaş-

dırılması nəzərdə tutulur. (Prof. Dr. Burcu, (2021) s.27-35) 

Keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan Azərbaycanda ulu 

öndərin uğurla həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasət bütün sahələr üzrə inkişafı 

təmin etməklə yanaşı, yoxsulluğun azaldılması üçün də ciddi zəmin hazırlamış, 

yoxsulluq səviyyəsinin minimum həddə endirilməsi istiqamətində ardıcıl 

tədbirlər görülmüşdür.  

Bu gün Naxçıvan iqtisadi rayonunda yoxsulluğun azaldılması istiqamətin-

də bir sıra məqsədyönlü addımlar atılmışdır ki, bu da dayanıqlı iqtisadi inkişaf 

məqsədlərini özündə ehtiva etməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 

həyata keçirilən davamlı iqtisadi islahatlar iqtisadiyyatın dinamik inkişafına, 

makroiqtisadi göstəricilərin artımına, əhalinin rifah halının əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Аli Məclisi 

Sədrinin 2019-cu il 29 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―Naxçıvan Mux-

tar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proq-

ramı‖nın icrası bu sahədə görülən işlərin davamlılığını təmin etmiş, muxtar res-

publikanın iqtisadi cəhətdən daha da qüdrətlənməsinə yeni imkanlar yaratmışdır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-cı il 28 yanvar 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı‖ isə 

muxtar respublikada məşğulluq siyasətinin əsaslarını müəyyən etməklə, bu 

istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsində, 

müasir iqtisadi reallıqlar nəzərə alınmaqla əmək ehtiyatlarının əmək bazarına 

uyğunlaşdırılmasında və işaxtaranların, o cümlədən sosial müdafiəyə xüsusi 

ehtiyacı olan şəxslərin məşğulluğunun artırılmasında mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Dövlət proqramının icrası ilə bağlı muxtar respublikanın əmək 

bazarında tələb və təklifin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə mütəmadi təhlillər 

aparılır, müxtəlif peşə istiqaməti üzrə kadrlara olan tələbatı müəyyənləşdirmək 

məqsədilə müəssisələrdə sorğular keçirilir. Bununla yanaşı, kompleks məşğulluq 

tədbirləri, o cümlədən əmək yarmarkaları, əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə 

hazırlığı kursları təşkil olunur. 

Muxtar respublikada son 10 ildə sahibkarlıq fəaliyyəti genişlənmiş, yeni 

istehsal müəssisələri fəaliyyətə başlamış, sənaye sahəsində 3,3, kənd 

təsərrüfatında 2,2, əsas kapitala yönəldilən investisiyalarda 2,1, informasiya və 

rabitə sektorunda 1,5 dəfə artım olmuşdur. Bu dövrdə 36 min 746 yeni iş yeri 

açılmış, ortaaylıq əməkhaqqı 2,7 dəfə artmışdır. (Şərq qapısı, (2021), s.1) 

Muxtar respublikada 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 2 milyard 355 

milyon 837 min 900 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu 

da 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə 

düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

2,4 faiz artaraq 5097 manata çatmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olaraq dəstəklənməsi, yeni istehsal müəssisələ-

rinin yaradılması nəticəsində muxtar respublikada 384 növdə məhsul istehsal 

olunur ki, bunun da 127 növü ərzaq, 257 növü isə qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 

Hazırda əhalinin 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350 növdə məhsula 

olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir. 2021-ci ilin yanvar-

sentyabr aylarında muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış 

ortaaylıq əməkhaqqı 545,3 manata çatdırılmışdır ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 3,3 faiz çoxdur. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən heyvandarlıq, arıçılıq, bağçılıq, limonçu-

luq təsərrüfatlarının, unlu-qənnadı məmulatların, süd məhsullarının istehsalı, 

meyvə-tərəvəzin konservləşdirilməsi, yabanı bitkilərin konservləşdirilməsi, mey-

vələrin qurudulması, kompost istehsalı sahəsinin yaradılması məqsədilə 72 ailə 

təsərrüfatına 1 milyon 76 min 700 manat dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib. (Sta-

tistika.nmr.az (2021) 

İqtisadiyyatın əsas inkişaf göstəricisi sayılan ümumi daxili məhsul istehsalı 

2020-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə 2,4 faiz artaraq 3 milyard manatdan çox 

olmuşdur. Onun hər bir nəfərə düşən həcmi 6525 manat təşkil etmişdir ki, bu da 

2020-ci ildəki göstəricidən 3,4 faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsulun 59 faizdən 

çoxu istehsalın payına düşmüşdür. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olaraq dəstəklənməsi və əlverişli biznes 

mühitinin yaradılması muxtar respublikanın istehsal potensialını və məşğulluq 

səviyyəsini yüksəltmişdir. Cari ildə sahibkarlara 31 milyon manata yaxın kredit 
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verilmişdir. Göstərilən maliyyə dəstəyi nəticəsində 120 yeni istehsal və xidmət 

sahəsi fəaliyyətə başlamış, il ərzində 52 hüquqi və 2389 fiziki şəxs dövlət 

qeydiyyatına alınmışdır. 

Özəl sektorun inkişafında və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırıl-

masında sənaye mühüm yer tutur. Muxtar respublika iqtisadiyyatında aparıcı 

sahələrdən biri kimi sənayenin inkişafına və infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına 

xüsusi diqqət yetirilmiş, Duzdağda yeni şaxta istifadəyə verilmiş, müasir istehsal 

müəssisəsinin qurulması davam etdirilmişdir. Görülən işlərin nəticəsidir ki, 

2021-ci ildə istehsal olunan sənaye məhsulunun həcmi artaraq 1 milyard 69 

milyon manatdan çox olmuşdur ki, bunun da 92 faizi qeyri-dövlət sektorunun 

payına düşmüşdür. 

Kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmədən nə ərzaq təhlükəsizliyindən, nə də 

iqtisadi inkişafdan danışmaq mümkündür. Çünki aqrar sektor bir tərəfdən sənaye 

müəssisələrini xammalla təmin edir, digər tərəfdən isə özünüməşğulluğu təşviq 

edir, yerli istehsalın həcmi artır, daxili bazar qorunur. 2021-ci ilin məhsulu üçün 

muxtar respublikada 64 min hektardan artıq sahədə əkin aparılmışdır. Əkilmiş 

sahələrin 32 min 721 hektarını taxıl təşkil etmiş, zəmilərdən 103 min tondan 

artıq məhsul yığılmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ТУРАЛ МАММАДЗАДЕ 

ЦЕЛИ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ БЕДНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В НАХЧЫВАНСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 

Бедность является относительной концепцией с точки зрения ее определения и 

измерения и продолжает оставаться социальной проблемой, особенно в результате 

изменений, которые переживают традиционные сельскохозяйственные общества. Борьба с 

бедностью является одной из важнейших задач как развитых, так и развивающихся 

экономик. Наиболее важной целью человеческого развития, по-видимому, является 

сокращение глобальной бедности. Каждая из перечисленных целей в целях устойчивого 

развития взаимосвязана. В статье цели в области устойчивого развития были определены 

как факторы, влияющие на борьбу с бедностью, а предложения по решению 

рассматривались как достижение этих целей. В статье также обсуждались предложения по 

решению проблемы бедности. Цели в области устойчивого развития определяются как 

смелое обязательство положить конец бедности и искоренить бедность во всех ее формах 

и размерах. Эти цели взаимосвязаны, и они глубоко исследуют основные причины 

бедности как общую повестку дня. Основной стратегический план этих целей направлен 

на то, чтобы предпринять важные шаги для решения этой проблемы, сосредоточившись на 

ключевых областях, которые будут включать демократическое управление, сокращение 

https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/2122Guz/sosyalhizmetegiris/9/index.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/32676-2021-10-16-20-09-40.html
http://statistika.nmr.az/macroeconomy/index.php
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бедности, установление мира, изменение климата, риск бедствий и экономическое 

неравенство. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, бедность, безработица, занятость, уровень 

жизни, доход, государственные расходы, радикальные реформы. 

 

SUMMARY 

TURAL MAMMADZADEH 

POVERTY ELIMINATION GOALS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF NAKHCHIVAN ECONOMIC REGION 

Poverty is a relative concept in terms of its definition and measurement, and it continues 

as a social problem, especially as a result of the changes experienced by traditional agricultural 

societies. Fighting poverty is one of the most important issues of both developed and developing 

economies. The most fundamental goal of human development is seen as the reduction of global 

poverty. Each of the objectives listed in the Sustainable Development Goals are interrelated. In 

the study, sustainable development goals were defined as the factors addressed in the fight 

against poverty and solution proposals were evaluated as the achievement of these goals. In the 

sub-headings, solution proposals related to poverty are discussed. Sustainable development goals 

are defined as a bold commitment to end poverty and to eradicate poverty in all its forms and 

dimensions. These goals are interconnected, and they go down to the root causes of poverty as an 

overarching agenda. The strategic plan of objectives concentrates on key areas that will include 

democratic governance, poverty reduction, peace building, climate change, disaster risk and 

economic inequality. 

Key words: Sustainable development, poverty, unemployment, employment, living  

standards, income, public spending, radical reforms. 

 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠ VƏ ĠNNOVATĠV ĠNKĠġAF: 

QARġILIQLI ƏLAQƏ VƏ ASILILIQ 

 

XÜLASƏ 

Tədqiqatın məqsədi – cari iqtisadi və sosial Ģəraitdə ölkəmizdə formalaĢan sahibkarlıq 

mühitinin, sahibkarlıq hissinin yenilikçilik ruhunda təkamülünün formalaĢdırılması, “sahibkarlıq 

fəaliyyəti – innovasiya” birləĢməsinin ümumilikdə iqtisadi sistemə, o cümlədən fərdi sahibkarlıq 

fəaliyyətinə təsirinin müəyyənləĢdirilməsi.  

Tədqiqatın metodologiyası – müĢahidə, qruplaĢdırma, müqayisəli təhlil metodlarından 

istifadə olunması.  

Tədqiqatın nəticələri – ölkənin iqtisadi sistemində formalaĢan və öz iĢtirakı ilə iqtisadi 

mühiti zənginləĢdirən sahibkarlıq fəaliyyətinin istehsal prosesinə təsirinin müəyyən edilməsi, 

istehsal prosesinin daha mütərəqqi üsul və komponentlərlə təĢkili və idarə olunması yollarının 

göstərilməsi, yeni məhsul növləri və xidmətlərin mənimsənilməsinin öyrənilməsi  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – müstəqilliyin əldə olunmasından sonra respublikamızda 

həyata keçirilən istehsal və vasitəçilik xarakterli sahibkarlıq fəaliyyətinin təcrübədə istifadəsinin 

əsaslandırılması.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onların 

innovatif inkiĢafda bəlli sistem və formalarla təzahürünün müəyyən edilməsi, innovasiya 

proseslərinin mərhələ və tələblər əsasında sahibkarlıq proseslərində tətbiqinin özünəməxsus 

qaydada öyrənilməsi. 

Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, sahibkarlıq növləri, innovasiya, innovativ inkiĢaf, 

sahibkarlıq fəaliyyətində yenilikçilik və təkmilləĢdirmə   

 

GĠRĠġ 

Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı onun sistemli və kompleks təkamül 

proseslərinin məcmusu kimi ifadə edilməkdədir. Bu prosesdə mühüm 

məqamlardan birini sahibkarlıq fəaliyyəti təşkil etməkdədir. Sahibkarlıq özünə 

―sahibkar‖ komponentindən başlayaraq realllıqlara çevrilən müxtəlif işlərin 

məcmusu kimi təcəssüm olunan fəaliyyətin təməli kimi çıxış etməkdədir.  

―Sahibkar‖ termini öz ətrafında kifayət qədər geniş və ―çəkili‖ müxtəlifliyi 

ilə fərqlənən fəaliyyətləri birləşdirməkdədir. Bu sırada çoxsaylı əlamətlərin 

mövcudluğu sahibkar anlayışına geniş məzmun verməkdədir. ―Üfuqi‖ və 

―şaquli‖ şəkildə icra olunan təsnifləşdirmə eyni zamanda mürəkkəb fəaliyyətdən 

də xəbər verməkdədır.  

Bəs sahibkar kimdir? Nə kimi xarakter və xassələrlə seçilməkdədir? Hansı 

vəzifələrə sahibdir və öhdəlikləri icra etməkdədir? İfadə etdiyimiz suallar, 

aydındır ki, məqalə üzrə qoyulan tələblərin ancaq bir hissəsini əhatə etməkdədir. 

Belə ki, icrası nəzərdə tutulan işlər sahibkarlıq fəaliyyətinin sadə (ənənəvi) yolla 

deyil, ona innovasiya elementlərini əlavə etməklə həyata keçirilən üslubda öyrə-

nilməsini məqsədəuyğun hesab edir. Deyilənlər əsas götürülməklə hazırlanılması 

nəzərdə tutulan məqalə ―sahibkarlıq fəaliyəti – innovasiyaların işlərə daxil 

edilməsi‖ tandemi əsasında işlənilməli və yekunlaşdırılmalı, araşdırma ilə bağlı 

məqbul hesab edilən nəticələr əks etdirilməlidir. 
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Ilk növbədə sahibkar haqqında ümumi, xarakterizə edici məlumat vermək 

yerinə düşərdi. Böyük İqtisadi Eksiklopediyada verilən izahatda qeyd olunur: 

―Sahibkar – qanunla nəzərə tutulmuş hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olan müəs-

sisənin, şirkətin təşkil üçün vəsaitlər axtararn və bununla da, sahibkarlıq riskini 

öz üzərinə götürən şəxsdir. Sahibkarın əsas məqsədi – mənfəət götürməkdən 

ibarətdir.‖ (1; 346)  

Sahibkar qurduğu bizneslə cəmiyyətin tarazlayıcısı rolunda çıxış etməkdə-

dir. Bu əsasda sahibkarda ilk növbədə həm iqtisadi, həm də sosial məsuliyyatin 

yaranması mümkün olur. Müvafiq təsir - əks təsir uyğunlaşdırılması ―qarşılıqlı 

əlaqə‖ və ―qarşılıqlı asılılıq‖ bazasında daha aydın şəkildə təzahür etməkdədir. 

Belə ki, sahibkar bir tərəfdən qarşısına qoyduğu məqsədlər əsasında öznün is-

tehsal (xidmət) fəaliyyəti ilə cəmiyyətin ―təhizatçısına‖ çevrilir, bununla da 

nəticə olaraq bəlli maliyyə-pul vəsaitlərini (kapitalı) cəmləmiş olur. Digər 

tərəfdən, hər bir sahibkar mövcud olduğu cəmiyyətinə qarşı sosial məsuliyyət 

daşımaqdadır. Belə ki, ―sahibkar – fərdlər toplusu‖ qarşılaşmasında tərəflərinin 

mənafelərinin qorunması, ―iştirakçıların‖ maraqlarının istehlak ehtiyacları 

daxilində gözlənilməsi sosial məsuliyyətin formalaşmasının mühüm şərtlərindən 

biri kimi çıxış etməkdədir.  

Sahibkarliq fəaliyyətinin məzmunu və qruplaĢdirma əlamətləri 

Sahibkar – məhsul istehsalı, əqli fəaliyyət, vasitəçilik və digər işgüzar 

istiqamətlərdə özünün kəmiyyət-keyfiyyət xarakteristikalarını ifadə edən şəxsdir. 

Sahibkarların fəaliyyətləri sırasına nəzər yetirdikdə xüsusi yeri əmtəə istehsalını 

əhatə edən ―blok‖ təşkil edir. Öz növbəsində aşağıdakı altsistemlərdən ibarət 

olan müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti istər nəzəri, istərsə də təcrübi aspektlərdə  

ənənəvi və innovasiya sahibkarlıq fəaliyyətlərinin məcmusunu kimi təşəkkül 

tapmaqdadır. 

Lakin fərdi istiqamətlərlə yanaşı ―hibrid‖ nəticənin əldə olunması halı da 

mümkündür bu da Ģəxsi innovasiya ilə ənənəvi sahibkarlıq fəaliyyəti adını 

daşımaqdadır. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin digər mühüm növünü – vasitəçilik xarakterli 

sahibkarlıq fəaliyyəti təşkil edir. Bu sırada müxtəlif qruplar fərqlənməkdədir.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin araşdırılmasına təsir edən amillərdən digər 

elementə diqqət yetirmək zəruridir. İstənilən fəaliyyətdə olan subyekt kimi 

sahibkarlıq spesifik funksiyalarla fərqlənməkdədir.  

Bu sırada ilk yeri təĢkilati funksiya tutmaqdadır. Bu finksiyanın tərkib 

elementləri sırasında: 

1. istehsalın (fəaliyyətin) təşkilinin yeni forma və metodlarının 

mənimsənilməsi; 

2. müasir əmək haqqı formalarının tətbiqi; 

3. əmək ödənişinin müasir formalarının onun ənənəvi formaları ilə 

səmərəli əlaqələndirilməsi və s. 

Ġnnovasiya (yenilikçilik) fuksiyası – sahibkarlıq fəaliyyətində novatorluq 

hissinin mövcudluğu və inkişafına yönələn xarakter və xassələrin məcmusudur. 

Bu sırada xüsusi diqqət yetirilməlidir:  

1. məhsula çevrilən yeni ideyaların külliyatına; 

2. həyata keçirilən təcrübə-konstruktor işlərinə; 
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3. yaradılmış yeni növ-çeşid məhsullarına; 

4. göstərilmiş yeni xidmətlərə və s.  

Təsərrüfat funksiyası – sahibkarlıq funksiyaları sırasında xüsusi yeri 

olanlardandır. Onun daha geniş nəzərdən keçirilməsi üçün müxtəlif növ resurslar 

məcmusundan daha səmərəli istifadə olunması əməliyyatlarını diqqətdən 

yayındırmamaq zəruridir ki, bunun da sxematik olaraq aşağıdakı kimi ifadə 

etmək mümkündür. (sxem 1)                                

Sxem 1. 

 

 

 

 

 

 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, sahibkarlıqda xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilən 

funksiyalardan birini də sosial funksiyadır. Bu funksiyanın əsas mahiyyəti – 

tələblərinə uyğun olaraq istehsalın təşkilidir. Qeyd olunan fikir ilk növbədə cəmi 

məhsul istehsalı fəaliyyətində əsas istehlakçı obyektin fərdiləşdirilməməsidir, 

onun ümumilikdə cəmiyyətin tələblərinin qəbul edilməsidir. Bu isə, istər fərdi 

istehlakın, istərsə də istehsal istehlakının araşdırılmasında ilk növbədə ―insan‖ 

amilinin ehtiyaclarının sistemləşdirilməsidir.  

Sahibkarlıq funksiyaları sırasında sıraca adətən öndə gəlməsədə, məzmunca 

spesifik əhəmiyyət kəsb edən Ģəxsi funksiyadır. Bu funksiya özündə yaradıcı 

fərdlərin ətrafında formalaşan çoxsaylı keyfiyyət – kəmiyyət cəhətlərini əks 

etdirməkdədir ki, bu sırada ilk yeri qarşıya qoyduğu məqsədin sahibkar 

tərəfindən tələblərə uyğun reallaşdırması və bundan özünün məmnun hiss etməsi 

təşkil edir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətində fuksiyalarının icrası bir sıra əhəmiyyətli 

məqamlara da diqqəti yetirməyi zəruriləşdirir. Bu sırada əsas təsnifatlardan biri 

diqqətdən kənarda qalmamalıdır:  

 hazır məhsulun tərkibində yeni növ xammalın və ya yarımfabrikatların 

istifadə edilməsi – bəllidir ki, bir çox məhsul növləri müxtəlif quruluşa və 

tərkib elementlərinə malikdir. Onların təcrübədə fərqli materiallardan 

hazırlanması və vahid quruluşda özünəməxsus şəkillərdə təmsil olunması 

da istisna deyil. Belə olduqda müvafiq araşdırmaların təşkil olunması, 

məhsul və növlər üzrə ―zəif bəndlərin‖ müəyyənləşdiilməsi, onlların 

istehsal prosesində əvəzlənməsi, daha mütərəqqi parçaların tətbiqinə 

müraciət olunması yaxud digər ananloji yollara müraciət olunması 

məqsədəmüvafiqdir ; 

 istifadəçilərin tanımadığı (bəzi hallarda qəbul etməyə hazır olmadıqları) 

maddi nemətlərdə və ya xidmətlərdə yeni keyfiyyət ifadələrinin yaradılması 

– bu əlamət ilk növbədə ərzaq təyinatlı məhsullara (xüsusilə də uşaq 

yeməkləri və onlarla bağlı ləvazimatlar) aidiyyatı ilə seçilməkdədir. Digər 

tərəfdən, daha az nisbətlərdə oxşar vəziyyət uzun və qısa istismar müddətli 

mənzil əşyalarında da nümayış olunmaqdadır; 

Sahibkarlığın təsərrüfat funksiyasında istifadə olunan resursların mühüm növləri  

əmək 

resursları 

maliyyə 

resursları 

informasiya 

resursları 

intellektual 

resurslar 

maddi 

resurslar 
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 Ġqtisadi sistemin sahələri üzrə mütərəqqi (lakin daha tətbiq olunmamıĢ) 

texnologiyaların tətbiqinə müraciət olunması – istənilən məhsul istehsalı 

(xidmətlərin göstərilməsi, işlərin görülməsi) bəlli texnologiyalar əsasında 

həyata keçirilməkdədir. Texnoloji təməlllər ilk növbədə subyektin malik 

olduğu texnika parkı ilə və işçilərin əmək vərdişlərini yüksək səviyyədə 

mənimsəməsi ilə müəyyən olunur. Deyilənlərlə yanaşı istehsal olunan 

məhsulda istifadə edilən yeni xammal və ya yarımfabrikatlar öz 

növbəsində kəmiyyət və keyfiyyət xassələri əsasında dəyişikliklərə uğraya 

bilər, yenilənmə, tərkib elementləri üzrə fərqli konfiqurasiyaların 

yaradılması və s. əlaqəli istiqamətlərdə  işlər icra oluna bilər; 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinin yaxĢılaĢdırılması, onun nəticələrinin 

yüksəldilməsi yolunda istehsalın və əməyin mütərəqqi formalarından 

istifadə olunması – müvafiq fəaliyyət çoxsaylı amillərlə əlaqəlidir ki, onlar 

da istehsal imkanlarından başlayaraq dəb, zövq, istehlakçı ehtiyacları, sahə 

xüsusiyyətləri və digər fərqli mənşəli amilləri ehtiva etməkdədir; 

 Məhsul və xidmətlərin reallaĢdırılmasında bazar monitorinqlərinin həyata 

keçirilməsi – bu fəaliyyət müxtəlif işlərin məcmusu kimi təzahür etmək-

dədir ki, onların sırasında yeni bazarların (və ya ixtisaslaşdırılmış mü-

badilə məkanlarının) aşkarlanması və xonların imkanlarından istifadə o-

lunması, həmçinin keçmiş dövrlərdə xidmətlərindən istifadə olunan bazar-

ların imkanlarından daha geniş və əhatəli şəkildə istifadə olunması və s.  

Ġnnovasiya anlayiĢi, onun xüsusiyyətləri və tərkibi   

İstehsalın irəli aparılmasında, onun mütərəqqiyə doğru hərəkətlənməsində, 

istehlakçıya təklif olunan növ-çeşid tərkibinin artırılması və genişlən-

dirilməsində mühüm rol oynayan innovasiyalar öz növbəsində fərqli təyinatlı 

araşdırma, öyrənilmə və tətbiq işlərinin məcmusu kimi çıxış etməkdədir.Onun 

xarakterizə edilməsində aşağıdakı xüsusi məqamlara diqqət yetirmək lazımdır: 

1. texnika və texnologiyanın yeni növlərini təmin edəcək prosesdir;    

2. elmi-texniki və intellektual potensialın səfərbər edilməsi prosesidir; 

3. müxtəlif iqtisadi fərqlənmələrin formlaşmasına şərait yaradan sistem;  

4. ixtira və kəşf fəaliyyətlərinin məcmusu kimi çıxış etməkdədir və s. 

Bu termin iqtisadi mühitə ilk dəfə olaraq tanınmış amerikan alimi Yozef 

Şumpeterin 1912-ci ildə işlədiyi ―İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi‖ adlı əsəri 

vasitəsilə tanıdılmışdır.İnnovasiya prosesləri çoxsaylı amillərin təsiri ilə müşayət 

olunur. deyilənləri əyani sürətdə görmək üçün sxem 2-yə baxaq.    

Sxem 2. 

 

  

 

 

 

 

 

İnnovasiya anlayışının xarakterizə olunmasında innovasiya siyasəti mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, müvafiq siyasət əhatə etdiyi miqyasdan asılı 

olaraq: 

Ġnnovasiya  

proseslərinə təsir edən  

amil qrupları  

Amil qrupları: 

1. Iqtisadi-idarəetmə 

2. Texniki - texnoloji; 
3. Siyasi; 

4. Normativ - hüquqi; 

5. Sosial - psixoloji 
6. Təşkilati - idarəetmə; 

7. Mədəni və s.  
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a) ölkə səviyyəsində müxtəlif Dövlət Proqramları şəklində  

b) xüsusi yaradıcı (elmi-tədqiqat) proqramlar formasında müxtəlif elmi –

təşkilatı qurumlar və sınaq-araşdırma təsərrüfat subyektləri 

səviyyəsində;   

c) təsərrüfat subyektləri səviyyəsində hər hansı məhsulun (və ya məhsul 

növlərinin) istehsalı üzrə və s. 

Əlaqəli ədəbiyyatlarda innovasiya əməliyyatları və onlarla bağlı həyata 

keçirilən yenilikçilik siyasətinə fərqli ―bucaqlardan yanaşılmaqdadır.  Lakin, 

yuxarıdakı təsnifata əsaslanaraq innovasiya siyasətinə izahat verdikdə 

aşağıdakıların qeyd olunması zəruridir: ―Ġnnovasiya siyasəti – dövlətin 

fəaliyyətinin elə istiqamətidir ki, o:  

1. elmi-texniki siyasətin formalaşması; 

2. dövlətin, milli kapitalın və elmi birliyin mənafeyi naminə elmi, texnoloji 

və təşkilati-idarəçilik yeniliklərinin yaradılması; 

3. həmin yeniliklərin istehsalatda mənimsənilməsi və bazara tətbiq 

edilməsi formasının seçilməsi;  

4. həmin siyasətin icrası üzrə tədbirlərin sistemləşdirilməsi və 

kompleksləşdirilməsi məsələlərini özündə birləşdirməkdədir‖ (2; 13) 

Hər bir ―innovasiya‖ adlanan fəaliyyətin məzmununda onun ―texniki – 

iqtisadi – maliyyə layihələndiilməsi‖ ifadə olunmaqdadır. İlk növbədə 

konsepsiya şəklində açıqlanan innovasiya konsepsiyası görülməli olan 

yenilikçilik işinin proqnozlaşdıran konturlarından xəbər verir. Bu minvalla or-

taya həmin layihənin işlənib hazırlanması qaydaları çıxır ki, onları da aşağıda 

sistermləşdirilən ardıcıllıqla göstərmək olar. 

Əgər nəzərə alsaq ki, insanın məqsədyönlü fəaliyyətinə əmək deyilir, o 

zaman innovasiya üzrə icra olunan ilk iş - onun məqsədinin müəyyən 

edilməsidir. Məhs bu əsas layihə konsepsiyasının hazırlanmasının təkan nöqtəsi 

hesab olunmaqdadır.  

Layihənin məqsədlərinə və obyektinə (onun vahidinə və ya vahidlərinə) 

aydınlıq gətirilməsi sonrakı fazalar üzrə icraatı sistemləşdirir. Bu sırada zəruri 

təyinat üzrə planlaşdırma və proqnozlaşdırma fəaliyyətlərinin biri-digərini 

tamamlayan tərzdə hazırlanması və həyata keçirilməsi bir tərəfdən mövcud 

təməl nöqtələrini, digər tərəfdən isə sonrakı yenilənmə və təkmilləşdirmə 

bazasının zəruri yollarını formalaşdırmağa şərait yaradır. Belə ki, mövcud təməl 

layihəsi onun üzərində görüləcək yenilikçilik işlərini mərhələlər şəklində, ardıcıl 

qaydada həyata keçirməyə imkan yaratmalıdır. 

İnnovasiya konsepsiyası da öz növbəsində kifayət qədər mühüm fəaliyyət 

elementlərini özündə birləşdirməkdədir. Belə ki, yenilikçi ideyanın ortaya 

çıxarılması, məqsədlərin və icra olunacaq vəzifələrin müəyyən edilməsi, 

layihənin hazırlanması, sistemləşdirilməsi, yeniləşdirilmiş əmtəə olaraq hansı 

istehlak tələblərini qarşılaması mərhələlər üzrə mühüm innovasiya 

fəaliyyətlərinin əsasını təşkil etməkdədir.  

Deyilənlərlə yanaşı innovasiya layihəsi üzrə digər mütəxəssis qruplarının da 

fikir və düşüncələrinin alınması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, texniki 

heyətin və marketoloqların layihənin müxtəlif yonləri ilə bağlı fikirlərini 

bildirməsi, əlaqəli hesablamalar həyata keçirməsi müvafiq layihənin daha çox 
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ehtiyacı qarşılacağına şərait yaratmalıdır. Deyilənlərlə yanaşı innovasiya 

layihəsinin quruluş, risklilik, son variantın (və ya variantların) seçilməsi 

əlamətləri baxımından əsaslandırılması da vacibdir.         

İnnovasiya məhsuluna gəldikdə isə, iqtisadi ədəbiyyatlarda onun adətən iki 

əsas növü fərqləndirilir: 

1. yeni yaradılmış (yeni tətbiq edilmiş) məhsul və  

2. mövcud olan analoqun əsasında təkmilləşdiilmiş məhsul.           

Tədqiqatda başqa şərtlərlə yanaşı xüsusi diqqət ayrılacaq istiamətlərdən 

birini də innovasiya prosesinin mərhələ ardıcıllığı təşkil etməkdədir. O, müvafiq 

prosesin ümumiləşdirilmiş modelinə əsaslanır və nümunəvi formada məzmun 

etibarı ilə sxem 3-də ifadə olunan ―iştirakçıları‖ əhatə etməkdədir. 

Sxem 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məqalədə ifadə edilən fikir və düşüncələin ardıcıllığı innovativ inkişafın 

sahibkarlıq fəaliyyətində oynadığı rolu əhmiyyətini bir daha sərgiləmiş olur. 

Onun adında ifadə etdiyimiz ―təsir - əks təsir‖ hərəkətlənmələri isə bir tərəfdən 

cəmiyyətin ehtiyacları, digər tərəfdən isə ―tələb-təklif‖ tarazlığının qorunması 

baxımından icra olunan nümunəvi işləri əsaslandırmaqdadır.    
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РЕЗЮМЕ 

САМИР АГАЕВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 

Цель исследования – формирование предпринимательской среды, 

предпринимательских чувств в духе усовершенствования новаторства в нынешних 

экономических и социальных условиях, определение влияния сообщности 

«предпринимательская деятельность - инновация» как на экономическую систему вообще, 

так и на индивидуальную предпринимательскую деятельность в частности.  

Методология исследования – использование методов наблюдения, группирования, 

сопоставительного анализа.  

Результаты исследования – определение влияния на производственные процессы 

предпринимательской деятельности, которая формируется в экономической системе 

страны и своим участием обогащает экономическую среду, показ путей организации и 

управления производстенных процессов более усовершенствованными путями и 

компонентами, изучение усвоения новых видов продукции и услуг.  

Практическое значение исследования – обоснование использования на практике 

предпринимательской деятельности как производственного, так и посреднического 

характера после обретения республикой независимости.   

Оригинальность и научная новизна исследования – определение реалий 

системного и формового характера в регулировании предпринимательской деятельности и 

их инновативного развития, специфичное изучение их постадийного и потребностного 

применения инновационных процессов в предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, виды предпринимательства, 

инновация, инновационное развитие, новаторство и регулирование в 

предпринимательской деятельности   

 

SUMMARY 

SAMIR AGAYEV 

ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY AND INNOVATIVE DEVELOPMENT: 

MUTUAL COMMUNICATION AND DEPENDENCE 

The purpose of the research – formation of the entrepreneurial environment formed in the 

current economic and social conditions in our country, the evolution of the entrepreneurial spirit 

of innovation, determination of the impact of the "entrepreneurial activity - innovation" 

combination on the economic system as a whole, including individual entrepreneurship. 

Research methodology – use of observation, grouping, comparative analysis methods.  

Research results – determining the influence of entrepreneurial activity on the production 

process, which is formed in the economic system of the country and enriches the economic 

environment with its own participation, providing ways to organize and manage the production 

process with more progressive methods and components, studying the assimilation of new types 

of products and services. 

Practical significance of the research – substantiation of practical use of production and 

intermediary entrepreneurial activity carried out in our republic after gaining independence. 

Originality and scientific novelty of the research – regulation of entrepreneurial activity 

and determination of their manifestation in innovative development with certain systems and 

forms, study of application of innovation processes in entrepreneurial processes on the basis of 

stages and requirements. 

Keywords: entrepreneurial activity, types of entrepreneurship, innovation, innovative 

development, innovation and improvement in entrepreneurial activity.   

 
 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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TĠKĠNTĠ FƏALĠYYƏTĠ ÜZRƏ MAKROĠQTĠSADĠ GÖSTƏRĠCĠLƏRĠN ƏMƏK 

BAZARINA TƏSĠRĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Son dövrdə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru daxilində, əsasən də tikinti sektorundavacib 

irəliləyiĢ müĢahidə edilmiĢdir.Respublikada yaranan tikinti, həmçinin həll olunmasında mühüm 

olan tikinti məhsullarına qiymətin əmələ gəlməsi problemi də aktuallaĢmıĢdır. Aparılan 

tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, son zamanda daĢınmaz əmlak həqiqi aktiv 

olaraq respublika əhalisi üçün aktual olmuĢ və bazaar daxilində olan hadisələr ona xas 

cəhətlərlə, beynəlxalq və ölkədaxili dəyiĢikliklə əlaqədardır. ġübhəsiz ki, daĢınmaz əmlak 

bazarında həyata keçirilmiĢ əqdlərin sayı, orta qiymətlər və qiymətlər indeksində olan uyğun 

dəyiĢiklik respublika vətəndaĢlarının sosial rifah və kommersiya sahələrinə çoxalan tələb və 

bazaar daxilində təklifin sabit qalmasının nəticəsidir. 

Açar sözlər: tikinti, iqtisadiyyta, məĢğulluq 

 

Daşınmaz əmlаk bazarında olan tədricən yaranan dəyişiklikdən sonra onun 

fəaliyyətində artım və tənəzzül dövrü müşahidə olunur. Şübhəsiz ki, mənzil 

bazarlarında aktivlik dövrü ümumilikdə iqtisadi inkişafın gedişində formalaşır. 

Beynəlxalq praktikada görünən odur ki, biznesin canlanmasının aşağı 

səviyyələrində məşğulluq yetəri qədər azalır. Həqiqətdir ki, XX əsrin sonuna 

yaxın hər bir keçmiş postsovet dövlətlərində olduğu kimi, ölkəmizin 

iqtisаdiyyаtı daxilində da yaranmış tənəzzül proseslərii, vətəndaşların azalmış 

məşğulluq göstəriciləri və s. bu kimi ünsürlər dövlətimizin mənzil bаzаrlarınа dа 

mühüm təsirini göstərmişdir.  

Respublika vətəndaşlarının alıcılıq qabilyyəti azaldığı və məşğulluğun 

səviyyəsinin aşağı düşdüyü zamanda yaşayış sahəsinə yaranan qiymətin pаytахt 

Bаkı şəhərində və ərazilərdə aşağı düşməsi müşahidə olunmuşdur. Həmçinin, 

əgər o zamanda Bаkı şəhərində mənzilin bir kv.metrinin qiyməti 150-200 dollar 

idisə, ərazidə bu göstəricilər 5-6 dəfə az olmuşdur. Ötən əsrin sonu və XXI əsrin 

əvvəlində ölkənin yürütdüyü məqsədli siyasətinin nəticəsində mаliyyə sahəsi və 

əsasən də büdcə məsrəfləri ölkənin ciddi nəzarətində olmuş və biznes sahəsində 

tаm sərbəstliyin təmin olunması, хüsusi lisеnziyаlı sаhələri bir xeyli aşağı 

düşmüşdür. Qeyd olunanlara baxmayaraq, mаliyyə bаzаrlarının risklə çevrəsi 

genişləndikcə iş аdаmı və bаnklаr uzunmüddətli lаyihələrə görə vəsait sərf 

etməyə can atmırdılar. 

Respublikanın isə bu zamanda iqtisadi aktivliyi hansısa yolla çoxaltmaq 

istəyi ona kredit faizini azaltmağa, çoxlu iş yeri və istehsal sektorları 

formalaşdıranlar üçün vergi yükünü aşağı salmağa şərait yaratdı. 

Ümumilikdə qəbul olunmuş qаydаlara əsasən, iş yeri və gəlirində özlərinə 

inanan işgüzar vətəndaşlar inamla pullarını xərcləyirlər. Bu cür şərait tədricən 

geniş vətəndaş sayını əhatələyir və onlar daha özünə inanaraq vəsaitlərini 

uzunmüddətli istifadə olunan avtomobillərə, evlərə, mebellərə və s. bu kimi 

əmlaklara istiqamətləndirirlər. Bunu yeni əsrin əvvəlində dаşınmаz əmlаk 
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bаzаrlarındа gedən hər bir proses bir dаhа sübut edir. Göstərilən dövrdə krеdit 

fаizi az оlduğu üçün respublika vətəndaşlarının bir çoxunun kredit götürərək 

əmlak alaraq risk etməsinin birinci səbəbi оlmuşdur. Bundan sonra qeyd olunan 

zamanda MDB dövlətlərindəki kimi, ölkəmizin iqtisadiyyatında da ümumi 

aktivlik başladı. Mənzil bazarlarında qiymətin bir anlıq çoxalması da elə həmin 

vaxta təsadüf etmişdir. Bununla da pula olan tələb çoxaldı. Pul kütləsinin hər il 

40%-dən çоx olması bunun bir dаhа əyani sübutudur. Pula tələbatın artması, 

nəticədə bаnk faizlərinin çoxalması ilə nəticələndi. Biznes müəssisələrinin 

yaratdığı təzə planlarla, əmlak satışından sonra dövriyyə vəsaitinin, debitor sayı 

və pul kütləsi pаrаlеl olaraq çoxaldı. 

 Faiz dərəcəsinin çoxalması yeni kreditlər əldə etməyə məcbur edir. Biznes 

müəssisələrini Onların hələ də istehlakçıların bazara çıxardığı əmlakları əldə 

etmək imkanı vardır. Bildiyimiz kimi, qiymət çoxaldıqca, bazarda olan mallar 

təzələnir, vətəndaşlar isə yaşayış rifahını artırmaq məqsədilə onları əldə etmək 

istəyirlər Vətəndaşların məşğulluq dərəcəsi özünün olduqca yüksək səviyyəsinə 

çatır. Peşəkarlıqda isə bunun əksinə azalma müşahidə edilir. İqtisadiyyat 

çiçəklənmə dövrünü yaşasa da, qiymət dərəcəsində stabillik yaranmır, çoxalma 

davam edir. Bu o səbəbdəndir ki, tələb təklifdən hələdə çoxdur. Bütün 

vətəndaşlar əmlaklarını indi əldə etmək istəyir, cünki o, gələcək dövrdə bunun 

üçün daha çox pul sərf edəcəyini bilir. Depozitlərin get-gedə alıcılığını itirdiyini 

investor hiss etdiyi üçün, onlar öz kapitalının bir hissəsini növ aktivə, dəyərli 

əşyalara istiqamətləndirir. Dövlət kasıb ailələrin şəraitinin yaxşılaşması üçün 

sosial sferada digər tədbirlər görməyə çalışır. Vətəndaşlar hər yerdə yaşaya 

bilmədiyi üşün, infrastruktur, iş yerinə yaxınlıq, ekoloji və sosial tələbin icrası 

şəraitinə və başqa məqama can atır. Həmçinin, torpaq sahələri az olduğu üçün, 

onlar yaşayış təminatı üçün yaxşı olan sahədən maksisum faydalanmaq istəyir, 

böyük hündürmərtəbəli binalar inşa edir və qeyri-yaşayış sahəsindən faydalı 

istifadə edir.  

Bilindiyi kimi, daşınmaz əmlak müəyyən bir sahədə cəmlənməyə 

istiqamətlənir, lakin bunu sərhədsiz bilmək düzgün sayılımır. Ona görə ki, 

müəyyən bir ərazidə daşınmaz əmlakların daha çox cəmləşir və sonunda 

vətəndaşla get-gedə oradan uzaqlaşır və bu ərazidə qiymətin staqnasiyası 

yaranır. Bununla da, paytaxtda inşaat prosesləri planaşdırılmış aparılmırsa, 

zaman ötdükcə görülən inşaat sıxlığından sonar qiymətin aşağı düşməsi 

olacaqdır. Əgər paytaxtda miqrasiyanı, alıcılıq qabiliyyətini, kredit imkanlarını, 

məşğulluğu və s. bu kimi bir çox sosial-iqtisadi ünsürlər nəzərə alınsa, bununla 

da açıq bazar vəziyyətində satış üçün təklif olunan daşınmaz əmlaklara real 

tələblərin 1,5-1,8 mln.kv.m həcmində olması nəticəsinə gəlmək olar. 

Araşdırmalardan məlum olur ki, hazırda reallaşdırılan tikinti işinin həcmləri və 

bazara təklif edilən kommersiyalar və yaşayış təyinatlı sektorların həcmi isə real 

tələbdən təqribən 3 dəfə artıqdır. Bazarlara digər yöndən təsir edən ünsürlərin – 

maliyyə bazarlarında görünən sıxıntının, kredit şərtinin çətinləşdirilməsinin, 

dövlətdə görünən yüksək inflyasiya həddlərinin, istehlak malına sürətli qiymət 

artımı və başqa ünsürlərin də nəzərdə tutulması zəruridir. Bazar 

qanunauyğunluğu əhatəsində yaranmış bu ünsür də qiymətin azalmasına xidmət 

göstərir. Qiymətin azalmasına səbəb nə ola bilər? AR DSK məlumatından 
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görünür ki, 2007-2020-ci illərdə ölkəmizdə hər bir maliyyə mənbəyi hesabına 

mənzillərin istifadəyə verilməsi ilbəil çoxalmışdır (Şəkil .1 ) 

ġəkil 1. 2003-2015-cü illərdə Azərbaycanda yaĢayıĢ evlərinin bütün 

maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilməsi 

 
Mənbə:https://www.azstat.org/MESearch/details?lang=az&type=3&id=445

&departament=3 

 

1 saylı diaqramdan göründüyü kimi, 2017 və 2018-cı illərdə 2007-ci illə 

müqayisə olunanda hər bir maliyyə mənbəyi hesabına istifadəyə təqdim edilmiş 

yaşayış evlərinin sahələri uyğun olaraq 1,8 dəfə və 25,2 faiz çoxalmaqla 2403 və 

1677 min kv. metr təşkil etmişdir. Bununla belə görsəndiyi kimi, respublikanın 

mənzil bazarlarında 2013-cü ildən sonra istifadəyə təqdim edilən mənzillərin 

sahələrində azalma görünür. Respublika üzrə istifadəyə təqdim edilmiş 

mənzillərin sahəsi 2017-cü ildəki 2403 min kv. metrdən 2020-cı ildə 30,2 faiz 

azalaraq 1677 min kv. metrə azalmışdır. 

 Statistik məlumatın təhlilində görünür ki, 2010, 2011, 2015 və 2018-2020 

cı illər istisna olmaqla, digər başqa illərdə bütün maliyyə mənbələri hesabına 

istifadəyə verilən yaşayış evlərinin sahəsi müəyyən artım sürəti ilə yüksəlmişdir. 

2007-2020-ci illərdə ən yüksək artım tempinə 2007-ci (66,7%) və 2014-cu ildə 

(36,4%) nail olunmuşdur (Şəkil .2). 

 
Mənbə: 

Qeyd etmək lazımdır, indiki vaxtda ən çox 100-110 kv.m sahəyə malik 

mənzilə tələbatın olması daha çox görsənir. Bu cür mənzildə alıcıların maliyyə 
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və fiziki tələbinə müvafiq olan mənzillər çox vaxt 2-3 otaqdan ibarət olur. 

Təkrar mənzil bazarında təklif portfeli komponentinin dəyişilməsi ilkin mənzil 

bazarından fərqlənərək, bazar indikatoruna təsir edən birinci komponentlərdən-

dir. Ona görə ki, zaman keçdikcə portfeldə keçmiş mənzillərin xüsusi çəkisi 

aşağı düşür, sonar isə təzə mənzillərin payı daha çoxalır. Bu səbəbdən, qiymət 

dəyişənda ―sabit‖ və ―dəyişkən‖ struktur üzrə təcrübələr aparmaq daha çox 

reallığa uyğundur. İndiki vəziyyətdə mənzil bazarı iki əks qüvvənin təsiri ilə 

inkişaf edir. Bu zaman qiymət səviyyəsinin azalması dünya dövlətlərində 

makroiqtisadi neqativ vəziyyətlərin, neft və başqa enerji daşıyıcısına qiymətin 

enməsi ehtimallarının və alıcılıq qabiliyyətinə malik tələb azalmasının nəticəsin-

dədir. Başqa cəhətdən araşdırdıqda, nəzər yetirmək olar ki, mənzilə qiymət 

çoxalmasının təzyiqi pul kütləsi artımının və inflyasiyanın təsiri altında olur. 

Amma fakt göstərirki, hər iki əks qüvvənin təsirində eynilik olsa da, qiymət 

çoxalmasına meyl daha ehtimal ediləndir və bu çoxalma inflyasiya şəraitində 

rast gəlinir. Mənzili hər kəsin almağının təmin olunması sosial inkişafda ən 

vacib çətinliklərdən biri sayılır, çünki, ictimai sazişə əsasən, mənzil insan 

hüquqlarının vacib zərflərinə aiddir ki, bunun da həyata keçirilməsi üzrə 

öhdəliklərini yerli və dövlət hakimiyyəti orqanlarının şəxsində dövlət öz üzərinə 

götürür. Buna görə ölkə ictimai maraq, sosial ədalət və iqtisadi imkan cəhətdən 

əhalinin yaşayış sahəsinə konstitusiya hüquqlarının həyata keçirilməsində 

özünün iştirak prioritetini, forma və vasitəsini müəyyənləşdirir. Mütəxəssis 

araşdırmalarına əsasən, indiki dövrdə yer kürəsinin inkişaf etmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkələrində təqribən 330 milyon ailənin münasib qiymətlərlə 

mənzil almaq problemləri vardır. Dünya praktikasında mənzil məsrəfini aşağı 

salmaq və vətəndaşları standarta uyğun yaşayış sahələri ilə təmin etmək üçün 

əsasən aşağıda göstərilən istiqamətdə baxılır(4): 

- müvafiq dəyərə yaşayış sahəsi tikintisi üçün səmərəli torpaq sahəsi 

müəyyən edib ayırmaq;  

- mühəndis-kommunikasiya üzrə təminat sisteminin və xətlərinin 

çəkilməsi ilə bağlı dövlətin dəstək mexanizmini tətbiq etmək;  

- tikinti proseslərində əlverişliliyi təmin etmək; 

 - maliyyələşmə mexanizmlərivə benefisiarı seçmək.  

Qərb dövlətlərində sosial ev kasıb vətəndaşlara təkcə simvolik ödənişlərə 

əsasən icarəyə verilir. Çünki, Almaniyada onlara özəl sahədə müstəqil mənzil 

icarəsi üçün pul yardımları təqdim edilir. Respublika vətəndaşlarının yarısından 

çoxu mənzil və ya evi icarəyə götürür, Berlin və ya Hamburq kimi iri şəhərlərdə 

icarəçi payı 80%- dən çoxdur. Fransa ailələrin 17%-ə qədərini sosial evdən 

istifadə edənlər təşkil edir. Həmin evi inşa edən özəl şirkətlər vergi güzəştləri 

hüququndan istifadə edirlər, inşa işləri başa çatandan sonra isə həmin mənzili 

təyin olunmuş dövlət qiymətləri üzrə aztəminatlı vətəndaşlar üçün icarəyə 

verilir. Niderland, İsveç, Böyük Britaniya, Danimarka, Fransa və Finlandiya 

üzrə bütövlükdə sosial evlər sektoru ümumi mənzil fondunun 15-35 faizi 

civarındadır. Avropa dövlətlərində sosial mənzil proqramları üçün xeyli vəsait 

ayrılması müşahidə olunur. Nümunə kimi deyə bilərik ki, İtaliya və Yunanıstan 

üzrə – ÜDM-in 0,1-0,5 faizinə bərabər ölçüdə, Finlandiyada, Danimarka və 

Avstriyada ÜDM-in 1,2-1,5 faizinə bərabər ölçüdə vəsait ayrılır. Fransa üzrə 
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mənzillərin mülkiyyətə alınmasına və ya onun pulsuz (güzəştlə) verilməsi üçün 

ÜDM-in 1,9 faizi ölçüsündə vəsait ayrılır(2, s.21-24). 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬВИН АЖДАРЛИ 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНОК ТРУДА 

В последнее время наблюдается значительный прогресс в ненефтяном секторе 

экономики, особенно в строительной сфере. В результате исследования было определено, 

что недвижимость в последнее время стала реальным достоянием для населения 

республики, а события внутри рынка связаны с его особенностями, международными и 

внутренними изменениями. Несомненно, соответствующее изменение количества сделок 

на рынке недвижимости, средних цен и индекса цен является следствием роста спроса 

граждан республики в социально-бытовой и коммерческой сферах и стабильности 

предложения в пределах рынок. 

Ключевые слова: строительство, экономика, занятость. 

 

SUMMARY 

ELVIN AJDARLI 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON 

CONSTRUCTION ACTIVITIES ON THE LABOR MARKET 

Recently, significant progress has been observed within the non-oil sector of the 

economy, especially in the construction sector. As a result of the research, it was determined that 

real estate has recently become a real asset for the population of the republic, and the events 

within the market are related to its peculiarities, international and domestic changes. 

Undoubtedly, the corresponding change in the number of deals made in the real estate market, 

the average prices and the price index is the result of the growing demand of the citizens of the 

republic for social welfare and commercial spheres and the stability of supply within the market. 

Keywords: construction, economy, employment 
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SƏNAYE MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN ĠNNOVATĠV ĠNKĠġAFI 

 

Sənayenin inkiĢafı və dünya ölkələrinin bu sektordakı alt sahələrin diversifikasiyası hər 

zaman iqtisadçılar tərəfindən tədqiq edilmiĢ və əhalinin rifah səviyyəsində sənayenin rolu nəzərə 

alınaraq bu sahənin inkiĢaf etdirilməsi üçün bir sıra fərqli metodlar ortaya atılmıĢdır. Bu tip 

araĢdırmalar və problemlərin həlli istiqamətində atılan addımlar sənayenin innovativ inkiĢafına 

təkan vermiĢdir. Lüğətlərə yeni bir termin olaraq daxil olan innovasiya texnologiyanın inkiĢaf 

etdirilməsi, təhsil, kommunukasiya, səhiyyə kimi bir çox sahənin də bərabərində tərəqqiyə 

aparmıĢdır. 

Məqalədə müasir Ģəraitdə sənaye sahələrinin yeni inqilabi və innovativ inkiĢafı 

araĢdırılmıĢ, bir sıra elm adamlarının bu sahə ilə bağlı yanaĢmaları nəzərə alınaraq təhlil 

edilmiĢ, dövlətlərin və müasir Ģirkətlərin iqtisadiyyatın gələcəkdəki tendensiyasına töhfələri 

müəyyənləĢdirilmiĢ, 4-cü sənaye inqilabının insanların rifah səviyyələrinə təsirləri və 

iqtisadiyyata gətirdiyi innovasiyaların metodoloji prinsipləri qeyd edilmiĢdir. Bundan baĢqa, 

ölkəmizin, o cümlədən, muxtar respublikanın sənaye inqilabına inteqrsiyası və dünya ölkələri 

arasında öz mövqeyini gücləndirməsi istiqamətində atılan bir sıra addımlardan bəhs 

olunmuĢdur. 

Açar sözlər: sənaye inqilabı, ETT, ağıllı fabrik, bulud texnologiyası, süni intellekt, smart 

Ģəhər, robot kordinatoru, gen mühəndisi, karbohidrogen ehtiyatları, texnopark, sənaye parkı, 

aqropark. 

 

GiriĢ 

Bəşər tarixində hər dəfə ətraf mühit haqqında yeni təfəkkürlərin formalaş-

ması və yeni texnologiyaların ixtira olunması sosial və iqtisadi sistemlərdə köklü 

dəyişikliklərə səbəb olmuş, bəzən isə inqilablarla nəticələnmişdir. Bu 

transformasiyaların ən vacibləri və insanların həyatında irimiqyaslı iz qoyanları 

sənaye inqilabları hesab edilməkdədir.Yaxın keçmişdə baş vermiş buxar 

mühərriklərini, elektrik enerjisini, yarımkeçiriciləri və interneti bizlərə vəd edən 

üç böyük sənaye inqilabını artıq arxada qoyaraq yeni bir dövrə qədəm qoyuruq. 

Bu dövrün cəmiyyətin rifahına, ölkələrin iqtisadi-siyasi sistemlərinə və onların 

inkişafına nələri vəd edəcəyi, yaratdığı imkanlardan necə istifadə ediləcəyi və 

hansı mənfi təsirləri özündə ehtiva edəcəyi irimiqyaslı müzakirələrə səbəb 

olmuşdur. Hal-hazırda ölkəmiz də daxil olmaqla dünyanın bir çox inkişaf etmiş 

və sürətlə inkişaf etməkdə olan ölkələri və irimiqyaslı şirkətləri yeni inqilabın 

faydalarından yararlanabilmək üçün bu generasiyaya ayaq uydurmaq və özlərini 

yeni sənaye sisteminə hazırlamaq üçün mühüm tədbirlər görməkdədirlər. 

18-ci əsrin sonlarında ETT-nin inkişafı ilə birlikdə su və buxar gücü ilə 

mexaniki istehsal müəssisələri qurulmağa başlanıldı. Beləliklə, istehsal 

xərclərini azaldan və sürətini artıran 1-ci sənaye inqilabının əsasları qoyuldu. 

Birləşmiş Krallıqda meydana gəlmiş sənaye inqilabı  daha sonralar ardıcıl 

olaraq Qərbi Avropa, Şimali Amerika, Yaponiya və digər ölkələrdə geniş vüsət 

aldı. Elektrikin ixtira olunması bəşəriyyətdə 2-ci sənaye inqilabına keçid üçün 

təkan verdi. Belə ki, elektrik enerjisinə bağlı texnologiyalardan istifadə sənayedə 
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montaj xəttinin köməyi ilə kütləvi istehsalı mümkün etdi. 1960-ci illərin sonu 

1970-ci illərin əvvəllərində elektronik və elmtutumlu sahələrin genişlənməsi ilə 

başlayan 3-cü sənaye inqilabında istehsal prossesi avtomatlaşdırılmağa və 

rəqəmsallaşmağa başlandı. Bu inqilab dövrünü yarımkeçiricilərin inkişaf etməsi, 

fərdi kompüterlərin və internetin istifadəsinin kütləviləşməsi səbəbilə adətən 

―komputer inqilabı‖ və ya ―rəqəmsal inqilab‖ da adlandırırlar (1, s. 34). 

Bugün artıq biz dördüncü sənaye inqilabının başlanğıcındayıq. Bu inqilab, 

XXI əsrlə birlikdə başlamış və hal-hazırda rəqəmsal inqilabla birlikdə sürətlə 

inkişaf etməkdədir. Dünənə qədər əlçatmaz və fantastik hesab edilən sənayenin 

yeni generasiyası üçün qlobal miqyasda hal-hazırda müəyyən ilkin addımlar 

atılmışdır. Şübhəsiz ki, Sənaye 4.0-ın da ən az əvvəlki sənaye inqilabları qədər 

güclü təsirləri ilə yanaşı tarixi baxımdan da çox ciddi əhəmiyyətləri mövcud 

olacaqdır. Belə ki, yeni ağıllı cihazların tətbiqi ilə insanlar təbiət hadisələri 

haqda daha öncədən xəbər tutmaqla itkilərin qarşısını kifayət qədər ala bilərlər 

(2, s.112-113). Fiziki emaldan virtual emala keçid edərək istehsal olunan 

məhsulları istehlakçılar üçün fərdiləşdirə  bilmək və yeni əməliyyat modellərinin 

yaratmaq mümkündür. Bu isə öz növbəsində cəmiyyət  üçün həyatın daha da 

asanlaşdırması və yaşayış şəraitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi deməkdir. 

―Əşyaların interneti‖ kimi də adlandırılan IV sənaye inqilabı sadəcə ağıllı 

və bir-birinə bağlanmış maşın və sistemlər demək deyil. Bu inqilabın əhatə 

dairəsi olduqca genişdir. IV sənaye inqilabını digər inqilablardan köklü şəkildə 

fərqləndirən əsas məqam texnologiyaların bir-birilə sıx birləşməsi, fiziki, 

rəqəmsal və bioloji sahələrdə qarşılıqlı təsirdə olmasıdır. Nano texnologiyaların 

ciddi şəkildə inkişafı ilə insan genetikasını dəqiq təhlil və analiz edərək əvvəllər 

çarəsi tapılmayan xəstəliklərin həlli mümkün olacaq, robot texnologiyası ilə 

mikronluq əməliyyatlar həyata keçirilə biləcəkdir ki bu da öz növbəsində 

insanların orta yaş həddinin kifayət qədər artmasına gətirib çıxardacaqdır (4, s. 

76). 

Sənaye 4.0-ı vaxtında tətbiq edən ölkələr inkişaf edərək daha da güclü 

iqtisadiyyata malik olacaqdırlar. 4-cü sənaye inqilabının gətirdiyi texnoloji 

yeniliklər digər 3 inqilabdakilərdən daha bahadır.  

Sənaye 4.0 ―ağıllı fabrikləri‖ reallığa çevirərək yeni tipli istehsalat 

prossesinə imkan yaradacaqdır. İstehsalda və digər sahələrdə əşyaların, texnoloji 

avadanlıqların internet və kvant komputerlərin tətbiqi ilə bulud texnologiyası 

sistemlərində daha əvvəl mümkün olmayan qədər informasiyanı bir yerdə 

toplayaraq sürətlli şəkildə bir-birinə bağlanması və vahid mərkəzdən istifadə və 

idarə olunması nəzərdə tutulan inqilabın qarşısında duran ən başlıca 

missiyalardan biridir. Bununla yanaşı, 5G texnologiyasının yaranması da 

dördüncü sənaye inqilabı dövründə istifadə olunacaq robotların  süni intellektlə-

rinə, alqoritmalarına çevik və rasional qərar verəbilmələri üçün stimul 

yaradacaqdır (5, s. 87-88). 

Bu inkişafın nəticəsində yaranan ağıllı fabriklərin muxtar respublikada və 

ölkənin digər regionlarındaki istehsal prossesində tətbiq olunması nəticəsində 

internet təməlli sistemlərin bir birinə inteqrasiyasına nail olunacaqdır ki, bu da 

minimum vəsaitlə yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik dəqiq ölçüərdə keyfiyyətli 

məhsul istehsalına stimul yaradacaqdır. 
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Yeni inqilabın nəticəsində özü idarə olunan avtomobillərin və dronların 

geniş vüsət alması nəticəsində artıq insanların rifah səviyyəsi daha da 

yaxşılaşacaq, nəqliyyat vasitələri kompaktlaşaraq bulud texnologiyalarının 

bazasında naviqasiya sistemlərinin tətbiqi ilə tıxac yaratmadan qısa vaxt ərzində 

rahat şəkildə fəaliyyət göstərəcəkdir (3, s.27).  

Nano texnologiyaların tətbiqi istehsalatda və iqtisadiyyatın digər 

sahələrində insan faktorunun rolunu azaldaraq minimum işçi ilə eyni həcmdə 

istehsal prossesini həyata keçirilməsinə şərait yaradacaqdır. Bunun müqabilində 

isə, elm və istehsalat daha da harmonikləşərək elmi texniki tərəqqidə yeni cığır 

açacaqdır.  Yeni yaranacaq peşələrin hamısını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq 

mümkün deyil. Ancaq, texnologiyanın inkişaf istiqamətlərini nəzərə alaraq yaxın 

gələcəkdə sənaye yazılım proqramistləri, texnologiya sistemləri və əşyaların 

interneti mütəxəssisləri, sənaye data analizi mütəxəssisləri, təmiz və smart şəhər 

planlayıcılar, robot kordinatorları, proqramistləri və təmirçiləri, istehsal 

texnologiyaları mütəxəssisləri, gen mühəndisləri, kosmik mühəndis və 

bələdçiləri  kimi ixtisasların kütləviləşəcəyini misal göstərmək mümkündür.  

Sözsüz ki, yeni inqilabın tətbiqi üçün ilk öncə lazımi infrastukturun olması 

və bu sahəyə ciddi şəkildə investisiya qoyuluşu şərtdir. Bu məqsədlə, ölkəmizdə 

yeni sənaye transformasiyasına qoşulmaq və 4-cü sənaye inqilabı dövründə 

Azərbaycanı lider ölkələrdən birinə çevrilmək məqsədilə bir sıra hədəflər 

müəyyənləşdirmişdir (7). 

Sənaye inqilabında ölkəmizin mövqeyini möhkəmləndirmək və bu sahədə 

dünya üzrə qabaqcıl ölkələrin yanında yer almasını təmin etmək məqsədilə 

həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən biri ARİN tabeliyindəki IV SİTKM 

yaradılması haqqındaki fərmanıdır (11). Bu mərkəzin yaradılmasındakı əsas 

məqsəd yeni sənaye inqilabı ilə ölkəni paralel şəkildə inkişaf etdirmək, dünya 

praktikasında yeni inqilabın fayda və üstünlüklərini daha optimal şəkildə təhlil 

edərək Azərbaycanın bu sahədə atacağı addımları daha rasional və çevik hala 

gətirməkdən ibarətdir. 

Yeni sənaye inqilabına inteqrasiya başlıca hədəfi karbohidrogen 

ehtiyatlarından asılılığı azaltmaq, innovasiyalar və yeni texnologiyalar əsasında 

davamlı inkişafa nail olmaqdır. Hazırda ölkəmiz qeyri-neft sektorunun  aparıcı 

rola  malik olduğu yenilikci iqtisadi inkişaf modelinə transformasiya dövrünü 

yaşayır.  

Ölkələrin inkişafının və uğurlarının təməlində texnoloji tərəqqi, təhsil və 

elmin işkişafı, intellektual inkişaf və bunların bir-birinə inteqrasiyası dayanır. 

Belə ki, müvafiq sahələrin inkişafının əsas meyar göstəricilərindən hesab edilən 

texnoparkların, sənaye parklarının və aqroparkların yaradılması yeni istehsal və 

elmtutumlu sahələrin yaradılmasına ciddi şəkildə təkan verməkdədir. Bu 

məqsədlə, Azərbaycanda artıq 1 xüsusi iqtisadi zona, 2 yüksək texnologiyalar 

parkı, 5 sənaye parkı, biri Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmaqla 5 sənaye 

məhəlləsi yaradılmışdır. Bunlarla yanaşı, ölkə miqyasında sənaye müəssisələri-

nin və universitetlərin tərkibində texnoparkların yaradılması da diqqət mərkə-

zindədir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ötən ilin 

sonunda Naxçıvan Dövlət Universitetində Texnologiyalar Parkının yaradılması 

haqqında imzaladığı müvafiq sərəncamısənayenin və elmin paralel inkişaf 
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etdirilməsinin, bilik və texnologiyanın transferinin zəruriliyini nəzərə alaraq elmi 

tədqiqatların və emprik araşdırmaların sənayedə tətbiqi ilə innovasiyayönümlü 

iqtisadiyyata keçidə mühüm təkan verəcəkdir (10).  

Həmçinin, ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikamızda alternativ və bərpa 

edilə bilən energi qaynaqlarından istifadəyə  xüsusi diqqət yetirilməsini 4-cü 

sənaye inqilabına zəmin yaradılması üçün ilkin addımların atılması kimi 

qiymətləndirmək mümkündür. 

Bu inqilabı ölkədə və muxtar respublika ərazisində təsirli şəkildə həyata 

keçirmək üçün ölkə miqyasında internet, rabitə və kommunikasiya xidmətlərinin 

və mobilləşmənin sürətləndirilməsi vacibdir. Bu məqsədlə, AR-da fəaliyyət 

göstərən bir neçə mobil operator artıq  5G texnologiyasının tətbiq olunması 

barədə ilkin işlərə başlamışdır ki, bu operarorlardan birisi də muxtar respubikada 

fəaliyyət göstərməkdədir.  

AR-nın müasir mərhələdə iqtisadi inkişafı sənayedə və milli iqtisadiyyatın 

digər sahələrində yeni texnologiya əsasında mümkündür ki, bu da strategiya 

planlaşdırılmış sənayedə yenilikçi inkişaf proqramının seçilməsindən və bunun 

nəticəsində sənayedə rəqabət yaradacaq məhsulların istehsalı ilə birbaşa 

əlaqəlidir. 

Dünya və ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, səmərəliliyin artmasına nə qədər 

proses və hadisələr təsir etsə də, iqtisadiyyatın və sənayenin təkamül yolu ilə 

inkişafında texnoloji inkişaf xüsusi rol oynayır. Sənayedə texnoloji inkişaf bir 

proses kimi əsas tədqiqatlardan tutmuş yeni texniki-texnologiyaların dünya 

miqyasında mənimsənilməsinə qədər olan dövrü əhatə edir. Dünya ölkələrində 

sosial-iqtisadi inkişafın çox mühüm amili olan texnoloji inkişaf daha çox 

Azərbaycanda və Qərb ədəbiyyatında innovasiya prosesi (yeniləşmə) anlayışı ilə 

bağlıdır. 

Bəzi alimlərin fikrincə, innovasiya cəmiyyətdə, elmdə, texnologiyada, 

iqtisadiyyatda, işgüzar münasibətlərdə və idarəetmədə innovasiyaları, eyni 

zamanda innovasiya ideyasının yarandığı andan onun istehsalçılara satışına 

qədər olan istehsal, mübadilə və istehlak kimi bütün qarmaşıq münasibətləri 

özündə birləşdirən mürəkkəb prosesdir. 

Başqa bir yanaşmada isə, innovasiya yalnız yeni məhsulda özünü göstərir, 

eləcə də yalnız istehlakçının innovasiyaya olan tələbatını ödəmək üçün 

formalaşan məhsul innovasiyaya nail olmaq üçün müxtəlif sosial, iqtisadi və 

texnoloji inkişafları özündə ehtiva edir. 
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РЕЗЮМЕ 

МАРХАМАТ БАЙРАМОВ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Развитие промышленности и диверсификация подотраслей в этом секторе стран 

мира изучались экономистами во все времена, и с учетом роли промышленности в уровне 

благосостояния населения был выдвинут ряд различных методов развития этой сферы. 

Исследования такого рода и шаги, предпринятые для решения проблем, дали толчок 

инновационному развитию отрасли. Инновации, которые вошли в словари как новый 

термин, привели к прогрессу во многих областях, таких как развитие технологий, 

образование, коммуникация, здравоохранение. 

В статье исследовано новое революционное и инновационное развитие отраслей 

промышленности в современных условиях, проанализированы с учетом подходов ряда 

ученых к данной сфере, выявлен вклад государств и современных компаний в будущую 

тенденцию развития экономики, отмечено влияние 4-й промышленной революции на 

уровень благосостояния людей и методологические принципы инноваций, которые она 

приносит в экономику. Кроме того, говорилось о ряде шагов, предпринимаемых нашей 

страной, в том числе автономной республикой, в направлении интеграции промышленной 

революции и укрепления своих позиций среди стран мира. 

Ключевые слова: производственный сектор, новая промышленная революция, 

процесс развития, промышленность, процесс развития 

 

SUMMARY 

MARHAMAT BAYRAMOV 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

The development of industry and the diversification of sub-sectors in this sector of the 

countries of the world have been studied by economists at all times, and taking into account the 

role of industry in the welfare of the population, a number of different methods of development 

of this sphere have been put forward. This kind of research and the steps taken to solve the 

problems gave impetus to the innovative development of the industry. Innovations that have 

entered dictionaries as a new term have led to progress in many areas, such as technology 

development, education, communication, and healthcare. 

The article examines the new revolutionary and innovative development of industries in 

modern conditions, analyzes the approaches of a number of scientists to this area, identifies the 

contribution of states and modern companies to the future trend of economic development, notes 

the impact of the 4th Industrial revolution on the level of human well-being and methodological 

principles of innovation that it brings to the economy. In addition, they talked about a number of 

steps being taken by our country, including the autonomous republic, in the direction of 

integrating the industrial revolution and strengthening its position among the countries of the 

world. 

Keywords: industrial sector, industrial revolution, innovative development, competitive 

economies, industrial revolution 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ġƏKĠ-ZAQATALA RAYONUNUN 

NÜMUNƏSĠNDƏ REGĠONAL ĠDARƏETMƏ SĠSTEMĠNDƏ STRUKTUR 

ĠSLAHATLAR 

 

 Məqalədə Azərbaycan Respublikasının ġəki-Zaqatala regionunun timsalında regional 

idarəetmə sistemində həyata keçirilən islahatlar təhlil olunur. Dövlət idarəetməsində bu 

səviyyədə mövcud olan əsas problemlər və onların müçkün həll yolları göstərilir.  

 Açar sözlər: dövlət tənzimləməsi, bələdiyyələr, desentralizasiya, dövlət idarəetmə 

sisteminin təkmilləĢdirilməsi, regional inkiĢaf.   

 

Regionların inkişafının idarə edilməsi və burada əhalinin ictimai məhsul 

və xidmətlərlə təmin edilməsi üçün yerli idarəetmə strukrurları yaradılır. Bu ida-

rəetmə strukturu ərazi və sahə idarəetməsini optimal əlaqəsini təmin etməli, regi-

onal inkişaf üçün əlverişli şərait yaratmalıdır. Xüsusilə, ölkə səviyyəsində həyata 

keçirilən dövlət siyasətinin yerlərdə reallaşdırılması üçün yaradılan idarəetmə 

strukturu ilə yerli xüsusiyyətləri nəzərə alan özünüidarəetmə strukturlarının 

əlaqələndirilməsinin ərazinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Dövlətin regional (sosial-iqtisadi) siyasəti ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və 

ekoloji inkişafının idarəedilməsi üzrə fəaliyyət sahəsi olub, dövlətlə regionlar və 

regionlar özləri arasında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirir (2, c.425). Bu 

baxımdan, regional siyasətin səmərəlilyi regional idarəetmənin düzgün 

təşkilindən asılıdır. Bununla yanaşı, regionlararası inkişafın tənzimlənməsi yerli 

səviyyədə deyil, əsasən milli səviyyədə həll edilir. Belə ki, regionların inkişafına 

mərkəzləşdirilmiş idarəetmənin təsiri böyük olduğundan regionlar səviyyəsində 

bu tənzimlənmənin səmərəliliyi aşağı olur. Bununla yanaşı, regiondaxili 

inkişafın təmin edilməsində yerli qurumlar əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

Regional idarəetmənin daim təkmilləşdirilməsi yerli inkişafın təmin 

edilməsi üçün ərazinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasının əhəmiyyətinin 

artması ilə bağlıdır. Belə ki, bir çox hallarda mərkəzləşdirilmiş şəkildə verilmiş 

qərarlar fərqli regionların xüsusiyyətini nəzərə almadığından mərkəzləşdirilmiş 

qərarverməyə nisbətən regional idarəetmənin səmərlilyini artırır. Belə ki, 

hakimiyyətin əhaliyə yaxınlığı onun daha yaxşı işləməsinə səbəb olur (4). 

Bununla yanaşı, regional idarəetmənin strukturu maliyyə resursları ilə 

səlahiyyətlərin uyğunluğuna əsaslanmalıdır. Siyasi səlahiyyətin reallaş-

dırılmasına imkan verən maliyyə vəsaitləri ilə təminat maliyyə ekvivalentliyi ad-

lanır. Qeyd etmək lazımdır ki, regionda hər bir struktur bölmə öz səlahiyyətlərini 

bilməli və bu səlahiyyətlərin reallaşdırılması üçün maliyyə mənbələrinə malik 

olmalıdır. Bir çox hallarda səlahiyyət və öhdəliklərin maliyyə resurslarına uyğun 

olmaması idarəetmənin səmərəlilyini azaldır. Digər mühüm məsələ, miqyasdan 

qənaətlə bağlıdır. Belə ki, bir çox hallarda ərazi idarəetməsinin səmərəliliyi 
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onların kiçik olması ilə bağlıdır. Belə ki, nibətən kiçik büdcəyə və fəaliyyət 

sahəsinə malik idarəetmə qurumlarının qərarlarının səmərəliliyi aşağı, saxlanma 

xərcləri isə nisbətən böyük olur. Bütövlükdə, yerli qurumlar tərəfindən yerli 

əhaliyə ictimai xidmətlərin göstərilməsi  bir sıra şərtlərin yerinə yetirilməsi ha-

lında həyata keçirilir. Bu şərtlərə xidmətlərə olan tələbatın ərazilər üzrə fərqlən-

məməsi, xidmətlə bağlı miqyasdan qənaətin əhəmiyyətli dərəcədə olmaması, 

göstərilən xidmətin müəyyən hissəsinin yerli vergilər hesabına maliy-

yələşdirilməsi, yerli qurumların bu xidmətləri göstərmək sahəsində potensialı 

olması və s. aiddir. Bu baxımdan, mərkəzləşdirmə ilə qeyri-mərkəzləşdirmə 

arasında seçim edərkən qeyd edilən amillərin nəzərə alınması tələb olunur.  

Ölkə üzrə idarəetmənin əks-mərkəzləşdirilməsi inzibati, siyasi və fiskal 

olmaqla üç formada olur (3, s. 1). Birinci forma səlahiyyət, resurs və 

məsuliyyətin məkəzi hökumətdən yerli qurumlara verilməsini nəzərdə tutur. Bu 

halda ierarxik hesabatlılıq mərkəzi hökumətlə yerli bölmələr arasında təmin 

olunur. İkinci formada hakimiyyətin müəyyən hissəsinin hökumətin yerli əhali 

tərəfindən seçilən aşağı səviyyəsinə verilməsini nəzərdə tutur və bu halda yerli 

hökumət qurumu müəyyən dədəcədə muxtariyyətə malikdir. Belə halda yerli 

qurumlar məhkəzi hökumətdən çox, yerli əhali tərəfindən hesabatlılığa malik 

olurlar. Üçüncü forma əks mərkəzləşdirmənin real forması olmayıb, əsasən qeyd 

edilən iki forma rasında maliyyə resurslarının bölgüsünü nəzərdə tutur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bu formaya əsasən regionlararası gəlirlərdə fərqlər, yerli 

qurumların maliyyə idarəedilməsi sahəsində potensialı, yerli qurumların 

səlahiyyətlərinin həcmi və digər amillər təsir göstərir.  

Dvamlı inkişafı təmin etmək üçün həll olunmalı məcburi tələblər siyahı-

sına əhali sayının artırılması, yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi, 

kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,  xidmət sahələrinin inkişafı, əhalinin peşə 

və ümumtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, milli mədəniyyətin inkişaf 

etdirilməsi, regionlararası münaqişələrin yolverilməzliyi və s. aid etmək olar (1, 

s. 14). Göründüyü kimi, yerliözünü idarəetmənin inkişaf etdirilməsi davamlı 

inkişafın şərtlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. Belə hal əsasən faydaların 

subyektiv xarakterilə əlaqədardır. Belı ki, bi qrup üçün faydalı olan digər qrup 

üçün az faydalı ola bilər. Bu baxımdan yerli özünüidarəetmə sisteminin 

formalaşması ərazilərin inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi prosesində 

maraqlı qrupların maraqlarının uzlaşdırılması üçün əlavə imkanlar yaradır.  

Yerli qurumlar davamlı inkişaf məqəsdlərinin reallşdırılmasında həlledici 

rol oynaya bilərlər. Habelə, onlar yoxsulluğun azaldılması, ərzaq təminatının 

yaxşılaşdırılması, uşaq əməyinin qarşısının alınması, yerli inkişaf proqramların-

da iştirak etməklə regionda iqtisadi artımın təmin edilməsində tövhə verə bilər. 

Xüsusilə, ekosistemin səmərəli fəaliyyəti, ətraf mühitin qirunması onların 

fəaliyyətindən asılıdır.   

Azərbaycanda yerli idarəetmədə həm inzibati, həm də siyasi əks 

mərkəzləşdirmənin elementləri vardır. Belə ki, dövlətin yerlərdə siyasəti mərkəzi 

hökumətin yerli qurumları tərəfindən həyata keçirilir. Bununla yanaşı, yerlərdə 

yerli əhali tərəfindən seçilən özünüidarəetmə qurumları mövcuddur. Bununla 

yanaşı, həm yerli dövlət qurumlarının, həm də yerli özünüidarəetmə qurumla-

rının büdcələrinin gəlirlərinin həcmi ayr-ayrı dövrlərdə fərqlənə bilər.    
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 Azərbaycanda inzibati idarəetmənin siyasi-hüquqi əsasları 1995-ci ilin 

noyabrın 12-də ümumxalq referendumu nəticəsində qəbul olunmuş Konstitusi-

yaya müvafiq müəyyən olunmuşdur. İnzibati islahatların mühüm istiqaməti 

idarəetmənin qeyri-mərkəzləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Bu isə öz növbəsində 

hakimiyyət bölgüsü prinsipinin təmin olunması və güclü yerli özünüidarəetmə 

sisteminin formalaşması ilə müəyyən olunur. Konstitusiyaya əsasən dövlət 

idarəetməsi ilə yanaşı yerliözünü idarəetməsi də nəzərdə tutulmuşdur.  

Şəki-Zaqartala iqtisadi rayonunda 5 rayon mövcudddur və onlarda dövlət 

idarəedilməsini Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən formalaşdırılan 

rayon (şəhər) icra hakimiyyətləri həyata keçirirlər. İcra hakimiyyətinin yerli 

orqanlarının hüquqi statusu Konstitusiyaya əsaslanaraq, 1999-cu il iyunun 16-da 

qəbul olunmuş ―Yerli icra hakimiyyəti haqqında Əsasnamə‖də müəyyən 

olunmuşdur. Rayon, şəhər və şəhər rayonlarının icra başçıları öz ərazilərində 

yerləşən müvafiq kəndlərdə və qəsəbələrdə icra hakimiyyətinin nümayəndəlik-

lərini yaradır və icra nümayəndələrinin təyinatını həyata keçirirlər.  

―Yerli icra hakimiyyəti haqqında Əsasnamə‖yə görə icra hakimiyyəti or-

qanının şöbə, idarə və digər xidmətləri ikili tabelikdə - yəni həm müvafiq yerli 

icra hakimiyyəti orqanına, həm də müvafiq nazirliklərə və digər mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarına tabe ola bilər. Belə yanaşma sahə və funksional idarəet-

mə ilə ərazi idarəetmənin əlaqələndirilməsi ilə əlaqədardır. Mərkəzi icra haki-

miyyəti orqanlarının yerli qurumlarının rəhbərləri (Ədliyyə, Daxili İşlər, Milli 

Təhlükəsizlik, Müdafiə Nazirliklərinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin və Baş 

Dövlət Vergi Müfəttişliyinin yerli bölmələrinin rəhbərləri istisna olmaqla), mü-

vafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri tərəfindən yerli icra hakimiy-

yəti başçısının razılığına əsasən və ya yerli icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən 

müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmaqla təyin edilirlər. 

Belə ki, hazırda Gənclər və İdman,  Təhsil və Səhiyyə nazirliklərinin yerli 

bölmələrinin rəhbərlərini mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdıraraq 

yerli icra hakimiyyətinin başçısı, Maliyyə, Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Nəqliyyat,  Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar nazirliklərinin və Dövlət Statistika Komitəsinin yerli bölmələri-

nin rəhbərlərini yerli icra hakimiyyəti başçısının təqdimatına əsasən müvafiq 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri vəzifəyə təyin və vəzifədən 

azad edirlər. Belə yanaşma ikili idarəetməni təmin etmək üçün həyata keçirilir. 

Bütövlkdə, ―Yerli icra hakimiyyəti haqqında Əsasnamə‖yə əsasən dövlətə müəs-

sisələrinin və səhmlərinin nəzrət paketi dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiy-

yətlərinin rəhbərlərinin təyinatı və azad edilməsi yerli icra hakimiyyətinin 

başçısı ilə razılaşdırılmaqla aparılır. Bu hal ərazi idarəedilməsində ziddiyyətin 

aradan qaldırılmasına, fəaliyyətlərin koordinasiyasına əlverişli şərait yaradır.  

İcra hakimiyyəti başçıları rayonlarda, şəhərlərdə və şəhər rayonlarında icra 

fəaliyyətini təşkil edir, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, qanuni maraq-

larının müdafiə edilməsini, ərazinin iqtisadi, ictimai və mədəni inkişafını, dövlət 

və yerli maraqların bir-biri ilə uyğunlaşdırılmasını, ərazidə fəaliyyət göstərən 

dövlət və bələdiyyə qurumlarının qarşılıqlı əməkdaşlığını təmin edirlər. Habelə, 

icra hakimiyyəti başçısı öz səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq ərazidə hüquqi 

və fiziki subyektlər üçün məcburi olan normativ aktlar qəbul etmək hüququna 
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malikdir. Bununla yanaşı, yerli icra hakimiyyəti orqanınə yerinə yetirdiyi 

funksiyalarla yerli bələdiyyələrin funksiyaları arasında təkrarçılığa yol verilir.  

Son illərdə mərkəzi idarəetmə qurumların Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonun-

da yerli bölmələrinin sayı və strukturunda dəyişiliklər baş vermişdir. Belə ki, 

regional inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı işlərin yerlərdə 

təşkili məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin Şəki şəhərində Şəki-Zaqatala regional 

bölməsi yaradılmışdır. Habelə, ―Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və 

institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında‖ Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2014-cü il tarixli Fərmanına əsasən 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Şəki şəhərində ərazi idarəsi ləğv edilərək regionun 

inzibati rayonlarında kənd təsərrüfatı idarələri yaradılmış, 2018-ci ildən isə onla-

rın adı dəyişdirilərək dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri adlandırılmışdır. Bütövlük-

də, kənd təsərrüfatı Şəki-Zaqatala regionun iqtisadiyyatının əsasını təşkil etdi-

yindən, bu sahənin tənzimlənmə mexanizmin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

əhəmiyyətli addımlar atılmalıdır. Belə ki, ölkədə idarəetmənin optimallaşdırıl-

ması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi kimi, dövlət aqrar 

inkişaf mərkəzləri inzibati rayon ərazisində kənd təsərrüfatı istehsalçılarına döv-

lət xidmətlərinin göstərilməsinin təşkilini həyata keçirən vahid mərkəz kimi çıxış 

etməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yerli idarəetmənin səmərəliliyi idarəetmə fəaliy-

yətlərinin həyata keçirilməsi prosesində idarəetmə strukturları ilə cəmiyyət 

arasında qarşılıqlı münasibətlərin səmərəli mexanizminin formalaşdırılmasından 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan, son illərdə yerli idarəetmənin 

səmərəliliyinin artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Belə ki, 2013-cü ildə ―İctimai iştirakçılıq haqqında‖ Azərbaycan Respublikası-

nın Qanunu qəbul edilmiş və bu qanun dövlət siyasətinin hazırlanmasında və 

həyata keçirilməsində, qərarların qəbulunda, dövlət qurumlarının fəaliyyətinə 

ictimai nəzarətin təşkilində vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyət institutlarının 

ictimai şuranın yaradılması, ictimai müzakirə, ictimai dinləmə, ictimai rəyin 

öyrənilməsi, yazılı məsləhətləşmə formalarında iştirakı, dövlət və yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının ictimaiyyətlə məsləhətləşməsi və ictimai rəyin 

nəzərə alınmasının əsaslarını müəyyən edir. Belə hal dövlət qərarlarının səmərə-

lilyinin yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir, cəmiyyətin idarəetmə qərarlarının 

hazırlanmasında iştirakını təmin edir. Qeyd edilən qanunun reallaşma mexaniz-

mini təmin etmək məqəsdilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2014-cü il 30 may tarixli 172 nömrəli qərarı ilə ―Mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların 

layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin keçirilməsi Qayda-

sı‖ təsdiq edilmişdir. Habelə, ictimai iştirakçılıq vətəndaşların dövlətin idarə 

olunmasında daha aktiv iştirakana nail olmaq, dövlət və yerli idarəetmə 

orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarəti həyata keçirmək, onlarla ictimaiyyət 

arasında səmərəli qarşılıqlı fəaliyyəti təşkil etmək, ictima idarəetmədə aşkarlığı 

və şəffaflığı təmin etmək, dövlət siyasətinin formalaşması və həyata 

keçirilməsində vətəndaşların maraqlarının nəzərə almaq məqsədilə təmin edil-

məlidir. Belə ki, dövlət cəmiyyətin tələbatlarına müvafiq olaraq ictimai nemətlər 

təklif etməlidir. Cəmiyyət üçün daha faydalı nemətlərin təklifi üçün isə onların 
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ehtiyacları və üstünlük verdiyi nemətlər müəyyən edilməlidir. Bu amillər 

istehlakçı baxımdan təqdim edilən xidmətlərin faydalılığını müəyyən edir. Yerli 

icra hakimiyyəti orqanları və özünüidarə qurumları bilavasitə yerlərdə 

vətəndaşlarla əlaqəli olduğundan bu ehtiyacların müəyyən edilməsi prosesində 

əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər.  

Son illərdə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin və 

dövlət qulluğuna qəbulla bağlı namizədlərin şikayətlərinə baxılması sahəsində 

şəffaflığın və obyektivliyin təmin edilməsi, bu sahədə şəxslərin hüquqlarının və 

qanunla qorunan maraqlarının müdafiəsi məqsədi ilə ―Azərbaycan Respublikası-

nın mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuralarının yara-

dılması haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il 

tarixli fərmanı qəbul edilmişdir. Bu fərmanla Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnaməsi qəbul edilmişdir. Bu 

əsasnaməyə uyğun olaraq Şəki-Zaqatala regionuna daxil olan bütün izibati 

rayonların hər birində Apellyasiya Şuraları yaradılmışdır. Beləliklə, son illərdə 

regional idarəetmədə yeridilən struktur islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri 

cəmiyyət uzvlərinin dövlətin idarəetmə qərarların formalaşmasında və yerinə 

yetirilməsinə nəzarət olunmasında iştirakının genişləndirilməsi olmuşdur.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı, idarəetmədə informasiya texnologiyalarında 

istifadənin genişləndirilməsi məqsədilə yerli qurumların göstərdiyi xidmətlərin 

elektronlaşdırılmasına və bununla bu xidmətlərin əlçatanlığının artırılması 

zəruridir. Belə xidmətlərin elektron xidmətlər formasında göstərilməsi bu sahədə 

şəffaflığın təmin edilməsinə, hesabatlılığa imkan yaradır.  

Yerlərdə dövlətin əsas səlahiyyətli nümayəndəsi kimi icra hakimiyyəti 

başçılarının yerli numayəndlikləri çıxış edirlər və dövlətin ərazi idarəetməsinin 

təmin edilməsində əsas rol oynayırlar. Bununla yanaşı, hazırda icra hakimiyyəti 

başçısının qəsəbə və ya kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin ştat 

vahidlərinin sayı əhalisi 10 minədək olan ərazi dairəsi üzrə 4 nəfərə, 10 mindən 

20 minədək 6 nəfərə, 20 mindən çox oanlar üçün isə 7 nəfərə bərabərdir. Qeyd 

edilən strukturda əhalisi 20 minədək olan inzibati ərazi dairilərində yalnız 3 

nəfər, 20 mindən çox olanlarda isə 4 nəfər bilavasitə inzibati vəzifə sahibidirlər, 

aalanları isə texniki işçilərdir. Fikrimizcə, hazırda yerli nümayəndəliklər öz 

öhdəliklərinə düşən işləri səmərəli icra etmək, qəsəbə və kəndlərin inkişafında 

aktiv iştirak etmək üçün onların maddi-texniki bazasının və işçilərinin sayını 

artırmaq məqəsəduyğundur. Belə ki, son illərdə onların yerinə yetirməli 

olduqları işlərin həcmi artmışdır. Belə ki, hazırda icra hakimiyyəti başçısının 

qəsəbə və ya kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarına subsidiyaların verilməsinin təşkilini həyata keçirən kənd ərazi 

komissiyalarının sədridir. Habelə, yerli numayəndəliklər torpaq balansının tərtibi 

üçün qəsəbə və kəndlərin torpaq balansına dair məlumatları hazırlayıb icra 

hakimiyyətinə göndərir. Habelə, yerli qurum ev təsərrüfatlarının təsərrüfatbaşı 

kitabını tərtib edib Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim etməlidir. Qeyd 

edilənlərdən başqa ―Notariat haqqında‖ qanunun 18-ci maddəsinə əsasən icra 

nümayəndələri notariat hərəkətlər etmək hüququna malikdirlər. Bu qeyd 

edilənlər onları həyata keçirdikləri funksiyaların kiçik hissəsini təşkil edir. Bu 

baxımdan, icra hakimiyyəti başçısının qəsəbə və ya kənd inzibati ərazi dairəsi 
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üzrə nümayəndəliyinin maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması və onların kadr 

potensialının gücləndirilməsi zəruridir. Hazırda Azərbaycanda qəsəbə və kənd 

inzibati dairələrinin cəmi sayı 1915, Şəki-Zaqatal iqtisadi rayonunda isə 168-ə 

bərabərdir. Son illərdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndiyini 

nəzərə alaraq, icra nümayəndəliklərində  kompyüterdə işləyən əlavə bir işçi üçün 

ştatın verilməsi məqəsəduyğun olardı. Bu işçi təsərrüfatbaşı kitabların elektron 

şəkildə doldurub Dövlət Statistika Komitəsinə, torpaq balansı ilə bağlı 

məlumatların Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə göndərilməsi, fermerlər 

tərəfindən kənd təsərrüfatı sahəsində verilən subsidiyalara almaq üçün elektron 

şəkildə müraciətlərinə dəstək göstərməsi ilə məşğul ola bilər. Xüsusilə, hazırda 

notariat hərəkətlərin elektron notariat sistemində aparılmalıdır. Belə ki, ―Notariat 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə 14 iyun 2016-cı il tarixli  Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 

icra numayəndələrinə sahəsi beş hektardan çox təşkil etməyən kənd təsərrüfatı 

təyinatlı torpaq sahələrinin bir ildən artıq olmayan müddətə icarəyə və istifadəyə 

verilməsi barədə müqavilələri, habelə xüsusi mülkiyyətdə olan həmin torpaq 

sahələrinin iki ildən artıq olmayan müddətə icarəyə və istifadəyə verilməsinə 

dair etibarnamələri təsdiq etmək hüququ verilmişdir.  

Bələdiyyə qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özü-

nüidarə formasıdır və öz mülkiyyəti, yerli büdcəsi və seçkili bələdiyyə orqanları 

olur. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 145 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanları dövlət idarəetmə sisteminə 

daxil deyil. Öz fəaliyyətlərində onlar yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün 

qarşıda duran cari və perspektiv vəzifələrə uyğun olaraq, müxtəlif xarakterli zə-

ruri məhsulların istehsalı, xidmətlərin göstərilməsi və digər işlərin görülməsi 

üçün sifarişçi kimi çıxış edə bilərlər. Belə sifarişlər bələdiyyənin öz maddi və 

maliyyə vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir. Bu baxımdan, bələdiyyələr yerli 

büdcə vəsaitləri hesabına müxtəlif xarakterli yerli inkişaf proqramları (yerli sosi-

al müdafiə, sosial və iqtisadi inkişaf, ekoloji proqramları və s.) həyata keçirə 

bilərlər.  

Bələdiyyələr yerli iqtisadi inkişaf proqramlarına, dövlətin müvafiq proq-

ramlarına əlavə olaraq və ya onlarda nəzərdə tutulmayan yerli əhəmiyyətli iqti-

sadi inkişaf məsələlərini həll edirlər. Bu proqramlarda bələdiyyə torpaqlarından 

və əmlakından səmərəli istifadə məsələləri, bələdiyyə müəssisələrinin yaradıl-

ması, bələdiyyə ərazisində sahibkarlığın inkişafı üçün kompleks tədbirlər və s. 

əks olunur.  

Bələdiyyələr və mərkəzi dövlət hakimiyyəti orqanları yerli xarakterli 

proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində əməkdaşlıq edir və belə 

əməkdaşlıq məsləhətlər, müzakirələr və birgə layihələr şəkilində olur. Bununla 

belə, bir orqanın digərinin fəaliyyətinə qarışmaq hüququ yoxdur.  

Qanuvericiliyə görə mərkəzi dövlət orqanları bələdiyyə strukturlarına 

nəzarət etməlidir. Bu nəzarət bələdiyyələrin və onların məsul işçilərinin 

fəaliyyətlərində Konstitusiya və qanunlara riayət etməyi nəzərdə tutan inzibati 

nəzarətdən ibarətdir. Hazırda, bu funksiyanı Ədliyyə Nazirliyi nəzdində 

yaradılmış Bələdiyyələrlə iş üzrə mərkəz həyata keçirir.  
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Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda da digər iqtisadi rayonlarda olduğu kimi, 

ərazilər rayon, şəhərlərdən, qəsəbələrdən və kəndlərdən ibarətdir və bu prinsip 

bələdiyyələrin ərazilərinin müəyyən edilməsində əsas kimi götürülmüşdür. 

Kəndlərə və qəsəbələrə bölünmüş rayonlarda bələdiyyələr ümumilikdə rayon 

üzrə yox, bu ərazi vahidlərinə əsasən yaradılmışdır. Belə hallarda bələdiyyələr 

arasında heç bir şaquli və üfiqi asıllıq olmur və hər bələdiyyə müstəqil hüquqi 

şəxs kimi çıxış edir. Rayonlara və qəsəbələrə bölünmüş şəhərlərdə isə 

bələdiyyələr inzibati-ərazi vahidləri üzrə formalaşdırılmışdır. Son illərdə 

regionda bələdiyyələrin birləşdirilməsi əsasında  ölçüləri genişləndirilərək 

sayları azaldılmışıdr. Belə ki, Şəki-Zaqatala regionunda bələdiyyələrin sayı 

2005-ci ildə 260-dan, 2011-ci ildə 181-ə, 2015-ci ilədn isə 145-ə qədər 

azalmışdır. Belə dəyişiklik bələdiyyələrin iriləşdirilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 

Bununla belə, bələdiyyələrin ölçüləri minimal səmərəli ölçüdən kiçik olmaqla 

onların səmərəli fəaliyyətini təmin etmir. Regionda orta hesabla bir bələdiyyənin 

büdcə gəlirləri 2005-ci ildə 9,3 min manatdan 2011-ci ildə 17,7 mnin manata, 

2017-ci ildə isə 30,6 min manata qədər artsa da, belə kiçik büdcə onların 

səmərəli fəaliyyəti üçün kifayət etmir. Bütövlükdə, qeyd edilən dövrdə regionda 

orta hesabla bir bələdiyyənin büdcə gəlirlərinin artımına bələdiyyələrin sayının 

1,8 dəfə azalması da əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə bələdiyyələrin iriləşdirilməsi prosesi 

həyata keçirilməsinə baxmayaraq onların miqyası kiçik olaraq qalır. Bu nəzərə 

alınaraq Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 3 may tarixli qanunu ilə 

Bələdiyyələrin regional assosiasiyalarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq 

edilmişdir. Bu əsasnaməyə əsasən müəyyən ərazilərdə fəaliyyət göstərən 

bələdiyyələr öz fəaliyyətlərini əlaqələndirmək, hüquq və mənafelərini daha 

səmərəli həyata keçirmək məqsədilə ittifaqlar yarada bilərlər. 

Nəticə etibarilə demək lazımdır ki, mərkəzi və yerli dövlət və bələdiyyə 

orqanları arasındakı münasibətlər praktiki olaraq hələ lazımi səviyyədə 

qurulmayıb. Bələdiyyələrin və yerli icra orqanlarının fəaliyyətlərində bir çox 

sahələr üzrə anlaşılmazlıqlar yarandığından onların arasındakı münasibətlərin və 

səlahiyyətlərin bölgüsü ilə bağlı məsələlərin konkretləşdirilməsinə böyük ehtiyac 

var. Belə bir ehtiyac daha çox ictimai xidmətlərin göstərilməsi sferasında 

meydana çıxır. Qeyd edək ki, bu günə qədər də konkret olaraq bu məsələlər hələ 

də tam dəqiqləşdirilməmişdır.  

Cədvəl 3.3 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə bələdiyyələrin büdcələri (min manatla) 

Qeyd. Cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında tərtib 

edilmişdir. 

 

2015 2016 2017 

Gəlirlər Xərclər Gəlirlər Xərclər Gəlirlər Xərclər 

Şəki-Zaqatala 

region 2671.9 2955.6 3872.5 3872.0 4436.3 4279.4 

   Balakən 441.1 443.3 502.5 495.2 609.6 592.3 

   Qax 361.2 375.7 605.6 600.4 710.4 658.6 

   Qəbələ 189.8 189.2 310.4 309.3 340.8 338.3 

   Oğuz 272.1 275.2 353.3 354.7 440.7 439.9 

   Zaqatala 588.4 649.8 874.0 802.5 1086.8 966.8 

   Şəki 819.2 1022.5 1226.7 1309.9 1248.0 1283.5 
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Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, son illərdə Şəki-Zaqatala 

iqtisadi rayonu üzrə bələdiyyələrin büdcə gəlirləri davamlı şəkildə artrmışdır. 

Belə ki, 2017-ci ildə regionda bələdiyyələrin büdcələrinin gəlirləri 2015-ci ilə 

nisbətən arımı 1,7 dəfəyə, xərclərinin artımı isə 1,4 dəfəyə bərabər olmuşdur. 

Qeyd edilən dövrdə bələdiyyələrin büdcə gəlirlərinin artımı büdcə xərclərinin 

artımını üstələməsi yerli büdcənin kəsrinin aradan qalxmasına səbəb olmuşdur. 

Bununla yanaşı, ölkədə 2017-ci ildə adambaşına dövlət büdcəsinin xərcləri 

təqribən 1800 manata bərabər olduğu halda, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 

adambaşına dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 82 manat, adambaşına yerli 

büdcənin xərcləri isə 7 manat təşkil etmişdir. Bələdiyyələr belə kiçik büdcəyə 

malik olmalarına baxmayaraq, onlar mövcud qanunvericiliyə əsasən sosial, 

iqtisadi və ekoloji proqramlar həyata keçirməlidirlər. Belə ki, ―Bələdiyyələrin 

statusu haqqında‖ qanuna əsasən bələdiyyələr təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, 

yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının saxlanılması və istifadə edilməsi, su 

təchizatının və kanalizasiya təsərrüfatının təşkili, saxlanılması və 

inkişafı, bələdiyyə yollarının tikilməsi və saxlanılması və digər sosial 

əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirə bilərlər. Bu baxımdan, hazırda bələdiyyələrin 

malik olduqları resurslar onların yerinə yetirməli olduğu funksiyalara uyğun 

deyildir.  

―Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında‖ qanuna əsasən bələdiyyə 

büdcələrinin gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini ərazidən toplanan fiziki şəxslərin 

torpaq və əmlak vergisi, yerli əhəmiyyətli tikinti materiallar üzrə mədən vergisi, 

bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi, 

bələdiyyə mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak üzərində reklam daşıyıcısının 

yerləşdirilməsi ilə bağlı ödəniş, kurort rüsumu, mehmanxana rüsumu, 

avtomobillərin dayanacaqları üçün rüsum, bələdiyyə yollarında təşkil edilmiş 

parklanma yerlərindən daxil olan vəsait və digər yerli ödənişlər təşkil edir. Digər 

gəlirlər ya davamlı xarakterə malik deyillər, ya da kənar dəstəklər hesabına 

formalaşır. Göründüyü kimi, bələdiyyələrin yerli gəlirlərinin həcmi ərazinin 

inkişaf səviyyəsindən, təbii ehtiyatların mövcud olmasından əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. Belə şəraitdə, bələdiyyə ərazilərində yaşayan əhalinin 

bələdiyyə xidmətlərinə bərabər çıxışının təmin edilməsi üçün yerli xərclərin 

müəyyən hissəsinin dövlət büdcəsindən verilən dotasiya və subvensiyalar 

hesabına maliyyələşdirilməsi həyata keçirilə bilər.  
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Şəkil 3.2. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda yerli büdcənin gəlirlərində 

dövlət büdcəsindən verilmiş dotasiyanın payı (faizlə) 

Şəkildən göründüyü kimi, 2009 və 2015-ci illər istisna olmaqla 

bələdiyyələrin gəlirlərində dövlət büdcəsinin payı kiçik olmuşdur. Belə hal yerli 

büdcələrin gəlirlərinin həcminin zaman baxmından fərqlənməsinə səbəb olur.  

Bütövlükdə, bələdiyyə büdcələrinin gəlirlərinin kiçik olması 

bələdiyyələrin regionun inkişafında rolunun məhdudlaşmasına səbəb olur. Bunu 

aşağıdakı şəkildən görmək olar. 

 
Şəkil 3.3. Bələdiyyənin büdcə xərclərində onun idarəetmə orqanının 

saxlanma xərclərinin payı (faizlə) 

Şəkildən göründüyü kimi, son illərdə Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 

yerli büdcələrin xərclərində idarəetmə xərclərinin payı çox yüksəkdir. Xüsusilə, 

dövlət büdcəsindən verilən dotasiyalar çıxıldıqda bu göstərici daha da yüksələr. 

Nəticədə, bu qurumlarin fəaliyyəti səmərəsiz olmaqla, ərazinin inkiaşfında 

əhəmiyyətli rol oynamırlar. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq bələdiyyələrin 

iriləşdirilməsi və onların funksiyalarına uyğun maliyyə vəsaitləri ilə təmin 

edilməsi zəruridir.  

Beləliklə, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda ölkədə olduğu kimi, mərkəz-

ləşdirmə səviyyəsi yüksəkdir və bələdiyyələrin büdcəsinin kiçik olması onların 

regionun inkişafında əhəmiyyətli rol oynaması imkanlarını məhdudlaşdırır.    

Qeyd etmək lazımdır ki, icra hakimiyyəti başçılarının yerli 

numayəndlikləri və bələdiyyələr davamlı inkişaf məqəsdlərinə nail olunmasında 

əhəmiyyətli rola malik ola bilərlər. Belə ki, davamlı inkişaf məqsədlərindən 

birincisi olan yoxsulluğun azaldılması baxımından yerli qrumlar yoxsulluq 

səviyyəsində yaşayan insanların müəyyən olunması və onların resurs və 

xidmətlərlə təmin olunması və ya bununla əlaqədar məsələnin daha yuxarı 

səviyyəli qurumlar qarşısında qaldırılması baxımından ən yaxşı mövqedədirlər. 

Habelə, qeyd edilən qurumlar ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 

qidalanmanın yaxşılaşması və kənd təsərrfatının davamlı inkişafına dəstək 

baxımından qəsəbə və kəndlərdə səfərbəredici rollarından, ehtiyacların müəyyən 
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edilməsi, bələdiyyələr tərəfindən anbarların tikilməsindən, qidaya ehtiyacı 

olanların ərzaqla təminatında əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər. Bu tədbirləri 

həyata keçirərkən, onların əhaliyyə yaxınlığı hesabında ehtiyacları dəqiq 

müəyyən etməklə, bu ehtiyaclara uyğun ictimai xidmətlərin təminatı həyata 

keçirilə bilər. Habelə yerli qurumlar ərazinin, xüsusilə şəhərlərin 

planlaşdırılmasında və ictimai nəqliyyatın təşkilində aktiv iştirak etməklə ətraf 

mühitin qorunmasına, əhalinin sağlamlığına, yol qəzalarının azaldılmasına tövhə 

verə bilərlər. Xüsusilə, yerli  dövlət qurumları və bələdiyyələr əhalinin həssas 

qruplarının təhsili ilə bağlı dəstək göstərməklə, onların təsil almaları üçün 

qarşısında duran maneələri aradan qaldırmaqla davamlı inkişaf məqsədlərinin 

reallaşmasına kömək edə bilərlər.   
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РЕЗЮМЕ 

СИМНАР МАМЕДОВ 

СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 В статье на примере Шеки-Закатальского региона Азербайджанской Республики 

рассказывается о проводимых реформах в системе регионального управления.  

Показываются основные проблемы, существующие на данном уровне государственного 

управления и основные пути их решения.  

 Ключевые слова: государственное регулирование, муниципалитеты, 

децентрализация, совершенствование системы государственного управления, 

региональное развитие.  

 

SUMMARY 

SIMNAR MAMEDOV 

STRUCTURAL REFORMS IN THE SYSTEM OF REGIONAL GOVERNMENT ON 

THE EXAMPLE OF SHEKI-ZAGATALA REGION OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN 

 The paper discusses the reforms in the governance system in the example of Shaki-

Zaqatala region. In addition, the main problems in a government system and solutions to these 

issues among those which has been investigated in the research. 

 Key words: Government regulation, Municipalities, De-centralization, Enhancement of 

governance system, Regional development. 
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AQROBĠZNESDƏ  KOOPERASĠYALAġMA VƏ TƏMƏRKÜZLƏġMƏ 

SƏVĠYYƏSĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Aqrar sahə milli iqtisadiyyatın mühüm tərkib hissələrindən biri kimi istər ölkənin ərzaq 

təminatı və təhlükəsizliyinin ödənilməsində, istərsə də regionların sosial-iqtisadi inkiĢafında 

olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan da, aqrar sahədə mövcud potensial 

imkanlardan səmərəli Ģəkildə istifadə olunması, aqrar təyinatlı təbii-iqtisadi resurs 

ehtiyatlarının tam və səmərəli Ģəkildə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması xüsusi aktuallıq kəsb 

edir. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərində fəal iĢtirak edən Azərbaycan Respublikasında 

dövlət tərəfindən son illərdə kooperasiyanın inkiĢaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Təsadüfi 

deyil ki, son illər aqrar sahənin tənzimlənməsi istiqamətində dövlət tərəfindən qəbul edilən bütün 

sənədlərdə kooperasiya münasibətlərinin inkiĢafı əsas prioritetlərdən hesab edilir. 

Açar sözlər: aqrar, iqtisadiyyat, kooperasiyalaĢma, biznes 

 

Kooperasiya əlaqələri aqrar sektorun inkiĢafının əsası kimi  

Özəl təsərrüfat subyektlərinin inkişafına əsaslanan bazar münasibətləri bir 

sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Eyni zamanda, davamlı inkişaf 

yolunu qəbul edən ölkələrdə mülkiyyətin çoxnövlülüyü və səmərəli iqtisadi 

əlaqələrin formalaşması kooperasiya münasibətlərinin yaranmasını zəruri edir. 

Başqa sözlə desək, istər bazar münasibətləri, istərsə də davamlı inkişaf tələbləri 

kooperasiya münasibətlərinin formalaşdırılmasını zəruri edir. Hazırki iqtisadi 

şəraitdə insanların dünya görüşündə kooperasiya-qarşıya qoyulmuş birgə 

məqsədləri həyata keçirmək üçün iştirakçıların könüllü birləşməsi kimi qəbul 

edilir. Digər tərəfdən, iqtisadi ədəbiyyatlarda hər hansı iqtisadi fəaliyyət 

sahəsində insanların könüllülük əsasında baş verən əməkdaşlığı kooperasiya 

anlayışı ilə ifadə olunur. Həmçinin Böyük İqtisadi Ensiklopediyada da qeyd 

edilir ki, kooperasiya (Latınca cooperatio- əməkdaşlıq edməkdir) - birgə 

məqsədləri həyata keçirmək üçün iştirakçıların səy və resurslarının könüllü 

birləşməsi olub, ictimai təsərrüfat formalarından biridir. Fiziki və ya hüquqi 

şəxslərin iqtisadi, təsərrüfat və sosial təlabatlarını ödəmək məqsədi ilə onların 

səy və resurslarının könüllü birləşməsi əsasında yaradılan və fəaliyyət göstərən 

kollektiv təsərrüfat subyekti isə kooperativ adlanır (4). Kooperasiyanın növlərinə 

gəldikdə əsasən ―istehsalçı‖, ―kənd təsərrüfatı‖, və ―istehlakçı‖ kimi növlərə 

bölünür. Hər bir növ də özlüyündə sub növlərə bölünür ki, bunu da aşağıda 

verilən sxemdəki kimi göstərmək olar. 

Müvafiq araşdırmalar və beynəlxalq təcrübə göstərir ki, aqrar sahədə 

kooperativlər və kooperasiya münasibətləri digər ictimai və xüsusi mülkiyyətə 

malik olan strukturlarla müqayisə olunduqda bir sıra üstün cəhətlərə malikdir. 

Bu yalnız onunla əlaqədar deyildir ki, kollektiv sərvətdən fərdi yararlanmaq 

imkanları kollektiv təsərrüfatlarda daha yüksəkdir. Bu, eyni zamanda, onunla 

bağlıdır ki, kooperativ təsərrüfatları digər strukturlarla müqayisədə, bir çox 
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xüsusiyyətlərinə görə daha çox xüsusi xarakter daşıyır. Eyni zamanda, bazar 

münasibətləri şəraitində kooperativlərin xüsusi mülkiyyətçi statusunu saxlamaq-

la birgə fəaliyyəti genişləndikcə bazar konyukturunda baş verən dəyişikliklərə 

çevik və səmərəli reaksiya göstərmək imkanları da artır. Digər tərəfdən, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində yeni istehsal münasibətlərinin yaranması, səmərəli 

iqtisadi əlaqələrin formalaşdırılması və düzgün inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. 

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində olduğu kimi, aqrar sahədə də birgə 

məqsədlərin həyata keçirilməsi, daha uğurlu nəticələrin əldə olunması ən 

mükəmməl səviyyədə öz həllini iştirakçıların səmərəli əməkdaşlığına və ayrı-

ayrı təsərrüfat subyektlərinin resurslarının könüllü birləşdirilməsinə əsaslanan 

kooperasiya əlaqələrinin qurulması ilə tapır. Ona görə ki, kooperasiyaya 

əsaslanan iqtisadi inteqrasiya və əlaqələr aqrar sahədə məhsul istehsalı, tədarükü, 

emalı, saxlanması və istehlakçılara çatdırılması istiqamətində iqtisadi 

fəaliyyətin, sahədaxili bölmələrin bir-birinə yaxınlaşması, uzlaşdırılması, 

həmçinin bir-birinə istehsal və iqtisadi cəhətdən uyğunlaşması prosesidir. Ən 

əsası isə, bütün bunlar ayrı-ayrı subyektlərə torpaq, texnika və s.-dən birgə 

istifadəyə imkan verir ki, bu da nəticə etibarı ilə daha səmərəlidir. Xüsusilə, 

əksər hallarda torpaq sahələri 0,7-1,2 ha arasında dəyişən aqrar təsərrüfat 

subyektləri üçün kooperasiya əlaqələrinin formalaşdırılması bir zərurətdir. 

Təcrübə göstərir ki, belə əlaqələrin formalaşdırılması ilə məhsuldarlığı və 

keyfiyyəti yüksəltmək, məhsul istehsalını artırmaq, eləcə də mövcud 

resurslardan daha səmərəli istifadəyə nail olmaq mümkündür. Aqrar sahədə 

kooperasiya əlaqələrinin formalaşdırılması, həm də bu baxımdan zəruri bir 

prosesə çevrilmişdir. 

Baxmayaraq ki, dünyada koopertivlər inkişaf etmişdir və ümumi istehsal 

həcmində böyük paya malikdir, qlobal iqtisadi məkana sürətlə inteqrasiya 

olunan Azərbaycanda kooperasiya qurumlarının payı ümumi həcmdə kifayət 

qədər deyildir. Belə ki, böyük iqtisadi səmərə vəəd edən bu kooperativlərin sayı 

onların mahiyyətinin düzgün anlaşılmaması və dövlət tərəfindən bu sahədə 

stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməməsi nəticəsində ilbəil azalmaqda davam 

etmişdir. Bu tendensiyanı Cədvəl 1- də aydın şəkildə görmək olar.  

Cədvəl 1. Kənd təsərrüfatı müəssisələri və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 

sayı, ilin axırına 

 

İllər 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri 

Fərdi Sahibkarlar Cəmi Dövlət 

müəssisələri 

Kolxozlar 
Kooperativlər Digər özəl təşkilatlar 

2013 2 653 408 2 250 1993 3248 

2014 2 182 303 2 164 1713 2681 

2015 1 825 217 2 73 1533 2618 

2016 1 917 254 2 69 1592 2593 

2017 1 360 241 2 72 1045 2451 

2018 1 337 238 2 72 1025 2334 

2019 1 334 240 2 64 1028 1624 

2020 1 298 235 2 58 1003 1534 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır  
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Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperasiyası ilə bağlı statistik hesabatlar 

bu sahədə vəziyyətin qənaətbəxş səviyyədə olmadığını əyani göstərir. Rəsmi 

statistik məlumatlara baxsaq ölkədə kooperativ mülkiyyətə əsaslanan kənd 

təsərrüfatı müəssisələrinin sayı 2000-ci il ilə müqaisədə, 2015-ci ildə 192 vahid 

azalaraq 58-ə düşmüşdür. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı kooperativlərinin 

fəaliyyətləri ilə bağlı müvafiq göstəricilər də (istehsal, satış, işçi sayı) bazarda 

hiss olunacaq səviyyəyə çatmamışdır. Lakin, bununla yanaşı, xüsusilə aqrar 

sektorda kooperativlərin inkişaf potensialları və iqtisadi inkişaf templəri çox 

güclüdür.  

TəmərküzləĢmə aqrar sahədə də səmərəliliyi artırır  

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bir sıra amillərlə yanaşı aqrar 

istehsalının təmərküzləşməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir və yüksək 

səmərəliliyə əlverişli şərait yaradır. Mahiyyət və qanunauyğunluğu etibarilə 

bütün istehsal və xidmət sahələrinə aid olan təmərküzləşmə aqrar bölmədə də 

faydalığı artırmaq üçün istehsal vasitələrinin, işçi qüvvəsinin və məhsul 

istehsalının çox hissəsinin iri kənd təsərrüfatı müəssisələrində cəmləşdirilməsini 

nəzərdə tutur. 

Təmərküzləşmə aqrar bölmədə iri müəssisələrin formalaşmasını və bu 

əsasda istehsalın artmasını, əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının keyfiyyəti-

nin yüksəldilməsini, bütünlüklə aqrar istehsalının sosial-iqtisadi fayda ilə nəticə-

lənməsini şərtləndirir. O, sözügedən sahədə nailiyyət əldə edilməsinin meyarı və 

zəruri amillərindən biridir. Təmərküzləşmə və onunla bağlı qanun digər iqtisadi 

qanunlarla qarşılıqlı əlaqədə iqtisadi münasibətləri təkmilləşdirir, aqrar 

istehsalının həcmini müəyyən edir və formalaşdırılmasına kömək göstərir, 

məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsinə imkan yaradır. Təcrübə göstərir 

ki, kiçik müəssisələr və istehsalat sahələri az istehsal vasitələrinə, işçi qüvvəsinə 

və məhsula malik olur, əkinçilik və heyvandarlığın sənaye təməli əsasında 

inkişafını ləngidir, istehsal xərclərinin faydalığını aşağı salır, elmi-texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqinə əlverişli imkan yaratmağa maneçilik törədir. 

Aqrar sahənin təmərküzləşməsi əsasında formalaşmış iri kənd təsərrüfatı 

müəssisələri kiçik təsərrüfatlarla müqayisədə bütün münasibətlərdə şərtsiz 

üstünlüklərə malik olduğunu sübut etmiş və özünü təsdiqləmişdir. Bu üstünlük 

özünü həm də sahədəki birgə müəssisələrin, kooperativlərin, səhmdar cəmiyyət-

lərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərində əksini tapır. İri istehsalat sahə-

lərində, eyni zamanda elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin əlverişli tətbiqi 

mümkün olur, kooperasiya və əmək bölgüsünün imkanlarından faydalanmaq 

şəraiti formalaşır, müsbət kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. 

Bundan başqa, təmərküzləşmə zəminində əmək məhsuldarlığı artır, 

istehsalın ictimailəşdirilməsinin səviyyəsi yüksəlir, vəsaitə qənaət olunur, 

ixtisaslaşma güclənir, mənfəət və rentabellik çoxalır. Bu zaman kredit almaq 

imkanları təminatlı səciyyə daşıyır, digər müəssisə və təşkilatlarla etibarlı əlaqə 

və müqavilələr formalaşır. Həmçinin ölkə xaricdən daha az ərzaq idxal edir, 

kənd əhalisinin məşğulluğu davamlı olur, istehsalın təşkili asanlaşır, işçilərin 

əməkhaqqı ardıcıl yüksəlir, investisiya qoyuluşlarının tətbiqi güclənir, texniki 

üstünlük, maddi-texniki bazanın əsaslı möhkəmləndirilməsi geniş yer alır. 

İstehsal demək olar ki, tamamilə əmtəə səciyyəsi daşıyır, istehsalın 
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intensivləşdirilməsi həyata keçirilir, sabit kəmiyyətdə məhsul götürülməsi 

təminatı yaranır, geniş təkrar istehsal və iqtisadi artım, kadrların hazırlanması 

zəruri bir prosesə çevrilir. 

Aqrar bölmədə sənaye məhsullarından istifadə edilməsinin, müəssisələrin 

istehsal və satış əlaqələrinin genişləndirilməsi, biznesin təşkili və texnikanın 

innovasiyası, məhsulun diversifikasiyası təşəkkül tapır, müəssisələrin rəqabətə 

davamlığı sabit səciyyə daşıyır. Kənddə sosial obyektlərin sayı artır. Sənayenin 

formalaşması zərurəti meydana çıxır və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşır. 

Lakin kənd təsərrüfatının və bütünlükdə aqrar istehsalının təmərküzləşməsi 

əsaslı düşünülməli, sahənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, tələskənliyə 

yol verilməməlidir. Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsinə istinad edilməli, prosesin 

ardıcıllığı xüsusi diqqət obyektinə çevrilməli, təmərküzləşmənin reallaşdırılma-

sının mənbə, imkan və yollarının hər birinin faydalığı əsaslandırılmalıdır. Başqa 

sözlə, bu üsulun səriştəli istifadəsinə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. 

Hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da aqrar istehsalın təmərküzləş-

məsinin sahə və ərazi formaları nəzərə alınmalı və onlara diqqət gücləndiril-

məlidir. İstehsalın təmərküzləşməsində onun səviyyəsinin kompleks göstəricilər 

sisteminin ortaya gətirilməsinə mühüm əhəmiyyət verilməlidir. Müəssisələrin 

həcmi, işçilərin sayı, əsas fondların dəyəri, elektrik enerjisinin istehlakı və 

qurğuların gücü təmərküzləşmə səviyyəsinin əsas göstəriciləri hesab olunur. 

Əməli fəaliyyətdə bunlar bütünlüklə nəzərə alınmalı və qiymətləndirilməlidir. 

Təmərküzləşmə sayəsində iqtisadi faydalıq, torpaq və əmlak üzərində 

xüsusi mülkiyyət hüququnun saxlanılması, müəssisənin idarə edilməsi və 

istehsal fəaliyyətində demokratik və hüquqi prinsiplərə əməl olunması, 

müəssisəyə daxil olan fiziki və hüquqi şəxslərin, bütün işçilərin maddi maraq və 

mənafelərinin nəzərə alınması təmin edilir. Buna görə də təmərküzləşmə 

prosesində iri aqrar istehsalatların üstünlükləri, formaları, göstəriciləri, 

prinsipləri, həcmi və səmərəliliyi əməli olaraq gözlənilməlidir. Çünki 

təmərküzləşmənin reallaşdırılması və birbaşa faydalığı həmin göstərilənlərlə sıx 

əlaqədardır. 

Onu qeyd etmək gərəkdir ki, ölkədə aqrar sahədə reallaşdırılan 

təmərküzləşmə zamanı qanunun bütün tələblərinə yüksək səviyyədə əməl edilir. 

Aparılan müşahidələr, araşdırma və statistik məlumatlar göstərir ki, aqrar 

istehsalında təmərküzləşmə prosesi normal təmin olunur. Aqrar islahatların 

həyata keçirilməsi sayəsində torpaq sahəsi alan 3,4 milyon kənd sakini istehsalın 

təmərküzləşməsi prosesində iştirak edir. Belə ki, torpaq və əmlak payı alan 

yüzlərlə kəndli-fermer əlavə torpaq sahələrini digər kəndli təsərrüfatlarından 

icarəyə götürmək, satın almaq və qohumluq əlaqəsi ilə cəmləşdirməklə 

təmərküzləşmə prosesini həyata keçirir. Bunun əsasında iri təsərrüfatlar yaradır, 

beləliklə, möhkəm maddi baza əsasında məhsulun çox hissəsini istehsal etmək 

imkanını qazanırlar. Buna müxtəlif kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

kooperasiyası da əlverişli şərait yaradır. Bunlar əsasında iriləşmiş təsərrüfatlar 

yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. 

Hazırda respublikamızın aqrar bölməsində 10-50 hektar və daha böyük 

torpaq sahəsi olan müxtəlif aqrar istehsalatları mövcuddur. Onlar ölkənin ərzaq 

ehtiyatının formalaşdırılmasında fəal iştirak edir, bütün münasibətlərdə 
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istehsalın təmərküzləşməsinin sosial-iqtisadi faydasını sübuta yetirirlər. Bunu 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında təmərküzləşmə yolu ilə yaradılmış iri kəndli-

fermer təsərrüfatlarının qazandığı müvəffəqiyyətlər və əldə etdiyi təcrübədə də 

görmək olar. Şərur rayonunun Düdəngə kəndində nisbətən iri kəndli-fermer 

təsərrüfatları yaratmış Mübariz Şirəliyevin sahibkarlıq fəaliyyətini misal gətirək. 

Taxıl istehsalı üzrə ixtisaslaşmış bu kənd təsərrüfatı müəssisəsi əldə etdiyi 

nailiyyətləri ildən-ilə artırır. 

Yuxarıdakı təhlildə diqqət çəkilən güclü və zəif tərəflər kooperativ 

sektorun inkişafında hansı amillərin hansı şəkildə nəzərə alınması, imkan və 

təhlükələr isə həm sahənin inkişafı, həm də dünya bazarına inteqrasiya 

baxımından siyasi iradə tərəfindən alınacaq qərarlar, həyata keçirdiləcək 

proqramlar, müəyyənləşəcək layihələr üçün əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimizcə, 

hökumət güclü tərəflərlə imkanları uyğunlaştırmalı, bir başqa ifadəylə aqrar 

sahənin güclü tərəflərini imkanlardan faydalanacaq şəkildə istifadə edəcək 

qərarlar almalı və tətbiq etməlidir. Digər tərəfdən zəif tərəfləri güclü tərəflərə 

çevirəcək, təhlükələrin güclü tərəflərlə bütünləşdirilə biləcək imkanlara 

çevriləcəyi stratejik qərarlar almalıdır. Yekun olaraq dövlət alınan qərarlar 

əsasında bu tip qurumların yeni iqtisadi sistemə səmərəli inteqrasiyasına nail 

olmalı və güclü rəqabət şəraitində onların səmərəli fəaliyyətləri üçün hərtərəfli 

şərait yaratmalıdır. 
 

ƏDƏBĠYYAT 
 

1. ―Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına 

dair Strateji Yol Xəritəsi‖. 

3. Səmədzadə Z. (2012). Böyük İqtisadi Ensiklopediya, III cild, Bakı: Şərq-Qərb, 606 s. 

4. İsrafilov.H.A (2016). ―Qloballaşma şəraitində kooperasiyanın inkişafi kənd təsərrüfatının 

uğurlu iqtisadi yüksəliş strategiyasının əsasıdır‖. Bakı: Azərbaycan qəzeti, 4-5;11 oktyabr. 

5. Səfərov.Ş.O (2014). ―Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında kooperasiyanın rolu‖. Regional 

iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı. Konfransın məqalələr toplusu, 

Bakı: 733 s. 

6. Kənd təsərrüfatı kooperativləri: dünya təcrübəsi və Azərbaycan üçün təklif olunan model. 

(2011). ―Oxfam‖ Böyük Britaniyanın Azərbaycan Proqramı. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım 

İctimai Birliyi, Bakı: s 41-66. 

7. Əhmədov. R.K ―Aqrar sektorun maliyyə təminatinin yüksəldilməsində vergi güzəştlərinin 

rolu‖. Azərbaycanın Vergi Jurnalı, 2015, №5, s.149-161; 

8. https://www.slideshare.net/.../danimarka-ulke-raporu2013 –TürkiyəRespublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyinin saytı 

9. http://risk.gtb.gov.tr/web/ic-ticaret-i%CC%87statistikleri/kooperatif-ve- birlikler-verileri - 

Türkiyə Kooperativlər Birliyinin saytı 

10. http://www.stat.gov.az - Dövlət statistika komitəsinin rəsmi internet səhifəsi. 

 

РЕЗЮМЕ 

АЯЗ ТАГИЕВ 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И КОНЦЕНТРАЦИИ В АГРОБИЗНЕСЕ 

Как один из важных компонентов национальной экономики, сельскохозяйственный 

сектор имеет большое значение как для обеспечения продовольствием и безопасности 

страны, так и для социально-экономического развития регионов. С этой точки зрения 

особое значение имеет эффективное использование имеющихся потенциальных 
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возможностей в агропромышленном комплексе, полное и эффективное вовлечение в 

хозяйственный оборот природных и экономических ресурсов аграрного назначения. В 

последние годы государство уделяет особое внимание развитию сотрудничества в 

Азербайджанской Республике, которая активно участвует в процессах международной 

экономической интеграции. Неслучайно развитие кооперативных отношений является 

одним из главных приоритетов во всех документах, принятых государством в последние 

годы в области регулирования сельского хозяйства. 

Ключевые слова: аграрный, экономика, кооперация, бизнес. 

 

SUMMARY 

AYAZ TAGIYEV 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF COOPERATION AND CONCENTRATION IN 

AGRIBUSINESS 

As one of the important components of the national economy, the agricultural sector is of 

great importance both in meeting the food supply and security of the country, as well as in the 

socio-economic development of the regions. From this point of view, the effective use of the 

existing potential opportunities in the agricultural sector, the full and effective involvement of 

natural and economic resources of agrarian purpose in the economic turnover is of particular 

importance. In recent years, the state pays special attention to the development of cooperation in 

the Republic of Azerbaijan, which actively participates in the processes of international 

economic integration. It is no coincidence that the development of cooperative relations is one of 

the main priorities in all documents adopted by the state in recent years in the regulation of the 

agricultural sector. 

Keywords: agrarian, economy, cooperation, business 
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AZƏRBAYCANDA QĠYMƏTLĠ KAĞIZLAR BAZARININ  MÖVCUD 

PROBLEMLƏRĠNĠN HƏLLĠ  ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə qeyd olunur ki, ölkəmizdə iqtisadiyyat önünüdə duran əsas öhdəliklərdən biri 

də qarıĢılıqlı borc problemlərinin, eləcədə müssisə və təĢkilatlar arasında ödəmələr məsələsinin 

həll olunmasıdır. Çünki, qarıĢılıqlı Ģəkildə borc probleminin mövcudluğu özü ilə yanaĢı yeni-yeni 

dövr problemlər də gətirir. Qiymətli kağızlar bazarı kapitalların bazarı, maliyyə bazarı ilə eyni 

formada çıxıĢ edir, pul bazarı və həmin bazarlarda ənənəvi olaraq pul qaynaqların dövriyəsi öz 

əksini tapmaqdadır. 

Açar sözlər: maliyyə, bazar, kapital, iqtisadiyyat 

 

Son illər ölkəmizdə yürüdülən iqtisadi islahatlar azad bazar əlaqələri 

əsasında işləyən iqtisadi sistemin bərqərar olmasını təmin etmişdir. Əsasən bazar 

iqtisadiyyatının fundamental institutları həmçinin yeni iqtisadi münasibətləri 

müəyyən edən qanunvericilik bazası, sözügedən əlaqələrin nizamlanmasını 

həyata keçirən dövlət təsisatları və müasir iqtisadi sistemin mühüm subyektləri 

olan fərdi sahibkarlar səviyyəsi hazırda təşəkkül tapmışdır. Həmin müddətdə 

dəyər və məzənnə siyasəti liberallaşdırılmış, böyük miqyası əhatə edən 

özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilmiş və bütövlükdə sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişləndirilməşi üçün səmərəli mühit, makroiqtisadi dəyişməzlik və ölkənin 

yüksək investisiya cəzbediciliyi düzəldilmişdir. 

Həmin dövrdə, bununla yanaşı əlverişli maliyyə sahəsinin təşəkkül tapma-

sı və institusional tərəqqisi yönündə geniş əhatəli islahatlar yürüdülmüş, bu isti-

qamətdə idarəetmə, nəzarət və nizamlanma beynəlxalq normalara müvafiq inki-

şaf etdirilmiş və nəticədə, bankların rəqabət bacarığı əhəmiyyətli səviyyədə 

artırılmışdır. 

Respublikamızın fond bazarının inkişafını ləngidən problemlər vardır ki bu 

maneələri tez bir zamanda aradan qaldırmaq mütləqdir. Fond bazarında baş 

verən mühüm problemləri aradan qaldırma üsulları aşağıdakılar aiddir: 

-Bu sahəyə mənfi təsir edən xarici faktorları aradan qaldırmaq. Bununla 

belə istehsal sahəsində dirçəliş, sosial sabitliyin bərpa olmasına nail olmaq 

mümkündür; 

- Qanunvericiliyin inkişafı və ona hər kəsin düzgün əməl etməsinə riayər 

etmək; 

- Respiblikamızın fond bazarına ölkənin təsirini daha da artırmaq lazımdır.  

- İnvestorları qorumasını təmin etmək. Bu məqsədlə dövlət və nibətən 

dövlət qoruma strukturu yaradılmalıdır; 

-Məlumat aydınlığını həyata keçirilməsi; 

- Bu bazarın inkişafı məqsədiylə beynəlxalq təcrübəyə müraciət olunması. 

Burada xarici təhsil sistemi əsas götürülür; 
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Respublikamızda qiymətli kağızlar bazarında olan bir sıra əsas prablemləri 

vurğulamaq olar. Bunlardan əsasən 7-si daha vacib məsələdir . 

1.Emitent problemi 

2.Şəffaflıq problemi 

3.İnformasiya azlığı 

4.İnvestor institutlarının tam şəkildə formalaşdırılmaması 

5.Məlumatların açıqlığı prinsipinin reallaşması 

6.İnvestor hüququnun qorunması problemi 

7.Bazar həcminin kiçik olması və likvidliyin aşağı olması (4) 

Birinci Emitent probleminə nəzər salaq. Əsasən investisiya qiymətli 

kağızları toplu metodla bazarda qoyulmuş olan səhmdar cəmiyyətlərin və başqa 

bir təşkilati-hüquqi şəkildə olan emitentlərin qanunvericiliyin tələbinə müvafiq 

şəkildə idarə olunması mühüm mövzudur. Sözü gedən emitentlərin korporativ 

idarəetmə normalarını vacib dərəcədə bu sahədə tətbiq etməmələri, bununla 

yanaşı qanunvericiliyin istəklərinə müvafiq maliyyə-uçot sistemin tam şəkildə 

formalaşdırılmaması, ən sonda isə, investorları razı salacaq səviyyədə və sıra ilə 

informasiyanın açıqlanmamasıdır. Bu cür məsələrəri nəzərə alaraq kapital 

bazarına uyğun emitentlərin formalaşmasını başlıca problem kimi görmək olar. 

İkinci şəffaflıq problemi. Şəffaflıq problemində əsasən kapital bazarında 

investisiyaların pul bazarı üçün daha davamlı olması, yatırım edənin 

investisiyasını şirkətin növbəti performansını və strategiyasını əsas götürərək 

həyata keçirilməsi emitentlər barəsində daha düzgün məlumat qazanmaları.(3) 

Üçüncü informasiya azlığı problemləri. Bu bazarların  fəaliyyət göstərməsi 

üçün tələbin təklifi dəstəkləməsi şərtdir. Ən əsası da, maliyyə alətinin və 

investorunun olmasıdır. Hal hazırda respublikamızda maliyyə bazrında 

investorun az olması, əsasən bazra potensiallarından iqtisadi amillərin az fayda-

lanması bazar barəsində informasiyaların çatışmaz olduğunun göstəricisidir. 

Dördüncü investorların tam şəkildə formalaşmamasıdır ki, buna əsas səbəb 

bazarın sturukturunda olan investisiya bankları, pensiya fondları və investisiya 

fondları kimi strukturların formalaşmaması bazarda əməliyyat həcminin və 

likvidliyin çoxalmasına negative təsir göstərir. 

Beşinci investor hüququnun qorunması problemləridir və düşünürəmki 

bunun üçün dövlət və ya ictimai təşkilatlar kimi investor hüququnun 

qorunmasını təmin edən sistem formalaşdırılmalıdır.  

Altıncı məlumat açıqlığı prinsipinin reallaşmasıdır, ki bu əsasən qiymətli 

kağız emitentlərinin fəaliyyəti haqqında elmi nəşrlərin coxaldılması və kütləvi 

informasiya vasitələrində daha geniş məlumatların yayımasıdır.Yeddinci isə 

bazar həcminin kiçik olması və likvidliyin aşağı olması problemidir. Qiymətli 

kağızlar bazarının əsas funksiyası likvid olmasıdır. Likvid bazarda investor sahib 

olduğu aktivləri daha süətli digər aktivlərə və ya nağd vəsaitə cevirə bilir. 

Likvidli bazarın tam formalaşmaması ciddi problem kimi qiymətləndirilir.  

Respublikamızda keçən dövr ərzində qiymətli kağızlar bazarının tərəqqisi 

istiqamətində bir sıra geniş islahatlar keçirmişdir və bu dövrdə sənədlər 

bazarının hüquqi-tənzimləyici bazasının qabaqcıl beynəlmiləl təcrübəyə 

uyğunlaşdırılması üçün kəskin şəkildə tədbirlər görülmüşdür. (2, 101) 
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Həyata keçirilməkdə olan uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsində ölkə 

iqtisadiyyatının həmçinin xarici effektlərə daha dözülməz olan maliyyə 

sahəsinin möhkəmliyi təmin olunmuşdur. Axır dövrlər dünya ölkələrində 

cərəyan edən maliyyə-iqtisadi böhranı şəraitində belə ölkə iqtisadiyyatının 

dinamik tərəqqisi davam etmişdir, bununla yanaşı maliyyə sektorunun stabilliyi, 

yüksək kapital axını dərəcəsi və likvidlik dərəcəsi qorunub saxlanmışdır.  

Respublikamızda borc (veksel) qiymətli kağızlardan geniş istifadə etmək, 

girov (ipoteka) kağızlarından istifadə edərək bu bazarı genişləndirmək, qiymətli 

kağızlar ilə investisiyalar reallaşdırmaq, əhalini bu bazara cəlb etmə məqsədilə 

geniş şəkildə stimullaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi mütləqdir. Qeyd 

olunan məqsədi reallaşdırmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi 

əhəmiyyətlidir:(3, 174) 

- dövlət qiymətli kağızların bazarının daha da genişləndirilməsi; 

- korporativ kağızlar bazarına təzə kapitalın cəlb olunması yollarını 

təkmilləşdirmək, qiymətli kağızları idarə etmək məqsədilə rahat şəraiti yaratmaq 

bu bazarda peşəkar iştirakçıları daha da motivasiya etmək; 

- investorların vəzifələrinin,onların qanunverici və mehkəmə də müdafiələ-

rini dəstəkləmək; 

- uzunmüddətli olan olan investisiya risklərini daha da azaltmaq, təzə 

investorlar cəlbi üçün fonda bazarında maliyə  aletini inkişaf etdirmək; 

- korporativ kağız təklifini teəfiq etmək üçün baş verə biləck manələri yox 

etmək; 

- birja sektorundakı alqı-satqını tekmilləşdirmək; 

- fond bazarındakı tənzimlənmə üsullarını təkmilləşdirmək; 

- fond bazarındakı infrastrukturu gücləndirmək; (5) 

Qiymətli kağızlar Respublikamızın iqtisasiyyatına birbaşa təsir edir. 

Nəticədə, əgər qiymətli kağızların dəyəri enərsə bunun iqtisadiyyatda mənfi 

təsiri hiss olunmağa başlayacaq, onun fasiləsizliyi pozulmağa doğru 

irəliləyəcəkdir. Bu səbəbdən də bu cür halların baş verməməsi məqsədilə dövlət 

tərədindən fond bazarının fəaliyyəti daima tənzimlənməlidir. 

Qiymətli kağızlar mühüm problemlərindən biri onun dəyərinin enib 

qalxmasındır. Sırf bu səbəbdən də Gələcək zamanlarda ölkəmizdə qiymətli 

kağızların məbləğinin enib-qalxması probleminin həll edilməsi üçün investisiya 

ehtiyyatları və qiyməytli kağızlar bazarı imkanlarının mütənasibtiyi daim diqqət 

mərkəzində olmalıdır. 

Ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının təşəkül tapmasında ümumi olaraq 

baş verən problemləri aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı məsələlər tövsiyə 

olunur. 

- borc qiymətli kağızlarına vəsait yatırmış investisorlara vergi sahəsində 

sitimullaşdırıcı tədbirlər görmək və həmçinin bu sahədə beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanmaq; 

- Respublikamızın qiymətli kağızlar bazarında rəqabətin daha da 

gücləndirilməsi üçün dövriyyədəki investisiya ehtiyyatlarının daha çox 

artırılması, bundan əlavə yaxın xarici ölkələrə buraxılmış maliyyə vəsaitlərinə 

görə AR-da qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasına yönəlmiş tədbirlərin 

keçirilməsi; 
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- ölkəmizdə beynəlxalq və yerli şəraitə görə investisiy siyasətinin 

konseptual əhatəsi müəyyənləşdirilməli qiymətli kağızlar bazarının təşəkkül 

tapmasında daha çox milli marağların nəzərə alınmağı əsas götürülməli; 

-ilkin bazarda istiqrazlar yerləşdirilməsi əsas olaraq investisiya 

banklarında və fondlarında həyata keçirilməlidir. 

- bazarda müşahidə edilən təhlükələr (risklər) haqqında məlumat 

açıqlanmalı bununla yanaşı bu bazarda ticarətin təşkili üçün etik prinsipləri 

işləyib hazırlamaq lazımdır. 

- Bu bazar vastəsiyə real sahəyən yönəlmiş investisiyaların 

sitimullaşdırılması məqsədilə qiymətli kazğızlar bazarı düzgün tənzimlənməlidir. 

- investorları maarifləndirmək bundan əlavə investisiya ilə korporativ 

idarəetmə sistemini formalaşdırmaq məqsədilə dövlət proqramları hazırlanmalı 

və həyata keçirilməli; 

Ölkəmizin qiymətli kağızlar bazarında mühüm çətinliiklərin olmasına 

baxmayaraq bu ölkədə kapital yatırılması baxımından xarici investorlar və 

qurumlar kapital yatırılmasına görə Respublikamızın bazarını prespektivli bazar 

sayılırlar. Bunun əsas səbəbi Respublikamızda olduqca səmərəli investisiya 

mühitinin olması hesab olunur. 

Respublikamız daimi olaraq iqtisadi məqsədli tədbirlər və layihələr həyata 

keçirir əlavə olaraq qiymətli kağızlar baxarını daha da təkmilləşdirməyə doğru 

xarici qurumlarla iş aparır və həmçinin beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə 

doğru addımlar atır. 

Qiymətli kağızlarda baş verən mühüm problemlərdən biri də onun 

dəyərinin enib qalxmasıdır. Gələcək zamanlarda ölkəmizdə qiymətli kağızların 

məbləğinin enib-qalxması probleminin həll edilməsi məqsədilə investisiya 

ehtiyyatları və qiyməytli kağızlar bazarı imkanlarının mütənasibtiyi daim diqqət 

mərkəzində olmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ТЕБРИЗ АЛИЕВ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В статье отмечается, что одной из основных задач, стоящих перед экономикой 

нашей страны, является решение проблемы смешанной задолженности, а также расчетов 

между предприятиями и организациями. Потому что существование проблемы смешанной 

задолженности приносит с собой новую эру проблем. Рынок ценных бумаг действует так 
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же, как рынок капиталов, финансовый рынок, денежный рынок и традиционно отражает 

обращение денежных средств на этих рынках. 

Ключевые слова: финансы, рынок, капитал, экономика. 

 

SUMMARY 

TABRIZ ALIYEV 

DIRECTIONS FOR SOLVING THE EXISTING PROBLEMS OF THE 

SECURITIES MARKET IN AZERBAIJAN 

The article notes that one of the main tasks facing the economy in our country is to solve 

the problem of mixed debt, as well as payments between enterprises and organizations. Because 

the existence of a mixed debt problem brings with it a new era of problems. The securities 

market acts in the same way as the capital market, the financial market, and the money market 

and the circulation of money resources in those markets are traditionally reflected. 

Keywords: finance, market, capital, economy 

 

 

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ MALĠYYƏ-ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN 

MAKROĠQTĠSADĠ SƏVĠYYƏDƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Qeyd edilir ki, qloballaĢma və inteqrasiya proseslərinin intensiv xarakter aldığı müasir 

iqtisadi Ģəraitdə maliyyə-iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqədar meydana çıxan 

problemlərin həlli bazar münasibətləri sisteminin tələbləri nöqteyi-nəzərindən mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Məqalədə maliyyə-iqtisadi təhlükəsizliyin makroiqtisadi səviyyədə qiymətləndirilməsi 

məsələləri nəzəri cəhətdən araĢdırılır. Azərbaycan Respublikasının maliyyə-iqtisadi 

təhlükəsizliyi son illərin iqtisadi göstəriciləri fonunda təhlil edilir. 

Açar sözlər: qloballaĢma, təhlükəsizlik, risk, biznes, qiymətləndirmə, subyekt, təhdid, 

kapital 

 

Qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin intensiv xarakter aldığı müasir 

iqtisadi şəraitdə milli və beynəlxalq səviyyədə maliyyə-iqtisadi təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi ilə əlaqədar meydana çıxan problemlərin həlli bazar 

münasibətləri sisteminin tələbləri nöqteyi-nəzərindən mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Hal-hazırda bütün iqtisadi subyektlərin effektiv fəaliyyəti və onların 

iqtisadi inkişafı, iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bu sahədə yerinə 

yetirilən işlərin təkmilləşdirilməsi səviyyəsindən bilavasitə asılıdır. Təbii ki, 

bunun üçün ilk növbədə təsərrüfat subyektlərini neqativ və arzuedilməz 

təsirlərdən yüksək səviyyədə qorumaq tələb olunur.   

Məhz qlobal miqyasda baş verən inteqrasiya prosesləri son dövrlər 

katalizator rolunu oynamaqla maliyyə - iqtisadi proseslər arasında təşəkkül tapan 

zidiyyətləri daha da kəskinləşdirir. İyirmi ildən artıq bir müddətdir ki, 

Azərbaycan Respublikasının maliyyə - iqtisadi sistemi qloballaşma prosesinə 

çox intensiv formada cəlb olunur və bunun nəticəsində həm beynəlxalq maliyyə 

- iqtisadi bazarın yaratdığı üstünlüklərdən yararlanmaq, həm də milli 

iqtisadiyyatın və ölkənin maliyyə bazarının inkişafında ümümdünya ənənlərinin 

göstərə biləcəyi təsirlər üçün açıq hesab edilir. Başqa sözlə, milli iqtisadiyyatın 

dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə daha çox cəlb edilməsi, qoşulması onu 

ümumdünya bazarının konyukturası və dinamikasından asılı vəziyyətə salır, 

milli maliyyə - iqtisadi sisteminin proqnozlaşdırılmayan yüksək səviyyəli 

risklərlə üzləşməsinə səbəb olur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda dünya iqtisadiyyatında qloballaşma 

proseslərinin gücləndirilməsi, istehsalın beynəlmilləşdirilməsi və beynəlxalq 

əmək bölgüsünün dərinləşməsi ilə bağlı təşəkkül tapan iqtisadi proseslər kifayət 

dönməz xarakter almışdır. Beynəlxalq münasibətlər sisteminin həqiqi üzvü kimi 

Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatı doktirasını qəbul etdikdən sonra 

digər bazar növləri kimi milli iqtisadiyyatın və bank-maliyyə sisteminin 

dayanıqlığını təmin edən  maliyyə - iqtisadi bazarında səciyyəvi xarakterə malik 

bütün keyfiyyətləri ilə yanaşı özünün açıqlıq səviyyəsinə görə fərqlənir. Təbii ki, 
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maliyyə-iqtisadi bazarının açıqlığı milli iqtisadiyyatın və bank-maliyyə 

sisteminin dayanıqlığına təsirsiz ötüşmür. Beləliklə, iqtisadiyyatın açıqlıq 

səviyyəsinin artması birmənalı olaraq bütün dünya maliyyə - iqtisadi sistemin 

disproporsionallığını gücləndirir, ayrı - ayrı ölkələr, iqtisadi siniflər, təsir 

qrupları arasında vahid ümümdünya valyuta ehtiyatı kimi qəbul olunan və dünya 

maliyyə bazarında praktiki olaraq inhisarçılıq edən ABŞ - nın kazğız əskinazı - 

dollar uğrunda ziddiyyətləri və mübarizəni kəskinləşdirir (4).  

Nəzər almaq lazımdır ki, son 10 - 15 ildə istər dünya, istərsə də ölkə 

səviyyəsində  baş verən iqtisadi təkamül prosesləri bir daha maliyyə - iqtisadi 

sistemin mürəkkəbliyini və onun getdikcə sərtləşməsi faktını təsdiq etdi. Bu da 

təkzib edilməz həqiqətdir ki, beynəlxalq maliyyə - iqtisadi münasibətlər 

sisteminin əksər iştirakçıları böyük maliyə böhranına - 2007-ci ilə qədər sürətlə 

inkişaf edən maliyyə şəbəkəsinə texniki tərəqqinin yaratdığı qaçılmaz əlavə 

məhsul, maliyyə şəbəkəsinin mürəkkəblik dərəcəsinin getdikcə sərtləşməsi, 

artmasına isə maliyyə bazarının stabil inkişafını təmin edən başlıca amil kimi 

baxırdılar. Allen və Qayl tərəfindən maliyyə şəbəkəsinin mürəkkəbliyinə və 

ölçülərinə stabilləşdirici təsir göstərən maliyyə-riyazi modelin işlənib hazır-

lanması da məhz bu məqsədə xidmət edirdi (1, 2).  

Təsadüfü deyil ki, dünya maliyyə böhranının növbəti dalğası maliyyə 

sisteminin öz-özünü yenidən bərpa edə bilməməsi xassəsini aşkar etdikdən və 

nəticə ehtibarı ilə bütün maliyyə dünyası yüksək qeyri-müəyyən duruma 

düşdükdən sonra iqtisad dairə-lərdə maliyyə və iqtisadi bazarların idarəedilməsi 

və inkişafı ilə əlaqədar ümumqəbuledilmiş paradiqmanın etibarlılığı haqqında 

şübhələr əmələ gəlməyə başladı (6). Nəzərə almaq lazımdır ki, maliyyə - iqtisadi 

sistemin neqativ endogen şoklara yüksək axritektur bağlılığı və həssaslığı 

ölkənin maliyyə bazarında tutduğu mövqeyə və xarici maliyyə öhdəliklərinə 

proporsional şəkildə birbaşa təsir göstərir (5).   

Bu zaman milli cəmiyyətlərin dünya maliyyə sisteminə inteqrasiya prosesi 

ixtiyarı bir ölkə səviyyəsində az nəzarət edilən, qloballaşma proseslərindən 

imtina etmək anlamına gəlsədə, həm ölkə daxilində, həm də ölkələr arasında 

artan gəlir bərabərsizliyinin, tənzimlənməyən maliyyə axınlarının, xroniki 

yüksək işsizliyin, sosial və gender sahəsində diskriminasiya hallarının və  s. 

əmələ gəlməsinə səbəb olur. Deməli, belə nəticəyə gəlmək olar ki, hal-hazırda 

qloballaşmanın törətdiyi və ya törədə biləcəyi fəsadlar, onun yaratdığı 

üstünlüklərindən çox olduğundan cəmiyyətin istehsal qabiliyyəti ilə istehlak 

qabiliyyəti arasında, məhsul bazarının həcmi ilə maliyyə bazarının həcmi və 

iqtisadi artımı təmin edilməsində oynadıqları rollar arasında, resursların dəyəri, 

qiyməti və maliyyə aktivləri arasında böyük fərqlərin (istehlakın sürəti inkişafın 

əldə edilən nəticələrini qoruyub saxlamaq üçün istehsalın sürətindən geri qalır) 

yaranması ilə əlaqədar mütəmadi olaraq bir sıra qlobal disbalansların 

eksponensional artmasını qaşılmaz edir və dünyada maddi sərvətlərin qeyri-

bərabər bölüşdürülməsinə gətirib çıxarır.  

Aydındır ki, müasir şəraitdə  istənilən ölkə, o cümlədən Azərbaycan 

iqtisadiyyatında başlıca dəyər (rəqabətüstünlüyü) real tədiyəqabiliyyətli istehlak 

hesab edilir. Mövcud rəqabətüstünlüyünü qazandıqları pulların böyük bir 

hissəsini ölkədə istehsal edilən məhsullara və göstərilən xidmətlərə sərf edəcək 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

əmək miqranları üçün əlavə iş yerlərinin yaradlması ilə də gücləndirmək 

mümkündür.  

Sadalanan taktiki metodlar iqtiadiyyatın açıqlıq şəraitində ölkənin xarici 

durumunu, iqtisadi patriotizm ideyalarını özündə ehtiva edən mövcud milli 

strategiyaları və perspekriv dövr üçün təhlükəsizilik siyasətinin institusional 

mexanizmini  dəyişmək yolu ilə milli maliyyə-iqtisadi təhlükəsizlik siyasətini 

formalaşdırmağa və səmərəli formada reallaşdırmağa imkan verməlidir.  

Makroiqtisadi səviyyədə maliyyə - iqtisadi təhlükəsizliyin mövcud 

vəziyyətinin dəyərləndirilməsi dövlətin iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin tədqiqi 

və təhlilindən birbaşa asılıdır. Aydındır ki, belə təhlil və tədqiqatların aparılması 

ölkənin həyati əhəmiyyətli iqtisadi maraqlarının reallaşmasına şərait yaradan, 

milli iqtisadiyyatın sabit və dayanıqlı inkişafını təmin edən  bir çox problem 

məsələlərin həlli edilməsinə bu və ya digər dərəcədə  təsir edir.   

Maliyyə-iqtisadi təhlükəsizliyin cari vəziyyətinin makroiqtisadi səviyyədə  

qiymətləndirilməsi idarəetmə qərarlarının qəbulu zamanı  maliyyə- iqtisadi 

təhlükəsiziliyin təmin edilməsində iştirak edən hər bir subyekti və onun 

kompetensiyasını, fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə, həmçinin təklif 

edilən bu və ya digər  tədbirləri əsaslandırmağa və onların effektivlik 

meyarlarını işləyib hazırlamağa imkan verir. Bir çox hallarda ayrı - ayrı 

göstəricilərin dinamik təhlilinin real iqtisadi mənzərə yaratmamasını nəzərə 

alsaq bu göstəricilərin müxtəlif xarici ölkələrin analoji göstəriciləri ilə müqayisə 

edilməsini, onların digər göstəricilərə (məsələn, ÜDM-in artım tempi və ya 

inflyasiya proseslərinin dinamikası və s.) nisbətini özündə ehtiva edən kompleks 

qiymətləndirmə aparılmalıdır. Maliyyə-iqtisadi təhlükəsiziliyin bu sahədə 

tədqiqat aparan mütəxəssislər tərəfindən təklif edilən təhlil metodikası 

dövlətlərarası və ya sosial ziddiyyətlərdən doğan, hakimiyyət və idarəetmə 

orqanları tərəfindən idarəetmə qərarlarının hazırlanması zamanı çətin 

proqnozlaşdırılan qeyri-sabit xarici və daxili təhdidləri mütləq nəzərə almalıdır.  

Əksər tədqiqatçılar (7, 8, 10 və s.) ―subyektin dayanıqlığını‖ ziyan və 

müflisləşmə faktorlarını əsas gətirməklə maliyyə sabitliyində axtarırlar. Daha 

doğrusu, maliyyə sabitliyinin mövcudluğu iqtisadi dayanıqlıq üçün əsaslar 

yaradır. Deməli, istehsal prosesinin fasiləsizliyi və məhsul satışı ilə bağlı 

fəaliyyət bilavasitə subyektin gəlirlərindən, ondan səmərəli istifadə olunması 

istiqamətlərindən asılıdır. Başqa sözlə, gəlirlərin xərcləri üstələməsi iqtisadi 

dayanıqlığa zəmanə verir. Bəzi müəlliflər (9 və s.) subyektin dayanıqlığını 

uzunmüddətli dövrdə istehsalın sonrakı inkişafı üçün zəruri mənfəəti və sabit 

şəraiti təmin edən iqtisadi resursların balansı kimi təsvvür edir. Rasional və 

səmərəli istifadə edilən resurs balansı subyektin dinamik inkişafı baxımından 

onun iqtisadi təhlükəsziliyinə təminat formalaşdırır.  

Yuxarıda verilən yanaşmaları ümümiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar 

ki, subyektin cari (resursa tələbatın resurs imkanlarına uyğunluğu) və 

uzunmüddətli (müəssisənin inkişaf tempinin bazarın inkişaf tempinə uyğunluğu) 

dayanıqlığı onun elə bir xarakterik vəziyyətidir ki, daxili və xarici (material, 

iqtisadi, əmək) resurslardan istifadə gəlirlərin xərcləri üstələməsini, təsərrüfat 

subyektinin stabil inkişafını, mövcud və perspektiv dövrdə yarana biləcək daxili 
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və xarici risklərin yol verilən səviyyəsində tədiyyə qabiliyyəti saxlanılmaq şərti 

ilə mənfəət artımını təmin edir.    

Aydındır ki, milli iqtisadiyyatın inkişafı və dayanılığını müəyyənləşdirən 

vacib indikativ göstərici məhz ÜDM hesab olunur və onun dinamikası ümumi 

iqtisadi aktivliyi əks etdirir. ÜDM-in mütləq kəmiyyəti cari iqtisadi imkanları 

haqqında mülahizələr aparmağa, retrospektiv seçim baxımından fiziki həcm 

indeksi isə xarici və daxili mühütin stabil olduğu bir şəraitdə onun həcmini 

proqnozlaşdırmağa imkan verir. Beynəlxalq müqayisələrdə, o cümlədən, strateji 

proqnozlaşdırmada mütləq mənada istifadə edilən ÜDM və onun fiziki həcm 

indeksi siyasi mülahizlər və sövdələşmələrin aparılmasında mühüm rol oyadığı 

üçün idarəetmədən (konkret idarəetmə qəarlarının qəbul edilməsini 

müəyyənləşdirmir) daha çox siyasi əhəmiyyəti daşıyır (cədvəl 1).  

                                                                                                                 Cədvəl 1 

Azərbaycanın əsas iqtisadi və sosial göstəricilərinin dinamikası (2010-2020-ci 

illər) 

 Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında  müəllif 

tərəfindən tərtib edilmiĢdir.   
 

Cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi ÜDM-in tərkibində, onun 

sahə quruluşunda, mülkiyyət formaları üzrə istehsalın strukturunda, dövlət 

büdcəsinin formalaşmasında roluna görə keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş 

bazar iqtisadiyyatının tələb-lərinə uyğun nisbətlər və əhalinin artan rifahını 

təmin edən müvafiq bölgü mexanizmin öz əksin tapmışdır.  

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 2016-cı (əvvəlki ilə nisbətən 4.2 

bənd azalaraq 96.9% təşkil etmiş) və 2020-ci illər (əvvəlki ilə nisbətən 6.8 bənd 

azalaraq 95,7% olmuşdur) istisna olmaqla növbəti illərdə də ÜDM orta hesabla 

2%-lik artım davam etmişdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, pandemiyadan 

əvvəl ÜDM-in mütləq həcmi 2018-ci ildə 80092 mln. manat və 2019-cu ildə 

1.02% artaraq 81896.2 mln.manat təşkil etdiyi halda, pandemiyanın ölkə 
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2010 41574,7 105,0 13929,0 33,5 7.9 109,1 

2015 54380.0 101.1 15957.0 29.3 4.0 104.5 

2016 60425.2 96.9 14903.4 24.7 12.4 107.4 

2017 70337.8 100.1 15550.8 22.2 12.9 105.9 

2018 80092.0 101.4 17238.2 21.5 2.3 103.0 

2019 81896.2 102.5 17184.3 20.9 2.6 116.6 

2020 72432.2 95.7 17028.1 23.5 2.8 111.4 
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iqtisadiyyatına təsirlərinin nəticəsi olaraq 2020-ci ildə 11.6% azalaraq 72432.2 

mln. manat həddində qərarlaşmışdır. 

Ölkələrarası müqayisədə və milli bençmarkinqdə cəmiyyətin istehsal 

qabiliyyətini əks etdirən hər nəfərə düşən ÜDM göstəricisindən də istifadə edilir. 

Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, hər nəfərə düşən pul gəlirlərinin 

kəmiyyəti il ərzində ölkədə istehsal olunan və hər nəfərə düşən ÜDM-dən, 

ÜDM-in mütləq həcmi isə iqtisadi inkişafın səviyyəsi və əhalinin sayından asılı 

olaraq dəyişir. Hər nəfərə düşən ÜDM-in həcminin 20 il ərzində iki dəfə 

artırılması üçün dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin təqribi hesablamalara görə 

35-40 ilə yaxın vaxt sərf ediklərini nəzərə alsaq, son illər ölkə iqtisdiyyatında 

baş verən dinamik dəyişikliklərin milli iqtisadiyyat, onun dayanıqlı inkişafı üçün 

yaratdığı əlverişli şərait yüksək qiymətləndirilməlidir. Belə ki, qlobal 

iqtisadiyyatda ―yenidən tarazlaşma‖, yüksək dinamizimdən doğan maliyyə 

rikslərinin artması, Azərbaycan şirkətlərinin xarici kapital qoyuluşlarını 

artıqmağa başlaması və inflayasiyanın azalması fonunda 2020 - ci ildə qeyri 

neft-qaz sektorunun ÜDM - də payı 62.0% çatdırılmış, ÜDM - in artım tempi ilə 

qeyri neft - qaz sektorunun artım tempi arasında tarazlıq təmin edilmişdir 

(cədvəl 2).  

Cədvəl 2 
 

Göstəricilər 

İllər 
2016 2017 2018 2019 2020 

ÜDM 60.425.2 70.337.8 80092.0 81896.2 72.432.2 

ÜDM-in artım nisbəti 96.9 100.2 101.5 102.5 95.7 

Neft-qaz sektoru 19552.6 25.005.4 32231.7 30.0519 20.577.6 

Neft-qaz sektorunun artım nisbəti 100.1 94.7 100.5 100.4 92.8 

Qeyri neft-qaz sektoru 35951.1 40.328.0 41662.0 44.481.8 44.862.1 

Neft-qaz sektorunin artım nisbəti 95.6 102.8 102.0 104.0 97.4 

Məhsul və idxala xalis vergilər 4921.5 5.004.4 6198.3 7.362.5 6.992.5 

Məhsul və idxala xalis vergilərin  

artım sürəti 

95.6 102.5 101.6 103.1 97.1 

 Mənbə: DSK və Maliyyə nazirliyinin hesabatları əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilmiĢdir 
 

Neft hasilatının aşağı düşməsi (2020-ci ildə neft hasilatı əvvəlki ilə 

nisbətən 8,0% azalmışdır) və eləcə də neftin qiymətinin proqnozla müqayisədə 

az olması Dövlət Neft Fondunun transferləri nəzərə alınmadan dövlət büdcəsinin 

neft gəlirlərinə də təsir etmiş və nəticədə ÜDM-in 2020-ci ildə ilk dəfə - 4.3%-ə 

çatmışdır. Aparılan hesablamalar göstərir ki, makroiqtisadi səviyyədə mühüm 

ekzogen parametr hesab edilən xam neftin dünya bazar qiyməti 20,0 vahid 

azaldılaraq, 35,0 ABŞ dolları səviyyəsində qərarlaşdığından ölkə iqtisadiyyatın-

da müşahidə edilən azalmaların təxminən 62%-i neft sektoru hesabına 

formalaşmışdır. Ümumiyyətlə, son 10 ildə neft sektorunun ÜDM-in artımına 

təsirləri nəzərə çarpacaq həcmdə zəifləmiş və sözügedən sahənin əvvəlki illərdə 

olan dominant mövqeyi qeyri-neft sektoruna keçmişdir.  

ÜDM-in tələb komponentləri üzrə təhlili göstərir ki, onun azalmasına 

məhz xalis ixrac faktoru təsir göstərmişdir. Belə ki, dövlət istehlakı baxılan dövr 

üzrə ÜDM-in dəyişməsinə əsas artırıcı təsir verən komponent olsa da, xalis ixrac 
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üzrə mənfi saldonun neqativ təsirini üstələyə bilməmiş, nəticədə ÜDM - də 

azalma qeydə alınmışdır. İl ərzində dövlət idarələri hesabına maliyyələşdirilmiş 

son istehlak xərcləri nominal ifadədə 27% artaraq 11539,1 mln. manat olmuşdur. 

Bu mərhələdə ölkənin iqtisadi artım templəri, ölkənin valyuta ehtiyatlarının və 

xarici borcların artım templərindən xeyli geri qalmışdır (qrafik 1). 

 

 Qrafik 1. İqtisadi artım, %-lə  

Mənbə: DSK-nin məlumatları əsasında müəllif hesablamaları 

 

ÜDM-in istehsal strukturunun 64.9%-ni təşkil edən sənaye məhsulları 

istehsalı sahəsində 2000 - 2005-ci illər müvafiq olaraq 6.9 və 33.5%, 2010 - cu 

ildə bir qədər az 2.2%, 2016 - 2020-ci illərdə isə nəticə ehtibarı ilə 1.5% artım 

müşahidə olunmuşdur. Planlaşdırılan istehsal təyinatlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəticəsində 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə sənayedə istehsal 

edilən  məhsulların istehsalı sahəsində dövlət sektorunun payı 6% azalaraq 

17.6%, özəl sektorun payı isə müvafiq olaraq 82.4% təşkil etmişdir. 

Beynəlvalq Valyuta Fondunun apardığı hesablamalara əsasən pandemiya 

və onun fəsadları ilə mübarizəyə sərf edilmiş qlobal fiskal paket (iqtisadi 

aktivliyin bərpasına cəhd məqsədi ilə ev təsərrüfatlarına və özəl sektora zəruri 

kömək göstərilməsini nəzərdə tutur) 14,0 trln. ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu 

vəsaitində təxminən 56,0% - i əlavə xərclər və itirilmiş gəlirlərdən ibarət 

olmuşdur. Ümumilikdə, dünya üzrə fiskal kəsirin 3,6%-dən 10,8%-dək, dövlət 

borcunun isə 83,7%-dən 97,3%-dək yüksəlməsi pandemiyanın acı nəticələri 

kimi dəyərləndirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, 2020-ci ildə pandemiya və 

onunla mübarizə tədbirlərinin vurduğu ziyanlar daha çox turizmə sektorunda və 

konkret mal ixracından asılı olan ölkələrdə müşahidə edilmişdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında 170 layihə üzrə 3.3.mlrd. avro yönəldən 

Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ölkənin neft-qaz sənayesində müşafidə 

edilən müsbət dinamikaya əsaslanaraq 2021-ci il üçün ÜDM-in 3.3% artacağını, 

beynəlxalq miqyasda vaksinasiya və müalicə proseslərinin cari ildə də daha 

sürətli və uğurla aparılması nəticəsində qlobal iqtisadiyyatın 5.5%, əmtəələrin 

qiymətinin isə ötən ilə nisbətən 21.2% artacağını qeyd edirlər. 

Dünya bankının qiymətləndirmələrinə gəlincə ekspertlər qeyd edirlər ki, 

neft qiymətlərinin sabitləşməsi, iqtisadiyyata yönəldilən investisiya və 

yenidənqurma xərc-lərinin artması, həmçinin iqtisadi fəaliyyətin genişlənməsi 

nəticəsində 2021-ci ildə ölkə iqtisadiyyatının 1,9% artması, ÜDM-in 5% 

azalması, 2022-ci ildə isə 4.5% artacağı, inflayasiyanın orta illik səviyyəsi isə 

3.1%  gözlənilir. 
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Azərbaycanın da daxil olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 2021-2022-

ci illərdə iqtisadi artımın 6,3 və 5%; ticarətin həcminin isə 9.2 və 6.7% artması 

proqnoz-laşdırılır. Beləliklə, nüfüzlu beynəlxalq agentliklər və təşkilatların 

proznozları, həmçinin Qarabağın maddi və qeyri-maddi resurlarınında təsərrüfat 

dövriyyəsinə cəlb olunması nəticəsində 2021-ci ildə və sonrakı illərdə ölkəmizdə 

maliyyə inkluzivliyinin artması və iqtisadi inkişaf meqatrendləri gözlənilir. 

İqtisadi artımım 2021-ci ildə 3,7%, 2022-ci ildə 3.1%, 2023-cü ildə isə 

3.2% olmasının proqnozlaşdırlması həyata keçirilən islahatlarla bərabər 

Azərbaycan iqtisadiyyatına müsbət təsir edəcəkdir. Dünya Bankı və Beynəlxalq 

Valyuta Fondu kimi mötəbər beynəlxalq maliyyə təşkilatları 2021-ci ildə və 

ortamüddətli dövrdə iqtisadi artım üzrə pozitiv dinamikanın qorunub saxlanıla-

cağını proqnozlaşdırırlar.  

Ölkəmizin malik olduğu yerüstü və yerltı təbii sərvətlərin təsərrüfat döv-

riyyəsinə cəlb edilməsi və  son illər əsaslı formada yenidən formalaşan sənaye 

potensialının yaratdığı üstünlüklərdən rasional istifadə etmək üçün investisya 

proseslərinin aktivləşdirilməsi aktual məsələ hesab edilir. Aydındır ki, xarici və 

daxili investisiyaların iqtisadiyyata cəlb edilməsi milli iqtisadiyyatın formalaş-

ması və inkişafına, eləcə də maliyyə təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərir. Odur 

ki, pandemiyanın təsirləri nəzərə alınmasa, ölkənin sabit inlkişaf tempi  

investisiya axınlarının artmasına səbəb olmuş və bu kontekstdə Azərbaycan 

nəinki MDB, hətta bir çox Şərqi Avropa ölkələrini belə üstələmişdir.  

2020 ci ildə dövlətin investisiya xərcləri, qeyri - neft ixracı və istehlakçı 

inamının artması iqtisadi aktivliyin canlanmasına müsbət təsir etmiş və bu 

əsasda ölkə iqtisa-diyyatında iqtisadi artım, güclənən makroiqtisadi sabitliyk və 

0.4% bənd real artım tempi (qeyri-net sektorunda ..% artım) müşahidə 

olunmuşdur.  2020-ci ildə investisiya qoyuluşu ötən illə müqayisədə 0.9% və ya 

156.28 milyon manat azalaraq 17.0 milyard manat təşkil etmiş və ÜDM-də 2.6% 

səviyyəsində artmışdır.  

2020-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən birbaşa xarici investisi-

yaların həcmi 6% artaraq 4.527,7 milyon dollar təşkil etmişdir ki, bununda 

86,6%-i (2019-cu il ərzində 78,3%-i) neft-qaz sektorunun, 13,4%  və ya  605,6 

milyon dolları (azalma 34,9%) qeyri-neft sektoruna payına düşmüşdür. Azərbay-

can Respublikası Mərkəzi Bankın məlu-matlarına əsaslanaraq qeyd edə bilərik 

ki, 2020-ci ildə Azərbaycan şirkətləri xaricdə 825,3 milyon dollar (azalma 2,9 

dəfə), o cümlədən neft-qaz sekto-runa 253,7 (azalma 3,8 dəfə), digər sektorlara 

571,6 milyon dollar (azalma 2,5 dəfə) məbləğində birbaşa investisiya yatırmışlar 

(cədvəl 3). 

                                                                                                                        Cədvəl 3 

2020 - ci ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 
Göstəricilər Ölçü vahidi Faktiki icra edilən 

Əsas kapitala investisiyalar milyard manat      17028.1 

real artım tempi faiz      -8.3 

Daxili investisiyalar milyard manat      11911.1 

nominal artım tempi faiz      -7.4 

Xarici investiiyalar milyard manat      5117.0 

nominal artım tempi faiz      -9.8 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

Dövlət investisiyaları milyard manat      7081.2 

nominal artım tempi faiz      -19.7 

Qeyri-dövlət investisiyaları milyard manat      9946.9 

nominal artım tempi       2.1 

 Mənbə: DSK, Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatasının məlumtaları 

əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmıĢdır 

 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi 2020-ci ildə bütün mənbələr üzrə 

iqtisadiyyata 17028.1 milyarad manat (2019-cu illə müqayisdə 159.2 milyon 

manat az) sərmayə qoyulmuşdur ki, onun da 30%-ni xarici (41.6% neft, 58.4% 

qeyr -neft sektorunun inkişafına yönəldilmişdir), 70%-ni isə daxili sərmayələr 

təşkil etmişdir. Aparılan təhlillər göstərir ki, 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci 

ildə əsas kapitala yönəldilən investisiya-ların həcmində 8,3% azalma müşahidə 

edilmiş və bu da ilk növbədə, müxtəlif təsnifatlar üzrə dövlət investisiyaları, 

daxili mənbələr hesabına investisiyalar və qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş 

investisiyaların həcmində əmələ gələn azalmalarla bağlı olmuşdur. Hesabat 

ilində əsas kapitala yönəldilmiş büdcə vəsaitlərinin 12,2% azalması fonunda əsas 

kapitala yönəldilən cəmi investisiyaların 41,6%-ni təşkil edən dövlət maliyyəsi 

əvvəlki ilə nisbətən 20,0% azalmış və bu da cəmi 2,1% artan qeyri - dövlət 

investisiyaları cəmi investisiya artımını formalaşdırmaq üçün yetərli olmamışdır. 

Lakin aparılan təhlil göstərtr ki, həm dinamikliyini, həm də dəyər ifadəsində 

üstünlüyə malik olan daxili investisiyaların cəmi investisiyalarda payı hesabat 

ilində 70%-ə (2015-ci illə müqayisədə 10% çox) çatmasıdır. Hal- hazırda 

əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri investisiyaların qeyri - neft sektorunun 

inkişafına yönəltməkdən ibarətdir. Statistik rəqəmlər göstərir ki, son illər daxili 

investisiyaların əksər hissəsinin neft sektoruna qoyulmasını məqbul hesab 

etməyən respublika höküməti investisiyaların təqribən 95%-dən çoxunu qeyri - 

neft sektoruna (son beş ildə 6.2 dəfə artmışdır) yönəltmişdir.  

Qeyd edilən bu amillərin müqayisəli təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə 

əsas verir ki, son illər ölkəmizdə müşahidə edilən yüksək dinamizm və neft 

gəlirlərinin iqtisadiyyatın həzm edə bilmədiyi ölçüdə və intensivlikdə ölkəyə 

daxil olması milli valyutanın sürətlə möhkəmlənməsini, emal sənayesini, eləcə 

də iqtisadiyyatın yüksək texnoloji və elmtutumlu sahələrinin inkişafını ləngidə 

bilər. Odur ki, həm makroiqtisadi, həm də regional xarakterli tədbirlər 

görülmədikdə risk faktoru və onun törədə biləcəyi fəsadlar daha da güclənir. 

Bunun qarşısını almaq üçün neft amilinin üstün roluna əsaslanan inkişaf 

modelinin müsbət məqamlarından faydalanmaqla optimal inkişaf modelinə 

keçidi asanlaşdıran tədbirlər həyata keçirilməlidir (3).  

Beləliklə, aparılan təhlil nəticəsində belə qənaət hasil olur ki, ölkə iqtisa-

diyyatına yüksək templə sərmayə axını, dünya neft bazarında əlverişli konyuktur 

üstünlüklərinə nail olunması, aparılan iqtisadi islahatların multuplikativ 

effektivliyinin artması, iqtisadi fəallığın və sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da 

inkişaf etdirilməsi, dövlər borclarının idarəedilməsi zamanı inflyasiya riski 

faktorlarının aşağı olması milli iqtisadiyyatın dayanılığı və makrosəviyyədə 

onun maliyyə-iqtisadi təhlükəsizliyi üçün maddi zəmin formalaşdırır. Başqa 

sözlə, inflyasiyanın orta illik səviyyəsinin 3.1% azalması proqnozlaşdırılır ki, bu 
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da  öz növbəsində uçot dərəcəsinin  aşağı düşməsi, daraldıcı pul siyasətindən 

neytral pul siyasətinə keçidi təmin edən yeni monetar siyasətin işlənib 

hazırlanması üçün obyektiv zəruriyyət yaradır.   

 
ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Allen F., Gale D. Journal of Political Economy. 2001, 108(1): Pp. 1-33.  

2. Allen F., Gale D. Systemic risk and regulation. NBER in a volume on the Risks of 

Financial Institutions edited by M. Carey and R. Stulz 2005. 

3. İmanov T. Marketinqin müasir problemləri // Ekologiya və Su təsərrüfatı. Bakı, 2016. №3.  

4. Joseph E. Stiglitz, «Complacency in a Leaderless World» 06.02.2013, заметка на его 

ежемесячной колонке на Project Syndicate www.project-syndicate.org 108. 

5. Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. Norton, New 

York. 2009, 110. 

6. Morris S., Shin H. Financial regulation in a system context. Brookings Panel on Economic 

Activity. 2008, September.  

7. Ковалева И.П., Прокопенко Д.Э. Риски и предпринимательство в России: актуальные 

тенденции // Вектор экономики. 2019. № 4.  

8. Коротков Э.М. Беляев А.А. Управление экономической безопас-ностью общества. 

Менеджмент в России и за рубежом -2001. - № 6 

9. Медведев В. А. Испытание историей. Об экономической теории марксизма. М.: Весь 

мир. 2015. 272 с.  

10. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. Учебник. М.: Юниити, 2011, 352 с. 

 

РЕЗЮМЕ 

ТОГРУЛ АКБАРЛИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Отмечается, что в современных экономических условиях, когда процессы 

глобализации и интеграции протекают интенсивно, решение проблем, связанных с 

обеспечением финансово-экономической безопасности, важно с точки зрения требований 

системы рыночных отношений. В статье теоретически рассматриваются вопросы 

макроэкономической оценки финансово-экономической безопасности. Финансово-

экономическая безопасность Азербайджанской Республики анализируется на фоне 

экономических показателей последних лет. 

Ключевые слова: глобализация, безопасность, риск, бизнес, оценка, субьект, 

угроза, капитал 

 

SUMMARY 

TOGRUL AKBARLI 

MACROECONOMIC ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC 

SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

It is noted that in modern economic conditions, when the processes of globalization and 

integration are proceeding intensively, the solution of problems related to ensuring financial and 

economic security is important from the point of view of the requirements of the system of 

market relations. The article theoretically discusses the issues of macroeconomic assessment of 

financial and economic security. The financial and economic security of the Republic of 

Azerbaijan is analyzed against the backdrop of economic indicators in recent years. 

Keywords: globalization, security, risk, business, valuation, subject, threat, capital 
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NATƏVANIN ÜSLUB KEYFĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Natəvanın dil-üslub xüsusiyyətləri haqqında danıĢılır. ġairin Azərbaycan bədii 

dilinə münasibətini göstərən faktlar əsasında onun ədəbi dilimizdəki mövqeyi təyin edilir. 

Natəvanın poetik dilindən alınmıĢ dil-üslub nümunələri elmi-nəzəri təhlilə cəlb edilir. ġairin 

dilinin zənginliyini təsdiq edən nəzəri fikirlər, əsərlərindəki üslub keyfiyyətləri onun 

poeziyasından alınmıĢ örnəklərlə əsaslandırılır. 

Açar sözlər: ədəbi dil, üslub, bədii söz, poetik dil, məna. 

 

Xurşidbanu Natəvan XIX yüzilliyə məxsus olan ədəbi dilimizi təmsil 

edənlərdən biridir. Şairənin dili hiss-həyəcanların, duyğu və düşüncələrin, qəm-

kədərin dilidir. Onun yaradıcılığında emosional misralar və poetik sözlərin təsiri 

çoxdur.  Hər hansı bir şeirin dilini təhlil edərkən, öncə sözün poetik funksiyasına 

diqqət yaranır. Ona görə ki, bədii ovqat, əsasən, poetikliklə bağlıdır.  

Xurşidbanu Natəvanın dilindəki mənaca zəngin sözlər, onların təravətli 

ifadəsi əsərlərinin sevilməsini şərtləndirir.  Onun əsərlərindəki bədii dil 

mükəmməlliyi cazibədarlığı ilə diqqəti çəkir. Və gerçəkliyin tərənnümü və dərk 

edilməsi poetik kamillikdən irəli gəlir. Şairənin dilində söz və ifadələrin yatımı, 

demək olar ki, bütün əsərlərində özünü göstərir: 

Bilin, yaran, bu dünyada hərə bir kar ilən oynar! 

Kimi xanənişin olmuş, kimi bazar ilən oynar. 

Kimi təxti-mürəssədə, başında taci- şahanə, 

Kimi zindan içində əl-ayağı dar ilən oynar. 

Kimi Məcnun sorağində, kimi Leyla fərağində, 

Kimi yarın üzərində yatan şahmar ilən oynar. 

Kimisi şadü xürrəmdir, kimi leylü nəhar ağlar, 

Fələk də sərgiran olmuş Xurşidi-zar ilən oynar (3, 71). 

Əsərin dilindəki qeyri-müəyyən əvəzliyin (kimi) dəfələrlə işlənməsi misra 

və beytlərin tərkibində və ya onların arasında struktur-qrammatik bağlılıq əmələ 

gətirərək mənanı aydınlaşdırır və konkretləşdirir.  Hər dəfə təkrarlanan 

əvəzliklərin hadisənin, duyğuların inkişaflna təsiri bəllidir. Müхtəlif şərait və 

üslub məqamlarından asılı olaraq əvəzlikdəki ümumilikbədii mətndə  

konkretləşir. Söz və ifadələrin  nizamından yaranan ahəngdarlıq, əsərlərin dil 

təsirini çoxaldır və səslənməsini gözəlləşdirir.  

Xurşidbanu Natəvanın qəzəllərində məzmun-forma uyğunluğunun 

möhtəşəmliyi dərhal hiss olunur. Emosional ifadələr şerin poetik hadisə kimi 

meydana çıxmasına səbəb olur və lirik düşüncələrin axarı estetikliyi gücləndirir. 

Sanki qəm, kədər canlanır və şeir dilinin mükəmməl bir sənət amili kimi 

meydana çıxmasını əsaslandırır:  
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Qoyubdur intizarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

Həmişə ahu zarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

Könüldə ahu zarım var, nə səbrü, nə qərarım var, 

Deməz bir dilfikarım var, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

Alıbdır canımı hicran, olubdur gözlərim giryan, 

O məhvəş, nazənin canan, neçin gəlməz, neçin gəlməz?... 

Əlimdə ixtiyarım yox, gedib-səbri- qərarım yox, 

Yanımda gül-güzarım yox, neçin gəlməz, neçin gəlməz? (3, 

67). 

Araşdırmalarda ritоrik suallı cümlələrun dörd qrupa bölünməsindən 

danışılır (1). Bunlar xəbəri təsdiqdə оlub, inkarlıq ifadə еdən,  xəbəri inkarda 

оlub təsdiqlik ifadə еdən,  xəbəri inkarda оlub, inkarlıq ifadə еdən və xəbəri  

təsdiqdə оlub, təsdiqlik ifadə еdən ritоrik sual cümlələridir. Lakin Natəvanın dili 

göstərir ki, ritorik sual cümlələrinin bölgüsü bununla bitmir, bu, qrammatik 

əlamətlərə söykənən bölgüdür. Semantik-üslub xüsusiyyətləri baxımından 

ritoruk sual cümlələrinin dəyərləndirilməsinə ehtiyac vardır. Natəvanın dilindəki 

―Neçün gəlməz?‖ sualı haraydır, təşviş və həyəcandır və onun hər beytdə iki 

dəfə işlənməsi ilə hisslərin son həddə çatdığını dərk edirik. Natəvanın əsərlərini 

oxuyanda adama elə gəlir ki, qəm-kədər hisslərinin də mözüzəsi vardır. Bu 

hisslər poetik baxımdan lirik ovqatın təsdiqinə yönəlir. Bu anlamda, Natəvan 

dərdi, qəmi obrazlaşdıran şairədir.  

Dilbəra, dərdi-dilimdən belə ünvan etdim 

Ki, qəmi-hicrdə dil mülkün viran etdim (3, 34). 

Natəvanın əsərlərində bədii dil duyumunun dərinliyi uyğun söz-ifadə 

tapıntısına gətirib çıxarır. Şairin təxəyyülündən gəlib xüsusi biçimlərə salınan 

hisslər  söz düzümünün zənginliyinə imkan yaradır.  

Bu gülşənin gülüsən, özgə yerdə gülçin var,  

Düşərsən əllərə, afət yetər sana, getmə (3, 46). 

―Gülçin‖ fars sözüdür, mənası ―gül dərən‖, ―bağban‖ deməkdir. Ərəb sözü 

olan ―afət‖in anlamları isə ―bəla, müsubət‖ və ―dilbər, canalan‖ deməkdir. 

Klassik üslubda sözün qeyd edilən ikinci mənasından istifadə ilə sevgiliyə, 

gözələ müraciət edilmişdir. Məsələn, Nizaminin dilindən alınmış ―Sən əzizsən, 

mən ucuz bir heçəm, afət, sənsiz‖ misrasında da belədir. Lakin Natəvanın 

yuxarıdakı beytində ―dərd-bəla‖ mənası irəli çəkilmişdir: Sən bu gülĢənin 

gülüsən, özgə yerə getmə, getsən, güldərənlər səni dərərlər və əllərə düĢərsən, 

sənin dərdin bəsdir, özgə dərd axtarma. 

Aparma könlümü, zülfündə dərbədər qılma, 

Xəbər gətirərmi o yerdən mənə səba, getmə (3, 46). 

―Könül aparmaq‖ ifadəsi ana dilində əsərləri bizə məlum olan ilk şairimiz 

Həsənoğlunun dilindəki şirinlikdən bəllidir. Həsənoğlunun gileyi ―canfəza‖ 

dilbərin könül aparmasıdır. Natəvan isə nalə çəkir ki, konlümü aparma, aparıb 

zülfündə dərbədər edəcəksən, səba oradan mənə xəbər gətirə bilməyəcək. Çinki 

zülfün gurluğu, qalınlığı buna imkan verməz. Burada, bir tərəfdən, sevən qəlbin 

fəryadı, digər tərəfdən, saçın gözəlliyinin tərifi vardır.  

Bu bir gerçəklikdir ki, Natəvanın şeir dili Füzulinin dilinə çox yaxındır. 

Sənətkarlıq fərdi keyfiyyət olsa da, bəzən mövzulara münasibət və nüfuzetmə 
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səviyyəsinə görə söz ustaları arasında oxşarlıqlar olur. Bu, bir tərəfdən də, üslub   

məsələsi ilə bağlıdır. Natəvanın yaradıcılığında Füzuli şerinin başqa bir sehri də 

vardır. Belə ki, hər iki şairin yaradıcılığı açılmağa, izah olunmağa layiq beytlər 

və ya misralarla səciyyəvidir ki, onlar açıldıqca heyranlıq doğurur.  

Natəvanın dilindəki xitablar da bədii atribut kimi diqqəti çəkir. Eyni əsərin 

mətnindən alınan aşağıdakı xitablara nəzər salaq: 

Tükəndi tabü təvan, ey xudayi-ləmyəzəli! 

Ya tez bu canımı al, ya yetir vüsalə məni... 

Təəccübəm ki, neçün rəhmə gəlmədin, zalım?! 

Fəraq oduna yaxıb salmısan bu halə məni (3, 49). 

Birinci xitab tanrıya (xudayi-ləmyəzəl-əbədi Allah), ikinci xitab isə insana 

müraciətdir. Məlumdur ki, pоеziyada hadisədə iştirak etməyənlərə müraciət 

ritorik xitabların meydana çıxmasına səbəb olur. Bu mənada, həmin xitablar 

xüsusi bədiilik yaradır.  Belə ki, onlar müəllifin оbrazlara оlan оbyеktiv-

subyеktiv münasibətini müəyyənləşdirir.    

Natəvanın əsərlərini oxuyanda adama elə gəlir ki, qəm-kədər hisslərinin də 

mözüzəsi vardır. Bu hisslər poetik baxımdan lirik ovqatın təsdiqinə yönəlir. 

Sözlərin sərrast seçilməsi əsərləri ekspressiv qaynağa çevirir. Qəm-kədər 

hisslərinə münasibətin dərinlik və orijinallığı heyranlıq doğurur. Sözlərin poetik 

çaları dilin estetik imkanlarının genişliyini göstərir. Natəvan XIX yüzillikdə 

tayı-bərabəri olmayan dərdli poeziya müəllifidir. Onun dilində poetik mühitə 

salınan dərdlər yurd saldığı ürəyin qanı kimi axır, axdıqca öz axarına uyğun 

sözlərlə təqdim olunur. Məzmuna uyan sözlər şairənin poetik şəxsiyyətini bütün 

əsərlərində təsdiq edir: 

Dilbəra, dərdi-dilimdən belə ünvan etdim  

Ki, qəmi-hicrdə dil mülkünü viran etdim… 

Yoxdu bir kimsə məgər dərdimi bilsin, ya rəb,  

Ki, mən öz qanım ilə dərdimə dərman etdim! (3, 21).  

Dərdi, qəmi kimsə istəməz, lakin onun insan həyatına gəlişi çox zaman 

qaçılmaz olur. Bu, Natəvanın həyatında da belədir, dərd başlandığı gündən onun 

yol yoldaşı olur və şairə kədəri qəlbinin nəğməsinə döndərir. Adi sözlər bu 

nəğmədə həzin musiqi təqdim edən  notlar kimi səslənir və bu şəraitdə zahirən 

cazibəli, daxilən mənalı əsərlər yaranır. Estetik aktivlik, dərdin səciyyəsinə 

dərindən nüfuzetmə, ona poetik nəfəs vermək, onu vüsətli şəkildə ifadə etmək 

ürəklərdə əks-səda yaradır. Dərdin üslubi aktivliyi, onun ifadəsində də fəallığa 

səbəb olur.  

Şairənin dil-üslub təcrübəsi yaradıcılıq uğurları ilə nəticələnir. Söz 

ustalarının hər hansı bir hadisəyə münasibəti onların həyata baxışını müəyyən 

edə bilir. Natəvanın dili təbiidir, çünki fikirlərin düzgün ifadəsinə istiqamətlənib: 

Yenə ya rəb, nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm,  

Rumuzi-eşqdən agah olub, ustad olan könlüm.  

Görübdür yarı əğyarə olubdur məhvi-nəzzarə,  

Edibdir sinəsin parə, mənim abad olan könlüm.  

Niyə peymanidən keçdin, niyə zəncirdən qaçdın?  

Nədəndir çöllərə düşdün, mənim bərbad olan könlüm? (3, 26). 
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Natəvanın dilində milli sözlər alınmaların əhatəsində oynaq ifadə tərzi 

yarada bilir. Sözün bədii keyfiyyətləri, demək olar ki, bütün beytlərdə özünü 

göstərir, hətta çox vaxt misralarda tez-tez təkrarlanır. Beləliklə də, əsərlərinin 

özülündə dərin bədiilik dayanır, mövzu və sözlə təqdimat poetikliyin yüksəlişini 

əsaslandırır. Mənəvi ağrıların dərindən və hərtərəfli təqdimatı poetik təəəssüratı 

genişləndirir və bədii hərarəti çoxaldır: 

Fəraqın ruzi-məhşərdir, sərasər mehnətü qəmdir,  

O zülfün kiymi dərhəmdir, mənim azad olan könlüm.  

Baxın bu Natəvan zarə, günü bəxtim kimi qarə,  

Gəzər Məcnun tək avarə mənim naşad olan könlüm (3, 26). 

Natəvanın dilində qəmin əhatə miqyası geniş, sözlərlə ifadəsi təbiidir, 

lakin bəzən əsərin məzmunundan irəli gələn hisslər o qədər güclənir ki, onların 

ifadəsində sözlərin acizliyi duyulur. Fikrin poetik ifadəsi şeir dili üçün əsas 

məsələdir, lakin o məntiqlə birləşdikdə daha böyük keyfiyyətə çatır. Misraların 

ahəngdarlığında xüsusi müəllif səyi özünü göstərir ki, bu, müəllifin bədii 

mövqeyini təyin edə bilir. Fikrin ifadəsində qrammatik sərbəstliklə üslubi nizam, 

qayda-qanun, ölçü-biçi vəhdət təşkil edir: 

Varımdı sinədə dərdü qəmi-nihan, ölürəm,  

Fəda olum sənə, gəl eylə imtahan, ölürəm!  

Fəraqdan gecələr yatmaram sabaha kimi  

Xəyali-zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm.  

Bahari-hüsnün ara gör necə xəzanəm mən,  

Bahar laləsi tək bağrım oldu qan ölürəm (3, 51).  

Natəvanın yaradıcılığı həqiqi poeziya örnəyi kimi bədii-linqvistik sanbala 

malikdir. Sözlərin ritmindən başqa, fikir və düşüncələrin də ritmi vardır. Sözsüz 

ki, dil, şeir yaradıcılığının qayda-qanunlarına tabe olur. Bu qaydalar içərisində 

ritmin əhəmiyyəti az deyil. Bu mənada, söz təkrarları, onların rədiflik mövqeyi 

qabarıq görünür.  Təkrarlar dəqiqliyə geniş imkanlar yaradır. ―Eyni sözün, çox 

hallarda isə eyni köklü sözlərin səs-söz oyunu səviyyəsində təkrarı bir sıra 

görkəmli qələm sahiblərini cəlb edən mühüm üslubi vasitəyə çevrilmişdir‖ (2, 

123).  

Dil bütün mətnləri müşayiət edir, xarakterindən,  janrından asılı olmayaraq 

bütün əsərlərin arxasında durur. Lirik əsərlərdə dil xüsusi məziyyətlə özünü 

göstərir. Natəvanın yaradıcılığında dilə sənətkar olaraq yanaşmaq  bədii 

məqamları üzə çıxarır, üsluba bələdlik poetik leksika və sintaksisin hüdudlarını 

genişləndirir.   

Təsadüfi deyildir ki, nəzm əsərləri duyğu və fikirlərin dərinliyi ilə səciyyəvi olan 

bədii hadisə kimi dəyərləndirilir. Şeirdə sözün durğunluğundan danışmaq olmaz. 

Çünki sözün hərəkəti daha çox nəzm əsərlərinə xas olur: 

Şuri-eşqin başıma axırı sövda gətirir,  

Bu müşəxəssdi ki, eşq aşiqə qovğa gətirir.  

Tari-zülfündü məni böylə giriftar eləyib,  

Nə gələ başıma, ol zülfi-mütərra gətirir (3, 18). 

Hər hansı bir əsərin uğuru, bir tərəfdən, dilin potensial imkanları ilə 

ölçülürsə, digər tərəfdən dilə vurğunluqdan, onu hiss və dərk edərək işlətməkdən 
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asılıdır. Azərbaycan bədii dil uzun zamanlardan bəri sənət dili keyfiyyəti 

qazanmış əvəzsiz qaynaqdır. Bu prosesdə Natəvanın da özünəxas rolu vardır.  
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РЕЗЮМЕ 

САДАКАТ ГАСАНОВА  

СТИЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА В ПОЭЗИИ НАТАВАН 

В статье рассматриваются языковые и стилистические особенности Натаваны. На 

основе фактов, свидетельствующих об отношении поэта к азербайджанскому 

литературному языку, определяется его положение в нашем литературном языке. Образцы 

языка и стиля, взятые из поэтического языка Натаваны, подвергаются научно-

теоретическому анализу. Теоретические представления, подтверждающие богатство языка 

поэта, стилистические качества его произведений, базируются на примерах, взятых из его 

поэзии. 

Ключевые слова: литературный язык, стиль, литературное слово, поэтический 

язык, значение. 

 

SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA  

NATAVAN'S STYLE QUALITIES 

The article deals with the linguistic and stylistic features of Natavan. On the basis of facts 

testifying to the attitude of the poet to the Azerbaijani literary language, his position in our 

literary language is determined. Samples of language and style, taken from the poetic language 

of Natavan, are subjected to scientific and theoretical analysis. Theoretical ideas confirming the 

richness of the poet's language, the stylistic qualities of his works, are based on examples taken 

from his poetry. 

Key words: literary language, style, literary word, poetic language, meaning. 
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MEHDĠ HÜSEYNĠN “KOMĠSSAR” POVESTĠNDƏ SOSĠAL-SĠYASĠ 

GERÇƏKLĠKLƏRĠN ƏDƏBĠ ĠNĠKASI 

 

 Məqalədə Azərbaycanda sosializm quruculuğu dövrünün tarixi-bədii salnaməsinin 

yaradıldığı Mehdi Hüseynin “Komissar” tarixi povesti tədqiq və təhlil olunmuĢdur. Mehdi 

Hüseyn yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri və “Komissar” povestinin Mehdi Hüseyn 

yaradıcılığında və Azərbaycan tarixi nəsrində tutduğu yerdən bəhs olunmuĢ, əsərdə sosial-siyasi 

gerçəklərin bədii təqdimi məsələləri diqqət mərkəzinə çəkilmiĢdir. VurğulanmıĢdır ki, ədəbi-

tənqidi fikirdə sovet dövrü ədəbiyyatımız, eləcə də sovet quruculuğundan bəhs edən əsərlərə 

münasibətin birmənalı olmasına baxmayaraq “Komissar” povesti yaĢanmıĢ tarixi dövrü bədii 

planda verən bədii nümunə kimi dəyərlidir. Ona görə ki, əsərdə bəhs olunan tarixi dövr janrın 

tələblərinə uyğun Ģəkildə canlandırılmıĢ, əsərin dili, üslubi xüsusiyyətləri orijinallığı ilə seçilir, 

tarixi Ģəxsiyyətin bədii obrazı tarixi Ģəxsiyyətlə əsasən eyniyyət təĢkil edir, fərqli məqamlarda 

yazarın təxəyyül imkanlarının geniĢliyi diqqəti cəlb edir. Mehdi Hüseynin “Komissar” tarixi 

povesti bu gün belə əhəmiyyətini itirməmiĢ, xalqın yaĢanmıĢ tarixi keçmiĢinin canlandırılması 

baxımından diqqətə layiq nümunədir. 

 Açar sözlər: Mehdi Hüseyn, “Komissar”, tarixi povest, sosial-siyasi gerçəklik, ədəbi-

tarixi yaddaĢ 

  

Azərbaycan xalqının tarixi taleyində 70 illik sovet dövrü bütün tərəfləri ilə 

əhəmiyyət daşıyır. Bu dövrün tarixi, ictimai-siyasi dəyərini öyrənməyin bir yolu 

da məhz sovet quruculuğundan bəhs edən, bu gün müəyyən mənada kölgədə 

qalan tarixi-sənədli povestlərdir. Düzdür ədəbi mətbuatda, tənqiddə sovet dövrü 

ədəbiyyatımızı yox saymaq meylləri də vardır. Amma unutmaq olmaz ki, bu 70 

illik dövr bütün mənfi və müsbət tərəfləri ilə Azərbaycan xalqının gerçəyidir, 

üzərindən tamamilə xətt çəkilə bilməz.  

 Azərbaycanda ötən əsrin əvvəllərində cərəyan edən mürəkkəb ictimai-

siyasi proseslər cəmiyyətin güzgüsü olan ədəbiyyatın da diqqət mərkəzində 

olmuş, həmin dövrün ictimi reallıqlarını ədəbi müstəviyə daşıyan əsərlər 

yazıldığı kimi sonrakı mərhələdə bu dövrdən bəhs edən sənədli-tarixi povestlər 

də qələmə alınmış, dövrün reallıqlarını, ictimai mənzərəsini, şəxsiyyətlərinin 

fəaliyyətini işıqlandıran, geniş oxucu kütləsinə çatdıran bu səpkili əsərlər sözsüz 

ki, sovet ideologiyası təsiri ilə yazılmışdı və bu səbəbdən dolayı da bu gün 

ictimai-ədəbi dəyərindən çoxluca pay vermişdir. Müstəqillik dövrü 

ədəbiyyatşünaslığının qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də həm sovet 

dövründə, ideoloji maraqlara xidmət edərək yazılan əsərlərə bu günün 

prizmasından ədəbi-nəzəri münasibət formalaşdırmaq, həm də bu əsərlər 

haqqında sovet dövründə yazılan ədəbi, tənqidi münasibətdən ideoloji 

yanaşmanı təmizləməkdir.  

 Bu kimi səbəblərdən dolayı tarixi–sənədli nəsrin nümunələrinin tədqiq və 

təhlili məqsədi ilə bir sıra mənbələrdə ilk tarixi povest kimi qiymətləndirilən 

Mehdi Hüseynin ―Komissar‖ povestinə nəzər salaq.  

mailto:ali.heshim@mail.ru
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 Mehdi Hüseyn sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının dəyərli siması kimi 

nəsr və dramaturgiyamızın, eləcə də ədəbi-tənqidin inkişafında da özünəməxsus 

rol oynayan, prinsipial mövqeyi ilə nəsildaşlarının yaddaşında iz qoyan 

sənətkardır. Onun yaradıcılığında güllələnmiş 26 Bakı komissarlarından olan 

Məşədi Əzizbəyovun mükəmməl obrazının yaradıldığı ―Komissar‖ tarixi povesti 

əhəmiyyətli yer tutur. Məşədi Əzizbəyov tarixi şəxsiyyət kimi mürəkkəb siyasi 

proseslərin mərkəzində duran fiqur olmuş, bolşevizmin ilk qurbanlarından biri 

kimi sovet dönəmində xatirəsi əziz tutulmuş, adı əbədiləşdirilmiş, haqqında 

çoxsaylı kitablar yazılmışdır. Mehdi Hüsyn də sovetlər dönəminin ideoloji 

maraqlarına uyğun olaraq Məşədi Əzizbəyova sırf ideologiyanın istədiyi 

münasibəti sərgiləmişdir. Onu da diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, yazıçı 

Əzizbəyov haqqındakı çoxsaylı, hətta biri-birindən fərqli münasibətləri də 

ümumiləşmiş planda bədiiləşdirə bilmişdir. Qatı bolşevik olan Əzizbəyovun 

tarixi siması və xidmətlərindən bu gün daha çox diqqəti cəlb edən onun Nuru 

paşanın ordusuna qarşı vuruşması və bolşevikləşmənin qurbanı kimi 

öldürülməsidir. O da maraqlıdır ki, Əzizbəyovun yaxın dostu, silahdaşı Şaumyan 

da onunla birlikdə həbs olunmuş, uzun müddət öldürüldüyü bilinsə də son 

dönəmlərdə onun ölmədiyi ilə bağlı iddialar ortaya çıxmışdır. Əzizbəyovun 

öldürülməsi və həyatının son dönəmlərindən bəhs edərkən vurğulanır ki, 

―Bakının azad olunması uğrunda vuruşan Qafqaz İslam Ordusuna qarşı 

döyüşlərdə iştirak edən Məşədi Əzizbəyov avqustun 17-də Bakı komissarları ilə 

birlikdə "Sentrokaspi diktaturası‖ tərəfindən həbs edilmiş, sentyabrın 14-dək 

həbsxanada saxlanmışdır. Sentyabrın 17-də BXKS-nın digər üzvləri ilə birlikdə 

Zakaspi hökuməti tərəfindən həbs edilib, Krasnovodskda (indiki Türkmənbaşı) 

həbsxanaya salınmış, sentyabrın 20-də Krasnovodskın  207 kilometrliyindəki 

Ağcaqum çölündə güllələnmişdir. Nədənsə S.Şaumyan bu həbsdən qaçmağa nail 

olarkən "dostu‖ Məşədini "unutmuşdu‖‖ (6). Tarixi-siyasi ədəbiyyatlarda 

məsələyə birmənalı münasibət hələ də formalaşdırılmamışdır.  

 Povest gərgin situasiya ilə başlayır. 1881-ci ildə Bakı pristavı Cabbar bəy 

Əziz bəy Əzimbəyoğlu tərəfindən öldürülür. O dövr üçün bir pristavın 

öldürülməsi böyük hadisə idi, çar rejimi bunu ciddiyə almalı idi və 7 yaşlı 

Məşədi Əzizbəyovun atası Sibirə sürgün olunur. Anası Səlimnazla Məşədi onu 

yola salır. Povestdə yazıçı hər bölməyə uyğun olaraq Azərbaycan və rus 

ədiblərindən, fikir adamlarında epiqraf verir ki, bu da oxucunu hadisələrə 

hazırlamaq məqamında əhəmiyyətlidir. Ailənin vəziyyəti çətinləşir, müsibətlərlə 

oğlunu böyüdən Səlimnaz Məşədini Pterburqa təhsil almağa göndərir. Povestdən 

aldığımız informasiya mənbələrdə fərqli şəkildə əksini tapır: ―O, Bakı realnı 

məktəbini bitirdikdən sonra Hacı Zeynalabdinin maddi dəstəyi ilə 1896-cı ildə 

Peterburqa getmiş və Mülki Mühəndislər İnstituna daxil olmuşdu. Hətta institutu 

qurtarıb Bakıya qayıdandan sonra yenə Hacının köməkliyi ilə işlə təmin edilmiş, 

"şəhər elektrik texniki vəzifəsində çalışmış, şəhər memarı olmuş, Şollar-Bakı su 

kəməri çəkilişinə baxan icraiyyə komissiyasının və elektrik komissiyasının üzvü 

seçilmişdir‖ (6). Məşədi Peterburqda sosialistlərlə yaxınlaşır, kommunistlərin 

ideyaları ilə zəhərlənir, burada İbrahim İsmayılovla tanış olur. Peterburqda 

tələbələr arasında bolşevizm ideyaları, inqilabi ruh artdığından çar idarəsi tədbir 

görür, bu sırada Məşədi də həbs olunur. Povestdən öyrənirik ki, Məşədi azadlığa 

https://kaspi.az/az/ziddiyyet-dolu-mesedi-ezizbeyov
https://kaspi.az/az/ziddiyyet-dolu-mesedi-ezizbeyov
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çıxandan sonra xəfiyyələrin nəzarətindən qurtarmaq üçün dostu Səlimlə 

Azərbaycana qayıtmağı qərarlaşdırır, qatarda nəzarətdə olduğunu görüb qaçmaq 

məcburiyyətində qalırlar, beləcə təhsili yarımçıq qalır. Geriyə anasının yanına 

qayıdır, bolşevizm ideyalarını təbliğ etmək, fəhlə-kəndli hərəkatını 

ayaqlandırmaq sahəsindəki fəaliyyətini davam etdirir. Yazıçı bu hissələrdə 

Məşədi bəyin ailəsinin timsalında bu dövr Bakısının, ümumilikdə Azərbaycanın 

təkcə ictimai-siyasi mənzərəsini deyil, xalqın həyat tərzi, dünyagörüşü, məişəti, 

yaşam səviyyəsi, çar idarəsinin bölgələrdə yeritdiyi siyasətin mahiyyəti, 

azərbaycanlılara münasibəti və s. məqamlara ayıq şəkildə münasibət 

formalaşdırır. Amma bu münasibətdə də sosializm gerçəyi özünü göstərir, yəni 

yazıçı çar dövrünü nə qədər pisləyirsə sovet dövründəki yeniliklər bir o qədər 

böyük görünür. Məşədibəy Bakı neft mədənində mühəndis kimi çalışsa da onun 

əsas işi inqilaba hazırlıqdır. Fəhlələr arasında apardığı iş nəticəsində ona 

bolşeviklər böyük inam bəsləyir, bir sıra məqamlarda səlahiyyət verilir, eyni 

zamanda çar xəfiyyəsinin təqibi ilə yaşayır. Süjetin müəyyən mərhələlərində 

Bakı neft mədənlərində fəhlələrin acınacaqlı həyatı, xozeyinlərin, yerli 

idarəçilərin onlara qarşı dözülməz rəftarı yazıçı tərəfində geniş epik lövhələrdə 

canlandırılır. Belə ki, quyu sahibi Zeynal bəy, neft ustası kimi məşhurlaşmış 

Pirəli obrazları da dövrün mənbələrində, sənədlərində göstərilən tarixi simalarına 

yaxın şəkildə canlandırılır ki, bu da povestin sənədliliyini, tarixiliyini 

şərtləndirir. Yaxud fəhlələr arasında maarifləndirmə işinin tərkib hissəsi kimi 

fəhlələrə teatr tamaşalarının hazırlanması, osmanlı əsilli Əhməd Sailin ―Neft‖ 

adlı birpərdəli pyesinin səhnələşdirilməsi faktı da dövrün ədəbi-mədəni həyatını 

dolğunlaşdırmaq baxımından əhəmiyyət daşıyır.  

 Hadisələrin inkişafı oxucu qarşısına dövrün bir sıra simalarını da çıxarır. 

Növbəti bölməyə Sabirin ―Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada durur‖ 

misralarını epiqraf kimi verən Mehdi Hüseyn bu bölmədə Məşədi bəylə Sabiri 

görüşdürür, onlar arasında fikir, düşüncə ortaqlığı-fəhlə mövzusunda Sabirin 

şerlərindən qaynaqlanan düşüncə Məşədi bəylə Sabiri dostlaşdırır ki, bu 

münasibətlər ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalını satan balaca Poladın vasitəsi ilə yeni 

müstəviyə daşınır. Bu bölmədə Məşədi bəyin ədəbiyyat, sənət haqqında 

mülahizələrinə də yer verən yazıçı ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalına rəğbətini ifadə 

edir, bu mətbu orqanının fəhlələrin başa düşdüyü şəkildə yazmasını alqışlayırlar. 

Sabir Balaxanıda məktəbdə müəllim işləyir, dərsdən sonra fəhlələrə savad 

öyrədir, qəzet və jurnalları satır, qatı fanatik olan bir Kərbəlayı obrazı önə 

çıxarılır, ―Molla Nəsrəddin‖ə qarşı dini zümrənin münasibəti Kərbalayının 

dilindən ifadə olunur. Əzizbəyov Poladla tanış olur, onu da öz işlərinə cəlb edir, 

evinə gətirir, yemək, məktəbli çantası alır. Burda Əzizbəyov mərhəmət hissindən 

daha çox şəxsi işləri üçün Polada kömək edir və davamında bunun belə 

olduğunu görürük. Polad həm də Sabirin şagirdidir, onun şerlərini ―Molla 

Nəsrəddin‖ə çatdırmaqda müəlliminə kömək edir. Məşədi bəy Balaxanıdakı 

Sabirin məktəbinə gəlir, Sabirə ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalını verib məsləhət 

görür ki, fəhlələrə buradan oxumaq öyrətsin, Sabir təvazükarlıqdan narahat olur. 

Beləcə onlar arasında söhbətlər genişlənir, ortaq nöqtələri olan Polad Kərbalayı 

tərəfindən zəhərlənərək öldürüləndən sonra Məşədi bəylə Sabirin görüşləri də 

dayanır. Yüksək emosional ovqatda təsvir olunan Poladın öldürülməsi səhnəsi 
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Məşədi bəylə birlikdə Sabiri də sarsıdır, Sabir öz misralarını təkrarlaryaraq bu 

ağrını udmağa çalışır:  

Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan, çocuq, 

Bir loğma nan üçün giryan olan, çocuq! (2, s. 97). 

Yazıçı təxəyyülünün məhsulu olan bu hadisə bu dövrdəki dini fanatizmin 

hüdudlarını göstərir. Maraq doğuran məqamlardan biri də budur ki, yazıçı 

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının fəaliyyət yolundan bəhs edərkən Məşədi bəyin 

dilindən deyir: ―Molla Nəsərddin‖ heyf alır‖ (s. 83). Bu yazıçının yanaşmasıdır, 

amma gerçək budur ki, jurnal və mollanəsrəddinçilərin heç birinin amalında heyf 

almaq kimi bir düşüncə ola bilməzdi, onlar xalqın maariflənməsi, tərəqqisi 

yolunda çalışan insanlar idi. Povestdə təsvir olunur ki, bolşeviklərin, Məşədinin 

―Molla Nəsrəddin‖lə yanaşı ―Səda‖, ―Həqiqət‖, ―Kaspi‖ qəzetlərinə də 

münasibətləri yaxşıdır, onların dilini və ideyasını yüksək qiymətləndirirlər. 

Diqqət cəlb edən məqamlardan biri də belədir. Məşədi bəyin ədəbiyyat, sənət, 

Azərbaycan şairləri haqqında dolğun məlumatı olan bir insan kimi obrazı 

yaradılır, hətta Sabirin ―Molla Nəsrəddin‖də nəşr olunan ―Gözəlim‖ şerindəki 

vəzn, ahəng xətalarını da Sabirə xatırladır. Povestin tarixi bağını qüvvətləndirən 

yazıçı Məşədi bəyin dilindən deyir: ―Əsl ədəbiyyat oxucunun ümidini artırmalı, 

həyatın acılarını hiss etdirməklə bərabər mübarizəyə həvəsləndirməlidir‖ (2, s. 

83). Gerçəkdə isə Məşədi bəy təhsilini Rusiyada yarımçıq qoymuşdu, Bakıya 

dönməsindən iki il keçməmişdi, Azərbaycan ədəbi mühiti haqqında bu qədər 

bilgili olması, hətta nəzəri mülahizələr yürütməsi inandırıcı deyil, əksinə bu 

fikirlər Mehdi Hüseynin də mənsub olduğu ədəbi cəbhənin – proletkultçuların 

ideyaları kimi obrazın dilindən deyilir. Povestdə yazıçının hadisələrə müdaxiləsi 

halları kifayət qədərdir. Bu hallar yamaq təsiri bağışlayır ona görə ki, yazar tələb 

olunan ideoloji yanaşmanın, mənsub olduğu sosialist-realizm ədəbi cərəyanının 

diqtəsinə uyğun cəhdlər etsə də bu dövrün real mənzərəsi ilə uyuşmur, yaxud 

ifrat şəkil alan təsvir dövrdəki reallıqdan artıq olur. Bəllidir ki, sovet dövləti 

azərbaycanlıları həm etnik, həm də dini köklərindən uzaqlaşdırmağa çalışırdı, 

hətta bəhs olunan ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalını ―Allahsızlar‖ cəmiyyətinin orqanı 

etməyə cəhd göstərirdi.Yəni, rejimin dinə münasibəti bəlli idi. Yazıçı da bunu 

bədii nümunədə obrazların taleyinə köçürməyə çalışır, amma unudur ki, təsvir 

etdiyi dövrdə hələ sovet rejimi qurulmayıb, dinə bu münasibət sadəcə həmin 

məqamda ola bilməz. Məşədi bəyin anası Səlimnaz falçılarla tez-tez görüşür. 

Məşədi Peterburqa gedəndə, həbs olunan, evlənmək istəməyəndə və s. Yazıçı bu 

səhnələri təsvir edən zaman ―Falçının sayaqlamaları‖ deyə bəhs etməsi spesifik 

bolşevik yanaşmasıdır ki, əsərdə tarixi auranı pozur. Sual olunur. Məşədinin 

anası Səlimnazın Şuaumyanın evində qalmasına baxmayaraq erməni xörəyinin 

yeməməsi hara, falçıya sayıqlayır deyilməsi hara? Fanatizmin hakim kəsildiyi 

kütlənin nümayəndəsi olan Səlimnaz ana erməni xörəyi yemir, amma erməni 

evində xörəyi özü bişirərsə məsələ həll olunub.  

 Məşədi bəy və tələbəlik dostu, əqidə yoldaşı Səlim arasındakı münasibətlər 

də povestdə maraqla qarşılanır. Onların düşdüyü fikir ayrılığı, Osmanlı 

ordusunun gəlişinin Bakı kommunasının məğlubiyyəti olması gerçəyi olması 

tərəfdarı olan Səlimi inadla qəbul etməyən Məşədi bəy hətta onun əqidəsindən 

şübhə edir. Amma həbsxanada Şaumyanla söhbətdə boş yerə ölməyin mənasız 
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olduğunu ifadə edir. Bu kimi faktlar, həm də bədii nümunədən alınan faktlar 

qəhrəmanın düşüncələrindəki qeyri sabitliyi göstərir. Əsərdə Əzizbəyovla 

Şaumyan münasibətləri dolğun şəkildə əks etdirilir, Əzizbəyovun Şaumyanın 

evində qaldığı təsvir olunur. Povestdən fərqli olaraq mənbələrdə Əzizbəyov və 

Şaumyan münasibətləri fərqli aspektdə dəyərləndirilir, onların öldürülməsi 

səhnəsindən də aydın olur ki, Şaumyan birinci güllələnir. Göründüyü kimi 

əslində Şaumyan bu ölümdən qurtara bilmişdi. Ya Mehdi Hüseyn bu gerçəyi 

bilmirdi, yaxud da bu müəmmalı məqamı mətnə daxil etməyi lazım bilməmişdi. 

Povestdə diqqəti cəlb edəcəyimiz məqamlardan biri də Əzizbəyov və Hacı 

Zeynalabdin Tağıyev münasibətləridir. Əzizbəyovla bağlı olan mənbələrdə 

birmənalı şəkildə bildirilir ki, onun Peterburqda təhsil almasının da, sonradan 

Bakıda işə düzəlməsinin də səbəbkarı Tağıyev olmuş, atası Əziz bəylə 

münasibətlərinin yaxın olması, atasının şərlənərək sürgün olunması və orada 

öldürülməsindən sonra Məşədiyə Tağıyevin himayədarlıq etməsi bir gerçəkdir. 

Hətta Tağıyevin qızı Sara xanım da bunu təsdiq edir ki, Əzizbəyovun təhsil 

alması və işləməsi atamın sayəsində olmuşdur. Hər iki şəxsiyyətlə bağlı 

araşdırmalardan məlum olur ki, Əzizbəyov əslində mülkədar nəslindən olmuş, 

bunu gizlətmişdir. Bu faktı Əzizbəyovun nəvəsi Mehdi Əzizbəyov da təsdiq 

etmişdir. Nəticə olaraq ―...belə çıxır ki, Məşədi Əzizbəyov yediyi çörəyə xəyanət 

etmişdir. Hacının köməyi ilə oxumuş, işləmiş, sonra da onu bəyənməmiş, ona 

qarşı çıxmışdır...‖ (4). Bu Əzizbəyovun həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı olan 

ziddiyyətli və bağışlanmaz səhvlərdən biridirsə digər ən böyük səhvi isə 

Şaumyan, Mikoyanla birgə bolşevizm xəstəliyinə tutulub öz xalqına qarşı 

törədilən 31 mart qırğınlarında ermənilər tərəfdən vuruşmasıdır. Belə ki, 

tədqiqatlarda yazılır ki, ―1918-ci ilin martında Azərbaycan milli qüvvələrinə 

qarşı mübarizədə fəal rol oynamışdır‖, yaxud ―Məşədi Əzizbəyovun ən böyük və 

bağışlanılmaz səhvi və qəddarlığı da məhz 1918-ci ilin mart soyqrımında xalqına 

qarşı ermənilərlə birlikdə vuruşması olub. Qocaman tarixçi və yazıçı Qılman 

İlkinin arxiv sənədləri və faktları əsasında yazdığı "Bakı və bakılılar‖ əsərindən 

oxuyuruq: "Bazar küçəsində də ermənilər hücuma keçmişdilər. Onlar küçə boyu 

vuruşa-vuruşa İçərişəhərə tərəf irəliləyirdilər. Bu dəstələrin içərisində qızıl 

qvardiya dəstələri də müsəlmanları Qoşa qala qapısına tərəf sıxışdırmışdılar. 

Burada qızğın atışma gedirdi. "Dikaya diviziya‖nın qərargahı bu zaman 

"İsmailiyyə‖ binasında yerləşirdi. Bəlkə də məhz buna görə bu tərəfdən 

atışmalara Mikoyan və Məşədi Əzizbəyov rəhbərlik edirdilər‖  (3, s. 67). Tarix 

qarşısında Əzizbəyovun xidmətləri belə olmuşdur, zaman isə Əzizbəyova əsl 

qiymətini verməyə tələsməmişdir. Mehdi Hüseyn isə qəhrəmanının nə mart 

soyqırımındakı fəaliyyətini, nə Tağıyevə qarşı münasibətini, nə Şaumyan, 

Mikoyanla əlaqələrini görünən tərəfindən baxaraq dəyərləndirməmişdir.  

Tipik sovet yazıçısı olan Mehdi Hüseynin ―Komissar‖ povestində Məşədi 

Əzizbəyovun bütün ömür yolu sənədlər, faktlar, tarixi gerçəkliklər işığında 

canlandırılır. Qatı bolşevik olan Məşədi Əzizbəyovun düşüncələri, dünyagörüşü, 

həyat amalı haqqında bitkin fikir yaratmaq məqsədi ilə yazıçı bolşevizm 

ideyaları, sosializm ideologiyasının tələblərindən çıxış edir. Azərbaycan 

ədəbiyyatında ilk tarixi povest kimi qəbul olunan ―Komissar‖ povestində tarixi 

reallıqların əksi məsələsinə diqqəti yönəldən araşdırmada vurğulanır ki, ―Mehdi 
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Hüseyn ―Komissar‖ əsərini yazanda tarixi dərindən və hərtərəfli öyrənmək yolu 

ilə getdiyindən povestin əsas süjet xətti təsdiqlənən faktlar üzərində 

qurulmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tarixi povest müəllifi olan 

M.Hüseyn qəhrəmanlarının zəngin tərcümeyi-halını ətraflı öyrənmiş, faktları 

sənətkar təxəyyülü ilə bədii həqiqət səviyyəsinə qaldırmağa nail olmuşdur. 

Əzizbəyovun simasında ümumiləşdirilmiş mətin inqilabçı surətini yaratmış, 

onun dünya baxışının formalaşma prosesini inandırıcı şəkildə göstərməyə 

müvəffəq olmuşdur. Əsərdə Əzizbəyov jandarm və xəfiyyələri çaşdıran bacarıqlı 

komissar kimi verilmişdir‖ (5). Gerçək olan budur ki, Mehdi Hüseyn Məşədi 

Əzizbəyovun bütün həyatını, fəaliyyətini dərindən öyrənmiş, tarixi faktlara, 

gerçəklərə ilk təcrübə olmasına baxmayaraq orijinal yanaşma sərgiləmişdir. Bakı 

kommunasına qarşı təhlükə yarandıqda, Osmanlı qoşunları Bakıya yaxınlaşdıqca 

Məşədi bəy və digər kommunistlərin narahatlıqları artır, bu səhnələri, xüsusilə 

fraksiyalar arasındakı münasibətləri təsvir edərkən yazıçının dərin 

müşahidələrinin, bu dövrə bələdliyinin şahidi oluruq. Amma müsavatçılara, Xalq 

Cumhuriyyətinə əsərdə formalaşdırılan münasibət ürək açan olmadığı kimi, 

dövrü, yazıçının yaşadığı mühiti nəzər aldıqda yazarı qınamaq da olmur. Bütün 

hallarda bədii həqiqət belədir: ―Müsavatçıların ―Vəhşi diviziyası‖ silah qaldırsa 

Qızıl qvardiya hissələri ona cavab verməyə qadirdir!‖ (2, s. 106). Amma əsərdən 

də, tarixdən də məlum olur ki, bolşeviklər buna hazır deyildi, Bakı azad olunur, 

Bakı komissarları isə həbs olunaraq Bayıla aparılır, Denstervil Bakıdan qaçır, 

Sentrokaspi diktaturası komissarları ―Türkmən‖ gəmisi ilə Krosnadara gətirir, 

digər bolşeviklərdən ayırır, ingilis generalı Kunnun rəhbərliyi ilə Məşədi 

Əzizbəyov da daxil olmaqla komissarlar güllələnir. Yazıçı bu səhnələri təsvir 

edərkən ədəbi qəhrəmanını- Məşədi Əzizbəyovu durğun, süst təsvir edir, əzminə 

hakim olan Əzizbəyov və komissarlar haqqında yazılır: ―İnsanlar ölümü sükutla 

qarşılayırdılar‖ (2, s. 164). Əzizbəyovun isə son sözü bu olur: ―Əlvida, 

yoldaşlar, biz bir də günəş doğanda görüşəcəyik...‖ (2, s. 167). Yazıçının ifadə 

etdiyi günəş isə Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulması idi.  

 Povest orijinal süjeti ilə də diqqəti cəlb edir. Yazıçının axıcı dili, zəngin 

təsvirləri, qəhrəmanın taleyini, əzab və sevinclərini duyması, canlandırması, 

obrazın psixoloji vəziyyətini canlandırması əsərin mükəmməl strukturundan 

xəbər verir. Bu məqama diqqət cəlb edən araşdırmada qeyd olunur: ―Əsər bir-

birini tamamlayan kiçik hekayələr şəklində yazılmışdır. Bu hekayələrdə 

M.Əzizbəyovun geniş fəaliyyətinin müxtəlif dövrləri təsvir olunur‖ (1, s. 23). 

Povestdəki hekayələr biri-birini tamalayaraq süjet xəttinin dolğunlaşmasına 

xidmət edir. 

 Beləliklə, Azərbaycan nəsrinin tarixində ilk tarixi povest kimi 

qiymətləndirilən Mehdi Hüseynin ―Komissar‖ povesti bütün siyasi-ideoloji yükü 

ilə birlikdə Azərbaycan ədəbiyyatının hadisəsidir, əsər oxunaqlı dili, sosializm 

quruculuğu dövrü haqqında formalaşdırdığı tarixi aura ilə maraq doğuran bədii 

nümunədir.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГАШИМОВ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В 

ПОВЕСТИ МЕХТИ ГУСЕЙНА “КОМИССАР”  

 В статье была изучена и проанализирована историческая повесть Мехти Гусейна 

―Комиссар‖, в которой была создана историко-художественная летопись периода 

строительства социализма в Азербайджане. В произведении говорилось о специфических 

особенностях творчества Мехти Гусейна и месте повести ―комиссар‖ в творчестве Мехти 

Гусейна и в азербайджанской исторической прозе, в центре внимания были вопросы 

художественного осмысления социально-политических реалий. Было подчеркнуто, что, 

несмотря на неоднозначное в литературно-критическом отношении отношение к 

литературе советского периода, а также к произведениям о советском строительстве, 

повесть ―комиссар‖ ценна как художественный пример, дающий в художественном плане 

пережитый исторический период. Потому что исторический период, о котором идет речь в 

произведении, оживает в соответствии с требованиями жанра, язык, стилистические 

особенности произведения отличаются своеобразием, художественный образ 

исторической личности во многом идентичен историческим личностям, в разные моменты 

привлекает внимание широта возможностей фантазии автора. Историческая повесть 

Мехти Гусейна "комиссар" сегодня не утратила такого значения, является достойным 

внимания примером с точки зрения возрождения исторического прошлого народа. 

 Ключевые слова: Мехти Гусейн, "комиссар", историческое повествование, 

социально-политическая реальность, литературно-историческая память 

 

SUMMARY 

ALI HASHIMOV 

THE LITERARY EMBODIMENT OF SOCIO-POLITICAL REALITIES IN THE 

STORY OF MEHDI HUSEYN "THE COMMISSIONER"   

 The article studied and analyzed the historical story of Mehdi Huseyn "Commissioner", in 

which the historical and artistic record of the period of construction of socialism in Azerbaijan 

was created. The work discussed the specific features of Mehdi Huseyn‘s work and the place of 

the story "Commissioner" in Mehdi Hussein‘s work and in Azerbaijani historical prose, focusing 

on the issues of artistic comprehension of social and political realities. It was stressed that 

despite the controversial literary and critical attitude to literature of the Soviet period, as well as 

to works on Soviet construction, the story "Commissioner" is valuable as an artistic example, 

giving an artistically experienced historical period. Because the historical period, which is 

discussed in the work, comes to life in accordance with the requirements of the genre, language, 

stylistic features of the work are distinctive, the artistic image of the historical personality is in 

many ways identical to historical personalities, in different moments draws attention to the 

breadth of the author‘s fantasy. The historical story of Mehdi Huseyn, the "Commissioner", has 

not lost its importance today, and is a worthy example in terms of reviving the historical past of 

the people. 

 Keywords: Mehdi Huseyn, "commissioner", historical narrative, socio-political reality, 

literary and historical memory  
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 UOT 82                                                                                             GÜNAY ġĠRƏLĠYEVA  

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 

                   

ÜMUMMĠLLĠ LĠDERĠMĠZ HEYDƏR ƏLĠYEVƏ ÜMUMXALQ MƏHƏBBƏTĠNĠN 

BƏDĠĠ ĠFADƏSĠ 

 

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideridir. Bu böyük Ģəxsiyyət Azərbaycan 

xalqının milli müstəqilliyi uğrunda yorulmadan çalıĢmıĢ, mübarizə aparmıĢ, nəhayət, xalqımızın 

milli müstəqilliyinə nail olmuĢdur. Böyük rəhbərin Vətən və xalq yolunda yorulmaz mübarizə və 

mücadiləsi dünya siyasəti səviyyəsinə qalxmıĢ, Azərbaycanı bütün dünya xalqlarına tanıtmıĢdır. 

Ümummilli Liderimizin tarixdə yaĢayacaq böyük əməlləri onu Vətənimizə sevdirmiĢ, 

Azərbaycanın bir çox yazıçı və Ģairləri bu dahi insana əsərlər həsr etmiĢ, onun xalq qarĢısındakı 

unudulmaz xidmətlərini tarixin yaddaĢına həkk etmiĢlər. Bu Ģairlər sırasında Kəmalə Ağayeva 

da xüsusi yer tutur. Məqalədə Kəmalə Ağayevanın Ulu öndərə həsr etdiyi Ģeirlər, onların bədii 

xüsusiyyətləri və mövzu dairələri araĢdırılmıĢdır. Dahi liderə ümumixalq məhəbbətinin bədii 

ifadəsi məhz Kəmalə Ağayevanın Ģeirlərində təhlil olunmuĢdur.  

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Kəmalə Ağayeva, ümumixalq məhəbbəti, bədii ifadə, Ģeir, 

poema.  

 

Dünya şöhrətli siyasətçi, ulu öndərimiz Heydər Əliyevə  həsr edilən şeir 

və poemaları Kəmalə Ağayevanın yaradıcılığında xüsusi və şərəfli bir 

mərhələdir. Şairənin ―Onu tanrı bizə bəxş eləyibdir‖, ―Bu səfər zəfər oldu‖, ―70 

yaşın mübarək‖, ―Nurun yayılıbdır bütün dünyaya‖, ―Nişanə‖, ―Heydər Əliyev‖, 

―Sənin gəlişinə‖, ―Xilaskar‖, ―Yurdumuzun qızıl tacı‖, ―El sevgisi‖, ―Fəxri 

xiyabanda‖, ―Sən sabahlar sədasıydın...‖ və s. şeir və poemaları ümummilli 

liderimizə sevgi və məhəbbətlə dolu hisslərin təcəssümüdür. Bu əsərləri ulu 

rəhbərə ehtiramın ifadəsi olan Heydərnamə adlandırmaq olar.  

Xalqın ağır günlərində onun imdadına çatan, azadlıq və müstəqilliyini 

qoruyub saxlayan və möhkəmləndirən şəxsiyyətlərə, dahilərə həmişə ehtiyacı 

olubdur. Millətin dar günündə ona dayaq olmaq, xilaskarlıq missiyasını öz 

üzərinə götürmək kimi şərəfli bir vəzifəni yerinə yetirə bilmək qüdrətli 

şəxsiyyətlərə, dahilərə müyəssər olar. Bunu millətlərin tarixi sübut edir. Ötən 

əsrin sonlarında Azərbaycan xalqı da ―olum və ya ölüm‖ dilemması qarşısında 

idi. Ölkə fəlakətə düçar olmuş, parçalanmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdı. 

Xalqın müdrik bir rəhbərə, onu qaranlıqdan işığa çıxara biləcək bir şəxsiyyətə 

ehtiyacı var idi. Bu da ―Azərbaycan‖ adlı bir əsərin müəllifi sevimli, əziz Heydər 

Əliyev idi. Məhz onun gərgin zəhməti, dönməz iradəsi, çətinliklərə sinə gərmək 

qüdrəti və əzmi, həqiqi dahiyə məxsus qabiliyyət və bacarığı sayəsində 

millətimizin imzalar içində imzasının görünməsinə, sükanı etibarlı əldə olan 

respublikamızın gündən-günə inkişaf etməsinə imkan yarandı. 

Əkrəm Əylisli yazır: ―Heydər Əliyevin Azərbaycanı xaos bəlasından 

qurtarmaq, heç şübhəsiz, xalqımızın tarixinə əbədi həkk olunacaq böyük təşkilati 

qəhrəmanlıq nümunəsidir‖ (3, 440).  

Müstəqilliyimizin daimiliyi və dönməzliyi, xalqımızın əbədiyaşarlığı 

dahi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Adı və əməlləri unudulmaz olan böyük 

rəhbərin xilaskarlıq missiyası haqqında hələ sağlığında neçə-neçə sənət 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

nümunələri yaradılmışdı ki, bu mövzuda ilk və təsirli bədii nümunələr sırasında 

Kəmalə Ağayevanın əsərləri də xüsusi yer tutur.  

Kəmalə Ağayeva böyük öndərimiz Heydər Əliyevə poemalar da həsr 

etmişdir.  

Onun böyük öndərimiz Heydər Əliyevə həsr etdiyi ―Nurun yayılıbdır 

bütün dünyaya‖ adlı poeması şairənin dahi rəhbərə, böyük insana olan məhəbbət 

və ehtiramından yaranıb. Bu poemada Naxçıvanda dünyaya göz açıb boya-başa 

çatan dahi bir sərdarın, dünya şöhrətli mütəfəkkirin gəncliyindən bu günə qədər 

keçdiyi həyat yolu lakonik, yüksək bədii dillə tərənnüm edilmişdir.  

Poemada maraqlı məsələlərdən biri ümummilli liderin həyat və 

fəaliyyətinin bütün əsas cəhətlərinin müəllif tərəfindən ardıcıl şəkildə qələmə 

alınması məharətidir. Bu mənada, poema ədəbi xronika səciyyəsi daşıyır. Dil və 

ifadə vasitələrinin gözəlliyi və zənginliyi əsərin dəyərini artırır, oxunaqlı edir. 

Əsər bu misralarla başlayır: 

Qədim Naxçıvanın gül qucağında, 

Göz açdı dünyaya körpələr kimi. 

Kimsə bilmədi ki, bilmədi onda, 

O gəldi göylərdən töfhələr kimi. 

Böyüdü, boy atdı uşaqlar kimi, 

Ataya-anaya mehriban oldu. 

Ucaldı ucalan o dağlar kimi, 

Yurduna sevgili bir insan oldu. 

Qüdrəti Tanrıdan, qüvvəti eldən, 

Qaməti dağlardan aldı o igid. 

Fəxrini vətəndən, ətrini güldən, 

Qisməti bağlardan aldı o igid (2, 7). 

Bu təsvirlərdən sonra şairə dahi şəxsiyyətin ilk gənclik illərini tərənnüm edir. 

Dahilərə xas keyfiyyətlər elə məhz bu yaşdan özünü büruzə verir. Uca boyu, 

yaraşıqlı siması, Vətənə və insana olan sevgisi, parlaq istedadı, biliyi onu 

digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlər kimi diqqəti cəlb edir. Poema ölməz 

rəhbərin ideyalarının, ənənələrinin əbədiliyinin yüksək bədii-fəlsəfi 

mənalandırılmasından yaranmış qiymətli poetik abidədir:  

Dostların yanında bir çinar idi, 

Hər an seçilərdi gözəlliyilə, 

Vətən sevgiliydi, əhdi var idi, 

Hər an sevilərdi öz biliyilə (2, 7). 

Poemanın sonrakı hissələrində ulu öndərin təhsil illərindən, o zamankı 

Siyasi Büroyadək olan ictimai fəaliyyətindən, 20 Yanvar faciəsi günlərində 

bütün dünyaya səs salan çıxışından, doğma Naxçıvandakı fəaliyyət dövründən, 

bu bölgənin qorunub saxlanmasında gərgin əməyindən, xalqın iradəsi ilə 

prezident kürsüsündə olarkən Azərbaycan xalqının haqq səsini dünyaya 

çatdırmasından, müstəqilliyimizin qarantı, Azərbaycan adlı məmləkətin memarı 

olmasından və s. məsələlərdən danışılır.  

Böyük öndərin hər çağırışı ürəklərdə əks-səda verirdi. Xalq öz ali 

rəhbərinin yenilməzliyinə, qüdrətinə inanırdı, hamı azadlıq naminə, Heydər 

Əliyev naminə hər cür fədakarlığa həmişə hazır idi. Mübarizələrdən, sınaqlardan 
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həmişə qalib çıxmış, elimizin tükənməz sevgisini, məhəbbət və ehtiramını 

qazanmış ümummilli liderdən başqa heç kəs Azərbaycanımızı çətinliklərdən 

qurtara bilməzdi. Odur ki, şairə ümummilli liderə tükənməz məhəbbət hissi ilə 

yazırdı: 

Heydər memarıdır Azərbaycanın, 

Hər yanda torpaqda onun əli var. 

Səsi hər yerindən gəlir dünyanın, 

Onun Vətən boyda bir heykəli var (2, 15). 

Müəllif haqlı olaraq bildirir ki, insanlığa sülh, dostluq gətirən Heydər 

Əliyev öz xalqının xilaskarı olduğu kimi, dünya xalqlarına da xoş, firavan həyat 

diləyən böyük şəxsiyyətdir. Onun heyrətamiz  iş üsulları, yuxusuz gecələri, 

qətiyyəti, böyük və unikal fəaliyyəti, işdə və ailədə yüksək mənəviyyat və əxlaq 

nümayiş etdirmək qabiliyyəti, yaşından asılı olmayaraq bütün insanlara şəxsi 

nümunə göstərməsi və s. keyfiyyətləri şairə tərəfindən çox gözəl duyulmuş, vəsf 

edilmişdir: 

Yandı çıraq kimi ellər içində, 

Məhv etdi zülməti, qaranlıqları. 

İlləri ucaltdı illər içində, 

Qovdu yurdumuzdan qaranlıqları. 

 

Adına demişik «Ümid çırağı», 

Yaşayır ellərin şölələrində. 

Onun hər diyarda sözdür yarağı, 

Qalibdir dünyanın ölkələrində (2, 12-13). 

Heydər Əliyevin ideyaları, dövlətçilik prinsipləri əbədiyaşardır. Çünki 

onun arzu və ideallarının layiqli davamçısı, əvəzolunmaz varisi, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev vardır. Atasının yolunu 

çox ləyaqətlə davam etdirən prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti, möhkəm 

dəyanəti, əzmkarlıqla dünya ölkələrində Azərbaycanın imicini daha yüksəklərə 

qaldırması ölkənin hər bir vətəndaşında iftixar hissi doğurur: 

Səsi Avropadan ucalan İlham, 

Heydər məktəbinin yetirməsidir. 

Könlündə ellərə sonsuz ehtiram, 

Özü gələcəyin təranəsidir (2, 10). 

Yüksək vətəndaşlıq duyğusu ilə yazılmış bu poema dahi Heydər Əliyevin 

həyat və fəaliyyətinə aid misilsiz ədəbi əsərlərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər. 

Ulu öndər efir vasitəsilə poemanı dinləyərkən çox razı qalmışdı. Kəmalə xanım 

böyük iftixar, dərin ehtiram hissi ilə deyir ki, bu razılıq onun yaradıcılığına 

verilən ən böyük qiymətdir. 

A.Kəmalə öz şeirlərində böyük öndərimiz Heydər Əliyevin xatirəsini 

əbədiləşdirmək üçün onun adına salınmış bir sıra mədəniyyət abidələrini də 

xüsusi sevgi ilə tərənnüm edir. Şairə Naxçıvanda böyük öndərin adını daşıyan 

―Heydər bulağı‖ şeirində yazır: 

Qədim Naxçıvanın təzə qoynunda 

Bir bulaq çağlayıb axır nur kimi. 

Həzin bir xatirə yaşayır onda, 
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Bir insan taleyi oxunur kimi. 

 

Adına deyirlər ―Heydər bulağı‖, 

Axşamlar ətrafı çıraqban olur. 

Yığır dövrəsinə gələn qonağı, 

Başının üstündə Ay mehman olur. 

 

O bulaq könüllər məhəbbətidir, 

Əziz bir insanın şəninə axır. 

Bu elin, obanın qənimətidir, 

Dönüb bir səadət himninə, axır. 

A.Kəmalə şeirin son bəndinə böyük ictimai məzmun verərək Heydər Əliyevin 

adını daşıyan bu nurlu bulağı bütün Azərbaycan elinə axan xeyir-bərəkət 

simvolu kimi səciyyələndirir və böyük öndərə bəslənilən ümumxalq məhəbbətin 

öz mənşəyini Qədim Naxçıvan diyarından başladığını bildirərək bu məhəbbəti 

böyük rəhbərə olan ümumxalq sevgisi kimi mənalandırır: 

Bulaq mücdə olur gələn bahardan, 

O da köksümüzə bənövşə taxdı. 

Alıb məcrasını qədim diyardan, 

Bütün Azərbaycan elinə axdı (1, 45-46). 

Qəlbində böyük öndərə sönməz məhəbbət bəsləyən A.Kəmalə ömrünü Vətən 

yolunda qoyan, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə meydanına atılan, 

qorxulu düşmənlərin hiylə və təqiblərinə sinə gərən Heydər Əliyevi yurdun qızıl 

tacı adlandırır. Şairə böyük öndərimizi Vətənin yaralarını sağaldan, millətin hər 

bir ehtiyacına məlhəm olan ümummilli rəhbər kimi qiymətləndirir: 

Tanrım səni bizə sultan veribdi, 

Dərdimiz var deyə dərman veribdi. 

Məni də sultana qurban veribdi, 

İstərəm bu əhdə çatam dünyada. 

 

Olsam da hər zaman oduna aşiq, 

Bir dastan yazmadım adına layiq, 

Bunu bağışlamaz mənə xaliq, 

Olubdu belə bir xətam dünyada. 

 

Amma qələmimdə o qüdrət hanı 

Ki, vəsfin eyləyə belə insanın? 

Sən heyran qoymusan cümlə-cahanı, 

Oldun ən sevimli adam dünyada. 

 

Yaradan könlümə gör nələr salıb, 

Əllərim göylərə uzalı qalıb, 

İstərəm Allahdan bir ömür alıb, 

Sənin bu ömrünə qatam dünyada. 

 

Sən mənim yurdumun qızıl tacısan, 
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Əziz millətimin ehtiyacısan, 

Ağır yaramızın sən əlacısan, 

Sağalsın əlinlə Vətən dünyada (1, 44). 

Kəmalə Ağayevanın siyasi-lirik şeirlərində Heydər Əliyevin Azərbaycanın 

parlaq gələcəyi uğrunda apardığı daxili və xarici siyasəti də böyük məhəbbətlə 

tərənnüm olunur.  

Böyük öndər hələ Naxçıvanda hakimiyyətdə olduğu zaman bütün türk 

dünyasının, o cümlədən Azərbaycan xalqının qatı düşməni olan ermənilərin 

Vətənimizə qarşı yönəlmiş mürtəce siyasətini, onların Naxçıvana göz tikmək 

planlarını çox gözəl dərk edir və bunun qarşısını almaq üçün böyük 

uzaqgörənliklə yollar axtarırdı. Bu məqsədlə o zaman Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi nəticəsində Türkiyə ilə Naxçıvan arasındakı Qars müqaviləsi təzələndi 

və Naxçıvan – Türkiyə sərhəd yolu açıldı, böyük öndərin adlandırdığı ―Ümid 

körpüsü‖ hər iki xalqın arzularını həyata keçirdi. Bu, böyük öndər Heydər 

Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi idi. Bu yolla ümummilli liderimiz 

Naxçıvanı erməni təcavüzündən xilas etməklə yanaşı, Türkiyə ilə Naxçıvan 

arasında mədəni və siyasi əlaqələrin əsasını qoydu və Naxçıvanı türk dünyasına 

qovuşdurdu.  

Heydər Əliyevin bu siyasi uzaqgörənliyi ermənilərə böyük zərbə oldu. Bu 

siyasət şairə Kəmalə Ağayevanın da böyük sevincinə səbəb olmuş və o, bu 

münasibətlə özünün ―Ümid körpüsü‖ adlı şeirini qələmə almışdı. Bu şeirində 

A.Kəmalə uzun illər türk qardaş-bacılarına həsrət qalan Azərbaycan xalqının 

türk dünyasına, Osmanlı yurduna qovuşmasını böyük məhəbbət, iftixar və qürur 

hissi ilə tərənnüm edir: 

Bitdi həsrət körpüsü, 

Güldü mehrin hörgüsü, 

Ya rəbb, ömürlü olsun 

Bu məhəbbət körpüsü. 

Şairə ―Ümid körpüsü‖nü Azərbaycan və türk xalqının – ―Bir millət, iki dövlət‖in 

tacı, onların qovuşmasının əlacı adlandırır: 

İki yurdun tacıdı, 

Qovuşuq əlacıdı, 

―Quran əllərə sağlıq‖ - 

Deyən qardaş-bacıdır. 

 

Burdan nəsillər keçər, 

Neçə əsrlər keçər, 

Bu vüsal körpüsündən 

Həsrətli ellər keçər. 

 

Bu yolun gur axarı, 

Gedir üzü yuxarı, 

Adı ―Ümid körpüsü‖, 

Özü tale açarı (1, 28). 

Məlumdu ki, böyük öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın yenicə müstəqillik 

əldə etdiyi bir vaxtda xalqımızın iqtisadi güzəranını yaxşılaşdırmaq, Vətənimizi 
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dünya arenasına qaldırmaq məqsədi ilə bir sıra tarixi tədbirlər həyata keçirdi. 

Azərbaycan neftinin Bakı-Ceyhan xətti ilə xarici ölkələrə ixracı ölkəmizin 

iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik idi. Heydər 

Əliyevin uzaqgörənliyi ilə həyata keçirilən bu tarixi hadisə şeir-sənət 

adamlarımızı da sevindirmişdi. Kəmalə Ağayeva da bir vətəndaş – şairə kimi 

böyük öndərimizin bu xeyirxah məramını alqışlamış və özünün ―Bakı-Ceyhan‖ 

adlı şeirini yazmışdı. A.Kəmalə bu şeirində Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı 

qarşısındakı unudulmaz xidmətlərini alqışlayır, Vətənin iqtisadi sərvətini böyük 

məhəbbətlə tərənnüm edərək yazırıdı: 

 

Dünyaya nur yayan qara qızılın, 

Qədim yatağındır Azərbaycanım. 

Bir hünər naməsi qəlbə yazılır, 

Sonsuz ixtiyarım – Bakı-Ceyhanım. 

 

Ulu öndərimdən bir yadigardır, 

Əkdiyi gülləri dərir ellərim. 

İndi gerçək olan xoş arzulardır, 

Xeyir-duasını verir ellərim (2, 4). 

 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qayğısı, onun Azərbaycan xalqına olan 

qayğıkeşliyi nəticəsində böyük öndərin 1937-ci illərin qurbanı olan Hüseyn 

Cavidin cəsədini Naxçıvana gətirtdirib burada yenidən dəfn etdirməsi yerli 

camaatı çox sevindirmişdi. Şairin məzarı üzərində əzəmətli, böyük məqbərənin 

ucaldılması da Heydər Əliyevin təşəbbüsü idi. Bunu qiymətləndirən A.Kəmalə 

bu münasibətlə özünün ―Cavidim‖ adlı şeirini yazır. Şeirdə A.Kəmalənin böyük 

Cavidə olan tükənməz məhəbbəti tərənnüm olunur: 

 

Yaşayır o bu gün yurdun şanında, 

Qalibdir zamanın imtahanında. 

Sənətin ulduzlu kəhkəşanında, 

Əsl ünvanını aldı Cavidim. 

 

Sənət göylərinə axdı nur kimi, 

Aya, ulduzlara toxunur kimi, 

Odlu baxışlarda oxunur kimi, 

Sevən ürəklərdə qaldı Cavidim (1, 49). 

 

A.Kəmalə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Hüseyn Cavidin ailəsinin 

xatirəsinə ucaldılan məqbərə münasibəti ilə də özünün ―Bu yerlər‖ adlı şeirini 

yazır, Cavidlər ailəsinin böyük öndərin qayğısı sayəsində bir məqbərə altında 

uyumasını zamanın böyük hadisəsi kimi qiymətləndirirdi:  

Pərən-pərən bir ailə var idi, 

İndi bu yer onun vüsal yeridi. 

Ərtoğrulu, Müşgünazı, Cavidi 

Sinəsinə düzən yerdi bu yerlər. 
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A.Kəmalə şeirdə mütəfəkkir Cavidi yağılar əlindən qoparıb onu yenidən 

öz doğma yurduna – Azərbaycana gətirən böyük öndər Heydər Əliyevin 

sənətkara göstərdiyi qayğıkeşliyi də yüksək qiymətləndirir və yazırdı: 

Qoy var olsun onu bizə qaytaran, 

Olacaqdır başın üstə ayparam, 

Sağalacaq indən belə bu yaram, 

Könlüm quşu süzən yerdi bu yerlər (1, 94). 

Kəmalə Ağayeva milli xilaskarımız olan Heydər Əliyevi və onun ictimai-

siyasi məramını böyük və tükənməz məhəbbətlə tərənnüm edən şairədir. Böyük 

öndərimizin dünyasını dəyişməsi bütün Azərbaycan xalqının milli matəminə 

çevrildiyi kimi, Kəmalə Ağayevanın da kədərinə səbəb olmuş və bu münasibətlə 

şairə böyük rəhbərin xatirəsinə özünün ―Sən sabahlar sədasıydın‖ adlı qəmli 

şeirini yazmışdır. Bu şeirində şairə böyük öndərə bəslənilən ümumxalq 

məhəbbətini ifadə edərək yazır:  

Göz dikmişdik yollarına, 

Özün deyil, qəmin gəldi. 

Qovuşmadın ellərinə, 

Bir başqa aləmin gəldi. 

 

Bir millətin atasıydın, 

Güvənmişdi elim Sənə. 

Yüz yaşına çatasıydın, 

Neçin qıydı ölüm sənə?! 

 

Sənə yaraşmayır deyə, 

Güllər örtdü məzarını. 

Qəm sığmadı yerə-göyə, 

Qəlbə saldı güzarını. 

Lakin böyük öndərin vəfatı A.Kəmalənin zərif qəlbini kədərləndirdiyi 

kimi, onun istedadlı və vətənpərvər varisi İlham Əliyevin öz doğma xalqına 

sədaqəti, atasının yolunu böyük prinsipiallıqla davam etdirməsi də şairəni 

fərəhləndirir və sevindirir. Odur ki, A.Kəmalə şeirin sonluğunu gələcəyə 

bəslədiyi böyük ümid və inamla bitirir, böyük öndərin davamçısı İlham Əliyev 

haqqında iftixarla yazır: 

                                           Budur təsəllimiz olan, 

                                           Ata yoxsa, oğlu vardır.  

                                          Bir də gözəl Azərbaycan  

                                          Səndən bizə yadigardır (2, 47-48). 

Deyilənlər göstərir ki, Kəmalə Ağayeva bir vətəndaş-şairə kimi öz 

yaradıcılığında milli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı 

xidmətlərini, onun Vətənimizin müstəqilliyinə nail olmaq məqsədilə əsas 

götürdüyü ictimai, iqtisadi və siyasi məramını yüksək qiymətləndirmiş və 

şeirlərində böyük rəhbərin müqəddəs ideyalarını tərənnüm etmişdir. Şairənin 

lirikasında böyük öndərimizin davamçısı olan cənab İlham Əliyevin də milli 

mövqeyi xüsusi məhəbbətlə tərənnüm olunmuş və yüksək qiymətləndirilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНАЙ ШИРАЛИЕВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ НАРОДНОЙ ЛЮБВИ К НАШЕМУ 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ЛИДЕРУ ГЕЙДАРУ АЛИЕВУ 

 Гейдар Алиев является общенациональным лидером азербайджанского народа. 

Этот великий человек неустанно трудился во имя национальной независимости 

азербайджанского народа, боролся и, наконец, добился национальной независимости 

нашего народа. Неутомимая борьба и борьба великого лидера за Родину и народ 

поднялись на уровень мировой политики, представили Азербайджан всем народам мира. 

Великие дела нашего общенационального лидера, который останется в истории, заставили 

его полюбить нашу Родину, многие азербайджанские писатели и поэты посвятили 

произведения этому великому человеку, запечатлели в памяти истории его незабываемые 

заслуги перед народом. Особое место среди этих поэтов занимает Камала Агаева. В статье 

рассматриваются стихотворения Камалы Агаевой, посвященные Великому Вождю, их 

художественные особенности и тематика. В стихах Камалы Агаевой проанализировано 

художественное выражение всенародной любви к великому вождю. 

 Ключевые слова: Гейдар Алиев, Камала Агаева, всенародная любовь, 

художественное выражение, поэзия, поэма. 

 

SUMMARY 

GUNAY SHIRALIYEVA 

ARTISTIC EXPRESSION OF NATIONAL LOVE TO OUR NATIONAL LEADER 

HEYDAR ALIYEV 

Heydar Aliyev is the national leader of the Azerbaijani people. This great person worked 

tirelessly for the national independence of the Azerbaijani people, fought, and finally achieved 

the national independence of our people. The tireless struggle and struggle of the great leader for 

the Motherland and the people has risen to the level of world politics, introduced Azerbaijan to 

all peoples of the world. The great deeds of our national leader, who will live in history, made 

him fall in love with our Motherland, many Azerbaijani writers and poets dedicated works to this 

great man, engraved his unforgettable services to the people in the memory of history. Kamala 

Agayeva has a special place among these poets. The article examines the poems dedicated to the 

Great Leader by Kamala Agayeva, their artistic features and themes. The artistic expression of 

the nationwide love for the great leader was analyzed in the poems of Kamala Agayeva. 

Keywords: Heydar Aliyev, Kamala Agayeva, nationwide love, artistic expression, 

poetry, poem. 
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“OĞUZNAMƏ” EPOSU: QAYNAQLARI VƏ ƏSAS ABĠDƏLƏRĠ 

 

Məqalədə Oğuzlar haqqında ilk yazılı tarixi mənbələrə Orxon-Yenisey abidələrində 

dəfələrlə rast gəlirik. Belə bir mürəkkəb tarixi Ģəraitlə üzləĢmiĢ oğuzlar soy-köklərinin itməməsi 

üçün Ģəcərə yaratmıĢ, hikmətli sözlərlə övladlarına öyüdlər vermiĢ, öz həyatlarını əks etdirən 

dastanlar düzüb-qoĢmuĢlar. Beləliklə, türkün qiymətli əsərləri – Oğuznamələr yaranmıĢdır. 

“Oğuznamə”lər həm məzmun, həm də janr rəngarəngliyinə görə seçilir. 

Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, VII əsrin əvvəllərində I Göytürk dövlətinin tərkibində 

yaĢayan doqquz oğuz tayfası, sonradan xaqanlıq yaratmıĢ, Çinin, Göytürklərin, uyğurların 

tabeliyində yaĢamıĢ, müxtəlif dövrlərdə Ģərqdən qərbə doğru irəliləmiĢ, paytaxt Yenikənd olan 

Qaracuq dağalarından Xəzər dənizinə qədərki ərazidə dövlət qurmuĢ, müxtəlif tayfalarla 

qaynayıb-qarıĢmıĢ, zaman keçdikcə, dini inancları dəyiĢmiĢ, nəhayət, Azərbaycan xalqının 

soykökündə həlledici rol oynamıĢlar.  

Məqalədə müxtəlif elmi mənbələrə istinad edilərək, “Oğuznamə”nin qaynaqları, əsas 

abidələri, onun əhatə etdiyi mövzular təhlil olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Oğuzlar, “Oğuznamə”, folklor, dastan, salnamə.  

 

Türkologiyada ―Oğuznamə‖ mövzusu tədqiqatçlar tərəfindən çox müraciət 

olunan mənbələrdəndir. Həm filololoq, həm tarixçi, həm də filosoflar bu 

dastanlardan bəhrələnmişlər. O.Ş.Gökyay, M.Ergin, F.Köprülü, F.Sümer, 

V.V.Bartold, V.M.Jirmunski, A.N.Kononov, M.Təhmasib, H.Araslı, X.Koroğlu, 

M.Seyidov, Ş.Cəmşidov, T.Hacıyev, S.Əlizadə, K.Abdulla, K.Vəliyev, F.Bayat, 

N.Cəfərov, S.Rzasoy, Ə.Əsgərov, N.Demir və b. bu mövzuda araşdırma 

aparmış, mətnin transkripsiyası tərtib edilmiş, kifayət qədər elmi əsər ərsəyə 

gəlmişdir. 

―Oğuznamə‖lərə keçməmişdən öncə, ―oğuz‖ etnoniminə nəzər salaq. Bu 

haqda elmi mənbələrdə fərqli fikirlər mövcuddur. İ.N.Berezin, P.Pellio oğuz 

sözünü ―inəyin ilk südü -ağız‖ sözü ilə əlaqələndirmişlər. A.N. Bernştam, D. 

Sinor, L.Bazen isə öküz ifadəsinin fonetik variantı hesab edirlər. Adları qeyd 

edilən alimlərdən fərqli olaraq, N.A.Baskakov ―fikirləşmək, düşünmək‖ mənalı 

ö kökü və -ğuz/-güz, -uz/-üz şəkilçisinin birləşməsindən yarandığını və  

―müdrik‖ mənasında olduğunu bildirir (Bax:16, s.83-84,89). 

Y.Nemet  ―boylar‖, E.Əzizov ―iki qəbilə, tayfa‖, L.Ligeti ―oxlar‖, A. 

Budverq ―buynuz‖, Q.Ramstedt ―oyrot etnoniminin variantı‖, H.Məmmədzadə 

―ilk insan, ilk oğul, ilk nəsil‖, E. Ələkbərova ―yaradan‖ semantikasında izah 

etmişlər (Bax: 5, s.13-14). Biz də oğuz sözünün əvvəlcə antroponim, daha sonra 

tayfa adı kimi işlənilməsi fikrini irəli sürən E.Ələkbərova ilə razılaşırıq. 

Oğuz tayfasının adına ilk dəfə Yenisey kitabələrində təsadüf edilir. Onların 

Tola-Selenqa hövzəsində yaşamaları, başçılarının Baz Xaqan olduğu bildirilir. 

F.Zeynalov qədim tarixə malik oğuzları üç qrupa ayırmışdır: ―Bizcə, Göytürk 

dövründən X əsrə qədərki oğuzları qədim, X-XII əsrlərdəki oğuzları orta, 

sonrakı oğuzları isə yeni oğuzlar adlandırmaq olar‖ (15, s. 94). 
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Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, VII əsrin əvvəllərində I Göytürk 

dövlətinin tərkibində yaşayan doqquz oğuz tayfası, sonradan xaqanlıq yaratmış, 

Çinin, Göytürklərin, uyğurların tabeliyində yaşamış, müxtəlif dövrlərdə şərqdən 

qərbə doğru irəliləmiş, paytaxt Yenikənd olan Qaracuq dağalarından Xəzər 

dənizinə qədərki ərazidə dövlət qurmuş, müxtəlif tayfalarla qaynayıb-qarışmış, 

zaman keçdikcə, dini inancları dəyişmiş, nəhayət, Azərbaycan xalqının 

soykökündə həlledici rol oynamışlar.  

Bu haqda R.Qafarlı yazır: ―Azərbaycan, Anadolu türklərinin, türkmənlərin 

və qaqauzların ulu babaları – oğuzlar haqqında ilk yazılı tarixi mənbə Orxon-

Yenisey daş kitabələri hesab edilir. "Göytürk imperatorluğu dövründəki türk 

ellərindən biri də doqquz boydan ibarət oğuzlar idi. Onlar VII əsrin II yarısı ilə 

VIII əsrin I yarısı arasında Tula çayı boyunda yaşayırdılar. Doqquz oğuzlar türk 

eli ilə birlikdə Göytürk dövlətinin əsasını təşkil edən ikinci ünsürdür. Bunlar 

göytürklərin siyasi xələfləri olan uyğurlar dövründə də eyni mahiyyətdə bir rol 

oynamışlar. Oğuzlara XI əsrdə türkmən və türk deyilib. Lakin "oğuz" sözü 

dastanlarda xatirəsi yaşadılan əcdadlarının adı kimi xalq arasında uzun müddət 

işlədilib. Oğuzlar orta çağlarda dünya tarixində böyük rolu olan Səlcuq, 

Atabəylər, Qaraxanilər, Osmanlı, Ağqoyunlu və Səfəvi kimi qüdrətli imperiyalar 

yaratmışlar‖ (9, s. 14). 

―Folklor ədəbiyyatında Oğuz xan oğuzların mifoloji başlanğıcı hesab 

edildiyi halda, tarixi əsərlərdə Oğuz xan tarixi şəxsiyyət olub, Ağqoyunlu 

hökmdarı Uzun Həsənin ulu babası olduğu yazılır. Anonim ―Qızılbaşlar tarixi‖ 

əsərində Oğuz xan uzun Həsənin 51-ci, XV əsr tarixçisi Əbubəkr Tehrani isə 

Oğuz xanı Uzun Həsənin 55-ci babası olduğunu göstərir‖ (7, s.30). Beləliklə, 

Xəliyəddin Xəlili e.ə.II minilliyin sonu- I minilliyin ilk yüzilliklərini Oğuz xanın 

hakimiyyəti və Oğuznamələrin, o cümlədən Dədə Qorqud dastanının yarandığı 

dövr kimi dəyərləndirir. 

Bir qədər irəlidə qeyd etdiyimiz kimi, mürəkkəb tarixi şəraitlə üzləşmiş 

oğuzlar yaşadıqlarını gələcək nəslə yetirmək üçün şəcərə yaratmış, hikmətli 

sözlərlə öz yetirmələrinə öyüdlər vermiş, yaşadıqları tarixi əks etdirən dastanlar 

düzüb-qoşmuşlar. Beləliklə, türkün qiymətli əsərləri – ―Oğuznamələr― 

yaranmışdır. 

―Oğuznamə‖ sözünü ilk dəfə  14-cü əsrin əvvəllərində Misirdə yaşamış 

Əbubəkr bin Abdullah bin Aybek ed-Devadari işlətmişdir. Əbubəkrin atası 

Abdullah həmin dövrdə Misirdə qıpçaq türk dövləti olan Məmlüklərin 

valilərindən biri idi.  

―Oğuznamə‖ oğuzların, qədim türklərin əsasən şifahi şəkildə formalaşmış 

dünya görüşlərini əks etdirir. Bu ifadə tərzi müxtəlif bədii yaradıcılıq 

nümunələrində öz dəslində bədii folklor nümunələri olsa da, burada oğuzların 

şəcərəsi, tarixi, siyasi görüşləri, etnoqrafiyası, mədəniyyəti yer almışdır. 

―Oğuznamələr‖ uzun müddət ağızlarda dolaşıb, köçəri və yarıoturaq oğuz- türk 

tayfalara arasında nəsildən-nəslə ötürülüb. Bu parçalarda oğuzların yazılmamış 

qanunları, qaydaları, adət-ənənələri, mərasimləri köklü şəkildə təsvir olunur.  

 ―Oğuznamə‖lər həm məzmun, həm də janr rəngarəngliyinə görə seçilir. 

Çin, ərəb, fars, türk dillərində yazılan bu tarixi əsərlər həm epik, həm lirik 

şəkildə ifadə edilmiş, tarixi-xronoloji salnamə, tarixi əsər, folklor və ədəbi dil 
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nümunəsi kimi dəyərlidir. Oğuzların türk dilində, milli dildə yazılmış ilk 

dastanları Dədə Qorqud hekayələridir. 

Hazırda elm aləminə Oğuz xaqan və onun övladları ilə bağlı  iki yazılı 

dastan (―Oğuz kağan‖ və ―Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisani-taifeyi-Oğuzan‖), 

atalar sözləri (―Hazihir-risaləti min kəlimatı oğuznamə əl məşhur biatalar sözü‖ 

və ―Əmsali-Məhəmmədiyyə‖), iyirmidən çox Oğuz salnaməsi, Oğuz şeirləri, 

―Oğuznamə‖nin Uzunkörpü variantı, Dana Ata və Əndəlibin əsərləri  məlumdur. 

 F.Bayat bildirir ki,  əski çağlardan Oğuz dastanları şərq (Türkistan, Uzaq 

Şərq) və qərb (Azərbaycan və Ön Asiya) variantlarında mövcud olmuşdur. Bu 

variantlardan biri bizə qədər N.Biçurinin tərcüməsində gəlib çatan Çin 

qaynaqlarının Mete haqqında verdikləri yarıtarixi əfsanədir. Qərb variantına 

―Oğuz kağan‖ dastanı, Rəşidəddinin (XIV əsr), Yazıçıoğlu Əlinin (XV əsr), 

Hafiz Abrunun (XV əsr), mahmudoğlu Həsən Bayatlının (XV əsr), Xandəmirin 

(XVI əsr), Salır Baba Qulalı oğlunun (XVI əsr), Əbul Qazinin (XVII əsr) və b. 

tarixçilərin əsərləri daxildir (1, s.7). 

Xüsusən, tarixi-xronoloji salnamələr (illiklər) ilk dəfə Çin dilində 

yazılmışdır. Məşhur Çin tarixçisi Sıma Tsyanın salnaməsi buna misal ola bilər. 

Tarixi ―Oğuznamə‖nin şərq variantı olan Çin salnamələri hunların dövləti, idari-

inzibati strukturu haqqında verdikləri bilgilərlə qərb variantını tamamlayırlar. 

Sonradan ərəb, fars dillərində yazılmış çoxsaylı tarixi əsərlərin əvvəlində Oğuz 

tarixi vermək ənənə halını aldı. Türkcə yazılan oğuznamələr bir qədər gec, XV 

əsrdə meydana çıxmışdır. Latın dilində də oğuznamələrin yazıldığı qeyd 

olunmuşdur (8 ). 

Sayı iyirmidən çox olan salnamələrdə oğuzların mifologiyası, söz sənəti, 

tarixi, Nuh oğlu Yafəsə bağlanan şəcərələri verilmişdir. Tarixi-xronoloji 

müsəlman oğuznamələrindən ən məşhurları F.Rəşidəddinin ―Oğuznamə‖si 

(XIV), Yazıçıoğlu Əlinin ―Təvarixi ali Səlcuq‖ (XV), Mahmudoğlu Həsən 

Bayatlının ―jami cəm-ayin‖ (XV), Əbubəkr Tehraninin ―Kitabi-Diyarbəkriyyə‖ 

(XV), Ənvərinin ―Düsturnamə‖ (XV), Mirxondun ―Rövzətüs-səfa‖ (XV), 

Xandəmirin ―Xülasət əl-əxbar‖ (XVI), Osman Bayburtlunun ―Tarixicədid 

mirətül-cahan‖ (XVI), Hafiz Tanış Buxarinin ―Şərəfnameyi-şahi‖ (XVI), Salır 

Babanın ―Oğuznamə‖ (XVI), Əbül Qazi Bahadır xanın ―Şəcəreyi- tərakimə‖ 

(XVII), Şəkarim Xudayberdioğlunun ―Türklərin, qazaxların, qırğızların və xan 

sülaləsinin şəcərəsi‖ (XIX) əsərləridir. Bu oğuznamələrin, demək olar ki, hamısı 

eyni mifoloji şəcərə, eyni tarixi hadisələr, təqribən eyni oğuz hökmdarları 

haqqında məlumat verir (8). 

F.Bayatın fikrincə,‖...Oğuznamələr Hun dövründə və bəlkə də skif-saka 

dövründən məlum imiş. Bunu Əfrasiyab (Alp Ər Tonqa) haqqında verilən 

məlumatlar da təsdiqləyir. N.Biçurin oğuznamə motivlərinə və oğuznamələrə 

yaxşı bələd olduğundan ―Mete Şərqdə Oğuz adı ilə məşhurdur‖ deyir. Həm 

Mete, həm də Oğuz kompleksi arasındakı bu yaxınlıq tarixi və mifoloji obrazı 

eyniləşdirmiş, hər iki obrazı vahid bir motivə bağlamışdır. Belə oxşarlıq Oğuz 

Buğra xan, Oğuz Çingiz, Oğuz Teymur arasında da var. Bir sözlə, əfsanələşən 

hər bir cahangir özündə oğuznamə motivlərini əritmişdir‖ (1, s. 6). 
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 K.Vəliyev ―Oğuznamə‖ni belə şərh edir: ―Oğuznamə – oğuz eposudur. 

Oğuznamə – oğuz tarixidir. Oğuznamə – oğuz mədəniyyətinin nəsildən-nəslə 

keçə-keçə yaşayan həyat kitabıdır‖ (10, s.3). 

―Oğuznamə‖ dastanlarındakı epik qəhrəmanlar oğuzların ictimai şüurunun 

uzun zaman kəsiyində formalaşmış etik, mənəvi-əxlaqi normaları ifadə etmələri 

ilə diqqət çəkirlər. Alp və onun alp-ərən, qazi kimi törəmələri epik mətnlərin 

məzmunundan da göründüyü kimi yalnız xeyirxahlıqlar etmək, qəhrəmanlıq 

göstərmək üçün dünyaya gəlmişlər. Oğuz qəhrəmanlarının başlıca mahiyyəti də 

məhz digər qütbdə yer alan anti-qəhrəmana qarşı mübarizədən ibarətdir. 

Oğuznamələrdə Oğuz elində baş verən hadisələr dünya dövləti qurmağa və onun 

sərhədlərini qorumağa yönəlmişdir. Bu aparıcı ideya ətrafında təmərküzləşən 

qəhrəman tipləri qruplaşaraq epik təhkiyənin vahidliyini təmin edir (2, s.15-16). 

―Oğuznamə‖ türklərin sözlü tarixidir. Türklər ən qədim dövrlərdən öz soy-

köklərinə, hökmdarlarına seygi və hörmətlə yanaşmış, həmin sevginin əlaməti 

olaraq, şeirlər qoşmuş, dastanlar yaratmışlar. Bu sənət nümunələri 

―Oğuznamələr‖in tərkib hissəsidir. 

Oğuznamə mövzusuna tez-tez müraciət edən tədqiqatçılardan A.B.Ercila-

sun yazır: ―Daha neçə qədim əsərlərimiz Oğuznamə adını daşıyır. Bunlardan biri 

3-cü Mehmet dövründə yazılan Seyyid Lokmanın kitabıdır. (İcmâl-i Ahvâl-i Âl-i 

Selçuk der-Konya ber-mûceb-i nakl ez-Oğuznâme). Seyyid Lokman 

Oğuznamədən bəhrələnərək Anadolu Səlcuqlarının tarixini yazmışdır. Hətta Sarı 

Saltukun Rumelinə köçünü Oğuznamədən götürmüşdür. Müəllim Cevdətin 

yazdığına görə, Ahmet Vefik Paşanın kitabxana indeksində iki ədəd Oğuznamə 

varmış‖ (4, s.5).   

A.B.Ercilasun bildirir ki, ―Oğuznamə‖də üç əsas bölüm var: 1) Türklərin 

əfsanəvi hökmdarı olan Oğuz Kağanın atalarını, onun özünü və fəaliyyətini, 

Oğuzdan sonra gələn hökmdarlar silsiləsini və onların fəaliyyətini anlatan 

bölüm, 2) Atalar sözləri və hikmətli sözlərdən ibarət bölüm, 3) Dədə Qorqud 

boyları (hekayələri). Bu üç bölümü bir arada cəmləşdirən hərhansı bir əsər bu 

günə kimi tapılmayıb.Ancaq bu üç bölümdən hər birini ayrı-ayrılıqda əks etdirən 

yazılar dövrümüzə çatmışdır. Dolayısıyla, Oğuznamə itmiş hesab edilə bilməz. 

İtmiş olan üç bölümün bir arada cəmləşdiyi ən qədim əlyazmadır (3). 

Şərafəttin Ömərə görə, 1.―Kitabi-Dədə Qorqud‖ hekayələri uyğurların ən 

əski şaman özəlliyi daşıyan Oğuznaməsindən başlayır.2.Mərkəzi Asiyadan 

Ruma qədər olan coğrafi məkanda meydana gələn oğuznamələr bu qədim uyğur 

Oğuznaməsini təqlid yolu ilə meydana çıxmışdır. Bu baxımdan uyğurların 

Oğuznaməsi bütün Oğuznamələrin ana qaynağıdır.3.Ərgənə Kon dastanı 

Oğuznamənin davamıdır (14, s.106). 

A.B.Ercilasun qeyd edir ki, Çingiz xanın şəcərəsi də Oğuz Xana 

söykənirmiş... ―Ərgənəkon‖dan çıxan Kıyat, Kıyatın soyu da Oğuz Xana 

söykənir. Demək ki, biz yanılırıq. Oğuznamələri, Oğuz Xaqan Dastanını sadəcə 

Oğuzlara aid düşünməklə yanılırıq. Başdakı ―Oğuz‖ kəlməsi bizi yanıltır. 

Dastanın adında ―Oğuz‖ kəlməsi olunca onun sadəcə Oğuzlara aid olduğunu 

düşünürük (4, s.8-9). Uzun sürən araşdırmaların yekunu olaraq, tədqiqatçı alim 

əminliklə vurğulayır ki, ―Oğuz Xağan çox daha qədimlərlə bağlıdır və bütün 

türkləri hakimiyyəti altında birləşdirmişdir. O, yalnız oğuzların deyil, bütün 
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türklərin hökmdarı idi (4, s.10). Bu fikir F. Bayat tərəfindən də irəli 

sürülmüşdür: ― Əslində Oğuznamələr təkcə oğuz dövlətinin epik ənənədə 

verilməsi (və ya salnamələrdə təqdimi) deyil, bütövlükdə bütövlükdə türk 

etnosunun epikləşmiş tarixi-ideolji dastanıdır. Oğuznamələr bu cəhətdən şüurlu 

surətdə türkçülük ideologiyasını təbliğ edən‖ Orxon-Yenisey yazıları, Kaşqarlı 

―Divanı‖ ilə bir cərgədə durur (1, s. 89). 

Oğuznamələrdə, eləcə də onunla bağlı əksər türk dastanlarında qəhrəman 

qeyri-adi gücə malik olur,  bu güc hələ uşaq ikən özünü göstərir. Bu qəhrəman 

çox tez böyüyür, hələ gənc ikən şücaət göstərir. 

F.Rəşidəddinin əsərində Oğuzun ad alması və buna bağlı həyat amalı belə 

təsvir olunur: ―Mən şah çadırında (bərgah) doğulmuşam, ona görə hamı məni 

Oğuz adlandırmalıdır. Uşaqlıqdan, böyüyüb kişiləşəndən ta ən yetkin çağına 

qədər Oğuz həmişə allaha üz tutmuş, ona minnətdar olmuşdur. İstər yuxuda, 

istər ayıq halda həmişə o, böyük yaradanı mütləq yada salırdı. Ona allah qapısı 

açıldı. O, ən müxtəlif bilik sahələrində, ox atmaqda, nizə tullamaqda, qılınc 

oynatmaqda və alimlikdə dünya şöhrəti qazandı‖ (11, s.17). Bu qəhrəmanlar ulu 

əcdad, mifoloji qəhrəman kimi yaddan qalır. 

Əd-Dəvadarinin ―Dürər-üt-ticcan‖ adlı tarixi xronikasında  5-ci əsrdən 

əvvəlki dövrə aid yazılı epik Oğuznamənin mövcudluğu məlum olur.  Təəssüf 

ki, Oğuz kağandan Səlcuqlara qədərki tarixi dövrü əks etdirən, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖un da daxil olduğu bu dastan hələ tapılmamışdır.  

Türk mifologiyası, o cümlədən Oğuz mifinin, oğuz dastanlarının araşdırı-

cısı S.Rzasoy yazır: ‖...əski oğuz türklərinin mif, ritual sisteminin «Oğuznamə» 

eposuna transformasiya olunması onu oğuz mədəniyyətinin çox mühüm işarə-

sinə çevirmişdir. Başqa sözlə, «Oğuznamə» eposu diaxronik baxımdan oğuz 

türklərinin kosmoetnik yaddaşının paradiqmalar sistemini təşkil etməklə sinxron 

müstəvidə «Oğuz» adı ilə işarələnmiş türk etnosunun kosmoetnik strukturunu 

bütövlükdə proyeksiyalandıran mədəniyyət universumudur‖(12, s.76). 

A.Xəlil Oğuznamənin şifahi şəkildən yazılı şəklə keçid istiqamətini üç 

mərhələyə ayırmışdır: 

1. «Bitik»... Türk Tanrıçılığı dövrünə aid qədim türk kitabı. M.F.Köprülü 

mənbələrə isnad edərək «Ulu xan Ata Bitikçi»dən bəhs etmişdir... Birincisi, 

ehtimal etmək olar ki, «bitik» Tanrıcılığın müqəddəs kitabı idi. Ulu xan, yaxud 

Qorqud həmin dinin peyğəmbəri idi. İkincisi, «bitik» Şaman magik mətnlərindən 

ibarət idi. «Irk bitik» elə bu profilə uyğundur. Üçüncüsü, «bitik» folklor 

mətnlərindən, ilk növbədə, atalar sözü, məsəl, pişrov, kəlam, alqış, qarğış, and 

və başqa paremioloji vahidlərdən təşkil olunmuşdu. Oğuz «bitiy»i bizə gəlib 

çatmamışdır. Ancaq buna baxmayaraq onun haqqında səhih məlumat vardır. 2. 

«Namə». Orta əsrlər türk kitabı. Oğuz variantı  Oğuznamədir. Bizə 

Rəşidəddindən («Cəmi ət-təvarix») tutmuş Əbülqazi xan Xivəliyə («Şəcəreyi-

tərakimə» və «Şəcəreyi- türk») qədər çoxsaylı «oğuznamə»lər məlumdur. Bu 

kitablarda oğuz eposunun tərkib hissələri, müxtəlif janrları qorunur. 3. «Kitab». 

İslam epoxasının türk kitabı. Ərəb-İslam mənşəlidir» (17, s.228). 

Oğuzların həyatını əks etdirən, qəhrəmanlığını vəsf edən əsərin Oğuznamə 

adlanması, zənnimizcə, şifahi ədəbiyyatın yazıya keçidi ilə bağlıdır.  
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«Oğuznamə»nin türk etnokosmik dünya modelinin fövqəlharmoniya 

vasitəsi olması, başqa sözlə, «oğuznaməçilik» ənənəsinin türk etnokosmik 

şüurunun fövqəlmaddiləşmə kodlarından biri olması «oğuznamə» vahidinə 

sistemin içindən baxdıqda birbaşa təsdiq olunur. Sistemə çöldən (tədqiqatçı 

məntiqindən) baxışla içəridən (mətnin öz məntiqindən) baxış fərqli mənzərələr 

verir. Bu mənada «oğuznamə» semanteminin türk (oğuz) milli şüurunun 

fövqəlstruktur universumunu təşkil etməsi Əbülqazi «Oğuznamə»si ilə birbaşa 

təsdiq olunur (12, s.91).  

Oğuzlar türk etnosunun aparıcı qollarından birini təşkil edir. Əsrlər boyu 

adlarını qoruyub saxlamış, digər türk boyları ilə differensasiya və inteqrasiya 

prosesi keçmiş, özünəməxsus əlamətləri qoruyub saxlaya bilmişlər. Onları vəsf 

edən «Oğuznamə» semantik vahidi mahiyyət etibarilə özündə  mif, tarix və 

eposu cəmləşdirən kosmopoetik leksemdir. 

Təqribən 30-dan çox olan Oğuznamələr müxtəlifjanrlı, müxtəlif məzmunlu 

həm tarixi, həm də bədii əsərlərdir. Burada Oğuzun anadan olmasından tutmuş, 

onun formalaşmasına qədər mütün ailə -məişət mövzusu, oğuzların qəhrəmanlıq 

nümunələri, döyüş-savaş sənəti, dövlətçilik tarixi, dünya görüşləri, bədii-estetik 

zövqlərini əks etdirən ədəbi nümunələr daxildir. Bunlardan iki epik dastan daha 

geniş yayılmış və tədqiq olunmuşdur. XIV əsrin əvvəllərində uyğur əlifbası ilə 

yazılmış ―Oğuz Kağan dastanı‖ Paris Milli Kitabxanasında saxlanılır.  

Oğuzlarla bağlı geniş tədqiqat aparmış F.Sümər qeyd edir ki, ―Uyğurca 

―Oğuz Kağan dastanı‖nın da İranda, Elxani dövründə, Qazan xan və ya xələfi 

zamanında yazıldığına qətiyyən şübhə etmirik. Bu əsərin başqa bir yerdə, 

xüsusilə də uyğur ölkəsində yazılması mümkün deyildir. Çünki onun 

yazılmasına səbəb olan mənəvi hava ancaq İrandakı Elxani sarayı və onun 

ətrafında nəzərə çarpır. Bu mənəvi havanı qüvvətli bir türkçülük şüuru parladır. 

Deməli, hər iki əsərin  (Cam ət-təvarixdəki ―Türklərin tarixi və Oğuzun 

cahangirliyinin hekayəsi‖ və ―Oğuz Kağan dastanı‖ – Ə.H.) meydana gəlməsinə 

səbəb olan bu türkçülük şüurudur (13, 346). 

Oğuz Kağan dastanı (Oğuznamə) türk dili, ədəbiyyatı, tarixi, mədəniyyəti, 

hüquq tarixi kitabıdır. Əsərdə oğuzların qıpçaq, karluq, həmçinin digər türk 

tayfaları ilə tarixi əlaqəsi rəvayət olunur. Bu gün türk millətinin yaşadığı bəzi 

adət-ənənələrin kökü məhz bu dastandan qaynaqlanır, daha doğrusu, burada əks 

olunmuşdur. Türk ədəbiyyatında ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ da daxil olmaqla, bir 

çox əsər bu Oğuzanaməyə söykənir. Dastanda türklərin şəcərəsi, Oğuz Kağanın 

doğuluşu, uşaqlıq və gənclik illəri, əqidəsi, ətrafındakılarla apardığı mübarizələr, 

xaqan olması, dünyanın  müxtəlif ölkələrinə səfərləri, yürüşləri, övladları, 

damğaları və s. təsvir olunur.  

Oğuz atalar sözlərində, deyimlərində onların kainat, zamanın gərdişi, 

insanların rəftar qaydaları, həyat kodeksi  fəlsəfi düşüncələri cəmlənmişdir. Bu 

şeirlər oğuzun gələcək nəsillərinə təlim-tərbiyəsi, həyat dərsidir. 

F. Rəşidəddinin ―Cami-ət-təvarix‖ əsərində Oğuzların tarixi ilk dəfə olaraq 

qələmə alınmışdır. Bu əsər oğuzlarla yanaşı, onların gəzdikləri, yürd yerləri, 

əlaqədə olduqları xalqların tarixini öyrənmək baxımdan da əhəmiyyətlidir. 

―Dədə Qorqud eposu‖ ən geniş yayılmış, ən çox oxunmuş, tədqiq olunmuş 

Oğuznamədir. Geniş coğrafiyanı əhatə edən ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un üçüncü 
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əlyazmasının tapılması bizə oğuzlarla bağlı yeni informasiyalar verir.  Şübhəsiz 

ki, Dədəm Qorqudun düzdüyü, qoşduğu Oğuznamələrin hər biri ədəbiyyatımız, 

tariximiz, milli kimliyimiz üçün əvəzsiz xəzinədir. 

Kamil Vəli dastan yaradıcılığında, oğuznamə ənənəsində söyləyiciyə, 

ozana, aşığa xüsusi əhəmiyyət verilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırır. Çünki 

ənənənin davamlılığının, fasiləsizliyinin məsuliyyəti bu söyləyici xalq 

sənətkarlarının üzərinə düşür (6, s.184). 

Oğuznamələrin ifaçıları aşıq, ozan və baxşıdır. Kamil Vəli oğuz 

söyləyicisini xarakterizə edərək yazır: ‖Böyük Türk savaşlarında ordunun 

önündə gedən, döyüşçüləri ruhlandıran, coşduran ozanlar-aşıqlar həm də bu 

döyüşləri yaddaşlara yazan, nəsil-nəsil ötürən, bütün zamanlar üçün əbədiləş-

dirən törə daşıyıcıları, mənəviyyat sütunları, sənət ustadları idi.‖ (10).  

Bütün türk qəhrəmanlıq dastanları kimi, oğuznamələrin yaranmasında 

arxaik bahadırlıq nağıllarının rolu böyükdür. Araşdırmalara görə, bahadırlıq 

nağılları arxaik folklorun janrlarındandır və qəhrəmanlıq dastanları öz 

başlanğıcını, əsas etibarilə arxaik bahadırlıq nağıllarından götürür. 

Qeyd edilənlər göstərir ki, ―Oğuznamə‖ türklərin, xüsusən oğuzların tarix, 

etnoqrafiya, mədəniyyət, ədəbiyyat, hüquq və fəlsəfə kitabıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

АКРАМ ГУСЕЙНЗАДЕ 

ЭПОС «ОГУЗНАМЕ»: ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

Первым письменным историческим источником об огузах являются Орхоно-

Енисейские памятники. Столкнувшись со сложными историческими условиями, огузы, 

чтобы избежать исчезновения своих родословных, создали генеалогию, мудрыми словами 

наставляли своих детей, преемников, сочиняли эпосы, отражающие их жизнь. Так 

возникли ценные произведения тюрков – летописи «Огузнаме». «Огузнаме» отличаются 

как по содержанию, так и по жанровому разнообразию. В статье приведены ссылки на 

различные научные источники, проанализированы источники, основные памятники 

«Огузнаме», освещаемые ею темы. Отличающиеся как по содержанию, так и по 

жанровому разнообразию, «Огузнаме» выражены в эпической и лирической форме на 

китайском, арабском, персидском, турецком языках. Рассказы Деде Коркуда – первое 

национальное произведение Огузов, написанное на древнетюркском языке. 

Ключевые слова: огузы, Китаби-Деде Коркуд, Гейтюрк, Пророк Ной, тюркская 

мифология. 

 

SUMMARY 

AKRAM HUSEYNZADEH 

EPOS "OGUZNAME": SOURCES AND MAIN MONUMENTS 

The first written historical source about the Oghuz is the Orkhon-Yenisei monuments. 

Faced with difficult historical conditions, the Oguzes, in order to avoid the disappearance of their 

genealogies, created a genealogy, instructed their children and successors with wise words, 

composed epics reflecting their life. Thus, valuable works of the Turks appeared - the chronicles 

"Oguzname". "Oguzname" differ both in content and genre diversity. The article provides links 

to various scientific sources, analyzes the sources, the main monuments of "Oguzname", the 

topics covered by it. Differing both in content and genre diversity, "Oguzname" is expressed in 

epic and lyrical form in Chinese, Arabic, Persian, Turkish. The stories of Dede Korkud are the 

first national work of the Oguzes, written in the ancient Turkic language. 

Key words: Oghuz, Kitabi-Dede Korkud, Geyturk, Prophet Noah, Turkic mythology. 
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UOT 82                                                                                                      ZÜLFĠYYƏ ĠSMAYIL 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

FƏRMAN XƏLĠLOVUN ELMĠ YARADICILIĞINA BĠR BAXIġ 

 

Məqalədə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru Fərman 

Xəlilovun Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının aktual problemlərinə həsr olunan 20-yə yaxın kitab 

və monoqrafiyası təhlil olunur. Qeyd edilir ki, alimin  elmi yaradıcılığı iki istiqamətdə - 

möcüzĢünaslıq və naxçıvanĢünaslıq üzrə araĢdırmaya cəlb edilmiĢdir. Əsasən, XX əsrin əvvəlləri 

Azərbaycan sаtirik pоеziyаsının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Əli Möcüzün ömür yolu və 

yaradıcılığını hərtərəfli Ģəkildə tədqiq edən alimin bu sahədəki əsərləri ilə yanaĢı, 50 ildən artıq 

bir dövrü əhatə edən  Naxçıvanın  elmi, ədəbi və mədəni mühitinin öyrənilməsinə həsr olunan 

əsərlərindən geniĢ bəhs olunur. Alim bir sıra tədqiqatları ilə Naxçıvan ədəbi mühitinin ciddi 

problemlərinə iĢıq tutan əsərlər ərsəyə gətirmiĢ, arxiv materialları və sənədlərin dili ilə yeni 

faktlar ortaya qoymuĢdur.  

Müəllif bələ qənaətə gəlir ki, F.Xəlilovun elmi əsərləri həm Cənubi Azərbaycan 

ədəbiyyatının, həm də Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühitinin öyrənilməsidə mühüm mənbə 

rolunu oynayır.  

Açar sözlər: filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov, ədəbiyyatĢünaslıq, Cənubi 

Azərbaycan ədəbiyyatı, naxçıvanĢünaslıq, dilçilik. 

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, AMEA Naxçıvan Bölməsi 

Əlyazmalar Fondunun baş direktoru, filologiya elmləri doktoru Fərman 

Xəlilovun elmi yaradıcılığı mövzu və problem  baxımından yeniliyi, gəlinən 

nəticələrin faydalılığı və dürüstlüyü  ilə səciyyəvidir. Alimin indiyədək 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının aktual problemlərinə həsr olunan 20-yə yaxın 

kitab və monoqrafiyası, 200-dək elmi-publisistik məqaləsi çap olunmuşdur.  

F.Xəlilovun elm yolunda ilk addımları özündən əvvəlkilərə dərin hörmət 

və etiqad hissindən başlayır. O, хаtirə-mеmuаr ədəbiyyatına, həmçinin epistolyar 

üsluba  həvəskar kimi yox, vətəndaş-ziyalı məsuliyyəti və tarix qarşısında 

xidməti vəzifəsini yerinə yetirən əsgər  kimi yanaşıb. Ümumiyyətlə,  

F.Xəlilovun yazdığı və aldığı məktublar öz-özlüyündə bir məktəbdir. Onun hələ 

gənc yaşlarında Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyatşünasları Mir Cəlal, Mirzə 

İbrahimov, Feyzulla Qasımzadə, Əziz Mirəhmədov, Qulam Məmmədli, Əkrəm 

Cəfər, Məmməd Məmmədov, Xeyrulla Məmmədov, Kamran Məmmədov, 

Teymur Əhmədov, İslam Ağayev, Əbülfəz Hüseyni  və digər görkəmli elm 

adamları, tanınmış ziyalılarla ünsiyyət qura bilməsi,  ―XIX əsrin sonu, XX əsrin 

əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühiti‖, ―Naxçıvan teatrının tarixi‖, ―Əliqulu 

Qəmküsar və mətbuat‖, ―Mirzə Əli Möcüzün sənətkarlığı‖, ―Sabir ədəbi 

məktəbi‖, ―Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı‖ 

mövzuları ilə bağlı onlardan elmi məsləhətlər alması məsuliyyətli alim kimi 

sözünün sanbalına, elmdəki  birmənalı mövqeyinə etibar və inam hissini 

artırmışdır. Bir mövzu üzərində çalışarkən və sonda konkret nəticələrə gəlmək 

üçün  onlarla görkəmli alimdən dəyərli məsləhətlər almaq, fikir bazasını 

zəngilşdirmək bir tədqiqatçının təvazökarlığının,  dərin məsuliyyətinin  və elmi-

etik kodeksinin göstəricisidir. F.Xəlilovun böyük elmə gedən yolu belə 
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başlamışdır. O, bu çətin və məsuliyyətli yaradıcılıq yolunda, əsasən  iki 

istiqamətə yön almışdır: möcüzşünaslıq və naxçıvanşünaslıq.  

F.Xəlilovun elmi tədqiqatlarının birinci mühüm istiqamətini Cənubi 

Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi və mücüzşünaslıq təşkil edir. Gələcəyin 

tanınmış mətnşünas alimi haqqında  AMEA-nın müxbir üzvü Əziz Mirəhmədovun 

―Fərman Xəlilovun bizim mətnşünaslıq dəstəsinə gəlmək arzunuzu ancaq 

alqışlamaq olar‖ - xeyir-duası və sonrakı illərdə akademik Teymur Kərimlinin  

―Fərman Xəlilov Möcüz yaradıcılığının tədqiqi ilə əyyami-qədimdən məşğul 

olur və bu baxımdan onu respublikamızın möcüzşünasları arasında öz ötkəm 

sözü və mötəbər mövqeyi olan bir tədqiqatçı kimi tanıyırıq‖ (15, s. 56, 130) 

fikirləri ilə təqdimatı onun hələ gənclik illərindəki elmi yaradıcılığının ən dəyərli 

qiymətindən xəbər verir. 

Аzərbаycаn ictimаi fikrinin və XX əsrin əvvəlləri sаtirik pоеziyаsının gör-

kəmli nümayəndəsi,  Cənubi Аzərbаycаndа dоğulаn və öz şеirləri ilə хаlqının 

хоş gələcəyi uğrundа mübаrizə аpаrаn məşhur satirik şair Mirzə Əli Möcüzün 

həyat yolu və yaradıcılığını hərtərəfli şəkildə tədqiq edən alim  onun haqqında 

ilk məqaləsini 1976-cı ildə  yazmışdır.  Bu həvəs və sevgi 1982-ci ildə 

Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış 

Şurasında ―Mirzə Əli Möcüzün yaradıcılıq yolu‖ mövzusunda namizədlik 

(fəlsəfə doktorluğu) dissertasiyasının müdafiəsinə qədər aparmışdır. Həmin 

dissertasiyanın üzərində işləyərkən mənbələri dəqiqləşdirmək, yeni, naməlum 

materialları üzə çıxarmaq, arxivlərdə işləmək kimi məsuliyyətli  işi öz üzərinə 

götürən alim  2011-ci ildə orijinal tədqiqat əsəri olan ―Mirzə Əli Möcüz: mühiti, 

müasirləri və ədəbi irsi‖ adlı doktorluq dissertasiyasını başa vurmasına səbəb 

olmuşdur. Bu əsər mənbəşünaslıqla dərindən məşğul olan alimin əldə etdiyi 

faktlar bazasının hesabına elmi ictimaiyyət arasında rezonans doğurdu. 

F.Xəlilovun biri-birinin ardınca işıq üzü görən ―Mirzə Əli Möcüz (biblioqrafi-

ya)‖ (17), ―Mirzə Əli Möcüzün əlyazmaları‖ (6), ―Cənubi Azərbaycan şairi 

Mirzə Əli Möcüz‖ (7) kimi fundamental kitab və monoqrafiyaları sələflərindən 

fərqli olaraq möcüzşünaslığı yeni faktlar və mülahizələrlə zənginləşdirmişdir.  

Alimin müxtəlif vaxtlarda çapdan çıxmış, eləcə də Azərbaycanda müxtəlif 

qəzet, jurnal və toplularda, həmçinin İran, Türkiyə, Qazaxıstan, Rusiya, Kanada 

kimi xarici ölkələrin elmi nəşrlərində dərc olunmuş çoxsaylı məqalələri, bunların 

məntiqi yekunu kimi müdafiə etdiyi fəlsəfə və elmlər doktorluğu dissertasiyaları 

möcüzşünaslığın mühüm nailiyyətləri sayılmaqla yanaşı, bütövlükdə tənqidi 

realist ədəbi irsə və Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına həsr edilmiş dəyərli 

tədqiqatlar sırasındadır. 

1983-cü ildə Bakıda ―Elm‖ nəşriyyatında  çap olunmuş ―Cənubi Azərbay-

can ədəbiyyatı antologiyası‖nın ikinci cildinin tərtibçilərindən biri olması da 

F.Xəlilovun bu sahədəki diqqətəlayiq xidmətlərindəndir.  

F.Xəlilovun elmi tədqiqatlarının ikinci istiqaməti Azərbaycanın qədim elm 

və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanla bağlıdır. Bu  haqda əməkdar 

elm xadimi, professor Hüseyn Həşimli yazır:  ―O (Fərman Xəlilov – Z.İ.), elmi 

araşdırmalara həvəs göstərdiyi ilk gənclik illərindən etibarən Naxçıvanın elmi, 

ədəbi və mədəni mühitinin dünəni və bu günü barədə araşdırmalar aparmışdır. 

Həmin şərəfli və məsuliyyətli işini bu gün də davam etdirməkdədir‖ (9,  s. 6).  
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XIX əsrin sonları, XX yüzilliyin ilk onilliklərində yaşayıb-yaratmış şair 

Hüseyn Nadim Naxçıvani haqqında 1971-ci ildə ―Şərq qapısı‖ qəzetində dərc 

olunan məqalə ilə elm aləminə qədəm qoyan F.Xəlilov imzası 50 ildir ki,  

Naxçıvanın  elmi, ədəbi və mədəni mühitinin öyrənilməsinə xidmət edir. 

Bugünədək onun ərsəyə gətirdi çoxsaylı elmi əsərlər naxçıvanşünaslığa mühüm 

töhfələrdir. Məhsuldar  alimlik məharəti, zəhmətkeşliyi və məsuliyyəti ilə ərsəyə 

gələn bu əsərlər uzun illərin bəhrəsi və böyük elmi irsin əyani göstəricisidir. Bu 

baxımdan alimin Naxçıvan ədəbi mühitinin məşhur yetirmələrindən olan 

Məhəmməd Tağı Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Əliqulu Qəm-

küsar, Əziz Şərif, Seyid Səbri, Həsən bəy Qazıyev və digər görkəmli 

şəxsiyyətlərin  ömür və yaradıcılıq  yolunun müxtəlif istiqamətləri ilə  bağlı 

apardığı tədqiqatlar, dəqiqləşdirdiyi faktlar, istinad etdiyi şəxsi və dövlət arxiv 

materialları xüsusilə diqqəti cəlb edir.  

F.Xəlilovun naxçıvanşünaslığa bəxş etdiyi dəyərli kitab və monoqrafiyala-

rından bəzilərinin - ―Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət‖, ―Naxçıvan teatrı. 

Məqalələr, xatirələr‖, ―Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri‖, 

―Maarif fədaisi: Həsən bəy Qazıyev‖, ―Hüseyn Razi (biblioqrafiya)‖, ―Elmi 

ənənələrdən yüksəlişə doğru: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu‖, ―Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu‖, ―Farsdilli əlyazmalar və 

əski çap kitabları kataloqu‖, ―Türkdilli əlyazma və çap kitablarının kataloqu‖, 

―Şərq qapısı‖ qəzetinin nəşri tarixinin ilk mərhələsi və yeni ədəbi mühitin 

formalaşmasında rolu‖ və nəhayət, ―Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: 

tədqiqlər‖ adlı fundamental üçcildlik və s. əsərlərin  xronologiyasına qısa nəzər 

yetirək:   

F.Xəlilovun ―Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət‖ (5) adlı monoqrafiyası 

Naxçıvanın elmi mühiti ilə bağlı  ilk əsəridir. Cəmiyyətin  yaranma tarixinə, 

fəaliyyətinə dair ilkin mənbələrə istinadən yazılan, Müəllifin özünün də dediyi 

kimi, ―öz xalqının keçmişi ilə maraqlanan bütün oxucular üçün faydalı olan‖ bu 

əsər, əsasən arxeoloq, tarixçi və filoloqların müraciət edə biləcəyi dolğun 

məlumatlarla zəngindir. 1923-cü ildə yaradılan Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö 

Cəmiyyətinin Naxçıvan şöbəsinin 1925-1928-ci illərdəki fəaliyyətinə həsr 

olunan həmin kitabda ərəb əlifbası ilə yazılmış 41 protokolun tam mətni, 

faksimilesi və bu cəmiyyətlə əlaqədar olan bəzi arxiv sənədləri və mətbu 

materiallar ilk dəfə toplu şəklində təqdim olunmuşdur.  

F.Xəlilov Naxçıvan mədəni mühiti ilə bağlı ardıcıl və sistemli  tədqiqatlar 

aparmışdır. Uzun illər çəkilən gərgin əməyin sayəsində ərsəyə gələn və tarix 

elmləri doktoru Fəxrəddin Cəfərovla həmmüəllif olaraq 2014-cü ildə çap olunan 

―Naxçıvan teatrı (məqalələr, xatirələr)‖ kitabı teatr salnaməçisi, sənətşünas-alim 

və ictimaiyyətçi mövqeyindən yazılmış dəyərli əsərdir. İlkin mənbələrə yaxından 

bələdlik, zəngin arxiv materiallarına istinadən müxtəlif  illərdə Naxçıvan 

teatrının təşəkkül tarixi və inkişaf yolu haqqındakı tutarlı faktlar, teatr xadimləri, 

aktyorlar haqqında yazdığı xatirə yazıları, müxtəlif tamaşalar haqqındakı 

resenziyaları və tamaşaçı kimi təəssüratı F.Xəlilovun bu səhədəki qələm 

təcrübəsi deyil, peşəkar teatr tarixçisi kimi sözünün tutumuna, fikrinin 
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ötkəmliyinə inam hissini artırır və bu əsəri mütəxisisslərin istinad mənbəyinə 

çevirir.  

F.Xəlilovun  AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əbülfəz Quliyevlə 

birlikdə ―Elmi ənənələrdən yüksəlişə doğru: Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-

yası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu‖ (1)  kitabını 

hazırlaması həmin institutun elmi potensialının əməyinə verilən böyük dəyərdir. 

Ona qədər heç bir inistitut kollektivinin  gördüyü işlər hərtərəfli şəkildə kitab 

halında hazırlanmamışdır.  

F.Xəlilovun ―Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri‖ (12) adlı 

irihəcmli monoqrafiyası Naxçıvanın görkəmli ziyalı və ədiblərindən biri olan az 

tanınmış Seyid Səbri Əsədliyə həsr olunmuşdur.   

F.Xəilovun ―Seyid Səbri kimdir?‖ məqaləsindən sonra S.Səbrinin həyatı, 

fəaliyyəti və yaradıcılığı haqqında sistemli araşdırmaların nəticəsi olaraq  

fundamental əsərin işıq üzü görməsi bu yaradıcı şəxsiyyəti geniş elmi 

ictimaiyyətə tanıtmaq baxımından sanballı vəsaitdir. Alim AMEA Naxçıvan 

Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda saxlanılan Seyid Səbriyə aid materialları ən 

incə detalına qədər araşdırmış və onun elmi bioqrafiyasını uğurla ortaya qoya 

bilmişdir.  

Dörd fəsildən ibarət olan monoqrafiyanın birinci fəslində müəllif S.Səbri-

nin tərcümeyi-halı, həyatı, fəaliyyəti və şəxsiyyəti haqqında müfəssəl məlumat 

verir, onun mühiti, müsirləri və ədəbi fəaliyyətinin əsas istiqamətləri ilə bağlı 

zəngin araşdırmaları özündə cəmləşdirən yeni faktları təqdim edir.  

―Şərq qapısı‖ qəzetinin ilk müxbirlərindən biri olmuş S.Səbrinın bu 

fəaliyyəti ilə bağlı monoqrafiyanın ―Seyid Səbrinin publisistikası‖ adlanan ikinci 

fəslində onun mətbuat sahəsindəki zəngin fəaliyyəti haqqında, həmçinin 

qəzetdəki müxbirlik vəzifəsi ilə bağlı geniş məlumatlar veririlir.   

Əsərin ―Seyid Səbrinin şeir yaradıcılığı‖ adlanan üçüncü fəsli də xüsusi 

maraq kəsb edir.  Burada biz artıq publisist və fəal ictimaiyyətçi insan kimi 

diqqət cəlb edən S.Səbrinin yaradıcılığı, onun şairliyi ilə də tanış oluruq. Uzun 

illər bədii yaradıcılıqla məşğul olmuş S.Səbriyə aid zəngin materialları üzə 

çıxaran müəllif onun çoxsaylı poetik nümunələrinin bədii tutumunu və əsas 

məziyyətlərini oxucuların diqqətinə çatdırmışdır.  

Əsərin ―Seyid Səbrinin dramaturgiyası‖ adlı fəslində 4 paraqraf var. Bu 

fəsildə ədibin  ―İlk pyes və səhnəcikləri‖ tədqiqata cəlb edilir və  onun ―Kimdir 

haqlı?‖, ―Azadlıq günəşi‖, ―Qansoranlar‖ kimi dramaturji əsərləri təhlil 

süzgəcindən keçirilir, mövzu və  ideya-estetik cəhətdən əhəmiyyəti araşdırılır.   

Monoqrafiyanın ―Əlavələr‖ hissəsində Seyid Səbri Əsədlinin həyat yolu və 

yaradıcılığına aid arxiv mənbələri öz əksini tapır.   

Əsərin sonunda ―Seyd Səbrinin əsərlərindən seçmələr‖  bölməsi oxucular 

üçün daha maraqlıdır. Belə ki, şairin lirik və ictimai şeirləri, meyxana və 

satiraları, felyetonlar, səhnəcik və pyesləri, həmçinin publisistik məqalələrindən 

indiyədək heç yerdə çap olunmayan  bəzi parçaların verlməsi oxucunun bədii 

zövqünü oxşamaq baxımından diqqətəlayiqdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin rus dili müəllimi olmuş və haqqında 

böyük hörmət və ehtiramla danışdığı Azərbaycan Respublikasının əməkdar 

müəllimi Həsən bəy Qazıyev  də F.Xəlilovun ―Maarif fədaisi: Həsən bəy 
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Qazıyev‖ (8) adlı monoqrafiyasında tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu 

görkəmli şəxsiyyətin İrəvan quberniyası və Naxçıvandakı pedaqoji fəaliyyəti 

geniş şəkildə araşdırılır və bir maarif fədaisi kimi onun xidmətləri faktlarla 

aşkara çıxarılır, onun mühiti və müasirləri ilə yanaşı, nəsil şəcərəsi haqqında da 

müfəssəl məlumat bazası və fotoşəkillər ortaya qoyulmaqla kitabı zənginləşdirir, 

Həsən bəylə bağlı bəzi fraqmentlər oxuculların diqqətinə catdırılır. 

Alimin Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmış nümayəndələrindən olan şair-

dramaturq Hüseyn Razinin həyatı və yaradıcılığına həsr olunan ―Hüseyn Razi 

(biblioqrafiya)‖ (4) kitabı sanballı bir ömürnamə hesab etmək olar. Həm ziyalı 

alim, həm də təsübkeşliklə  (Hüseyn Razi Fərman Xəlilovun qayınatasıdır – Z.İ.) 

hazırlanan bu əsər tədqiqatçı səriştəsinin və səbrinin sayəsində ərsəyə gəlib. 

Əsərin rəyçisi akademik İsmayıl Hacıyev, elmi redaktoru AMEA-nın müxbir 

üzvü Əbülfəz Quliyevdir. Bu kitabda şairin  yаrаdıcılıq tərcümеyi-hаlı 

mоnoqrаfik şəkildə izlənilir. Bu elmi tərcümеyi-hаlın əsаsını sənədlər  təşkil еdir. 

Biоqrаfik sənəd və mаtеriаllаra yaradıcı şəkildə yanaşan tərtibçi, sözün həqiqi 

mənаsındа, Hüseyn Razinin biblioqrafiyasının-ömürnaməsinin mükəmməl 

şəkildə hazırlanmasına nail olmuşdur.    

 Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında sənət adamlarının həyatı və yaradıcılığı-

nın yaşadığı mühit və müasirləri ilə əlaqəli şəkildə öyrənilməsi, həmçinin ədəbi 

irsinin nəşri və tədqiqi tarixinin araşdırılması sahəsində müəyyən təcrübə 

mövcuddur. F.Xəlilovun Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühitini kompleks 

şəkildə tədqiqata cəlb etməsi elmdə varislik ənənəsinə sadiqlik ruhunun bariz 

ifadəsidir. Onun 2017, 2019, 2021-ci illərdə ―Əcəmi‖ Nəşriyyat-Poliqrafiya 

Birliyində çap olunan  üçcildlik ―Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: 

tədqiqlər‖ adlı kitabları  (9; 10; 11) Naxçıvan elmi və mədəni mühitini sinxronik 

və diaxronik baxımdan öyrənmək baxımından dəyərli mənbələrdəndir.  

F.Xəlilovun bu üçcildlik kitabında konkret tarixi dönəmin örnəkləri 

diqqətlə araşdırılır və təhlil edilən əsərlərin poetikası, sənətkarlıq xüsusiyyətləri 

barədə ciddi elmi-nəzəri mühakimələr yürüdülür. Sözügedən kitablarda bir sıra 

elmi-tənqidi məqalələrin, xatirə yazılarının da yer alması maraq doğurur. 

Ümumən üçcildlikdə Azərbaycan ədəbiyyatına baxış özünün konseptuallığı ilə 

fərqlənir. Elmi düşüncələrini, bəzi əsərlərlə bağlı təhlillərini məntiqi 

mühakimələr axarında təqdim edən F.Xəlilovun açıqlamalarında bir-birini 

təkanlayan fikirlər sonda bir-birini tamamlayaraq ümumiləşir. 

 Bu kitabların elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev, 

birinci kitabın rəyçiləri  filologiya elmləri doktoru, professor Alxan Bayramoğlu, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Orucova, ikinci kitabın rəyçiisi 

Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn Həşimli, 

üçüncü kitabın rəyçisi isə akademik Teymur Kərimlidir. Hər üç kitab 4 

bölmədən ibarətdir. Əsasən ―Elm‖, ―Ədəbiyyatşünaslıq‖, ―Maarif və mədəniy-

yət‖, ―Müsahibə, təəssürat və rəylər‖dən ibarət bölmələrdə müvafiq elmi 

məqalələr yer almışdır. Həmin məqalələrdə Naxçıvanın elmi, mədəni, ədəbi 

mühitinin keçdiyi tarixə və inkişaf yoluna nəzər salınmış, oxucular üçün maraqlı 

olan  məqalə, xatirə və təəssüratlarda çoxsaylı yeni fakt və məlumatlar yer 

almışdır. Alimin Naxçıvan ədəbi mühitinin məşhur yetirmələrindən olan 

Məhəmməd Tağı Sidqi, Hüseyn Nadim Naxçıvani,  Cəlil Məmmədquluzadə, 
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Hüseyn Cavid, Seyid Səbri, Əliqulu Qəmküsar, Eynəli bəy Sultanov, Əziz Şərif, 

Məmməd Cəfər Cəfərov, Məmmdhüseyn Təhmasib, Məmməd Araz, Hüseyn 

Razi və elm, maarif və mədəniyyət xadimlərindən olan Mirbağır Mirheydərzadə, 

Ağa Məhəmməd Əkbərov, Həsən bəy Qazıyev, Şamil Qazıyev və başqalarının 

yaradıcılığının müxtəlif isiqamətləri ilə  bağlı apardığı tədqiqatlarla yanaşı, pro-

fessor Yavuz Axundlu, tanınmış dilçi alim, AMEA-nın müxbir üzvləri Əbülfəz 

Quliyev, Adil Bağırov, professor Hüseyn Həşimli, pedaqogika elmləri doktoru, 

professor Elbəyi Maqsudov  və başqa tanınmış  alimlərlərə həsr etdiyi məqalərin 

cərgəsində müxtəlif nəsillərə mənsub bəzi gənc tədqiqatçıların araşdırmaları 

barədəki elmi təəssüratları üçcilidliyin ən maraq doğuran məqalələri olmaqla 

bahəm, filoloji fikir mənbəyinin formalaşmasına dəyərli ərmağandır.  

F.Xəlilovun mətbəə qoxusu üzərindən çəkilməmiş növbəti yeni  monoqra-

fiyası 100 illiyin astanasından uğurla keçmiş publisistika məktəbimizin qədim 

məbədi olan ―Şərq qapısı‖ qəzetinə həsr olunub.  ―Şərq qapısı‖ qəzetinin nəşri 

tarixinin ilk mərhələsi və yeni ədəbi mühitin formalaşmasında rolu‖ (14) adlı bu 

monoqrafiyada etibarlı mənbələrə və arxiv sənədlərinə istinadən ilk dəfə olaraq 

―Şərq qapısı‖nın nəşrə başlamasının tarixi dəqiqləşdirilmiş,  qəzetin ilk 

redaktorları, müxbirləri, xüsusilə qadın müxbirlərinin xidmətləri aşkara çıxarıl-

mış, Naxçıvanda yeni ədəbi mühitin formalaşmasındakı rolu müəyyənləşdirmiş, 

məşhur ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının ―Şərq qapısı‖ ilə əlaqələri tədqiqata cəlb 

olunmuşdur. 

F.Xəlilovun elmi və publisistik yazıları məlumatlandırıcılıqdan çox öyrədi-

cidir. Rəvan üslubu, axıcı, sadə və anlaşıqlı dili, məntiqi ardıcıllığı onun 

əsərlərini oxunaqlı etməklə yanaşı, yaddaqalma, hafizəyə həkkolma gücünü də 

artırır.  

Son on ildə  F.Xəlilovun əsərlərinin siyahısını diqqətlə incələdikdə alimin 

məhsuldarlığının şahidi olursan: elə bir il yoxdur ki, onun irihəcmli onlarla 

məqaləsi ilə yanaşı, kitab və monoqrafiyası işıq üzü  görməsin. Bu da onun 

tükənməz enerjisinin, tədqiqatçılıq səriştəsinin və alimlik məharətinin bariz 

nümunəsidir. 

Hər hansı mövzu, yaxud problematik məsələyə yanaşmasından  asılı 

olmayaraq F.Xəlilovun əsas obyekti və predmeti, ələlxüsus da, dayaq nöqtəsi  

sənədlərdir.  ―Fakta söykənən bünövrə sağlam olur‖ - prinsipi ilə tədqiqatlarını  

möhkəmləndirən alim arxiv materiallarının dili ilə danışaraq tarixi həqiqətləri 

elmi ədəbiyyata gətirməklə əsərlərinin inandırıcılıq gücünü artırır və sənədlərlə 

təzahür tapan ―əlahəzrət fakta‖ inanmağın bir aksiom kimi qaçınılmaz olduğunu 

diqtə edir.   

Alimin yaradıcılıq arxivini vərəqlədikcə ən çox diqqəti çəkən Fərman Yunis 

oğlu Xəlilovun anadan olmasının 60 illiyinə həsr oluna ―Fərman Xəlilov, Ömür 

yolu‖ (15) biblioqrafiyasıdır. Kitabın tərtibçisi filologiya elmləri doktoru, 

professor Sənan İbrahimov, elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor 

Şamil Vəliyevdir. F.Xəlilovun anadan olmasının 60, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 

40 illiyinə həsr olunan bu kitab Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təbriki  ilə 

başlayır. Daha sonra F.Xəlilovun həyat və fəaliyyəti haqqında bütöv təsəvvür 

yaratmaq məqsədilə ―Dəyərləndirmə‖, ―Avtoqraflarda xoş arzular, xatirələr‖, 

―Məktublar‖, ―Biblioqrafiya‖ və s. kimi  bölmələrə onun yaradıcılığı haqqında 
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yazılan məqalələr, əsərlərinin biblioqrafiyası, bəzi tanınmış şəxslərə yazdığı 

məktublar və onlardan aldığı cavablar, vaxtilə mətbuatda çap olunan üç yazısı, 

həmçinin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif anlarını əks etdirən fotoşəkillər daxil 

edilmişdir. Kitabın sonunda verilən ―Biblioqrafiya‖ bölməsindən istifadə zamanı 

oxucunun işini asanlaşdıran  ―Köməkçi göstəricilər‖ bölməsində F.Xəlilovun 

kitab və məqalələrinin, eyni zamanda onun haqqında yazan müəlliflərin və 

mənbələrin əlifba göstəricisi verilmişdir. Fikrimzcə, bu kitab bir alim, bir 

pedaqoq, bir insan ömrünün açarıdır. Həmçinin bu kataloq-kitabı F.Xəlilovun 60 

illik elmi-pedaqoji fəaliyyətindən  bəhs edən mənbələrin xronoloji güzgüsü kimi 

də xarakterizə etmək olar.  

Biblioqrafiyanın ―Fərman Yunis oğlu Xəlilovun həyat və fəaliyyətinin əsas 

tarixləri‖ adlı hissəsi mənim indiyədək oxuduğum və heç bir əsərdə rast gələ 

bilmədiyim xronologiyadakı ən kiçik detalların belə unudulmaması, faktların 

gününə qədərki dəqiqliyi idi. Bu da  alim ömrünün səliqə-sahmanından, səbir və 

məsuliyyətindən  irəli gəlirdi, çünki F.Xəlilov ömrü boyu gündəlik yazıb, lazımi 

məqamlarda da ondan arxiv materialı kimi istifadə edib. O nəinki öz həyatındakı 

önəmli hadisələri, həmçinin respublikamızın həyatında  baş verən ictimai-siyası 

və mədəni hadisələri də gündəliyinin səhifələrinə yazmaqla tarixin hafizəsinə 

həkk edib.  Onun vaxtilə  Naxçıvanda yaşayan Heydər Təhməzbəyov, Dilbər 

Sultanova, Nazlı Tahirova, İsa Musayev, İbrahim Həmzəyev, Nəsir Sadıqzadə, 

Mirhəsən Mirişli, Əkbər Qardaşbəyov, Usta Qənbər (nehrəmli), Bakıda yaşayan 

Rza Təhmasib, Nağı Nağıyev, Kərim Kərimov, Əyyub Hüseynov, Rüxsarə 

Ağayeva, Əliheydər Həsənzadə kimi müxtəlif peşə sahələrində çalışan 

ziyalıların Naxçıvanın maarif və mədəniyyət tarixi, ədəbi mühiti, aktyorları, şair və 

yazıçıları və başqa məsələləri ilə bağlı məlumat və xatirələrini qeydə alması bu gün 

əvəzisiz arxiv rolunu oynamaqdadır. 20 ildən artıq bir müddətdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Dövlət Arxivində yerli ədəbiyyat, incəsənət və maarif xadimlərinin 

bir çoxunun şəxsi fondlarının yaradılması sahəsindəki fəaliyyətini geniş-

ləndirərək Azərbaycan, Türkiyə və İranda ayrı-ayrı şəxslərdən, həmçinin 

müxtəlif arxiv və kitabxanalardan əldə etdiyi nadir sənədləri, fotoşəkilləri, 

məktubları, əlyazmaları, xüsusilə M.Ə.Möcüzün həyat və fəaliyyəti ilə bağlı 

zəngin tədqiqat materiallarını 1986-cı ildə həmin arxivdə yaradılan 701 nömrəli 

şəxsi fonduna daxil etməsi F.Xəlilovun gördüyü işlərin məntiqi davamı olmaqla 

yanaşı, həmçinin nəcib, xeyirxah və təmənnasız xidmətinin bir təzahürüdür.  

F.Xəlilov 2013-2016-cı illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və 

Ədəbiyyat İnstitutu Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri işləyərkən ―Taleyi və 

sənəti‖ seriyasından olan Naxçıvanın görkəmli şəxsiyyətləri Məhəmməd Tağı 

Sidqi (16), Əziz Şərif (2) və Məmməd Araza həsr olunmuş yeni kitablar və 

naxçıvanşünaslıq üçün qiymətli töhfə olan digər qiymətli əsərlər nəşr edilmişdir. 

Bu kitabların çapa hazırlayanı, tərtibçisi, elmi redaktoru da F.Xəlilovun özü 

olmuşdu.  

2016-cı ildə Əlyazmalar Fonduna direktor təyin ediləndən sonra isə F.Xəlilov 

fondun zənginləşməsi üçün mühüm xidmətlər göstərmişdir. Birinci növbədə o,  

evlərdə toz içində çürüyən və itib-batmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan əlyazmaları 

fonda gətirməklə sarsılmaz özülə malik olan mədəniyyət xəzinəmizə nadir incilər 

qazandırmağa xüsusi diqqət ayırmışdır. F.Xəlilovun təşəbbüsü ilə fondda ilk dəfə 
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olaraq Naxçıvanın elm, ədəbiyyat, maarif və mədəniyyət xadimlərinin şəxsi 

arxivlərinin yaradılması işlərinə başlanılmışdır. Artıq Naxçıvan ədəbi mühitində 

özünəməxsus mövqeyi olan Seyid Səbri və Müzəffər Nəsirlinin şəxsi arxivləri 

tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Hüseyn Razi, Kəmalə Ağayeva, Mənsum 

Fərəcov kimi şair və jurnalistlərin şəxsi arxivləri isə hazırlanma prosesindədir. 

 F.Xəliovun fondun şöbə müdiri Fəxrəddin Eylazovla birlikdə çap etdirdiyi 

―Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu‖ (3) gərgin əməyin sayəsində 

ərsəyə gəlmişdir. Kataloqda Əlyazmalar Fondunda mühafizə olunan 48 farsdilli 

əlyazma və 134 əski çap kitabının qısa təsviri verilmişdir. Qədim Naxçıvan 

torpağının müxtəlif ərazilərindən əldə edilən bu kitablar elmin müxtəlif 

sahələrini əhatə edir. Kitabların paleoqrafik xüsusiyyətləri haqqındakı qısa 

məlumatlar oxucu üçün ilkin məlumat bazası rolunu oynayır.  

Alimin böyük zəhmət sayəsində ərsəyə gətirdiyi və çap etdirdiyi türk-

islam mədəniyyətinin daşıyıcısı olan qədim əlyazma və çap kitabları haqqında 

növbəti kataloq-əsəri türkdilli əlyazmalara həsr olunmuşdur. Farsdilli əlyazmala-

rın kataloqundan sonra işıq üzü görən ―Türkdilli əlyazma və çap kitablarının 

kataloqu‖nun da (19) hazırlanması fondun bazası ilə tanışlıqla yanaşı, qorunma-

sı, təbliği istiqamətində də atılmış uğurlu bir addımdır.  Bu kataloq-kitabın  

birinci hissəsinə ―Bədii ədəbiyyat‖, ―Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq‖, ―Tarix və 

ictimaiyyət‖, ―İlahiyyət və fəlsəfə‖, ―Pedaqogika‖ və s. elm sahələri ilə bağlı 

olan kitab, dərslik və dərs vəsaitləri, ikinci hissəsinə isə latın qrafikalı əlifba ilə 

yazılmış əsərlər daxil edilmişdir. Kitabın sonunda F.Xəlilovun öz şəxsi kitabxa-

nasından fonda hədiyyə etdiyi 90 adda türkdilli əlyazma və çap kitablarının 

siyahısı verilmişdir. 

F.Xəlilovun Əlyazmalar Fonduna həsr etdiyi ―Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu‖ (13)  adlı kitabda isə 

fondun 15 illik fəaliyyəti ilə  yanaşı, hər bir əməkdaşın elmi-təşkilati fəaliyyəti 

də işıqlandırılmışdır.  

F.Xəlilovun dilçiliyə aid  məqalələri də diqqətəlayiqdir və filoloq alimə 

dilçi kimi də səciyyəvilik qazandırır.  Onun ―Naxçıvanda Birinci Türkoloji 

Qurultaya hazırlıq‖, ―Dilimiz vаrlığımızdır‖, ―Аzərbаycаn dili‖ dərsliklərindəki 

tərif və qаydаlаr hаqqındа‖ və dilçiliyin digər aktual problemlərinə həsr olunan 

irihəcmli məqalələri dilçi-alim səriştəsi ilə yazılmış tədqiqat işləridir. Bu 

məqalələrdə problemin qoyuluşu və həlli yollarının göstərilməsi  alimin uzun 

illərin təcrübəsinə dayanan fikir və mülahizələrinin nəticəsidir. Fikrimizcə, ana 

dilinin saflığının qorunması, dildəki yad ünsürlərin təmizlənməsi, ədəbi dil və 

qrammatik normalara riayət olunması istiqamətində alimin sərgilədiyi mövqedə 

akademik Mirzə İbrahimov məktəbinin də payı çoxdur. Çünki  F.Xəlilovun  elmi 

rəhbəri akademik M.İbrahimov olub və onun xeyir-duası ilə elmə gəlib. Mirzə 

İbrahimovla şəxsi tanışlıq və onun fikirlərindən bəhrələnmək, tövsiyə və 

tapşırıqlarını reallaşdırmaq 25-30 yaşlı gənc üçün fəxarət hissi olmaqla yanaşı, 

böyük məsuliyyət idi.  

F.Xəlilovun Cənubi Azərbaycanın dialekt və şivələrinə bələdliyi tədqiqat-

ları zamanı, ələlxüsus da, Mirzə Əli Möcüzün və onun müasirlərinin yaradıcılı-

ğının dil-üslub xüsusiyyətlərini araşdırarkən ədəbi dil normaları ilə ümumxalq 

danışıq dili arasında müqayisələr aparması, bəzi məqamlarda sözün etimoloji 
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təhlilini verməsi onun ədəbiyyatşünas alim olmaqla yanaşı, dilçi alim olmasını 

da sübut edən məqamlardandır. 

Nəticə etibarilə qeyd edək ki, F.Xəlilov Naxçıvan ədəbi mühiti, ümumən 

Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsində özünənəməxsus xidmətləri olan  

alimlərdən biridir. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin və ədəbi düşüncəmizin, 

ümumən filoloji elmimizin yüksələn xətlə inkişaf etməsində alimin bir-birindən 

dəyərli müxtəlif kitab və monoqrafiyaları, konseptual səciyyə daşıyan məqalələri 

mühüm rol oynamışdır. Alim arxiv materiallarına əsaslanan çoxsaylı tədqiqatları 

ilə ədəbiyyatımızın öyrənilməsində hər zaman yaxından iştirak etmiş və hal-

hazırda da bu fəaliyyətini uğurla davam etdirməkdədir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЗУЛЬФИЯ ИСМАИЛ 

ВЗГЛЯД НА НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО ФАРМАНА ХАЛИЛОВА 

В статье анализируется около 20 книг и монографий члена Союза писателей 

Азербайджана, доктора филологических наук Фармана Халилова, посвященные 

актуальным проблемам азербайджанского литературоведения. Отмечается, что научное 

творчество ученого было привлечено к исследованиям по двум направлениям - 
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чудоведение и нахчывановедение. В основном, наряду с работами в этой области ученого, 

всесторонне изучившего жизненный путь и творчество выдающегося представителя 

азербайджанской сатирической поэзии начала XX века Мирзы Али Меджуза, широко 

упоминаются работы, посвященные изучению научной, литературной и культурной среды 

Нахчывана, охватывающие период более 50 лет. В ряде своих исследований ученый 

собрал произведения, проливающие свет на серьезные проблемы литературной среды 

Нахчывана, выявил новые факты с помощью архивных материалов и языка документов. 

 Автор приходит к выводу, что научные труды Ф. Халилова играют важную роль в 

изучении литературы Южного Азербайджана, а также научной, литературной и 

культурной среды Нахчывана. 

Ключевые слова: доктор филологических наук Фарман Халилов, 

литературоведение, литература Южного Азербайджана, нахчывановедение, языкознание. 

 

SUMMARY 

ZULFIYA ISMAIL 

REVIEW OF FARMAN KHALILOV'S SCIENTIFIC CREATIVITY 

 The article analyzes about 20 books and monographs by Farman Khalilov, a member of 

the Writers' Union of Azerbaijan, Doctor of Philology, dedicated to the current problems of 

Azerbaijani literary criticism. It is noted that the scientist's scientific was involved work is in two 

directions - in the research of miracle studies and Nakhchivan studies. In particular, along with 

the works of the scientist in this field, who comprehensively researching the life and work of 

Mirza Ali Möcüz, a prominent representative of the Azerbaijani satirical poetry of the early 

twentieth century, his works dedicated to the study of the scientific, literary and cultural 

environment of Nakhchivan, covering a period of more than 50 years are widely discussed. With 

a number of researches, the scientist created enlightening works on the serious problems of the 

Nakhchivan literary environment, and revealed new facts through the language of archival 

materials and documents. 

 The author concludes that, F.Khalilov's scientific works play an important the role of 

source in the study of both South Azerbaijani literature and the scientific, literary and cultural 

environment of Nakhchivan.  

Keywords: doctor of philological sciences Farman Khalilov, literary criticism, South 

Azerbaijan literature, Nakhchivan studies, linguistics. 
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FƏLSƏFƏ TARĠXĠNDƏ ĠNTĠHAR PROBLEMĠ 

 

 Əsrlərdən bəri insanlığı düĢündürən ən vacib problemlərdən biri olan suisid insana 

kompleks yanaĢması ilə digər elmlərdən seçilən fəlsəfənin də diqqətindən qaçmamıĢdır. Belə ki, 

“insan problemi”, varlığın sorğulanması ilə bağlı təzadlı fikirlər fəlsəfə tarixində Sokratdan 

baĢlasa da, lakin insanın sistemli Ģəkildə öyrənilməsi, onun kainatdakı yerinin araĢdırılması, 

yaĢamının mənasının və ya bunun tam əksi, yəni mənasızlığının fəlsəfəni hərtərəfli Ģəkildə 

düĢündürməsi on doqquzuncu və iyirminci əsrlərə təsadüf edir. Belə ki, məhz bu dövrlərdə bütün 

dünyada geniĢ vüsət alan və fəlsəfə elminin inkiĢafında böyük rolu olan “nihilizm”, 

“eqzistensializm” və s. kimi fəlsəfi-elmi cərəyanlar insanı, onun dünyadakı mahiyyətini, 

ölümüylə həyatı arasındakı fərqləri, onun kainatdakı yerini, könüllü ölmək və ya özünü öldürmək 

istəyini mövzu olaraq ön plana çəkirdi. A.Kamyunun da dediyi kimi, fəlsəfənin doğurdan da öz 

həllini hələ də tapmayan və əsrlərdir düĢündürən, eləcə də əsrlərlə düĢündürəcək bircə ciddi 

problemi var, o da intihardır.  

 Ġntihar insanın öz həyatından Ģüurlu surətdə imtina etməsidir və məhz bu qərəzli, 

əsrlərdir dünyanı, xüsusilə də, fəlsəfə elmini, filosofları düĢündürən problemə hər dövrün öz 

fəlsəfi yanaĢması, hər filosofun öz Ģəxsi baxıĢı vardır. Suisid probleminin tarixi köklərinin 

araĢdırılması baxımından onun fəlsəfə tarixindəki yerinin müəyyənləĢdirilməsi olduqca 

maraqlıdır. 

Açar sözlər: suisid problemi, fəlsəfə və insan, suisidə fəlsəfi baxıĢ 

  

  ―Filosofluq özünü ölümə hazırlamaq deməkdir.‖ 

                                                                    Siseron 
 

 XXI əsr qloballaşan problemlərin sıxlığı, ziddiyyətliliyi, innovativ texno-

logiyaların inkişafı və eləcə də elmi-texniki tərəqqinin genişlənən miqyası ilə 

insanlar arasında sosial-mədəni, mənəvi münasibətlərin, bir sözlə sosial təmasın 

azalması, insanların istər maddi, istərsə də mənəvi dəyərlərinə münasibətinin 

ciddi dəyişikliyə uğraması, insanları həyatdan, yaşamaqdan, çevrədən, ailədən 

soyudan ―qloballaşma‖ adlandırılan xüsusi növ problemlərin ortaya çıxması ilə 

xarakterizə olunan bir dövrdür. Belə ki, intihar, yəni insanların ətrafında baş 

verənlərə dözməyərək öz canlarına qəsd etməsi ―qloballaşma‖-nın, yəni bütün 

dünyanı bürüyən, insanlar arasında istər maddi, istərsə də sosial-mədəni, mənəvi 

fərq, ziddiyyət və böhran yaradan problemlərin nəticəsi olaraq, daha sıx şəkildə 

ortaya çıxan və qarşısı alına bilinməyən bir hadisədir. Bu baxımdan, bir çox 

müasir elmlərin tədqiqat predmetinə çevrilmiş suisid problemi istər tarixi 

kökləri, istərsə də insan və cəmiyyət münasibətlərinə təsiri baxımından daim 

araşdırılmasına ehtiyac duyulan ciddi bir aktdır. Belə ki, intihar sosioloji, 

psixoloji, bioloji, o cümlədən də, fəlsəfi bir problemdir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, insan mövzusu hər zaman fəlsəfənin diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Müasir dövrdə isə insanın fəlsəfi mənalandırılmasına 

maraq xüsusilə böyükdür. Hazırda gözümüz qarşısında bütün biliklərin 

antropolojiləşməsi meylləri baş verməkdədir. Bu meyl onda ifadə olunur ki, 
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fəlsəfi problemlərin ümumi mücərrəd izahının yerini, onların insan fenomeni 

baxımından konkret mənalandırılması tutur. Hətta ənənəvi fəlsəfi məsələlərin 

özü də getdikcə antropoloji əsaslar üzərində qurulmaqdadır. Antropologiyanın 

banisi M.Şeler göstərmişdir ki, fəlsəfənin bütün mərkəzi problemlərini mahiyyət 

etibarilə insan probleminə müncər etmək olar (7, s. 4). Belə ki, fəlsəfədə insan 

problemindən danışarkən, onu da qeyd etmək lazımdır ki, insanın yaşamaq 

hüququ, varlığının mahiyyəti kimi, ölümü, xüsusilə də intiharı fəlsəfəni 

maraqlandıran məsələlərdəndir. 

 ―Fəlsəfənin əsas məsələsi, əslində, bu gün belə səslənir: ölümün qarşısını 

necə almalı, əbədiyyəti necə əldə etməli? Gələcəyin fəlsəfəsi isə bu məsələni 

belə qoyacaqdır: əbədiyyətdən necə qurtulmalı, necə intihar etməli?‖ (2, s. 21). 

 Fəlsəfənin bircə ciddi problemi var: intihar. Həyatın yaşamağa dəyib-

dəymədiyinə qərar vermək elə fəlsəfənin ən başlıca sualına cavab verməkdir. 

Bütün başqa problemlər ikinci dərəcəlidir: dünyanın üç ölçülü olması da, 

təfəkkürün doqquz, yaxud on iki kateqoriya olması da. Bunların heç bir 

əhəmiyyəti yoxdur! (5, s. 7). 

 Öz-özünü aldatmadan yaşayan insanın davranışlarını onun həqiqət hesab 

etdiyi şeylər müəyyənləşdirir. Bu halda mövcudluğun absurd olduğuna inanmaq, 

insanın davranışlarının təməlində dayanır. Həyat yaşamağa dəymədiyi üçün 

intihar edirlər, əlbəttə bu həqiqətdir, danmaq olmaz, lakin bu, axtalanmış 

həqiqətdir. Məgər mövcudluğun bu qədər alçaldılması onun mənasız 

olmasınınmı nəticəsidir? Məgər həyatın absurdluğu insanı hansısa ümidə doğru 

qaçmağa, yaxud intihar etməyə vadar edir? Bax hər şeyi kənara atıb, 

aydınlaşdırılmalı, izah edilməli olan məsələ məhz budur. Absurd bizi ölümə 

aparırmı? Bu sual bütün suallardan daha vacibdir, daha öndə gəlir. Bu 

araşdırmada detallara yer verilmir. O, haqsız düşüncə, daha doğrusu, məntiq 

tələb edir. Bu isə heç də asan deyil. Məsələlərə məntiqlə yanaşmaq elə də çətin 

deyil, lakin məntiqi yanaşmanı axıra qədər qoruyub saxlamaq qeyri-mümkündür. 

Özünə qəsd edən insanlar beləcə məntiqsiz şəkildə öz duyğularının izinə düşüb 

gedirlər (5, s. 7).  

 İntihar ərəb sözü olan ―nahr‖ sözündəndir və ―qurban kəsmək‖, ―boğazın 

kəsilməsi‖ mənalarını verir. Ərəb dilində intihar edən şəxsə isə ―müntəhir‖ 

deyilir. Belə ki, ərəb sözü olan ―intihar‖ və latın sözü olan ―suisid‖ elmi 

ədəbiyyatda bir-birinə ekvivalent olan iki termin kimi insanın öz həyatına son 

qoyması hadisəsini adlandırmaq üçün işlədilir. 

 İntihar bir çox hallarda bədbəxt (təsadüfi) hadisə ilə və homisid ilə 

(adamöldürmə) sıx əlaqədə olur. Bununla belə, bu üç hadisəni fərqləndirən 

xüsusiyyətlər vardır. İntihar insanın şüurlu şəkildə  və sərbəst olaraq öz həyatına 

son qoymasıdır. Bədbəxt hadisədə isə şüurluluq elementi iştirak etmir və bu 

zaman daha çox təsadüfdən danışmaq olar. Qəsdən adamöldürmə hadisəsi 

intihardan onunla fərqlənir ki, homisid məlum səbəblərə görə sərbəst davranış 

aktı hesab olunmur (2, s. 33).  

 Ġntihar insanın öz həyatından Ģüurlu sürətdə imtina etməsidir. 
Müxtəlif tarixi dövrlərdə bu və ya digər xalqların mentalitetinə uyğun olaraq 

intihar ya tamamilə pislənmiĢ, ya da əksinə olaraq Ģərəfli addım hesab 

edilmiĢdir. İntihar-bu təkcə kömək üçün çağırış deyil. Bu hər hansı bir səviyyədə 
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insanın dərinliklərdə yaşadığı hisslərə cavab, onun aktual olan məsələ qarşısında 

çaşqınlığının etirafıdır (10, s. 32). 

 Tədqiqatlar göstərir ki, bir çox sosial-psixoloji araşdırmalar, müşahidələr 

nəticəsində intihara meylli olan və ya tez-tez intihara cəhd edən, ya da dünyasını 

bu yolla dəyişən şəxslərin özünə əl qaldırması, yəni suisid aktını törətməsi bir 

növ ―imdad bağırtısı‖ kimidir. Əslində isə, bəlkə də bu insanlar yaşamağı, nəfəs 

almağı, bir neçə saat sonrasını görməyi ən çox istəyən insanlardır.  

 İntiharın müxtəlif səbəbləri ola bilər. Məhz bu səbəblərə əsasən suisid 

müxtəlif sahələrin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bunlar arasına ictimai və 

sosial problemlər – maddi çətinlik, ailədaxili münaqişələr və narazılıqlar, 

intihara sövqetmə (İ.Şıxlının ―Dəli Kür‖ əsərində Cahandar ağa bacısı Şahnigarı 

intihara sövq edir), özünümüdafiə məqsədi, siyasi təzyiqlər və s., sağalmaz və 

ağır xəstəlikdən əziyyət çəkmədən qurtuluş, şəxsi həyatdakı uğursuzluq, psixi 

amillər – spirtli içki və narkotikdən istifadə, ruhi sarsıntı halları, psixi 

pozuntunun nəticəsi olan depressiya, şizofreniya, şəxsiyyət pozuntusu, affekt – 

yüksək həyəcanlılıq da daxil edilə bilər (9, s. 149).    

Gete intiharı sağalmaz xəstəliklə eyniləşdirir. Bununla belə, müəllif onu 

psixi xəstəlik saymır. O, bu barədə fikirlərini ―Gənc Verterin iztirabları‖ 

əsərində qəhrəmanın dili ilə ifadə edir. Onun fikrincə, intihar ruhi vəziyyətin 

sağalmazlığının nəticəsi kimi ortaya çıxır. İnsanın fiziki xəstəliyinin (burada 

əlacı olmayan xəstəliklər nəzərdə tutulur) onun ölümünü gerçəkləşdirdiyi qəbul 

edilirsə, intihar da insan ruhunun (burada psixiatrik xəstəliklər deyil, insanın 

mənəvi cəhətdən sarsılması və çıxılmazlıq nəzərdə tutulur) xəstəliyi və məhvi 

kimi dəyərləndirilməlidir. Onun qəhrəmanı Verter də ruhunun sağalacağına 

ümid etmədiyindən çıxış yolunu intiharda görmüşdü (9, s. 150). 

 Rus filosofu N.Berdyayevə görə, intihar üç ləyaqətli şeyin inkarı deməkdir 

– inamın, ümidin, məhəbbətin. Buna görə də intihar həm həyatın, həm də 

ölümün üzərində zor aktıdır, cinayətdir: ―Özünü öldürməklə insan eyni zamanda 

dünyaya ziyan vurur. Allahın dünyanı idarəetmə planlarına mane olur‖ (2, s. 23). 

 Məşhur şotland filosofu Devid Yuma görə, intihar cinayətdirsə, bu, 

Tanrıya, qonşumuza, ya da özümüzə qarşı vəzifəmizlə bağlı bir məsuliyyətsizlik 

olmalıdır. İntiharın Tanrıya qarşı işlədiyimiz bir günah olmadığını sübut etmək 

üçün, bəlkə də düşüncələr yetərli sayıla bilər. Uca Yaradan maddi dünyanı idarə 

etmək üçün ümumi və dəyişməz qaydalar qoymuşdur; bu qaydalar dairəsində ən 

böyük planetlərdən maddənin ən kiçik zərrəsinə qədər olan bütün cisimlər 

özlərinə məxsus bir sahədə nizam içində mövcud olur. Heyvanlar aləmini idarə 

etmək üçün bütün canlı varlıqları fiziki və zehni güclərlə, duyğular, istəklər, 

iştah, yaddaş və düşüncə gücü ilə təmin etmişdir; bu güclər vasitəsilə taleləri 

olan həyatları boyunca yaşayırlar. Maddi dünyanın və heyvanlar aləminin bu iki 

ayrı qanunu daimi olaraq bir-birinin haqqına təcavüz edər, bir-birinin hərəkətini 

qarşılıqlı əngəlləyər və ya irəlilədərlər (4, s. 12). Lakin maddi və heyvani 

güclərin təsir sahələri tamamilə ayrı tutulmazlar; bu, yaradılışda nizam-intizamın 

qorunması üçündür. Əksinə, canlı və cansız varlıqların bütün müxtəlif güclərinin 

vəhdətindən, birliyindən və zidliyindən ən üstün ağlın ən etibarlı sübutunu verə 

bilən heyrətamiz nizam və nisbət doğulur (4, s. 13). 
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 Tanrının təqdiri özünü hər zaman dərhal biruzə verməz, ancaq hər şeyi 

zamanın başlanğıcında qurulmuş olan ümumi və sabit qanunlarla idarə edər. 

Bütün hadisələr, bir mənada, hər şeyə qadir olanın təsiri olaraq ifadə edilə bilər: 

bunların hamısı, yaratdıqlarına bəxş etdiyi gücdən qaynaqlanır (4, s. 13). 

Göründüyü kimi, insanların həyatları digər canlıların həyatı ilə eyni qanunlara 

bağlıdır və bu qanunlar da ümumi maddə və hərəkət qanunlarına tabedir. Bir 

qüllənin yıxılması, ya da bir zəhərin damara yeridilməsi insanı ən vəhşi varlıqla 

eyni dərəcədə məhv edəcəkdir, necə ki, bir sel mənzilinizdəki hər şeyi ayrı-

seçkilik etmədən silib-süpürər. Madam ki, insanların həyatları ümumi maddə və 

hərəkət qanunlarına bağlıdır, o zaman bu qanunlara zərər vermək, ya da 

qanunları pozmaq hər bil halda cinayət olduğu üçün, bir insanın həyatının 

sonlandırırlması cinayətdirmi? Beləliklə, bütün bunları birləşdirdikdə insan 

həyatının maddə və hərəkətin ümumi qanunları ilə bağlı olduğunu və bu ümumi 

qanunları dəyişdirməyin ilahi təqdirə təcavüz etmək olmadığı nəticəsinə gəlirik 

(4, s. 15). 

 Fəlsəfənin intihar mövzusuna yanaşmasından danışarkən antik Yunanısta-

nın fəlsəfi irsini xüsusilə vurğulmaq gərəkdir. Belə ki, antik Yunanısatanda 

fəlsəfi məktəblərin intihara münasibəti həmişə böyük maraq kəsb etmişdir. 

Gedonik məktəbin iskəndəriyyəli nümayəndəsi Hegesiy kütləvi intiharı təbliğ 

etdiyi üçün ona ―peysitanatos‖, yəni ―ölüm carçısı‖ deyirdilər. Hegesiyin 

fəlsəfəsi  həzz və əzabların insanı həmişə bir-birilə əlaqədə müşayiət etdiyini, 

ideal həzzin olmamasını, beləliklə də, yaşamağın mənasızlığını iddia edirdi. 

Deyilənlərə görə, Hegesiyin məruzələri o qədər bəlağətli idi ki, onu dinləyənlər 

elə məruzə bitən kimi intihar edirdilər. Məhz buna görə də ölümün carçısı adına 

layiq görülmüş, onlarla insanın intiharına səbəb olmuş filosofun İskəndəriy-

yədəki çıxışlarına qadağa qoyulmuşdu (2, s. 21). 

 Onu da qeyd edək ki, intihara, özünü öldürən şəxslərə qarşı münasibət 

antik dövrün fəlsəfi məktəbləri və filosofları arasında fərqli idi. Kimiləri suisidi 

insanın bütün həyatı boyunca ata biləcəyi ən şərəfli addım, kimiləri isə istər 

Tanrıya, istərsə də hakimiyyətə, cəmiyyətə, ailəyə, bir sözlə suisidenti əhatə 

edən hər kəsə və hər şeyə üsyan hesab edir və bu əməli günah kimi 

qiymətləndirirdi. Məsələn, stoik Senekaya görə intihar bir filosof üçün ən şərəfli 

addım idi və o, bu fikrinin üzərində duraraq, öz həyatını özünün şərəfli addım 

kimi qiymətləndirdiyi intiharla başa vurmuşdu. Eləcə də Siseron, Kitionlu 

Zenon, Epikür və b. da göstərmək olar ki, onların da intihara, yəni özünəqəsdə 

münasibəti eynilə Senekanınkı kimi idi. 

 İntiharı şərəfli və atılacaq ən doğru addım hesab edən filosoflardan fərqli 

olaraq, Platon və Aristotel özünəqəsdi pisləyərək, əsaslı arqumentlər gətirərək 

onun yanlış addım olduğunu sübut etməyə çalışan filosoflardandır.  

 Şopenhauer isə intiharı özünün fəlsəfi-etik sistemindən çıxış edərək səhv 

addım hesab edir: dünya, həyata yönəlmiş kor iradədir. Bu kor iradə həm şəri, 

həm də xeyiri meydana çıxarır. Düzgün yol yalnız şərdən uzaqlaşan asketin 

yoludur. İntihar isə həm şəri, həm də xeyiri inkar edir (2, s. 23). 

 Beləliklə, suisid, yəni insanın özünü öldürməsi aktı göründüyü kimi 

əsrlərdən bəri bir çox elmlərin və eləcə də fəlsəfənin marağına səbəb olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, bir çox fəlsəfi cərəyanların və onların nümayəndələrinin bu 
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akta münasibəti, dövrünə görə yanaşması fərqlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, məhz suisid probleminin həlli və tarixi köklərinin araşdırılması baxımından 

onun fəlsəfə tarixindəki yerinin tədqiq edilməsi, intiharla bağlı fəlsəfi 

nəzəriyyələrin, baxışların incələnməsi olduqca maraqlıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛАМАН ГУРБАНОВА 

ПРОБЛЕМА САМОУБИЙСТВА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

 Самоубийство, одна из важнейших проблем, стоящих перед человечеством на 

протяжении веков, не ускользнуло от внимания философии, которая выделяется среди 

других наук своим комплексным подходом к человеку. Таким образом, хотя 

«человеческая проблема» и вопрос существования начались у Сократа в истории 

философии, но систематическое изучение человека, изучение его места в мироздании и 

всестороннее философское размышление о смысле жизни или полной противоположности 

ему, то есть ее бессмысленности, относятся к девятнадцатому и двадцатому векам. Таким 

образом, именно в этот период получили широкое распространение во всем мире 

«нигилизм», «экзистенциализм» и др., сыгравшие большую роль в развитии философской 

науки. Такие философские и научные течения выдвигали на первый план человека, его 

природу в мире, различия между смертью и жизнью, его место во вселенной, его желание 

добровольно умереть или покончить жизнь самоубийством. По А. Камю, у философии 

есть одна серьезная проблема, которая до сих пор не решена и над которой веками 

размышляют, а также над которой веками ломают голову, — это самоубийство. 

 Самоубийство есть сознательный отказ от своей жизни, и каждая эпоха имеет свой 

философский подход к этой пристрастной проблеме, над которой веками размышлял мир, 

особенно философия и философы, и у каждого философа свой личный взгляд. С точки 

зрения изучения исторических корней проблемы самоубийства очень интересно 

определить ее место в истории философии. 

Ключевые слова: проблема самоубийства, философия и человек, философский 

взгляд на самоубийство 

 

SUMMARY 

LAMAN GURBANOVA 

THE PROBLEM OF SUICIDE IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY 

 Suicide, one of the most important problems facing humanity for centuries, has not 

escaped the attention of philosophy, which stands out from other sciences with its complex 
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approach to man. Thus, although the controversy over the question of existence began with 

Socrates in the history of philosophy, the nineteenth and twentieth centuries saw the systematic 

study of man, the study of his place in the universe, and the comprehensive reflection on the 

meaning of life, or the complete opposite of it, that is, its meaninglessness. Thus, it was during 

this period that "nihilism", "existentialism" and so on, which became widespread throughout 

the world and played a major role in the development of philosophical science. Such 

philosophical and scientific currents brought to the fore man, his nature in the world, the 

differences between death and life, his place in the universe, his desire to die voluntarily or to 

commit suicide. According to, A. Camus, philosophy has one serious problem that has not yet 

been solved and has been pondering for centuries, as well as puzzling for centuries, and that is 

suicide. 

 Suicide is a conscious renunciation of one's life, and is a biased problem that has puzzled 

the world for centuries, especially philosophers and philosophy. In particular, each epoch has its 

own philosophical approach to this problem, which philosophers think about, and each 

philosopher has his own personal view. And from the point of view of studying the historical 

roots of the problem of suicide, it is very interesting to determine its place in the history of 

philosophy. 

Key words: the problem of suicide, philosophy and human, philosophical view of suicide 
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FRANSIZ DĠLĠNDƏ TÖRƏMƏ SÖZLƏRĠN STRUKTUR - FUNKSĠONAL 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

 Məqalədə  fransız dilində sözdüzəltmənin  təkmilləĢdirilməsi, söz  yaradıcılığının əsas 

istiqamətlərini, yaranma mənbələri və onların yaranma tarixindən və sözdüzəltmə və törəmələrin 

tədqiqi, yeni terminlərin yaranması üsulları və vasitələrinin təhlili, terminyaratma və 

terminalmanın əsas prinsiplərinin izahı, terminlərin tərcüməsi məsələlərindən danıĢılmıĢdır. 

Dildə mövcud olan bütün əlamətlər, xüsusiyyətlər, məna rəngarəngliyi, sözlərin zənginliyi və 

müxtəlifliyi onların dəyiĢməsinə, formalaĢmasına, onların əlaqə və münasibətlərinə xidmət edən 

bütün dilin ünsürləri təfəkkürlə bağlı olub, onun fəaliyyətinin göstəricilərdəndir. 

 Açar sözlər: törəmə söz, termin yaradıcılığı, söz yaradıcılığı, leksik-semantik, dilçilik. 

 

 Hər bir konkret dil müəyyən zaman kəsiyində inkişaf edir, təkmilləşir, 

başqa dillərlə təmas prosesində zənginləşir, sabitləşmiş normalara malik ədəbi 

dil səviyyəsinə yüksəlir. Tarixi inkişaf boyu dilin daxili strukturu, qrammatik 

kateqoriya və normaları da təkmilləşir, daha dəqiq, konkret izahını tapır. Dilin 

inkişafı prosesində onun vahidləri və kateqoriyalarında keçid hadisəsi də geniş 

müşahidə olunur. Çünki istənilən müasir dil uzun sürən tarixi inkişafın 

qanunauyğun nəticəsi olduğundan, təkcə öz sistemində forma və tərtibatına görə 

müəyyən olan vahidlərlə deyil, həm də dilin vahid və kateqoriyalarının 

inkişafında müxtəlif keçid mərhələlərini əks etdirən, forma və tərtibatına görə 

qeyri-müəyyən vahidləri də qoruyub saxlayır. Dilçilikdə keçid nəzəriyyəsi 

əvvəlcə dilin maddi forması tarixinin, yəni onun səs, tərkib və sonluqlarının 

öyrənilməsi ilə bağlı meydana çıxmışdır  

 Standartlaşdırılmış və unifikasiya olunmuş leksikologiya elmi-texniki 

tərəqqinin əsas göstəricilərindən sayıla bilər. Hər bir elmin inkişafı onun 

leksikolojik sisteminin formalaşmasından asılıdır. Leksikologiya və morfologi-

yanın təkmilləşdirilməsi prosesində hər bir sahənin anlayışlar sistemi nəzərdən 

keçirilir, təsnifatı verilir və həmin anlayışlar müəyyən əlamətlər əsasında 

qruplaşdırılır. Bütün bunlar müasir dövrdə leksikologiyaya aid tədqiqatların 

xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Leksikologiya-sözdüzəltmə tədqiqatları 

elmlərin inteqrasiyası və diferensiyası prosesində baş verən dəyişikliklərlə 

yanaşı, informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi mexanizmi ilə də əlaqədar-

dır. Bu gün xarici dilləri öyrənmək, onları xalqlararası ünsiyyət vasitəsinə 

çevirmək, elmlərə yiyələnmək və ixtisas biliklərinin artırılmasına yönəltmək 

müasir insanların əsas məqsədlərindəndir. Elmin müxtəlif sahələrinə aid olan 

biliklər milli sərhədlər tanımayıb və ümumbəşəri dəyərlərə çevrilmişdir. 

Müxtəlifdilli millətlər arasında dil vasitəsilə ünsiyyət yaranarkən hər bir xalqın 

milli-mədəni xüsusiyyətlərini xarakterizə edən dil universaliləri ilə yanaşı, onun 

etnolinqvistik qanunauyğunluqları da aşkara çıxır. Bu baxımdan belə 

etnolinqvistik əlamətlərin və qanunauyğunluqların öyrənilməsi dilçilikdə daha 
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çox maraq doğurur. Törəmə sözlərin insan həyatı və fəaliyyətində rolu həmişə 

böyük olmuşdu. Bu sözlər müəyyən qanunauyğunluqlara tabedir, xüsusi 

istiqamətlərdə unifikasiya olunur və onların semantikası müxtəlif sahələrlə 

bağlıdır. Bu onunla şərtlənir ki, başqa sahələrdə olduğu kimi, onların ifadə 

formalarının müxtəlif olmasına baxmayaraq, törəmələr bütün dillər üçün 

universaldır. Bu da milli dillərin dünya mənzərəsinə qovuşması ilə izah edilə 

bilər.(3, s.68) 

 Fransız dilçilərinin leksikologiya ilə bağlı araşdırmaları istər keyfiyyət, 

istərsə də kəmiyyət baxımından diqqəti cəlb edir. Bu tədqiqatlar leksikologi-

yanın həm praktik, həm də nəzəri məsələlərini özündə cəmləşdirir.Müxtəlif elm 

sahələrinin leksikoloji bazasının müəyyənləşdirilməsi, leksikologiyanın linqvis-

tik cəhətlərinin öyrənilməsi, izahlı lüğətlərin hazırlanması ilə bağlı görülən işlər 

leksikologiya və morfologiya problemlərinin kompleks şəkildə həlli üçün kifayət 

qədər material verir. Elmi-nəzəri təhlillər göstərir ki, leksikologiyanın vahid bir 

sistem şəklində araşdırılması dilçiliyin olduqca aktual vəzifələrindən birinə 

çevrilmişdir. Sözdüzəltmə-törəmə anlayış ifadə etməsi və anlayışın tərifi ilə 

təyin olunması terminoloji tədqiqatların sırf linqvistik istiqamətdə aparılmasın-

dan irəli gələ biləcək qüsurlu cəhətləri aydınlaşdırmağa imkan verir. Ayrı-ayrı 

anlayışları adlandıran terminlərin əsas əlamətlərinin aşkara çıxarılması məsələsi 

həm leksikoloji, həm də linqvistik istiqamətdə tədqiqatların aparılmasını zəruri-

ləşdirir. Fransız dilinin leksikologiyası müasir inkişaf səviyyəsinə çatanadək 

müxtəlif mərhələlərdən keçmiş, müxtəlif mənbələrdən bəhrələnmişdir. (3,s. 47) 

 Törəmə münasibətlərinin iki vacib cəhəti vardır. Bu cəhətlər forma etibari-

lə məhsuldarlıqdan və məna etibarilə motivləşmədən ibarətdir. Söz yaradıcılı-

ğında forma və məzmunun vəhdəti dilçilikdə yeni bir anlayış kimi qəbul edilir. 

Çünki söz yaradıcılığının özü müstəqil linqvistik elm sahəsi kimi gec meydana 

gəlmişdir. Yeni leksik vahidlərin yaranma xüsusiyyətləri və qanunauyğunluqları 

söz yaradıcılığı prosesinin təhlili vasitəsilə müəyyən edilir.(5) Bu təhlil özündə 

morfoloji, semantik, genetik və funksional cəhətləri əks etdirir. Sözyaradıcı 

münasibətlər iki tip şəklində mövcud olduqları üçün (formal və semantik) 

sözyaradıcı təhlil morfoloji struktural şəkildə aparılır.(6, s.96). Etimoloji 

(genetik) təhlil o vaxt ehtiyac duyulur ki, tədqiqat diaxronik planda aparılan və 

eyni zamanda söz yaradıcılığının struktualsemantik təhlilinin sinxron təhlili tələb 

edilsin. Sözyaratma prosesinin təhlili törətmə münasibətlərindən başlayır və 

yaradıcı sözün formal, semantik xüsusiyyətlərinin təyin edilməsi ilə başa çatır. 

Söz yaradıcılığı prosesində formal cəhətdən semantik qruplaşmalar yaranır. 

Onlar həm sözyaradıcı konstruksiyalarla, həm də yaranmış vahidlərlə eyni 

dərəcədə əlaqədə olur, yəni sözyaradıcı vasitələr dedikdə affikslər, söz yaradıcı 

elementlər və sözlərin kökləri arasında olan münasibətlər nəzərdə tutulur. Söz 

yaradıcılığı prosesində sözyaradıcı prosesin təyin olunması böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Fransız dilində bir çox tədqiqatçı alimlər söz yaradıcılığı vasitələrindən 

danışarkən morfoloji vasitələri əsas görürlər. Şübhəsiz ki, morfoloji cəhətlər 

olmadan söz yaradıcılığı prosesini təsəvvür etmək olmaz.   

 Müasir fransız dilində xeyli sayda affikslər vardır ki, onlar fransız dilinin 

özünə məxsus olan həm də digər dillərdən alınmaqla iki qrupa bölünürlər. Lakin 

özünə məxsus olan şəkilçilər alınma şəkilçilərdən daha məhsuldardır. Dildə söz 
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yaradıcılığı yalnız bu üsulla bitmir. Söz yaradıcılığında sintaktik yoldan da 

istifadə olunur. Amma sözlərin leksik yolla əmələgəlmə prosesi sözlərin 

morfoloji və sinraktik yolla əmələgəlmə prosesindən öz sadəliyi ilə fərqlənir. 

Lakin zahirən sadə görünən bu yol həqiqətdə daha mürəkkəb olub, dərin 

tədqiqata ehtiyac olan yollardan biridir. Söz yaradıcılığının bu kimi çoxsahəli 

təhlili bu və ya digər dil üçün xas olan və yeni leksik vahidlərin yaradılması 

üçün ümumi məna kəsb edən cəhətlərin proqnozlaşdırılmasını təmin edə bilər. 

Eyni zamanda söz yaradıcılığı sözlərin həm formal, həm də məzmun etibarilə 

necə formalaşmasını, sözdən necə istifadə etmək prinsiplərini müəyyən edir.(7) 

 Sözün struktur cəhətləri tədqiq edərkən yaradıcı sözlərin iki yarımqrupa 

bölündükləri meydana çıxır: sözyaradıcı elementlərin formal əlamətlərinə görə 

bölgüsü və ya belə elementlərə malik olmayanlar. Birinci qrupa aid olan yaradıcı 

söz modellərinə aşağıdakılar daxildir:  

1.  Affiksal törəmələr (sözün affikslər əsasında formalaşması);  

2. Mürəkkəb sözlər (iki və daha artıq müstəqil dil elementlərinin birləşməsi 

nəticəsində formalaşan söz, söz birləşmələri, söz kökləri):  

3. Qarışıq birləşmə (ön və son şəkilçiləri və mürəkkəb yaradıcı sözlər 

vasitəsilə formalaşan sözlər); (5, s.27-28) 

4. Abreviaturalar və ya mürəkkəb sözlərin qısaldılmış törəmələri: İkinci 

qrupa aid yaradıcı söz birləşmələrində isə xüsusi sözyaradıcı əlamətlər 

iştirak etmir. Söz yaratma nöqteyi nəzərdən onlar üzvlənə bilmirlər və bir 

növ bir nitq hissəsindən digər nitq hissəsinə keçmiş vahidlər kimi çıxış 

edirlər. Onlar köklərin bir və ya bir neçə fonoloji komponentləri əsasında 

formalaşırlar. Dilçilikdə bu daxili fleksiya, səslərin dəyişməsi və s. adlar 

şəklində təqdim olunur. Onları şərti şəkildə aşağıdakı şəkildə 

qruplaşdırmaq olar: 

1. Konversiya edilmiş sözlər;  

2. Substantivləşmə nəticəsində və digər nitq hissələrinə uyğunlaşma nəticə-

sində yaranmış sözlər;  

3. Kök və şəkilçilərin birləşməsi nəticəsində və fonoloji qruplaşmalar 

nəticəsində yaranmış birləşmələr;  

4. Sözdəyişdirici göstəricilərin nəzərə alınmaması yolu ilə əmələ gəlmiş 

birləşmələr (dilçilikdə bunu adətən ―əks söz yaradıcılığı‖ adlandırırlar). ( 

4, s.38) 

 Söz yaradıcılığı üsulundan asılı olaraq sözyaradıcı mənaların özlərinin 

spesifik cəhətləri sözyaradıcı münasibətlərdə xarakterik cəhətlərdən biri hesab 

edilir. Artıq yaranmış sözü tədqiq edərkən biz bununla sözyaradıcı modelləri, 

söz yaradıcı mənanı, sözyaradıcı və yaradılan leksik vahid arasında mövcud olan 

semantik əlaqə formasını aşkara çıxarır və sözün yaradılmasındakı qanunauy-

ğunluqları müəyyənləşdiririk. Söz yaradıcılığı prosesində sözyaradıcı sözün 

təyin edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Yaradıcı söz dil vahidlərinin 

struktural, semantik cəhətlərini özündə birləşdirən mürəkkəb bir quruluşdur. 

Yaradıcı sözə bütün affiksal və törəmə birləşmələr, abreviaturalar (qısaltmalar), 

mürəkkəb sözlər və sözyardıcı konstruksiyaların digər tipləri daxildir. Yaradıcı 

sözün strukturu və mənası sözyaradıcı mənbələrin və söz yaradıcı vasitələrin 

bazası əsasında formalaşır. Forma və məzmunun vəhdəti həm struktural, həm də 
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semantik cəhətdən vahid bir quruluş kimi meydana çıxır. Söz ilkin mənası ilə 

yaranmış söz arasında olan törəmə əlaqələrinin mövcudluğu ilkin mənasından 

tutmuş sözün yaranmasına qədər onu izah etməyə imkan yaradır və sözün real 

mənasını açmağa kömək edir.(3, s.74) Söz yaradıcılığı prosesinin mənasının 

dəqiq aşkara çıxarılması sözyaratma aktının digər morfoloji cəhətlərdən fərqli 

xüsusiyyətlərini meydana çıxarır. Sözyaradıcı mənalar özündə elə bir ümumi 

cəhəti əks etdirir  ki, bu, sözün ilkin mənası ilə yeni yaranmış söz arasında olan 

semantik münasibətlərlə ölçülür. Məsələn, « souvenir‖ (n) sözünün yeni söz 

yaranma münasibətinin nəzərə alsaq görərik ki, sözün sözyaradıcı mənası sözün 

ilkin mənasından o qədər də uzaqlaşa bilmir. Yəni ―souvenir‖ (n) xatirə – 

souvenir (v) xatırlamaq. Fransız dili üçün belə bir cəhət xarakterikdir ki, söz 

yaradıcılığı prosesində sözyaradıcı elementlər müstəqil sözlərin bir-birilə 

birləşməsi nəticəsində meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir.(1, s.28 -30) Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, söz yaradıcılığı prosesində iştirak edən elementlər ayrı-

ayrılıqda kifayət qədər şəffaf mənalara malikdir. Söz yaradıcılığı prosesində 

qrammatik xüsusiyyətlər, yəni nitq üzvlərinə görə üzvlənmə, qrammatik 

affikslər vasitəsilə sözlərin yaranması müəyyən rol oynayır. Müasir fransız 

dilində bir çox tədqiqatçı alimlər ənənəvi söz yaradıcılığı vasitələrindən 

danışarkən morfoloji vasitələri əsas götürürlər. Yuxarıda deyilənlərdən də belə 

məlum olur ki, affikslər vasitəsilə söz yaradıcılığı qrammatik bir funksiya kimi 

daha geniş yayılmışdır. Söz yaradıcılığında bir qrammatik funksiya kimi 

affikslərin əhəmiyyətindən danışarkən ayrı-ayrılıqda prefiks və suffikslərdən də 

danışmaq yerinə düşərdi, çünki bir qrammatik funksiya olaraq söz 

yaradıcılığında onların hərəsinin öz rolu vardır. (4,s.57-58) 

 Bəzi dilçilər prefiksləri (ön şəkilçiləri) söz yaradıcılığının sintaktik 

üsuluna, digərləri isə onu derivativ (törəmə) üsuluna aid edirlər. Prefiks 

vasitəsilə yaranan sözlər, suffiks vasitəsilə yaranan sözlərdən onunla fərqlənir ki, 

prefikslər suffikslərlə əks mövqedə dayanır, əksər hallarda prefikslər vasitəsilə 

yaranan sözlər yeni nitq hissəsi törətmirlər və məhz buna görə də prefikslərin bu 

xüsusiyyətləri onların özünəməxsus bir cəhəti kimi də qeyd edilir. Müasir fransız 

dilində xeyli sayda affikslər vardır ki, onlar fransız dilinin özünə məxsusdur, 

həm də digər dillərdən alınma affikslərdir.(2, s.89-94)  

 Beləliklə, Fransız və Azərbaycan dilləri üzrə sözyaradıcılığı haqqında 

deyilmiş nəzəri mülahizələri araşdırarkən bizə aydın olur ki, Fransız və 

Azərbaycan dillərinin müxtəlif sistemli dil qruplarına aid olmalarına 

baxmayaraq söz yaradıcılığı haqqında irəli sürülən maddələr ümumi spesifik 

cəhətlərə malikdir. Belə ki, dildə sintaktik əlamətləri morfoloji əlamətlərdən, 

semantik cəhətləri isə qrammatik cəhətlərdən təcrid edilmiş şəkildə öyrənmək 

mümkün deyildir. Forma etibarilə söz yaradıcılığı prosesi bu və ya digər bir 

dillər üçün müxtəlif olsa da, məzmun etibarilə eyni olur. Hər hansı bir dilin lüğət 

tərkibinin, o cümlədən sənət və peşə leksikasının zənginləşməsində dilin daxili 

imkanları əsas rol oynayır. Çünki xalqın, cəmiyyətin şüurunun inkişaf etməsi, 

ümumi intelektual səviyyəsinin yüksəlməsi və s. bu kimi hallar dilin lüğət 

tərkibinin durmadan dəyişməsinə və zənginləşməsinə səbəb olur. 
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ЕЗЮМЕ 

ХИДАЯТ АКБАРОВ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДНЫХ ВО 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 В статье речь идет о совершенствовании словообразования во французском языке, 

основных направлениях словообразования, источниках и истории их возникновения и 

исследованиях словообразования и производных, анализе способов и средств образования 

новых терминов, разъяснении основных принципов терминологии и терминология, 

перевод терминов. Все особенности, характеристики, многообразие значений, богатство и 

разнообразие слов, существующих в языке, все элементы языка, служащие их изменению, 

формированию, их связи и отношения, имеют отношение к мышлению и являются 

показателями его деятельности. 

 Ключевые слова: производное слово, терминотворчество, словотворчество, 

лексико-семантика, языкознание. 

 

SUMMARY 

HIDAYAT AKBAROV 

STRUCTURAL AND FUNCTĠONAL FEATURES OF DERĠVATĠVES ĠN FRENCH 

 The article discusses the issues of improving word formation in French, the main 

directions of word formation, sources and history of their origin and research of word formation 

and derivatives, analysis of methods and means of creating new terms, explanation of basic 

principles of terminology and terminology, translation of terms. All the features, characteristics, 

variety of meanings, richness and diversity of words that exist in a language, all the elements of 

language that serve their change, formation, their connections and relationships, are related to 

thinking and are indicators of its activity. 

Keywords: derivative word, term creation, word creation, lexical-semantic, linguistics. 
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ĠBN HĠġAM ƏL-ƏNSARĠNĠN “MUĞNĠL-LƏBĠB” ƏSƏRĠNDƏ “HURUFUL-CƏRR” 

(QOġMALAR) VƏ ONLARIN CÜMLƏDƏ ĠFADƏ  FORMALARI 

 

Misir qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Cəmaləddin Ġbn HiĢam əl-Ənsarinin 

“Muğnil-ləbib” əsərində köməkçi nitq hissələri bəhsi, xüsusilə qoĢmalar hamıya məlum olduğu 

kimi, ayrılıqda iĢlənə bilmir, qoĢulduğu sözlərlə birlikdə cümlənin bir üzvü olur. Ġbn HiĢam 

qoĢmaları formasız hissəciklər adlandırır. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, B.M.Qrande qoĢmaları 

hissəciklərin bir qismi hesab edir. Müəllif əsərdə qoĢmaları məna cəhətdən bölməmiĢ, onları 

əlifba sırası ilə düzmüĢdür. Və qoĢmaları ifadə etdikləri mənalarla izah etməyə çalıĢmıĢdır. Ġbn 

HiĢam fikrini qüvvətləndirmək üçün klassik poeziyaya və  Qurani-Kərimə müraciət edir və 

iqtibaslar gətirir. Ġbn HiĢam mübahisəli məsələlər olduqda daha çox Qurani-Kərimə müraciət 

edir. Hamı tərəfindən qəbul olunmuĢ məsələlərdə isə klassik poeziyaya üz tutur. Müəllif atalar 

sözləri və məsəllərindən də misallar gətirir. Ümumiyyətlə, Ġbn HiĢamın köməkçi nitq hissələri 

içərisində ən çox yer ayırdığı da məhz ön qoĢmalar bəhsidir. Onu da qeyd etmək istərdik ki, 

“Muğnil-ləbib” əsəri həqiqətən maraqlı, orijinal, müxtəlif dilçilərin müddəalarının saf-çürük 

edilməsində sanballı bir əsərdir. 

Açar sözlər: dilçilik, ərəb dili, köməkçi nitq hissələri, ön qoĢma, əlyazma 

 

Məlum olduğu kimi, Misir qrammatika məktəbinin görkəmli dilçi alimi İbn 

Hişam əl-Ənsari 1309-cu ildə Qahirədə anadan olmuş, orada boya-başa çatmış, 

orada təhsil almış, orada dilçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş və orada da 1360-cı 

ildə 51 yaşında dünyasını dəyişmişdi. İbn Hişam yaşadığı dövrdə Qahirə şəhəri 

ərəb dünyasının mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. IX əsrdən 

etibarən Bağdad xilafətinin siyasi süqutu, bir qədər sonar Əndəlüsdə xristian-

müsəlman qarşıdurmaları, alimlərin o dövrdə Qahirəyə köçməsi və burada elmi-

ədəbi fəaliyyətlə məşğul olmaları Qahirənin daha sakit bir mühit olması ilə 

əlaqədar idi. 

İbn Hişamın (708/1309-761/1360) ərəb dilinin qrammatikasından bəhs edən 

tam adı ―Muğnil-ləbib an kutubil-əarib‖ olan və qısa şəkildə ―Muğnil-ləbib‖ ad-

lanan bu əsəri müəllifin dilçilik fəaliyyətinin zirvəsi və yazdığı son əsərdir.  

Əsərin əlyazmaları çoxdur. Təkcə Dəməşqdə əz-Zahiriyyə kitabxanasında 

onun 10 nüsxəsi var. Yeni üsulla olan nəşrin tədqiqatçısı Məhəmməd Məhyəddin 

Əbd əl-Həmid olmuşdur. Lakin bu nəşrlər təsadüfi, yoxlanılmamış əlyazmaları 

əsasında nəşr olunduğu üçün dəqiq hesab oluna bilməz, onlar nəinki bir-

birlərindən, həm də ən dəqiq hesab olunan nüsxələrdən də fərqlənir (2, s.52). 

Demək lazımdır ki, bu əsərin köməkçi nitq hissələrinə həsr olunmuş cildi 

ərəb dili qrammatikasına yaxşı bələd olub, onu gözəl bilən və müxtəlif dilçilərin 

əsərləri və bu əsərlərdə irəli sürülən müddəa və prinsipləri mənimsəmiş dilçilər 

üçün yazılmışdır. İbn Hişam bu əsərində köməkçi nitq hissələrini ona qədər 

istifadə olunmayan bir üsulla araşdırıb tədqiq edir. Belə ki, o ümumiyyətlə, 

―huruful-cərr‖, ―huruful-qasən‖ və s. kimi başlıqlardan imtina etmiş, köməkçi 
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nitq hissələrini ilkin təsnifata məhəl qoymadan onları toplayıb, əlifba sırası ilə 

düzmüşdür. Terminoloji baxımdan İbn Hişam köməkçi nitq hissələrini bəzən 

―hərf‖, bəzən də ―ədat‖ adlandırır. Ümumiyyətlə İbn Hişamın tədqiqat metodu 

haqqında dilçilər arasında fərqli mülahizələr vardır. Məsələn, İbn Xəldun İbn 

Hişamı İbn Cinni metodunun davamçısı (3, s.3), Doktor Muxtar Valədabbah isə 

İbn Hişamı bəzi dilçilər kimi İbn Malik mədrəsəsinə aid edir (5, s.331). Doktor 

Şövqi Dayf isə İbn Hişamı Bağdad dilçilik məktəbinə meyl etdiyini söyləyir (4, 

s.344). 

Köməkçi nitq hissələrinə gəlincə, İbn Hişamın köməkçi nitq hissələri 

arasında qoşmanı təfsilatı ilə araşdırması da maraqlıdır.   

Azərbaycan dilində ―İzahlı dilçilik terminləri lüğəti‖ndə qoşma ―Cümlədə 

isimlərdən, əvəzliklərdən və hər hansı substantivləşmiş sözlərdən sonar gəlib 

onları idarə edən və başqa sözlərlə sintaktik əlaqələrini göstərən köməkçi nitq 

hissəsi‖ kimi verilir. (1, s.286). Daha sonar qeyd edilir ki, qoşmanın sintaktik 

vəzifəsi tamamlıq və zərfliklə xəbər arasındakı əlaqələri ifadə etməkdir. Məlum 

olduğu kimi, qoşmalar quruluşca üç yerə bölünür:  

1. Sadə (tərəf, doğru, yan və s.) 

2. Düzəltmə (görə, ötrü, üzrə və s.) 

3. Mürəkkəb (fərqli olaraq, asılı olaraq, cavab olaraq və s.) (1, s.286) 

Ön qoşması ərəb dilinin mürəkkəb kateqoriyalarından biridir. Bu kateqoriya 

özü-özlüyündə konkret bir məna ifadə etməsə də, onun mənası yarandığı mənbə 

və qrammatik əlaqəsindən ortaya çıxır. Qoşmaların mənaları dedikdə, onların 

qoşulduqları sözlərlə əks etdirdikləri mənalar nəzərdə tutulur. Qoşmalar ərəb 

dilində feillərin idarə əlaqəsinin ifadəsində də müəyyən rol oynayır, təsirsiz 

feilləri təsirli edir və qoşulduğu sözlərlə müəyyən münasibətləri ifadə edir. Bu 

münasibətlər zaman, məkan, bənzətmə, səbəb, məqsəd, iştirak, kəmiyyət 

münasibəti ola bilər. 

İbn Hişamda araşdırılan ön qoşmalarının sayı on beşdir. Əlifba sırası ilə dü-

züldüyü üçün bu ön qoşmalarının ardıcıllığı belədir:  

ٌٝ، ثـ..، دزٝ، ػٓ، ػٍٝ، ػٕذ، فٝ، وـ..، ٌـ..، ٌذٜ، ٌذْ، ِٓ، ِغ، ِز، ِٕزئ  

-ad دشف جش dən danışarkən İbn Hişam onu səkkiz mənada çıxış edən – ئٌٝ

landırır. Yeri gəlmişkən B.M.Qrandedə də bu ön qoşmasının ifadə etdiyi 

mənalar səkkizdir. 

-nin birinci mənası hərəkətin zaman və məkan baxımından sona yetmə – ئٌٝ

sidir, yəni son nöqtəyə çatmasıdır. İbn Hişam bu mənanı أزٙبء اٌغبيخ اٌضِبْ ٚاٌّىبٔيخ 

adlandırır. O, bu mənanı təsbit etmək üçün əl-Bəqərə surəsinin 178-ci ― ثُ ارّٛا

يًاٌصيبَ ئٌٝ اٌٍ ‖ (Sonra gecəyə qədər orucunuzu tamamlayın) və əl-İsra surəsinin 

45-ci ayəsini ―ٝاٌّغجذ اٌذشاَ ئٌٝ اٌّغجذ األلص ِٓ‖ (Məscidul-Həramdan Məscidul-

Aqsaya qədər aparan) misal gətirir. 

İkinci məna birgəlik, nəyin isə nəyə əlavə olunmasıdır. Bu mənada İbn 

Hişam ―Azı aza calasan çox olar‖ (اْ اٌمٍيً ئٌٝ اٌمٍيً وثيش) mənasında işlədilən ― اٌزٚد

 misalını gətirir və qeyd edir ki, ―əz-zud‖ burada üçdən ona qədər ‖ئٌٝ اٌزٚد اثً

olan əşyanı bildirir (3, s.104). Bu mənalardan sonra İbn Hişam digər mənalara 

keçir və ٌٝئ – nin ..فٝ، ػٕذ، ٌـ  ön qoşmaları mənasında işlədilməsini qeyd edərək, 

onun başlanğıc kimi əlavə və ―taukid‖ ( رٛويذ  -―təsdiq‖, ―təkid‖) kimi də 

işlənməsini göstərir. İbn Hişam yazır ki, ٌٝئ ön qoşması əlavə kimi, yəni ona 
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ehtiyac olmadan klassik poeziyada daha çox istifadə edilir (3, s.108). 

İbn Hişamın ..ثـ ön qoşmasına olan münasibəti də maraqlıdır. O, bu ön qoş-

masını ön dörd mənası olan دشف جش adlandırır və elə buradaca onun 

mənalarından birinin aid olduğunu göstərərək, onun  لغُدشف  olduğunu deyir. Bir 

qədər sonra isə ثبء اٌزؼذيخ (təsirlilik)-dən danışır və onu da دشف اٌزؼذيخ adlandırır. 

Beləliklə, İbn Hişam ..ثـ – ni hərf adlandırsa da, onun mənaları arasındakı fərq-

lərə görə müxtəlif variantlarını göstərir. İbn Hişamın ..ثـ ön qoşması üçün 

göstərdiyi mənalar bunlardır:  

 اٌّمبثٍخ .8    االٌصبق  .1

 اٌّجبٚصح .9    اٌزؼذيخ    .2

 اٌزجؼيط .10    االعزؼبٔخ .3

 اٌمغُ .11    اٌغييجخ    .4

 اٌغبيخ .12    اٌّصبدجخ .5

 اٌزٛويذ .13   اٌظشفيخ    .6

 (s.138-141 ,3) االعزؼالء .41    اٌجذي       .7

B.M.Qrande ..ثـ ön qoşmasının mənasından danışarkən ol altı məna göstərir 

(2, s.394-395).  

Birinci االٌصبق ―əl-ilsaq‖-ın mənası ―nəyəsə yaxın olmaq‖, ―nəyinsə 

yanından keçmək‖ mənasını bildirir. Məsələn, ِشسد ثضيذ (Zeydin yanından 

keçdim (yəni yaxınından keçdim)). 

İkinci اٌزؼذيخ ―ət-tə‗diyə‖ keçərlik mənasıdır. ر٘ت صيذ (Zeyd getdi) cümləsini 

 .desək feil təsirli olur (Zeydi yola saldım) ر٘جذ ثضيذ

Üçüncü االعزؼبٔخ ―əl-istianə‖ ―nədənsə istifadə etmək‖ mənasındadır. 

Məsələn, ٍُوزجذ ثبٌم (Qələmlə yaxdım) 

Dördüncü خاٌغججي  ―əs-səbəbiyyə‖ adından da göründüyü kimi ―səbəb‖ 

mənasını bildirir. İbn Hişam bu mənanı təsbit etmək üçün ―əl-Bəqərə‖ surəsinin 

52-ci ayəsini misal gətirir: 

 ٚئرا لبي ِٛعٝ ٌمِٛٗ: يب لَٛ، أىُ ظٍّزُ أٔفغىُ ثبرخبروُ اٌؼجً فزٛثٛا ئٌٝ ثبسوُ...

(Musa öz qövminə! Ey qövmim, siz buzova sitayiş etməklə həqiqətən 

özünüzə zülm etdiniz. Buna görə də yaradanınıza üz tutub tövbə edin) 

İbn Hişam اٌّمبثٍخ ―əl-muqabələ‖dən danışarkən mənasını ―nəyinsə 

müqabilində nə isə etmək‖ kimi verir və ُ٘اشزشيذ ثبٌف دس (Mən onu min dirhəm 

müqabilində aldım) misalını göstərir. B.M.Qrande bu mənada işlədilən ..ثـ ön 

qoşmasını ثبء اٌزفذيخ adlandırır.  

ْٓ  ön qoşması ثـ..  ön qoşması mənasında da işlədilə bilir. Lakin bu mənada َػ

عأْي ثٗ دجيشافأ .səʼələ‖ feili ilə əlaqədar olur― عأي ön qoşması ثـ..  (Bunu biləndən 

xəbər al) (əl-Furqan, ayə 58). İbn Hişam göstərir ki, burada ٗث əvəzinə ٕٗػ da 

işlətmək olar (3, s.141).  

İbn Hişamın araşdırdığı digər ön qoşması da ٝدز –dır. Bu ön qoşmasının 

əsas mənası zaman daxilində hərəkətin müəyyən həddini bildirir. Məsələn,  ٝدز

 – دزٝ İbn Hişam (Günortaya qədər) دزٝ اٌظٙش ,(Günəş çıxana qədər) ِطٍغ اٌشّظ

nin bəzən yeni bir cümlənin başlandığını bildirən ―başlanğıc ədatı‖ olduğunu 

qeyd edir. Bu zaman o feilə təsir etmir. Bu ön qoşmasının feilin arzu formasını 

tələb etməsinə gəlincə, İbn Hişam bu formanı nəzərdə tutulan   ْ  ənnə‖ ilə― أ

bağlayır. 

İbn Hişam ٓػ ön qoşmasından danışarkən onun ön qoşması (دشف جش), 
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məsdər ədatı (اٌذشٚف اٌّصذسيخ) və جبٔت mənasında olan ad (ُاع) kimi işlədilə 

bilməsindən danışır. İbn Hişama görə, ٓػـ ön qoşması kimi on məna ifadə edir. 

Birinci mənanı o, اٌّجبٚصح (müəyyən bir nöqtədən çıxıb uzaqlaşmaq) adlandırır. 

Misal olaraq o, ―عبفشد ػـٓ اٌجٍذ‖ (Ölkədən səfər etdim), ―سِيذ اٌغُٙ ػٓ اٌمٛط‖ (Oxu 

kamandan atdım) cümlələrini gətirir. Üçüncü məna İbn Hişama görə, ―ًاٌزؼٍي‖ 

(səbəb)-dir. Məsələn, ―ِب ٔذٓ ثزبسوٝ اٌٙزٕب ػٓ لٌٛه‖ (Biz sənin sözünə görə 

Allahımızdan əl çəkməyəcəyik), ―ِٜب فؼٍزٗ ػٓ اِش‖ (Mənim dediyimdən başqa bir 

şey etməmisən). Bu ön qoşması ثؼذ ön qoşması əvəzində də işlənə bilir. İbn 

Hişam bu ön qoşmasının ِٓ ön qoşması əvəzinə də işlənməsini deyir. Bunun 

üçün İbn Hişam iki Quran ayəsini müqayisə edir. Bunlardan biri ―əş-Şura‖ surə-

sinin 25-ci, ikincisi isə ―əl-Bəqərə‖ surəsinin 127-ci ayəsidir. 

اٌزٜ يمجً اٌزٛثخ ػٓ ػجبدٖ ٚيؼفٛا ػٓ اٌغيئبدٚ٘ٛ   

(Bəndələrinin tövbəsini qəbul edən və pis əməllərini bağışlayan Odur) (əş-

Şura, ayə 25) 

 سثٕب رمجً ِٕب

(İlahi bizdən qəbul et) (əl-Bəqərə, ayə 127) 

 ön qoşması mənasında da ثـِ  ,ön qoşması İbn Hişamın dediyinə görə ػٓ

işlənə bilir. ―Nəcm‖ surəsinin 3-cü ayəsindən gətirdiyi misal ―ٌِٜٛٙب يٕطك ػـٓ ا‖ 

(O, kefi istəyəni (havadan) danışmır) buna dəlalət edir (3, s.198). 

 adlandırır və on mənası دشف جش ön qoşmasından danışan İbn Hişam onu في

olduğunu qeyd edir. Bu mənalar aşağıdakılardır: 

 ِشادفخ ئٌٝ .6  اٌظشفيخ .1

 اٌّمبيغخ .7  اٌّصبدجخ .2

 اٌزؼٛيط .8  اٌزؼٍيً .3

 ِشادفخ ِٓ .9  االعزؼالء .4

 اٌزٛويذ .41 ِشادفخ اٌجبء .5

Bu mənaların hər biri Quran ayələri və klassik şeir nümunələri ilə təsbit 

edilir. Məsələn, ٝف – də olan zərflik mənası, həm zaman, həm məkan baxımından 

Quran ayələrində öz əksini tapmışdır. Bu ər-Rum surəsinin 2-ci, 3-cü və 4-cü 

ayələridir: 

 ‖غـٍجذ اٌشَٚ، فٝ أدٔٝ األسض ُٚ٘ ِٓ ثؼذ غٍجُٙ عيغٍجْٛ، فٝ ثعغ عٕيٓ―

(Rumlular məğlub oldular ən yaxın birdə. Lakin onlar bu 

məğlubiyyətlərindən sonra bir neçə il ərzində qalib gələcəklər) 

Burada ―ən yaxın yerdə‖ yer zərfliyi, ―bir neçə il ərzində‖ isə zaman 

zərfidir. Bu mənada في ön qoşması ―nəyinsə daxilində‖, ―nələrinsə arasında nə 

iləsə birlikdə olmaq‖ mənasını da ifadə edir. 

Bəzi dilçilər ٝف ön qoşmasının vurmaq riyazi əməliyyatını bildirdiyini də 

xüsusi vurğulayırlar. 

 dən danışarkən, İbn Hişam onun isimlərdə yiyəlik hal və feillərdə – ٌـِ..

sukun tələb edən idarə vasitəsi adlandırır (ػبٍِخ ٌٍجش). Eyni zamanda İbn Hişam 

 nin heç vaxt təsirlik hal tələb etmədiyini və bir də ümumiyyətlə idarə – ٌـِ..

vasitəsi olmadığını qeyd edir. 

İbn Hişam ..ٌِـ – nin ön qoşması kimi 22 məna ifadə etdiyini göstərir (3, 

s.275). 

 ön qoşması kimi kəsrəli, ədat kimi fəthəli olur. Demək lazımdır ki, İbn ٌـِ..

Hişam öz kitabında ..ٌِـ – yə  həsr etdiyi qədər heç bir ön qoşmasına səhifə həsr 
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etməmişdir. ..ٌِـ  ön qoşmasına 38 səhifə (19 vərəq) yazı həsr olunmuşdur. Yeri 

gəlmişkən, B.M.Qrande ..ٌِـ ön qoşmasına öz kitabında cəmi üç səhifə ayırmışdır 

(2, s.397-400). 

Ədat kimi fəthə ilə işlənərkən o qüvvətləndirici (اٌزٛويذ) mənasında feilin 

şiddətləndirmə formasından əvvəl (ٗ َٕأَلْظِشث), aid ədatı kimi, özündən sonra gələn 

ismə təsir etmədən ُشن ّْ  .və başqa funksiyalarda işlədilir (!Sənin canın üçün) ٌـَؼُـ

Ön qoşması kimi onun ifadə etdiyi mənaları İbn Hişam aşağıdakı kimi izah 

edir: 

 ِشادفخ ثؼذ (41   االعزذمبق (1

 ِشادفخ ِٓ (44  االخزصبص (2

 ِشادفخ ِغ (41   اٌٍّه (3

 اٌزجٍيغ (41   اٌزٍّيه (4

 اٌمغُ ٚاٌزؼجت (14  شجٗ اٌزٍّيه (5

 اٌصيشٚسح (41   اٌزؼٍيً (6

 اٌزٛويذ (46   رٌٛيذ اٌفٕٝ (7

 .və ilaxır اٌزجييٓ (47   ِشادفخ في (8

 ِشادفخ ػٕذ (9
Demək lazımdır ki, İbn Hişam ..ٌِـ ön qoşmasının mənalarından danışarkən, 

həddindən artıq xırdalığa yol vermiş, eyni bir məfhumun ən incə nüanslarını belə 

əhatə etmişdir. Məsələn, onun gətirdiyi misallardan da göründüyü kimi, االعزذمبق, 

 ,mənsubiyyətin müxtəlif variantları hesab oluna bilər. belə ki ٍِه və االخزصبص

―İzzət Allahındır‖, ―Cənnət möminlərindir‖, ―Yəhər atındır‖, ―Yerdə və göydə 

nə varsa onundur‖ misallarındakı mənsubiyyət bir başlıq altında da araşdırıla bi-

lər. İbn Hişam göstərdiyi misallarda mübahisəli məsələlərdə ancaq Qurani-

Kərimə, hamı tərəfindən qəbul olunmuş məsələlərdə isə klassik poeziyaya və 

atalar məsəllərinə də müraciət edir. Məsələn, ..ٌِـ – nin özündən sonra arzu 

forması tələb etməməsi, ―ِٕٝجئزه ٌزىش‖ cümləsində ..ٌِـ – dən sonra gəlməli olan 

 .atıldığını iddia edən dilçilərə cavab olaraq 5 Quran ayəsini misal gətirir ‖أْ―

Ümumiyyətlə, İbn Hişam Qurani-Kərimə çox müraciət edir. O, bir çox müasir 

dilçilər kimi özü misal yazmır, bütün ərəb dilçiləri üçün ən yüksək proritet hesab 

olunan Qurani-Kərimə üstünlük verir. O, çox nadir hallarda özü belə misal 

gətirəndə onunla kifayətlənməyib, onu klassik poeziyadan gətirdiyi nümunə ilə 

qüvvətləndirir və buna da çox etibar etməyərək Quran ayəsini verir. Məsələn, ..ٌِـ 

– nin ثؼذ mənasında işlədilməsini təsbit edərək İbn Hişam əvvəlcə hədisə 

müraciət edir və belə bir hədis gətirir: ―ٗصِٛٛا ٌشؤيزٗ ٚافطشٚا ٌشؤيز‖ (Onu görəndə 

oruc tutun və onu görəndə iftar edin). Bundan sonra Mutəmmim ibn Nuveyradan 

bir beyt verir və sonra da ―əl-İsra‖ surəsinin 78-ci ayəsinə müraciət edir: 

ُِ اٌص الح ٌذٌٛن اٌشّظ   أَلِ

(Günəş qüruba meyl edəndə namaz qıl) 

İbn Hişam burada başqa dilçilərin göstərdiyi ―اٌالَ اٌّمذّخ‖ adlı bir ―ləm‖ 

növündən də danışır. Bu ―ləm‖ onun fikrincə, izafət birləşməsini parçalayıb, 

onun arasına daxil olan ―ləm‖dir. Məsələn,  ُإط ٌٍذشةيب ث  (Ey müharibə səfaləti 

(bəlası)) birləşməsindəki ―ləm‖ ُِمذ (sonradan daxil etmə) – dir, çünki izafət  يب

 əlavə) ‖دشٚف االظبفخ― olmalı idi. Başqa dilçilər ―ləm‖ – in bu növünə ثإط اٌذشة

edilən, artırılan bağlayıcılar) deyirlər (3, s.285). 

İbn Hişama görə, ..ٌِـ idarə vasitəsi kimi çıxış etməyəndə yeddi şəraitdə 
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işlədilir. İbn Hişam الَ اإلثزذاء ―ləmul-ibtida‖ (başlanğıc ləmi) deyilən ..ٌِـ – in 

ətrafında gedən mübahisələrə qoşularaq belə başlanğıcın mümkünlüyünü 

vurğulayır: ―ألٔزُ اشذس٘جخ‖ (Onların ürəyinə qorxu salan sizsiniz). Və deyir ki, 

―taukidlə‖ cümlə başlamaz deyənlər səhv edirlər. Ərəb dilində az da olsa belə 

hallar vardır. İbn Hişam bu məsələlərdə Əz-Zəməxşərini müdafiə edir və onun 

haqlı olduğunu göstərir (3, s.202-203). 

İbn Hişam  ْٓ ِِ  – dən danışarkən onun hərf olub-olmamasını qeyd etmir. 

Görünür, onun ön qoşması olması heç bir kəsdə şübhə doğurmur. İbn Hişama 

görə, ِٓ on beş mənanı əhatə edir. İlkin məna çıxışlıq mənasıdır. İbn Hişam 

bunu ―اثزذا اٌفبيخ‖ adlandırır. İbn Hişam yazır ki, kufəlilərə görə, ِٓ – nin digər 

mənaları bu ilkin mənadan törəyir. İkinci məna ―اٌزجؼيط‖ – dır. ―Təbid‖ partitiv-

lik kimi tərcümə edilə bilər: ―وٍُ هللا ِٓ ُِٕٙ‖ (Onlardan Allahla danışanlar da 

olmuşdur). Üçüncü məna ―ət-təlil‖dir. Təlil isə ―nəyinsə səbəbini açıqlamaq‖ 

mənasında gəlir. ِٓ ―min‖ ٓػ ―‗an‖ mənasında,  َثـ (bə) mənasında, في (fi) 

mənasında, سثّب (rubbəmə) mənasında, ٍٝػ (‗alə) mənasında da işlənə bilir. İbn 

Hişam göstərir ki, ―َٕب لذ وٕب فٝ غفٍخ ِٓ ٘زا ْيٍَ َٚ  Vay halınıza! Biz bundan qafil―) ‖يَب 

idik‖ ―əl-Ənbiyə‖ 97-ci ayə), ―ٝيٕظشْٚ ِٓ غشف خف‖ (―Sən onların gizli-gizli 

(gizlidən) baxdıqlarını görəcəksən‖ ―əş-Şuara‖ 45-ci ayə), ― َٛئرا ٔٛدٜ ٌٍصالح ِٓ ي

خٍك ― ,(Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman‖, ―əl-Cuma‖ 9-cu ayə―) ‖اٌجّؼخ

― və (İnsan tələsik yaradılmışdır‖, ―əl-Ənbiyə‖ 37-ci ayə―) ‖اإلٔغبْ ِٓ ػجً ٖ ٔصشٔب

 Onlar həqiqətən pis camaat idilər. Buna görə də Biz onların hamısını―) ‖ِٓ لَٛ

(suya) qərq etdik‖, ―əl-Ənbiyə‖ 97-ci ayə) ayələrində müvafiq olaraq ―an‖, ―bi‖, 

―fi‖, ―ində‖, ―rubbəmə‖, ―‗alə‖ ön qoşmaları mənasında işlənmişdir. 

İbn Hişam ِٓ ―min‖ ön qoşmasının şərt mənasında da işləndiyini qeyd edir. 

Lakin o, bu barədə misal gətirmir. 

 munzu‖ ön qoşmaları İbn Hişamın barələrində qısa― ِٕز muz‖ və― ِز

məlumat verdiyi ön qoşmalarındandır. O qeyd edir ki, bəzi dilçilər bu ön 

qoşmasını isim hesab edib, özündən sonra gələn isimlə izafət təşkil etdiyini iddia 

edir. lakin onlar isim deyil, hərfdirlər. 

İbn Hişam yazır ki, əgər onlardan sonrakı zaman keçmiş zamana aid olursa 

 mənasında başa düşülən (fi) في mənasında, indiki zamana aid edilirsə ِٓ (ِٕز) ِز

ön qoşmasıdır (3, səh.441). Bəzi dilçilər zamanın keçmişə aid olduğu vaxt ismi 

adlıq halda, indiki zamana aid olduq da isə yiyəlik halda olduğunu qeyd 

edirlər. Bəzi dilçilər ِٕز ,ِز –un ixtisar olunmuş variantı olduğunu qeyd edirlər. 

Bəziləri isə hər ikisinin ilkin, əsl olduğunu söyləyirlər. İbn Hişam bu ön qoşma-

larının cümlə ilə izafətə girə bilməsini də qeyd edir (3, səh.442). Bu ön 

qoşmalarını izah edərkən İbn Hişam gətirdiyi misalları ancaq klassik poeziyadan 

götürür və Qurani-Kərimə müraciət eləmir. 

Nəticə olaraq demək istəyirik ki, İbn Hişamın dilçilikdən bəhs edən 

―Muğnil-ləbib‖ əsəri özünün orijinallığı və təsnifatı baxımından seçilən 

əsərlərdəndir. Əsərin köməkçi nitq hissələrindən bəhs edən bölməsini ilkin 

təsnifat olmadan onları əlifba sırası ilə düzməsi də müəllifin xələflərindən fərqli 

müraciət etdiyi metodlardan biridir. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, İbn Hişam 

qoşmaları da əlifba sırası düzmüş, təsnifatını da bu ardıcıllıqla vermişdir. Ərəb 

dilinin mürəkkəb kateqoriyalarından olan köməkçi nitq hissələri bildiyimiz kimi, 

əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq ayrılıqda məna ifadə etmirlər. Qoşmalar İbn 
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Hişamın da qeyd etdiyi kimi, qoşulduqları sözlərlə birlikdə mənalar kəsb edir. 

İbn Hişam qoşmalara və aid olduğu sözlərlə birlikdə işləndiyi mənalara aid 

misallar gətirərkən daha çox Quran ayələrinə müraciət edir və bununla fikrini 

daha da qüvvətləndirirdi. Odur ki, İbn Hişam bəzən ön qoşmasını araşdırarkən 

həddindən artıq xırdalığa getmiş, eyni bir məfhumu ən incə nüanslarına qədər 

əhatə etmişdir. 

―Muğnil-ləbib‖in ən oxunaqlı, gözəl xətlə yazılmış iki nüsxəsi vardır. 

Birinci nüsxə Dəməşqdədir. Kamil əlyazmalarından hesab olunan bu nüsxə orta 

həcmli vərəqdə yazılmış və 187 vərəqdən ibarətdir. Əlyazması Məhəmməd 

Əbdülkərim Xətibzadə tərəfindən köçürülmüşdür. İkinci nüsxə birincidən daha 

qədimdir. O, 195 səhifədən ibarət olub, 765-ci ildə köçürülmüşdür. Xəttat 

Mahmud ibn Məhəmməd ibn Ömərdir (2, s.52). 

Sonda demək istərdik ki, ―Muğnil-ləbib‖ əsəri həqiqətən maraqlı, orijinal, 

müxtəlif dilçilərin müddəalarının saf-çürük edilməsi baxımından sanballı bir 

əsərdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАУР ГАДЖИЕВ 

"ХУРУФУЛЬ-ДЖАРР" (ПРЕДЛОГИ) В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИБН ХИШАМА АЛЬ-

АНСАРИ "МУГНИЛ-ЛАБИБ"  И ФОРМЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Джамаледдин Ибн Хишам аль-Ансари, видный представитель египетской 

грамматической школы, в произведении "Мугнил-лабиб" рассуждая о служебных частях 

речи, особенно о послелогах и предлогах, которые, как известно, не могут употребляться 

самостоятельно и является членом предложения вместе со словом, к которому он 

присоединен. Ибн Хишам называет соединения аморфными частицами. Кстати, Б. М. 

Гранде считает послелоги и предлоги частью частиц. В произведении автор не делил их 

по смыслу, а расположил их в алфавитном порядке. И он попытался разъяснить их 

значениями, которые они выражают. Для подтверждения своего мнения Ибн Хишам 

ссылается на классическую поэзию и Священный Коран и приводит от туда цитаты. Ибн 

Хишам часто обращается к Корану, когда возникают спорные вопросы. В общепринятых 

вопросах он обращается к классической поэзии. Также автор приводит примеры из 

пословиц и поговорок.  В частности, среди вспомогательных частей речи Ибн Хишам 

уделяет большое внимание предлогам. Также необходимо отметить, что произведение 

«Мугнил-лабиб» действительно интересный, оригинальный, монументальный труд в 

разграничении положений разных лингвистов. 

Ключевые слова: языковедение, арабский язык, служебные части речи, предлог, 

рукопись 
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SUMMARY 

ZAUR HAJIYEV 

“HURUFUL-JARR” (GOSHMA-A SECONDARY PART OF SPEECH IN 

AZERBAIJAN GRAMMAR) AND THEIR  FORMS OF EXPRESSION IN SENTENCES 

IN IBN HISHAM AL-ANSARI'S “MUGHNIL-LABIB” 

In Jamaladdin Ibn Hisham al-Ansari's "Mughnil-labib", a prominent representative of the 

Egyptian grammar school, the section of secondary parts of speech, especially goshmas, as 

everyone knows, cannot be developed separately, but becomes a part of the sentence with the 

words it joins. Ibn Hisham calls goshmas as amorphous particles. By the way, B.M.Grande 

considers goshmas to be part of particles. The author did not divide the goshmas in the work in 

terms of meaning, but arranged them in alphabetical order. And he tried to explain the goshmas 

with the meanings they express. Ibn Hisham refers to classical poetry and the Holy Koran and 

quotes them to strengthen his opinion. Ibn Hisham often refers to the Koran when there are 

controversial issues. In matters accepted by all, he turns to classical poetry. The author also gives 

examples from proverbs and parables. In general, Ibn Hisham paid the most attention to the pre-

goshmas among the secondary parts of speech. We would also like to note that the work 

"Mughnil-labib" is really interesting, original, significant in purifying the provisions of different 

linguists. 

Key words: linguistics, Arabic, secondary parts of speech, pre – goshma, manuscript 
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ƏLYAZMALAR FONDUNDA MÜHAFĠZƏ OLUNAN  

“TƏSRĠF” ƏLYAZMASINDA ĠSĠM MÖVZULARININ TƏDQĠQĠ  

   

 Əlyazmalar həm orta əsr Azərbaycanın, həm də Yaxın və Orta ġərqin elm və 

mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından zəngin elmi qaynaqlardır. Bu baxımdan AMEA 

Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu Azərbaycan xalqının ümummilli sərvəti olan əlyazmaların 

toplanması, tədqiqi və sonrakı nəsillərə çatdırılması yolunda əsas bir mərkəzə çevrilməkdədir.  

 Fondda öz dəyəri ilə seçilən qədim əlyazmalardan biri də Kərbəlayi Kazım Ordubadinin 

katibi olduğu “Təsrif” əsəridir. 

 Məqalədə, görkəmli Azərbaycanlı dilçi alim Ġzzəddin Zəncaninin müəllifi olduğu əsərdə 

onun isimlə bağlı müəyyən orjinal mülahizələri araĢdırılmıĢdır.   

Əlyazma tədqiqatçı və ərəbĢünaslar üçün faydalı elmi mənbə olmaqla XII və XIX əsrlərdə 

Azərbaycanın və onun elm beĢiyi olan Naxçıvanın mədəni və elmi mühitinin səviyyəsini 

göstərməkdədir.  
 Açar sözlər: Təsrif, əlyazma, isim, ismi-fail, ismi-məful, ismi- məkan, ismi-zaman, 

Naxçıvan, ərəb dili. 

  

 AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda qədim kitab və əlyazma-

lar arasında ərəb dilinin sərf (morfologiya) və nəhvini (sintaksis) əhatə edən 

əlyazma və çap kitabları da mühafizə olunmaqdadır.  

 Bu əsərlərdən biri də fondda B-183/334 şifrəsi altında qorunan ―Sərfi-Mir‖ 

adlı əlyazmadır. Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadinin katibi 

olduğu bu əlyazma ərəb və fars dillərində qələmə alınmışdır.  

 Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadinin Naxçıvanın dilbər 

guşələrindən biri olan Ordubad şəhərindən olduğu aşkarlanmışdır. Əsərin 

sonunda göstərilən tarixə əsasən Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh 

Ordubadinin XIX əsrin birinci yarısında, təqribən 1810-1860-cı illərdə 

yaşadığını və fəaliyyət göstərdiyini təxmin etmək olar.   

―Yazılı abidələrin paleoqrafik xüsusiyyətlərinin araşdırılması əlyazma 

mətnlərinin düzgün oxunuşu, tekstoloji tədqiqi, onların yaranma tarixi və 

yerlərinin müəyyənləşdirilməsi və s. kimi məsələlərin həllində böyük təcrübi 

əhəmiyyət daşıyır. Yaranma arealı bəlli olmayan yazılı abidələrə gəldikdə isə 

―paleoqrafiya bu məsələni həmin əlyazmaların qrafik əlamətlərinin, dil xüsusiy-

yətlərinin araşdırılması və onların ayrı-ayrı şivə və dialektlərlə qarşılaşdırılması, 

müqayisəsi yolu ilə həll edilir‖ (2, s. 10-12). 

Əvvəlcə tədqiqata cəlb etdiyimiz nüsxənin bəzi paleoqrafik xüsusiyyətləri-

nin üzərində dayanmaq istəyirik.  

 Nəstəliq-süls  xətti ilə işlənmiş bu əlyazmada bir cilddə üç kitab 

toplanmışdır. ―Sərfi-Mir‖, ―Təsrif‖ və ―Avamil‖. Orta əsrlər dövründə səhifələ-

mə metodu paqinasiya üsulundan ibarət olduğuna görə əlyazmaya səhifələr 

vurulmamışdır. Araşdırma zamanı vərəqlərin nömrələnməsi şərti olaraq bizim 

tərəfimizdən icra edilmişdir. Əlyazmanın həcmi 105 vərəqdən -―Sərf‖ bölməsi 
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46, ―Təsrif‖ bölməsi 22, ―Avamil‖ bölməsi isə 37 vərəqdən ibarətdir. ―Sərf‖ 

bölməsi səhifə 2-dən başlayıb 92-də bitir. ―Təsrif‖  bölməsi səhifə 93-dən 

başlayıb 135-də bitir. ―Avamil‖ bölməsi isə 136-dan başlayıb 207-ci səhifədə 

bitir. Vərəqlərin ölçüsü 17x21 sm., mətnin yazılı hissəsi 15x9 sm., hər səhifədəki 

sətirlərin sayı 10-a bərabərdir.    

 Əlyazmanın ikinci kitabı ―Təsrif‖ adlanır. Bu bölmənin əvvəlində (3, s. 

93) qırmızı mürəkkəblə ―Həzə-l-kitabu təsrifun va bihi nəstəin‖ yazılmışdır.  

 Tərcüməsi: ―Bu kitab Təsrifdir və Allahın (c.c) köməyinə sığınırıq‖. 

 Bütün islami mənbələrdə olduğu kimi bu kitabın da əvvəli ―bismillahi-

rahmani-rahim‖ (―rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə‖) sözləri ilə başlamış və 

müqəddimə olmadan ərəb dilinin morfologiya bölməsinə keçilmişdir (3, s. 93). 

Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi əlyazmanın ―Təsrif‖ 

bölməsini bu ifadə ilə başlayır (şəkil 1): 

 َٕ ْ  ٱٌز ْصِشيَف في ٱٌٍغِخ اٌزغييُش، ٚفي ٱٌّصِ ُْ أَ ٍْ "اِْػٍ ؼَب َّ ٌِ ًِ اٌٛادِذ ئٌٝ أِثٍٍخ ِخزٍفٍخ  ًُ ٱألص بػِخ رذٛي

ًُ ئال ثٙب".        -İaləm ənnə-l-təsrifə fi-l-luğati-l-təğyiru, va fi-l―) ِمصٛدحٍ ال رذص

sinəati təhvilu-l-əsli-l-vahidi ilə əmsilətin muxtəlifətin liməanin məqsudin lə 

təhsulu illə bihə‖).  

 ―Bil ki, söz dəyişikliyində və yaranmasında əsli vahid olan məsdəri 

istənilən müxtəlif mənalar, ancaq özü ilə hasil olan dəyişik qəliblərə çevirməyə 

təsrif deyilir‖. 

                         
Şəkil 1.  ―Təsrif‖ əlyazmasının ilk səhifəsi. 

 

 ―Təsrif‖ əsərinin müəllifi isə görkəmli Azərbaycan alimi İzzəddin Zən-

canidir (?-1262). İzzəddin Zəncani əslən Azərbaycanın Zəncan vilayətindəndir 

və  Təbrizdə yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Dilçi alimin həyatı ilə əlaqəli 

mənbələrdə kifayət qədər məlumat yoxdur. Zəncani ərəb dilinin sərf, nəhv, 

leksikologiya, məani, bəyan elmləri sahəsində böyük bir alimdir və bu sahədə də 

mühüm əsərlər yazmışdır. Onun ―ət-Təsrif‖ əsəri həmçinin mənsubiyyətinə görə 

―əl-İzzi fit-Təsrif‖ və ya ―ət-Təsriful-İzzi‖, ―əl-Məbədi fit-təsrif‖ adları ilə də 

tanınmaqdadır. 
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Bu kitaba Seyyid Şərif Cürcani, Sadəddin Məsud İmam Təftəzani, Əli əl-

Qari əl-Hərəvi kimi alimlər şərh yazmışdır. Alimin sərf elmindən bəhs edən bu 

dəyərli əsəri bu gün də öz elmi əhəmiyyətini itirməmişdir. 

Beş fəsildən ibarət olan əsərdə müəllif təsrif elmini misallar üzrə açıq 

şəkildə təhlil etmiş və bəzi dilçilik məsələlərinə dair öz fikirlərini də 

bildirmişdir. 

Əsər klassik ərəb dilinin morfologiya bölməsini əhatə edir. ―Sərfi-Mir‖ 

dən fərqli olaraq ―Təsrif‖də terminlərdən əlavə, əsas mətnlər də ərəb dilində 

verilmişdir:     

Ərəb dilinin morfologiya bölməsi ―sərf‖ ( ُاٌص ْشف) sintaksis bölməsi isə 

―nəhv‖ ( ُٛ   .adlanır (إٌَ ْذ

Sərf (morfologiya) elmi istənilən mənanı əldə etmək üçün kəlmənin aldığı 

şəkillərdən bəhs edən elmdir. Sərf elmi ancaq isimi və feli əsas götürərək, 

bunlardakı forma dəyişiklikləri ilə məşğul olur.  

Nəhv (sintaksis) elmi isə kəlmənin cümlə içindəki vəziyyətini və bu 

vəziyyətinə görə irabını (sintaktik təhlil) təhlil edən elmdir. Bu elmin əsasını 

xəlifə Əli İbn əbu-Talibin əmri ilə məşhur nəhvçi alim Əbul-Əsvəd əd-Duəli 

qoymuşdur. Alim kəlməni isim, feil və hərf olmaq üzrə üç yerə bölmüşdür. Və 

bunu nəhv elmi adlandırmışdır.  

Nəhvcilərin ortaya qoyduğu qaydalar bizə murab (dəyişən) olan kəlmələrin 

sonlarının vəziyyətini və məbni (dəyişməyən) kəlmələrin cümlədəki yerlərini 

(məhəlli irablarını) öyrədir.                                                           

 "ٚ ِؼٕٝ اٌزصشيف ػٕذ عيجٛيٗ ػٍٝ ٘زا: "٘ٛ رغيش اٌىٍّخ ِٓ ٚصْ ئٌٝ ٚصْ آخش"     

Məşhur nəhvçi alim Sibəveyhi təsrif elmini belə mənalandırmışdır: ―o dəyişən 

bir kəlmənin bir qəlibdən başqa bir qəlibə çevirilməsidir‖ (4, s. 4).                                                     

İstənilən mənaları əldə etmək üçün məsdəri dəyişik qəliblərə çevirməyə 

sərf ( ُاٌص ْشف) yox, təsrif ( ُاٌز ْصِشف) deyilmişdir. Belə ki, sərf dəyişdirmək 

deməkdir. Təsrif isə çox dəyişdirmək deməkdir.  

Bu elmdə çox dəyişdirmələr olduğuna görə təfsiri, yəni çox dəyişdirmələri 

ifadə etmək üçün təsrif kəlməsi istifadə olunmuşdur. Buradan aydın olduğu kimi 

bir kəlmənin mənasını dəyişdirmək və ya başqa bir məna ifadə etmək lazım 

olduqda o kəlmə başqa bir qəlibə daxil olmalıdır. Buna görə əsli vahid olan 

məsdərdən, dəyişik mənaları bildirmək üçün çox kəlmələr yaradılmışdır. 

Bəzən müəyyən kəlmələrin məsdərdən deyil, feildən yarandığını görürük. 

Məsələn, feili əmrlər, ismi-faillər, ismi-məfullar və s. buna oxşar bəzi kəlmələr 

feildən yaranmışdır deyilsə də, adı çəkilən bu kəlmələrin qayıtdığı yer yenə də 

məsdərdir. Məsdərdən yaradılan bütün kəlmələr ya vasitəli, ya da ki, vasitəsiz 

olaraq yaranmışdır. Məsələn, indiki zaman feilindən yaradılan əmri hazır, ismi 

fail kimi kəlmələr vasitəli yol ilə yaradılmışdır. Bu vasitə isə indiki zaman 

feilinin özüdür. Keçmiş zaman feili isə məsdərdən vasitəsiz olaraq yaradılmışdır. 

 ―Bir sözün bir şəkildən digər şəklə çevrilməsinə ―təsrif‖ ( فُ اٌز ْصشِ  )  

deyilir.  Bu elmdə feillərin və ismlərin təsrifi fərqli olur. Feillərin təsrifi keçmiş 

zamandan indiki zamana və indiki zamandan əmr feilinə çevrilməklə olur. 

Məsələn,  َُ ِٙ ُُ  –فَ َٙ ُْ  –يَْف َٙ اِْف . İsmlərin təsrifi isə təsniyə və cəmə, ismi təsğirə, ismi 

mənsuba olur. Məsələn,  َثْذٌش–  ِْ ثُُذٛسٌ  –ثَْذَشا ‖ (1, s. 41).  
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Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi əlyazmanın ―Təsrif‖ 

bölməsini bu ifadə ilə bitirir (şəkil 2): 

(―Va-l-cəlsətu təmmətun bettərixi bisto yekome şəhri cəmadiyəl səni sənə 

1227 h.q‖).  

―Bu bölmə hicri qəməri cəmadiyəl-sani ayının 21-i 1227 (1812 miladi)-ci 

ildə tamamlanmışdır‖. 

 

 
Şəkil 2. ―Təsrif‖ əlyazmasının son səhifəsi. 

             

  Ərəb dilinin morfologiya bölməsini əhatə edən ―Təsrif‖ əsəri feil və isim 

mövzularından ibarət olaraq beş fəsildən ibarətdir. Həcm baxımından kiçik 

görünən bu əsərdə alim təsriflə əlaqəli bütün qaydaları yığcam, bir-birinə 

uyğunlaşdıraraq ardıcıl şəkildə qeyd etmiş və nizama salmışdır. Kitabda 

mövzunun başlıqları verildikdən sonra həmin mövzu geniş şəkildə açıqlanmış və 

misallarla izah olunmuşdur. Müəllif ―təsrif‖ elminin tərifini, qayəsini izah 

etməklə bölməni başlamışdır. Sonra feilin növlərini, yəni sülasi mücərrəd və 

məzid (üç köklü sadə və düzəltmə) və rübai mücərrəd və məzid (dörd köklü sadə 

və düzəltmə) və mütəaddi (təsirli) və lazım (təsirsiz) feilləri babları ilə müfəssəl 

şəkildə misallarla şərh edərək açıqlamışdır. 

  Birinci fəsildə feili madi (keçmiş zaman), məlum feili madi (keçmiş 

zamanın məlum növü) və məchul feili madi (keçmiş zamanın məchul növü),  

məlum feili mudari (indiki zamanın məlum növü) və məchul feili mudari (indiki 

zamanın məchul növü), əmri hazır (əmr feili), iftial babında gələn feilin faul feili 

əsasında bəzi feillərdə edilən dəyişikliklər, təkid nunları, ismi-fail və ismi- 

məfulu əhatəli şəkildə babları ilə misallarla izah edilərək açıqlamışdır.  

 İkinci fəsildə mudaaf feil (II və III kök samitləri eyni olan üçsamitli feil) 

və mümtəni və caiz idğamdan (qovuşma, geminasiya) bəhs olunmuşdur.  

 Üçüncü fəsildə mutəll (əsl hərflərindən biri və ya ikisi illət hərfi olan feil) 

feil və onun növləri, mutəllul fə feili, mutəllul ayn feili, mutəllul ləm feili, mutəll 

feili madi və  mutəll feili mudari, mutəll əmr feili, mutəllul ismi fail və ismi 

məful, mutəllul ayn və ləm feili, mutəllul fə və ləm feili, mutəllul fə və ayn olan 

ləfz və mutəllul fə, ayn və ləm olan ləfz müfəssəl şəkildə misallarla izah olunur.   

 Dördüncü fəsildə məhmuz (həmzəli feil) feil və onun madi, mudari və əmr 

feili, həmçinin ismi-fail və ismi-məful babları misallarla geniş şəkildə izah 

olunmuşdur. 
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 Beçinci fəsildə isə ismi-zaman və ismi-məkan, ismi-alət, sulasi mücərrəd 

feilin məsdəri geniş şəkildə açıqlanıb hər birinin ayrı-ayrılıqda izahı misallar 

üzrə verilmişdir.  

   

 
Şəkil 3. ―Təsrif‖ əlyazmasında ismi-fail və ismi-məful bəhsi. 

 

اسُم انفاعِم و اْنَمْفعُوِل  -  Ġsmi-fail və ismi-məful.  İsmi-fail feili icra edən isimə 

deyilir. Sülasi mücərrəd olan feildən alınan ismi-failə (işi icra edənə) və ismi-

məfula (icra edilən şeyə) gəlincə, ismi-fail (şəkil 3) daha çox  ًفَبِػ babı üzrə gəlir. 

Məsələn,  ََٔبِصَشحٌ َٔبِصش َْ ِْ َٔبِصُشٚ اِصشُ َٔبِصٌش َِٔصَشا َٛ ِْ َٔبِصَشاٌد َٔ رَب  deyərsən.  

 İsmi-məful gəlincə isə o feilin icra olunan isminə deyilir. İsmi-məful daha 

çox  ْفؼُٛي َِ  babı üzrə gəlir. Məsələn,  ِْ ُْٕصَٛسرَب َِ ُْٕصَٛسحٌ  َِ  َْ ُْٕصٛسٚ َِ  ِْ ُْٕصَٛسا َِ ُْٕصٌٛس  َِ
َٕبِصشُ  َِ ُْٕصٛ  َِ  deyərsən.        
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Şəkil 4. ―Təsrif‖ əlyazmasında ismi-zaman və ismi-məkan mövzusu. 

 

َماِن َواْنَمَكانِ    Ġsmi-zaman və ismi-məkan  (Zaman və məkan- اِْسَمِى انزَّ

bildirən isimlər) siğasının binasının quruluĢu.  ًُ  vəznində gələn feildən يَْفِؼ

ismi- zaman və ismi-məkan siğasının binası, quruluşu  ًٍ ْفِؼ َِ  vəzni üzrədir.  ًُ  يَْفِؼ

vəzninin aynul feilinin (şəkil 4) kəsrəsi  ًٍ ْفِؼ َِ  vəzninin aynul feilinin kəsrəsi ilə 

bərabərdir. Məsələn,  ٍِِظ ْج َّ ٌْ جِيذِ  və (Oturma yeri, oturma zamanı) اَ َّ ٌْ  Gecələmə) اَ

yeri, gecələmə zamanı) sözü kimi.  ًُ ًُ  və يَْفؼَ  vəznində gələn feildən alınan يَْفؼُ

ismi-zaman və ismi- məkan siğasının binası, quruluşu  ًٍ ْفؼَ َِ  vəzni üzrədir və  ًُ  يَْفؼَ

vəzni aynul feilinin fəthəsi ilə,  ًُ  .vəzni aynul feilinin damması ilə bərabərdir يَْفؼُ

Məsələn, 

مْ   َّ ٌْ ًُ اَ زَ  (Öldürmə yeri, öldürmə zamanı) sözü kimi  

ْشَشةُ  َّ ٌْ  sözü kimi (İçmək yeri, içmək zamanı) اَ

 َُ مَب َّ ٌْ  .sözü kimi (Qalxma məkanı, qalxma zamanı) اَ

 Bu adı çəkiləcək olan sözlər şaz olaraq, yəni ki, qaydaya uyğun olmayaraq 

gəliblər (1, s. 133).  

 َّ ٌْ ْغِجذُ اَ  sözü (səcdə etmə yeri, səcdə etmə zamanı) 

ْشِشقُ  َّ ٌْ  sözü (doğuş yeri, doğma zamanı) اَ

ْغِشةُ  َّ ٌْ  sözü (batma yeri, batma zamanı) اَ

ْطٍَغُ  َّ ٌْ  sözü (doğuş yeri, doğma zamanı) اَ

ْجِضسُ  َّ ٌْ  sözü (ət kəsilən yer, ət kəsilmə zamanı) اَ

ْفِشقُ  َّ ٌْ  (ayırma yeri, ayırma zamanı) اَ

ْشفِكُ  َّ ٌْ  (yumşaq davranma yeri, yumşaq davranma zamanı) اَ

 ُٓ ْغِى َّ ٌْ  (qalma yeri, qalma zamanı) اَ

ْٕجِذُ  َّ ٌْ  (bitki bitmə yeri, bitki bitmə zamanı) اَ

ْغِمػُ  َّ ٌْ  (düşmə yeri, düşmə zamanı) اَ

ِْٕغهُ  َّ ٌْ  (ibadət etmə yeri, ibadət etmə zamanı) اَ

 Aynul feilin fəthəsi ölçünün tələb etdiyi formaya görə siğaların hamısında 

caiz oldu. İsmi-zaman və ismi-məkan siğası yaradılacaq feilin faul feli və lamul 

feili səhih olduğu zamandadır. Mutəllul fə olan feildən alınan ismi-zaman və 

ismi- məkan siğasının aynul feili daima məksurdur (yiyəlik haldadır). Məsələn, 

ِػذُ   ْٛ َّ ٌْ  ,sözü kimi (sözvermə yeri, sözvermə zamanı) اَ

ِظغُ  ْٛ َّ ٌْ  sözü (bir şeyi bir yerdə buraxma yeri, bir şeyi bir yerdə buraxma zamanı) اَ

kimi. 

 Mutəllul ləm olan feildən alınan ismi-zaman və ismi-məkan siğası isə 

aynul feili daima məftuhdur (təsirlik haldadır) (şəkil 4). Məsələn, 

ْشَػٝ َّ ٌْ  ,sözü kimi (heyvan otlama yeri, heyvan otlama zamanı) اَ

ٜ َٚ
أْ َّ ٌْ  .sözü kimi (sığınma yeri, sığınma zamanı) اَ

 İsmi-zaman və ismi-məkan siğalarının bəzilərinə təul-tənis ( ِرَبُء اٌز أِْٔيث) daxil 

olur (şəkil 4). Məsələn,  

ظ َٕخُ  َّ ٌْ  sözü kimi (bir şeyin saxlanıldığı yer) اَ

ْمجََشحُ  َّ ٌْ  sözü kimi (bir şeyin basdırıldığı yer) اَ

ْشَشلَخُ  َّ ٌْ  .sözü kimi (günəşin doğduğu yer) اَ

ْشُشلَخُ   َّ ٌْ ْمجََشحُ  və اَ َّ ٌْ  .sözü şaz oldu, yəni ki qaydaya uyğun olmayaraq gəldi اَ

Aynul feilinin fəthəsi ilə gəlmələri lazımkən, aynul feilinin damması ilə 

gəlmişlər.  
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 Üç hərf üzərinə zaid olan feildən alınan ismi-zaman və ismi-məkan siğası 

ismi-məfulun ləfzi kimidir. Məsələn,  ًُ ذَْخ ُّ ٌْ َُ  və اَ مَب ُّ ٌْ  sözü kimi. Əgər bir yerdə bir اَ

şey çox olarsa, sülasi mücərrəd bir ismindən alındığı halda  ٌْفؼٍََخ َِ  vəznində gələn 

söz deyilir. Və  ٌْغجَؼَخ َِ ٌ  ,(Yırtıcı heyvanı çox olan yer) اَْسٌض  أَْعذَح َِ  (Aslanı çox olan 

yer),  َِ ٌزْأَثَخ  (Canavarı çox olan yer),  ٌْجَطَذخ َِ  (Qarpızı çox olan yer),  ٌْمثَأَح َِ  (Xiyarı çox 

olan yer) deyilir. 

 
Şəkil 5. ―Təsrif‖ əlyazmasında ismi-alət mövzusu. 

 

-Ġsmi-alət (Alət bildirən isimlər) siğasına gəlincə (şəkil 5), o ismi- إسُم اآلنَةِ          

faili  və məfulu əsas götürərək etdiyi şeyə bir əsər çatdırmaq üçün özü ilə 

uğraşdığı şeyin adına deyilir. O ismi-alət siğası  ًٌ ْفؼَ َِ  vəzni üzrə gəlir,  ٌْذٍَت ِِ  sözü 

kimi.  ٌْفؼَبي ِِ  vəzni üzrə gəlir,  ٌْفزَبح ِِ  sözü kimi. Və  ٌْفؼٍََخ ِِ  vəzni üzrə gəlir,  ٌْىَغَذخ ِِ   və 

ْصفَبحٌ  ِِ  sözü kimi. Ərəblər ismi-alət yaradılışı üzərinə  ٌْشلَبح ِِ  (Nərdivan) dedilər. Hər 

kim ki  ٌْشلَبح ِِ  sözünün mimini fəthəliyərsə  ٌْشلَبح َِ  sözündən ismi məkan iradə etmiş 

olur.  

 Bu adı çəkilən sözlər şaz oldu, yəni qaydaya uyğun olmayaraq gəldi: 

 ٌٓ ُ٘ ذْ ُِ  (İçinə yağ qoyulan alət, yağ qabı) sözü 

ْغؼُػٌ  ُِ  (Buruna çəkilən suut otunun adına adlandırılan alət, qutu) sözü 

ذُق   ُِ  (Döymə aləti) sözü 

 ًٌ ُْٕخ ُِ  (Ələk) sözü 

ْىُذٍَخٌ  ُِ  (Sürmə qabı) sözü 

ْذُشَظخٌ  ُِ  (Bitki qızdırılan qab) sözü. 

 Bu adı çəkilən sözlər aynul feili və ləmul feili mədmum (adlıq hal) olduğu 

haldadır.    ٌذَل خ ِِ  َٚ ذَق   ِِ  sözləri qiyasın, ölçünün tələb etdiyi forma üzrə gəlmişdir.  

فَزْخِ رَمُ      
ٌْ ِّٝ َػٍَٝ فَْؼٍَخ ثِب ْصذَِس اٌثُّالَثِ َِ  ْٓ ِِ حُ  ش  َّ ٌْ ْٕجِيٌٗ. اَ ب َصادَ َػٍَٝ "رَ  ّ ِِ  َٚ خً  َِ ْٛ ُذ لَ ّْ َٚ لُ ُٛي َظَشْثُذ َظْشثَخً 

ْصفُ  َٛ ٌْ ب فَب َّ ُٙ ْٕ ِِ ِٗ رَبُء اٌز أِْٔيِث  ب فِي َِ ِْٔطالَلَِخ ااِل   ااِْل َٚ بِء َوباِْلْػَطبئَِخ  َٙ ٌْ زُُٗ اٌث الثَِخ ثِِضيَبدَحِ ا ّْ ٌَِه َسِد ْٛ اِدذَحِ َومَ َٛ ٌْ  ٌَُٗ ثِب

َٚ دَ  اِدذَحً  َٚ خً  َّ اِدذَحً    َسْد َٚ ْدَشْجزُُٗ دَْدَشَجخً                                                   .(3, s. 135)  ٌُِْفْؼٍَخ ا َٚ
ٍَْغِخ"  ٌَْج َٚ ا ِخ  َّ ْؼ ُٓ اٌّطِ ُ٘ٛ َدَغ ًِ  رمُٛي  ٌِْفْؼ َٓ ا ِِ عِ  ْٛ  ٍٕ ٌِ   ثِبَوغش 

 ―Bu deyiləcək qaydalar bir tənbihdir (uyarma, bildirmə). Sülasi mücərrəd 

feilin məsdərindən alınan məsdər fəthə ilə  ًفَْؼٍَخ vəzni üzrə olur. Məsələn,  َظَشْثُذ

خً   və (Bir vurmaqla vurdum) َظْشثَخً  َِ ْٛ ُذ لَ ّْ لُ  (Bir qalxışla qalxdım) deyərsən. 
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 Üç hərfdən artıq olan feilin məsdərindən alındığı halda məsdərin sonuna 

hə şəklində oxunan təul tənisin hərfinin əlavə edilməsi ilə olur. Məsələn, ْػَطبئَخُ   ااَْلِ

və  ِِْٔطالَلَخ   .sözü kimi ااَِل

 Ancaq sülasi mücərrəd və üç hərfdən artıq olan feilin məsdərində təul-tənis 

varsa o məsdərdən ismi-alət yaratmaq üçün o məsdəri  ٌ اِدذَح َٚ  sözü ilə 

vəsfləndirilir. Məsələn, sənin dediyin kimi  ًاِدذَح َٚ خً  َّ زُُٗ َسْد ّْ دَْدَشْجزُُٗ دَْدَشَجخً   və َسِد

اِدذَحً  َٚ sözü kimi.  

 Fəul feili kəsrəli olan  ٌفِْؼٍَخ vəznində gələn söz feilin tərzini ifadə etməsi 

üçündür. Məsələn,  ُٓ َٛ َدَغ ٍَْغخِ ُ٘ ٌَْج َٚ ا ِخ  َّ ْؼ اٌّطِ  (O adam yeməyi yemə tərzi və oturma 

tərzi gözəl olandır) (1, s.135)‖.                    Əlyazmanın təhlili və 

tədqiqindən aydın olur ki, əsər istər yazıldığı dövr, istər köçrüldüyü dövr və 

istərsə də, müasir dövr ərəb dilçiliyi üçün mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir. 

Əlyazmanın geniş tədqiqi azərbaycanlı alimlərin ərəb dilçiliyinə verdikləri 

töhfəni, həmçinin Naxçıvanın elm beşiyi olduğunu bir daha təsdiqləməklə 

bərabər, dilçilik baxımından bir çox elmi faktların aşkara çıxarılmasına da imkan 

verməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

КУБРА ВАЛИЕВА 

          ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ИСМ»  В РУКОПИСИ  «ТАСРИФ»,СОХРАНИВЩЕЙСЯ 

В ФОНДЕ РУКОПИСЕЙ 

Рукописи являются богатым научным источником в плане изучения науки и 

культуры, как средневекового Азербайджана, так и Ближнего и Среднего Востока. С этой 

точки зрения Фонд рукописиНахчыванского отделения НАНА становится ключевым 

центром по сбору, исследованию и передаче рукописей, являющихся национальным 

достоянием азербайджанского народа. 

Одной из старинных рукописей, отличившейся своей ценностью в фонде, является 

сочинение «Тасриф», секретарем которого являлся КербелаиКазымОрдубади. 

В статье, автором которой является видный азербайджанский ученый-лингвист 

ИззеддинЗанджани, рассматриваютсянекоторые его оригинальные соображения 

относительно существительного. 

Являясь полезным научным источником для исследователей и арабистов, рукопись 

показывает уровень культурной и научной среды Азербайджана и его колыбели науки 

Нахчывана в XII и XIX веках. 

Ключевые слова: Тасриф, рукопись, исми-фаил, исми-мафул, исми-макан, исми-

заман, Нахчыван, арабский язык. 

 

SUMMARY 

KUBRA VALIYEVA 

PROTECTED IN THE FUND OF MANUSCRIPTS 

RESEARCH OF ISIM TOPICS IN “CONJUGATION” MANUSCRIPT 

Manuscripts are rich scientific sources in terms of studying the science and culture of 

both medieval Azerbaijan and the Near and Middle East. In this regard, the Fund of Manuscripts 
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of the Nakhchivan Branch of ANAS is becoming a major center on the way to collecting, 

researching and passing on to future generations the manuscripts, which are the national wealth 

of the Azerbaijani people. 

One of the ancient manuscripts in the Funddistinguished by its value is Karbalai Kazim 

Ordubadi's  ―Conjugation‖ work. 

In the article, in a work of authored by prominent Azerbaijani linguist Izzeddin Zanjani 

certain original considerations concerning his isim have been investigated. 

Being a useful scientific source for researchers and Arab scholars, the manuscript shows 

the level of cultural and scientific environment of Azerbaijan and its cradle of science, 

Nakhchivan in the XII and XIX centuries. 

Key words: Conjugation, manuscript, noun, ismi-fail, ismi-maful, ismi-mekan, ismi-

zaman, Nakhchivan, Arabic language. 

 

 
 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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“KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD” MOTĠVLƏRĠ POEMADA 
 

Məqalədə Arif Abdullazdənin poeziyasında önəmli yer tutan türk düĢüncəsinin mükəmməl 

abidəsi “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının motivləri əsasında yazılmıĢ “Ulu Qorqud” 

poemasından bəhs olunur. Poemanın araĢdırılması müəllifin yaradıcılığı ilə bağlı apardığım 

geniĢplanlı tədqiqat iĢinin bir hissəsi kimi həyata keçirilmiĢdir. AraĢdırma belə bir qənaəti 

söyləməyimə əsas verir ki, A.Abdullazadənin poeziyasında folklordan bəhrələnmə bütün hallarda 

təqlidçilik çərçivəsindən çox-çox uzağa gedir, hər bir nümunə orijinal və bitkin əsər kimi 

oxucuya təqdim olunur. Eyni fikri müəllifin “Ulu Qorqud” poemasına da Ģamil etmək olar. 

Məqalədə poemanın nəĢri tarixi, ədəbiyyatĢünaslığımızda poemaya münasibət, əsərin janr və 

üslub xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı məfhumlara müəllif tərəfindən verilən fəlsəfi yozumlar və s. 

məsələlərə diqqət yetirmiĢdir. Sadalanan məsələlərin hər birini poemadan gətirilmə parçalarla 

əsaslandırmıĢ, yeri gəldikcə dastana da müraciət edilmiĢdir. Ədibin yaradıcılığına dair bir çox 

məsələlər kimi “Ulu Qorqud” poeması da yetərincə araĢdırılmamıĢdır və məqalə bu sahədə 

boĢluğu doldurmağa və Arif Abdullazadə poeziyasının daha geniĢ Ģəkildə elmi və ədəbi 

ictimaiyətə çatdırılmasına hesablanmıĢdır.  

Açar sözlər: Arif Abdullazadə, “Kitabi-Dədə Qorqud”, bəhrələnmə, poema, dastan, 

vətənpərvərlik 
 

60-80-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatında folklordan bəhrələnmə aktual 

tendensiyalardan birini təşkil edirdi. Həmin zaman kəsiyində artıq yaradıcı 

insanlar protkultçuluğun tələbi ilə siyasi konyukturadan irəli gələn özlərindən 

əvvəlki mərhələnin ədəbiyyatına tənqidi yanaşır, hazır şablonlardan qaçırdılar. 

Təbii ki, qadağalar və məhrumiyyətlər onsuz da ədəbiyyatı milli köklərindən 

tamamilə uzaqlaşdıra bilməzdi. Onsuz da XX əsrin əvvəllərindən başlamış 

Avropa ədəbiyyatına meyil, klassik şərq divan ədəbiyyatı ənənələrindən imtina, 

yeni janr və vəzn axtarışları bir çox hallarda eksperimentçilikdən o yana 

getmirdi. Və çox vaxt bu uğursuz eksperimentlər poetik nümunələrin fikir – 

məna yükünü azaldırdı. Ancaq gec-tez bir çox müəlliflər doğma vəznə və doğma 

janrlara üz tuturdular. Həmin doğmalıqsa hər şeydən öncə folklora bağlılıqda 

üzə çıxırdı. Şair, nasir, ədəbiyyatşünas alim Arif Abdullazədə (1940-2002)  də 

dövrün tələbi ilə məhz bu istiqamətdə əsərlər yaradırdı. Onun yaradıcılığında 

folklordan bəhrələnmə janr, mövzu, süjet, eləcə də deyim və formullar şəklində 

özünü göstərirdi. Araşdırmamız belə bir qənaəti söyləməyimizə əsas verir ki, 

A.Abdullazadənin poeziyasında folklordan bəhrələnmə bütün hallarda təqlidçilik 

çərçivəsindən çox-çox uzağa gedir, hər bir nümunə orijinal və bitkin əsər kimi 

oxucuya təqdim olunur. 

A.Abdullazadə poeziyasında folklora müraciət yaradıcılığının ilk 

dövrlərində daha çox folklordan götürülmə deyim və fikirlər səviyyəsində özünü 

göstərirsə, yaradıcılığının yetkin dövründə bu, artıq süjet, mövzu, motiv, hətta 

janr etibarilə özünü kifayət qədər biruzə verir. Uzun müddət sərbəst şeirin ifadə 

imkanlarını araşdıran müəllif həmin ölçüdən öz şeirləridə də istifadə edir, lakin 

prof. Baloğlan Əhmədovun da vurğuladığı kimi, alim və şair A.Abdullazadə 
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yaradıcılığının son dövrlərində hecanın daha dərin köklərə və zəngin imkanlara 

malik olması qənaətinə gəlir. Şair yaradıcılığının yetkin dövrünə aid şeirlərdə 

hecadan istifadə etməklə bərabər, folklor janrlarına və mövzularına da daha tez-

tez müraciət edir. Belə nümunələr içərisində ən önəmli yerlərdən birini ―Ulu 

Qorqud‖ poeması tutur.  

 ―Ulu Qorqud‖ poeması ilk dəfə Arif Abdullazadənin 1983-cü ildə 

―Yazıçı‖ nəşriyyatında çapdan çıxan ―Səninlə sənsiz‖ adlı kitabında oxucuların 

ixtiyarına verilmişdir (2). Həmin kitabda poemanın yazılma tarixi olaraq 1980-ci 

il göstərilmişdir. Poemanın yazılma tarixinin 80-ci ildən əvvələ aid olduğunu 

göstərən daha bir fakt 6 oktyabr 1980-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət 

Radiosunda ―Ulu Qorqud‖ poemasının Ə.Yusifqızı və H.Əbluc tərəfindən 

səsləndirilmiş lent yazıısının translyasiya olunmasıdır. (8) 1991-ci ildə 

―Azərnəşr‖ tərəfindən şairin ―Seçilmiş əsərləri‖ çap olunduqda buraya ―Ulu 

Qorqud‖ poeması da daxil edilmişdir (1). Eyni ildə poemanın S.Məmmədzadə 

tərəfindən edilmiş tərcüməsi ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ jurnalında rus dilində 

yenidən dərc olunur (9). 1999-cu ildə bütün respublikada ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

dastanının 1300 illik yubiley tədbirləri həyata keçirilərkən Arif Abdullazadə 

həmin poemanı ―Ulu Qorqud‖ kitabında yenidən çap etdirir (kitaba poema ilə 

yanaşı bir neçə şeir də daxil edilmişdir) (3). 2004-cü ildə ―Öndər‖ nəşriyyatı 

tərəfindən çap olunan, M.Rzaquluzadə, Səhənd, Anar, N.Xəzri, K.Abdulla, 

R.Təhməzoğlu, Dilsuzun ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ motivləri əsasında yazdıqları 

müxtəlif janrları əsərlərinin daxil olduğu ―Qorqud ədəbiyyatı (Bədii əsərlər)‖ 

adlı kitaba (toplu) A.Abdullazadənin ―Ulu Qorqud‖ poeması da yer almışdır. 

Həmin nəşri əvvəlki nəşrlərdən fərqləndirən cəhət bundan ibarətdir ki, kitab 

tərtib olunarkən poemanın bir hissəsi (―Ön söz‖, 5 və 6-cı hissələr) ixtisara 

salınmışdır (4). Bundan əlavə, poema parçalar şəklində vaxtaşırı mətbuat 

səhifələrində də işıqlandırılmışdır.  

Tədqiqat zamanı poemaya ədəbi-tənqidi fikirdə münasibət məsələsini 

araşdırarkən məlum oldu ki, yetərincə ideya və məzmun, eləcə də forma 

gözəlliyinə malik olan bu əsərin geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunduğu müstəqil 

bir məqalə və ya hər hansı tədqiqat yox səviyyəsindədir. Lakin ―Kitabi Dədə 

Qorqud‖ dastanının XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına təsirlərinin araşdırıldığı bir 

neçə mənbədə poema ilə bağlı müəyyən fikirlərə rast gəldik ki, həmin fikirlərlə 

heç də razılaşmaq yox, əksinə apponentlik etmək fikrindəyik.  

Poema bağlı fikirlər içərisindən diqqətimizi çəkən münasibətlərdən biri 

―Qorqud ədəbiyyatı (Bədii əsərlər)‖ adlı topluya akad. Tofiq Hacıyev tərəfindən 

yazılmış ―Həmişəyaşar Dədə Qorqud ədəbiyyatı‖ adlı ön sözdə yer alan 

aşağıdakı fikirlər oldu: ―Arif Abdullazadənin ―Ulu Qorqud‖ poeması bilavasitə 

―Dədə Qorqud kitabının‖ yubiley günlərində yazıldı. Şair aşkarca Qarabağ 

yolunda torpaq birliyi uğrunda mübarizəyə Qorqud ovqatı aşılayır. Bu sözlər 

tarix deyil, bu günün həqiqətidir‖ (5, s.7). Gətirdiyimiz parçada poemanın 

yazılması ilə bağlı fikirlə heç cür razılaşa bilmərik, çünki daha əvvəl də qeyd 

etdiyimiz kimi, əsər 1980-ci ildə qələmə alınmışdır. Yubiley günlərində isə 

təkrar nəşr olunmuşdur. Akad. Tofiq Hacıyevə aid olan misal gətirdiyimiz 

parçanı eynilə prof. Yeganə xanım İsmayılova ―Dədə Qorqud kitabı‖ və müasir 

Azərbaycan ədəbi düçüncəsi‖ adlı monoqrafiyada sitat olaraq işlətmişdir (6, 
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s.200). Monoqrafiyada ―Ulu Qorqud‖ poemasının təhlilinə yer ayıran müəllif, 

hörmətli akademikin fikrini təkzib etmir, onunla razılaşır. Maraqlısı budur ki, 

Y.İsmayılova həmin poemanın bir neçə dəfə nəşr olunduğunu qeyd etməklə 

yanaşı sözügedən ―yubiley tədbirləri‖ndən daha əvvəlki – 1991-ci ildə 

A.Abdullazadənin ―Seçilmiş əsərləri‖ və  ―Literaturnıy Azerbaydjan‖ jurnalında  

rus dilində olan nəşrlərin də adını çəkir. Bəlkə də, bunu adi diqqətsizlik hesab 

etmək mümkündür. Lakin hər iki alimin ―Ulu Qorqud‖ poemasının Qarabağ 

hadisələri ilə bağlaması heç də razılaşa bilmərik.  

Belə ki, 90-cı illərdə milli müstəqillik və vətənpərvərlik ideyaları, Qarabağ 

hadisələrinə, müharibə və ərazi bütövlüyü mövzularına müraciət olunması adi 

hal idi, günün mövzusundan yazmaq üçün müəllifdən xüsusi cəsarət tələb 

olunmurdu. Lakin poemanın 1980-ci ildə yazıldığını nəzərə alsaq, oradakı vətən 

haryı, tarixi keçmişə münasibət, azadlıq və vətənpərvərlik tərənnümü tamamilə 

başqa bir aspektdən dəyərləndirilməlidir. Bizim subyektiv anlamımıza görə, 

A.Abdullazadənin ―Ulu Qorqud‖ poemasını Qarabağ mövzusu ilə bağlamaq 

yolverilməzdir və poemada yer alan vətənpərvərlik çağırışları, orada haqqında 

söz açılan müəyyən tarixi hadisələr barədə 1980-ci ildə söz açılması müəllifdən 

xüsusi cəsarət tələb edirdi. Məs, istiqlal aşiqi Məhəmməd Hadini (1879-1920) 

ümumtürk düşüncəsinin ifadəsi olan ―Dədə Qorqud kitabı‖nın adı ilə bağlı bir 

poemada xatırlamaq, onun ən təəssübkeş misralarına müraciət etmək hələ 

Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olduğu vaxtda ―günümüzün yorulmaz 

həvəsləri‖ ilə bağlamaq istiqlal arzusunun ifadəsi idi.  

 ―Ulu Qorqud‖ poeması ―Ön söz‖, altı hissə və ―Son söz‖ parçalarından 

ibarətdir ki, hər birinin əvvəlində epiqraf verilmişdir. ―Ön söz‖ün əvvəlində 

verilmiş xitab-epiqrafı çıxmaq şərtilə bütün epiqraflar ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

dastanının giriş hissəsində və müxtəlif boylarında yer alan müraciətlər (xitablar) 

-  parçalardır. Epiqraflarda Tanrıya, qadın anaya, sevgiliyə, igidə və b. xitab 

olunan parçalar seçilsə də, poemada onlara xitab olunmur, həmin məfhumların 

yozumu Dədə Qorquda müraciətdə açılır, poema ümumən Ulu Qorquda xitabən 

yazılmışdır. Dastanın mətninə dərindən bələd olan ədib hər hissənin əvvəlində 

dastandan götürülmüş kiçik parçaları verdikdən sonra məsələyə ənənəvi baxışın 

heç də eynisi olmayan fəlsəfi yanaşmalarını təqdim edir. Şair dərin qatlarda 

yatan, hadisə və məfhumların mahiyyətini açmaqda əhəmiyyətli olan müxtəlif 

məqamlara diqqət çəkir, bir sıra məfhumlara şərh verərkən ənənəvi, qəbul 

olunmuş fikirlərin ardınca qaçmır, birxətli yozum vermir, əksinə daha dərin 

qatlara  enir, fəlsəfi yozum verir. 

Poemanın yazıldığı dövrdə dastanın motivlərindən bəhrələnməklə müxtəlif 

janrlı əsərlər yaradılmasına maraq artmışdı. Həmin əsərlərin müəllifləri əksər 

hallarda müxtəlif boyların süjetləri əsasında əsər yaratmağa üstünlük verir, 

dastan qəhrəmanlarına yeni bədii əsərlərdə təkrar həyat qazandırırdılar. ―Ulu 

Qorqud‖ poemasında Arif Abdullazadə eyni yoldan getmir. Poema istər quruluş, 

istərsə də məzmun xüsusiyyətləri baxımından həmin qəbildən olan əsərlərdən 

tamamilə fərqlənir. Poemada Xan Qazan, Alp Aruz, Bamsı Beyrək, Banu Çiçək 

və Dastandan gələn başqa obrazların adları çəkilsə də, onların heç biri poemanın 

qəhrəmanı deyil, hadisələr onların ətrafında cərəyan etmir. Ümumiyyətlə, poema 
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dastandan götürülmüş hansısa süjetin əsasında qurulmamışdır. ―Ulu Qorqud‖ 

poeması fəlsəfi-psixoloji ruhu ilə seçilir.  

Poemanın ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı ilə bağlılığı mövzu baxımından 

özünü göstərdiyi halda, forma və süjetin quruluşunda yaxınlıq müşahidə 

olunmur. Hissələrin əvvəlində gətirilmiş epiqraflar da dastanda yer aldığı 

ardıcıllıqla üst-üstə düşmür. Məs, Dastanın müqəddiməsindən götürülmüş: ―Sarp 

yürirkən Qazlıq ata namərd yigit binə biməz, binincə, binməsə, yeg! Çalub-kəsər 

üz qılıncı müxənnətlər çalınca, çatmasa, yeg!‖ (7, s.20) parçası poemanın altıncı 

hissəsinə epiqraf  seçilmişdir. ―Son söz‖də isə dastanın ―Qazan xanın evinin 

yağmalandığı boy‖ (7, s.51), ―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin tutsaq olduğu boy‖ 

(7, s.94). ―Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu‖ (7, s.118), ―Qazan bəyin tutsaq 

olub, oğlu Uruz qurtardığı boy‖ (7, s.163) və ―İç Oğuzla Dış Oğuzun bir-birinə 

asi düşüb Beyrəyin öldürüldüyü boy‖ (7, s.169) boylarında təkrar olunan  

Qanı dediym bəy ərənlər, 

Dünya mənim deyənlər? 

Əcəl aldı, yer gizlədi, 

Fani dünya kimə qaldı? - parçası verilmişdir.  

Y.İsmayılova poemanı xrakterizə edərkən onu ―poetik  mahiyyəti etibarilə 

şairin ―dünənin‖ bünövrəsi üzərində durub ―bugünə‖ yazdığı ―məktub‖ adlardırır 

(6, s.200). Əgər bu yanaşma ilə razılaşmış olsaq, onda bu ―məktub – müraciət‖ 

kimə ünvanlanmışdır, məramı (əslində müəllifin ideysı) nədir? Poemanın ―Ön 

söz‖ündə epiqraf olaraq müəllif yazır: 

Ulu Qorqud, gedər oldun, bunu bil, 

Karvan keçdi, sən gecikdin, bunu bil (2, s.95). 

İlk misralardan oxucuda hansısa bir ümidsizlik, itirilmiş nəsil və dünya 

haqqında təsəvvür yaranır, lakin mətnin mahiyyətinə vardıqca misra-misra hər 

şey açılır. Ulu Qorqudun xalqın ümumiləşmiş rəmzi olduğu aydın olur. Şair ona 

xitab edərkən Dastanda təsvir olunan ―bilgə‖ Dədəyə yox, əslində millətə xitab 

edir. Bütün ruhu baxımından poemanı millət harayı, çağırış adlandırmaq olar. 

Lakin bu çağırışın içərisində millətçilik yox, humanizm və insani dəyərlər önə 

çəkilir. Şair əsil türk ruhunun xəyanətdən, pisliklərdən, şərdən  uzaq 

mahiyyətindən söz açır və sonda məhz pisliklərdən və şərdən arınmış olanların 

zamanların sınağından keçərək əbədiyyət qazanmasını dilə gətirir:  

Ulu Qorqud,  

ömrün boyu insan ilə, inam ilə, ər ilə,  

məhəbbətlə, namus ilə, su ilə  

dünya ucaldı, söylədin. 

Amma, nədən, son anında  

fani dünya kimə qaldı, söylədin? 

Kimə qaldı? 

Sənə qaldı, Ulu Qorqud.  

Qaldı, qaldı fani  dünya ölmədi,  

nə Beyrəkdə, nə Qazanda, 

            nə Çobanda, nə səndə. 

Bədən ölər, ömür ölməz  

bu dünyada insan kimi yaşayanda, öləndə, 
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Zaman-zamandünya sənin, sən dünyanın –  

əl-ələ yol getdiniz,  

zaman-zaman üfüqlərdə göründünüz, itdiniz,  

bu günümə yetdiniz (2, s.133). 

 

Beləliklə də, ―Son söz‖də ümidsizlik dumanı tamamilə çəkilir, poema son 

dərəcə nikbin əhvalda tamamlanır.  

Əsərlə tanış olduqdan sonra məlum olur ki, burada bir dəfə də olsun ―Dədə 

Qorqud‖ kəlməsi işlədilməmişdir. Poema boyunca ―Ulu Qorqud‖, bir neçə dəfə 

isə ―dədə‖ xitabından istifadə edilir. Təbii ki, bu təsadüfən seçilməmiş, müəllifin 

ideyasına uyğun olaraq məhz ―Ulu Qorqud‖a xitab olunmuşdur ki, şair ona 

birbaşa dastanla bağlı olan xarakter cəhətlələ bərabər, yeni-yeni mənəvi 

kefyiyyətlər də əlavə etmişdir. Ümumiləşmiş, rəmzi Ulu obrazı keçmiş şanlı 

günlərin, qəhrəmanlıq səlnamələrinin şairin zəmanəsində əks-sədasıdır. Şair 

qəbul edir ki, Dədənin zamanından çox ―karvanlar keçib‖, mərdlik, doğruluq və 

ədalət də çox dəyişib, lakin onun müdrikliyinin, onun sözünün qüdrətinin 

zamanların çətin sınaqlarından çıxaraq bugünkü nəsildə hələ də yaşadığına inamı 

tamamilə itməmişdir. Müəllif inanır ki, Ulu Qorqud onun səsinə səs versə, 

xalqın gələcəyinə və xoş günlərinə ümid yaranacaq. Məhz bu səbəbdən şair ona 

―Dədə Qorqud‖ yox ―Ulu Qorqud‖ deyə xitab edir.   

 ―Ulu Qorqud‖ poemasının üçüncü hissəsində şair Ulu Qorquda xitabən 

Tanrıdan söz açır. Ədib Tanrının varlığını inkar etmir, lakin eyni zamanda onu 

sabitləşmiş dini təsəvvürlərdən və ehkamlardan kənarda axtarır, Tanrını 

müqəddəs məfhumlarla eyniləşdirdiyi kimi, ―çılğın arzu‖, ―yırtıcı həvəs‖ kimi 

fərdin yaşantıları və xarakterindən irəli gələn daxili təlabatlarda da görür. 

Ümumiyyətlə, insan xarakterlərindəki fərqlilik ətrafda baş verən hər şeyə 

münasibətdə üzə çıxdığı kimi Tanrıya münasibət və inamda da əks olunur. Və 

biz poemadakı müraciətin yuxarıda göstərdiyimiz girişindən sonra artıq 

müəllifin dünyasındakı Tanrıya müraciətini, ya ittihamını görürük. O həm vəsf 

edir, həm təsvir edir, həm də sanki sorğulayır. Dünyada, kainatın düzənindəki 

ziddiyyətlərdə haradasa Tanrının ədalətsizliyi, yaratdığına qarşı biganəliyi və 

məsuliyyətsizliyi şairdə inamsızlıq yaradır: 

Bu necə allahlıqdır? 

Insanı dünyaya gətirdin, həyat verdin,  

çörəyini, duzunu qazan dedin,  (3, s. 27) 

Görüründüyü kimi, şair çox nigarandır, barışa və sadəcə şükranlığını ifadə 

edə bilmir. Bu ardıcıllıqla biz poemada dünyanın əbədi nizamında rast gəlinən, 

lakin hamını narahat edən bir sıra məqamların, həyat hadisələrinin təsvirini də 

görürük. Eyni zamanda şair özünün imansız və allahsız kimi bilinməsini də 

istəmir. 

Şair hər şeyin birmənalı, sadə izahı ilə razılaşmır, məfhumların izahlı 

lüğətlərdə verilən müstəqim mənası ilə deyil, daha dərin qatlarda yatan və 

müxtəlif həyat hadisələri zamanı üzə çıxan çalarları ilə qəbul edilməsini məqbul 

hesab edir. Bu müxtəlif mənalandırma poemanın ikinci fəslində ―qadın ana‖ya 

münasibətdə də qarşımıza çıxır, ―məhəbbətin düşməninə güllə atan‖, ―sinəsi 

xəyanətə sipər olan ər həsrətli‖, ―dünyaya Nizami doğan‖, ―hamıdan erkən 
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yuxudan duran‖, ―gecələr oyaq‖ və s. neçə təyinlə yadda qalır. Məlumdur ki, 

Dastanın müqəddiməsində xaraktercə müxtəlif qadınlardan söz açılır, bəd 

xasiyyətli, xoşagəlməz olanlara qarğış edilsə də (7, s.22), əldə olan mətn 

boyunca yalnız dözümlü, mərd, müdrik, sadiq qadınlar təsvir olunur.  

Poemada ən çox diqqət çəkən məfhumlardan biri mərdlik, ərənlikdir və 

əvvəldə adını çəkdiyim dəyərli alimlərimiz poemanın ideya yükünü izah edərkən 

daha çox həmin məsələ üzərində dayanmış, xüsusilə də onu Qarabağ hadisələri 

ilə birbaşa bağlılığını qeyd etmişlər. Heç şübhəsiz, keçmişə bağlılıq, kökə 

qayıdış, babaların mübarizə dolu örnək həyatı və ərənlik tarixindən öyrənmə 

poemada əsas xətlərdən birini təşkil edir. Ancaq fikrimizcə, əsərin ideyasının 

sadəcə bundan çıxış edilməklə yozumu onun ideya yükünün küll halında dərkini 

müəyyən qədər məhdudlaşdırır. Ümumiyyətlə, Arif Abdullazadə poeziyası ilə 

yaxından tanışlığımız əsasında belə bir qənaətimi ifadə edə bilərik ki, ―Ulu 

Qorqud‖ poeması da şairin digər əsərləri kimi özünün də məqalələrindən birində 

ifadə etdiyi kimi ―çoxsaylı suallara cavab vermə cəhdi‖dir. Bu suallar Dastanın 

mətni ilə birbaşa bağlı olduğu kimi, ümumiyyətlə, həyatla da bağlıdır. 

A.Abdullazadə Dastandan mexaniki bəhrələnmə yolu ilə getmir, mətnə yaradıcı 

yanaşaraq öz ideyasını ortaya qoymağa nail olur. Yəni bu əsərində də şair öz 

poeziyası üçün xarakterik olan üsluba sadiq qalaraq dərin qatlara enir, yalnız 

konkret əsərdən – Dastandan yaranan ovqatı ifadə etməyə çalışmır, onu tarixə, 

bu günə və gələcəyə nəzərən müxtəlif rakurslardan izah etməyə çalışır.  

Tədqiqatın nəticəsi olaraq fikirlərimizi ümumiləşdirməklə demək istərdik 

ki, Dastan türk ulusunun dini, inancı, tarixi, məişəti, əxlaqı və digər dəyərləri 

haqqında bir toplu kimi yüksək əhəmiyyətə malikdir və A.Abdullazadənin də 

―Ulu Qorqud‖ poemasında həmin dəyərlərə yenidən qayıtması, XX əsr insanının 

– türkün gözü ilə yozum verməsi kökə qayıdış və kökə bağlılıq baxımından 

poemanın yazıya alındığı dövr üçün önəmli ədəbi faktdır. Müəllif əsər boyunca 

Dastanın ideya yükünün böyüklüyünü dilə gətirməkdən çəkinmir və bununla da 

türkçülüyü tərənnüm edir. Poema ənənəvi şəkildə dastan süjetləri əsasında 

yaradılan əsərlərdən tamamailə fərqli struktura malikdir. 60-cı illər ədəbiyyatının 

intellektual-fəlsəfi qoluna aid olan şair diqqəti alt mənalara və yozumlara 

yönəltmiş, Ulu Qorquda xitabən mərdlik və namərdlik, sədaqət və xəyanət, Ulu 

Tanrı, qadın ana, ər-qadın, zaman, insan, dünya və s. barədə düşüncələrini ifadə 

etmişdir. Əsərdə adı çəkilən məfhumlara münasibətdə dilə gətirilən fikirlərdə 

təbiətin, yaşamın, həyatın mahiyyətində dayanan ziddiyyətlərin hər şeydə üzə 

çıxdığı dönə-dönə vurğulanır. Şair oxucusuna bu ziddiyyətlərin dərki, onlara 

qarşı duruş gətirmək, gələcəyə daha mükəmməl bir ulusu daşımaq üçün Qorqud 

ululuğuna xitab etməyin vacibliyini çatdırır.  
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РЕЗЮМЕ 

ПАКИЗЕ АЛИЕВА 

МОТИВЫ "КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД" В ПОЭМЕ 

В статье говорится о поэме ―Улу Горгуд‖ («Вещий Коркут»), написанной по 

мотивам эпоса ―Китаби Деде Горгуд‖, занимающего видное место в поэзии Арифа 

Абдуллазаде. Исследование поэмы осуществлялось как часть широкомасштабной 

исследовательской работы, связанной с творчеством автора. Исследование дает нам 

основания сделать такой вывод, что в поэзии А.Абдуллазаде использование фольклора во 

всех случаях выходит далеко за рамки подражания, каждый образец представляется 

читателю как оригинальное и законченное произведение. Ту же самую мысль можно 

отнести и к поэме ―Улу Горгуд‖. В статье уделено внимание вопросам истории издания 

поэмы, отношения к поэме в литературоведении, жанровым и стилевым особенностям 

произведения, философским позициям, заданным автором отдельным произведениям и 

т.д. Каждый из перечисленных вопросов он обосновывал приведенными фрагментами из 

поэмы, к которой, кстати, обращался и эпос. Как и многие вопросы, связанные с 

творчеством писателя, поэма ―Улу Горгуд‖ недостаточно изучена, и статья рассчитана на 

то, чтобы заполнить пробел в этой области и донести поэзию Арифа Абдуллазаде до 

широкой научной и литературной общественности.  

Ключевые слова: Ариф Абдуллазаде, "Китаби-Деде Горгуд", творческое 

обогащение, поэма, эпос, патриотизм 

 

SUMMARY 

PAKIZE ALIYEVA 

MOTIVES OF KITABI-DADA GORGUD IN THE POEM 

The poem "Ulu Gorgud" based on the epos "Kitabi Dede Gorgud", which has an 

important place in the poetry of the poet, prose Arif Abdullazdeh. The study of the poem was 

carried out as part of our extensive research on the author's work. The research leads me to the 

conclusion that the use of folklore in the poetry of A.Abdullazadeh in all cases goes far beyond 

the scope of imitation, each example is presented to the reader as an original and completed 

work. The same idea can be applied to the author's poem "Ulu Gorgud". The article focuses on 

the history of the publication of the poem, the attitude to the poem in our literary criticism, the 

genre and stylistic features of the work, the author's philosophical interpretations of various 

concepts and other issues. Each of the listed matters was substantiated with excerpts from the 

poem, and, if necessary, the epos was addressed. Like many issues related to the author's work, 

the poem "Ulu Gorgud" has not been sufficiently studied, and the article is designed to fill the 

gap in this area and to convey Arif Abdullazadeh's poetry to the wider scientific and literary 

community.  

Keywords: Arif Abdullazadeh, "Kitabi-Dede Gorgud", benefit, poem, epos, patriotism 
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ĠNGĠLĠS SENTĠMENTALĠST POEZĠYASININ MÜHÜM NÜMAYƏNDƏLƏRĠ 

                              

XVIII əsrin birinci yarısında  ingilis ədəbiyyatda hiss olunan nikbinlik illəri  keçdikcə 

yerini müəyyən depressiyaya verdi. Əsrin ortalarına doğru yeni bir cərəyan - sentimentalizm 

meydana çıxdı. Fəlsəfi baxımdan sentimentalizm tez-tez rasionalizmlə ziddiyyət təĢkil edirdi. 

XVIII əsr rasionalizmi həqiqəti əldə etmək üçün əsas kimi analitik təfəkkürün inkiĢafı ilə 

uyğunlaĢsa da, sentimentalizm insanın daxili hiss etmə qabiliyyətinə və bunun həqiqətə necə 

apardığına bağlıdır. Sentimentalist üçün bu qabiliyyət  ən mühüm  idi.  Ġngilis ədəbiyyatında 

sentimentalizm cərəyanının əsas nümayəndələri Edvard Yunq, Ceyms Tomson, Tomas Qrey, 

Ceyms Bitti, Uilyam Kuper, Corc Krebb və Oliver Qoldsmit  idi. 

Açar sözlər: ədəbi tarix, ədəbi cərəyanlar, sentimentalizm, klassisizm, poeziya 

 

Sentimentalizm  mədəniyyətdə ruh halı və ona uyğun gələn ədəbi 

cərəyandır. Diqqət bu istiqamətdəki əsərləri oxuyarkən  yaranan duyğusallığa  

fokuslanır.  Bu dövr Avropada XVIII əsrin ortalarından sonuna qədər olan 

zamanı əhatə edir. 

XVIII əsrin ortalarına qədər Avropada inkişaf edən və bir əsrə qədər 

uğurla istifadə olunan klassisizmin ciddi çərçivəsi yazıçılara  personajların 

xarakterlərinin yaxşı və ya pis tərəflərini göstərməklə kifayətlənib fərdin 

xüsusiyyətlərinin  daha geniş birləşməsinin məcmusunu tam şəkildə göstərməyə 

imkan vermirdi. Həmçinin zaman və məkan məhdudiyyətləri oxucuya  

personajın müxtəlif şəraitdə davranışlarının  tam şəkildə  anlaşılmasına  imkan 

vermirdi. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi ağıla pərəstişi hisslərə olan pərəstişlə əvəz 

etməyə ehtiyac duyulurdu. Bu zaman yazıçılar eksperimentlərə başladılar ki, bu 

da ədəbiyyatda  sentimentalizm kimi bir cərəyanın yaranmasına səbəb oldu. 

Qərbi Avropa ölkələrində sentimentalizm XVIII əsrin ikinci yarısında 

formalaşmışdır. O, feodal cəmiyyətinin böhranı və kapitalist münasibətlərinin 

intensiv inkişafı dövründə yaranmışdır. Onun vətəni burjua tərəqqisinin kölgə 

tərəflərinin ilk dəfə meydana çıxdığı, sənaye inqilabı ilə əlaqədar geniş kəndli və 

sənətkar kütlələrinin  müflisləşdiyi İngiltərə idi. 

XVIII əsrin ortalarında Avropa qitəsində sentimentalizmin yaranması üçün 

tarixi şərt aristokratiya və ruhanilərlə müqayisədə böyük iqtisadi potensiala 

malik, ictimai-siyasi hüquqları əhəmiyyətli dərəcədə pozulan üçüncü silkin artan 

sosial rolu və siyasi fəaliyyəti idi.  Mahiyyət etibarı ilə üçüncü silkin siyasi, 

ideoloji və mədəni fəaliyyəti cəmiyyətin sosial strukturunun demokratikləşməsi-

nə meyli ifadə edirdi. Təsadüfi deyil ki, Böyük Fransa İnqilabının şüarı 

―Azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq‖ məhz üçüncü  silkin  fəal olduğu mühitdə 

doğulmuşdu.  Bu ictimai-siyasi tarazlığın pozulması  idarəetmə forması kimi 

cəmiyyətin real strukturuna artıq uyğun gəlməyən mütləq monarxiyanın 

böhranının sübutu idi. 
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Sentimentalizm ədəbiyyatında formalaşmış şəxsiyyət anlayışı klassik 

anlayışa tamamilə ziddir. Klassisizm, düşüncəli  və ictimai  insan idealını qəbul 

edirdisə, sentimentalizm üçün şəxsi varlığın dolğunluğu ideyası duyğusal və özəl 

insan anlayışında həyata keçirilirdi. İnsanın, onu təbiət həyatına üzvi şəkildə 

daxil edən və ictimai əlaqələrin səviyyəsini müəyyən edən yüksək emosional 

mədəniyyəti, qəlbən olan həyat tərzi  onun  ən yüksək mənəvi qabiliyyəti kimi 

qəbul edilməyə başladı. Sosial təmaslar sferasında hökm sürən və rasional 

ortalamaya ən az məruz qalan, ətrafdakı həyata emosional reaksiyaların incəliyi 

və hərəkətliliyi ən çox insanın şəxsi həyatı sferasında özünü büruzə verir.  

Sentimentalizm isə fərdi olanı ümumiləşdirilmiş və tipik olandan daha yüksək 

qiymətləndirməyə başladı. İnsanın şəxsi həyatının xüsusi təsəvvürlə  aydınlaşdı-

rıla  biləcək  sahəsi  ruhun intim həyatı, sevgi və ailə həyatıdır. İnsan şəxsiy-

yətinin ləyaqətinin etik meyarlarının dəyişməsi isə təbii olaraq klassik dəyərlər 

iyerarxiyasının miqyasını dəyişdi. Ehtirasların   əsaslandırılmış və əsassız olaraq 

fərqləndirilməsi dayandırıldı, insanın həqiqi və sədaqətli məhəbbət qabiliyyəti, 

humanist təcrübəsi və rəğbəti klassisizmin faciəli qəhrəmanının zəifliyindən və 

günahkarlığından çevrilərək  şəxsiyyətin mənəvi ləyaqətinin ən yüksək meyarı 

oldu.  (1, s. 273-333) 

 Yuxarıda qeyd etdiyimiz mülahizələrin  anlaşılmasını  daha da asanlaşdır-

maq üçün sentimentalizmi klassizmdən fərqləndirən xüsusiyyətləri müxtəsər 

şəkildə və tezislər formasında qeyd etməyimiz  məqsədəuyğundur. 

 Klassisizmin əsas  xüsusiyyətləri: 

1.Qədim ədəbiyyat və incəsənətin obraz və formalarına ideal estetik etalon kimi 

müraciət, bu əsasda ―təbiəti təqlid‖ prinsipinin təbliği, Aristotelin, Horatsinin 

simasında  qədim estetikadan  götürülmüş sarsılmaz qaydalara ciddi riayət etmə-

yi nəzərdə tutur. 

2. Rasionalizm prinsiplərinə əsaslanan  estetika sənət əsərinə süni yaradılış – 

şüurlu şəkildə yaradılmış, ağlabatan şəkildə təşkil edilmiş, məntiqi şəkildə qurul-

muş kimi baxılmasını təsdiqləyir. 

3. Klassisizmdəki obrazlar fərdi xüsusiyyətlərdən məhrumdur, çünki onlar ilk 

növbədə hər hansı sosial və ya mənəvi qüvvələrin təcəssümü kimi çıxış edən 

sabit, ümumi, zamansız xüsusiyyətləri əks etdirmək  məqsədi daşıyır. 

4. Sosial və tərbiyəvi funksiyası kimi harmonik şəxsiyyətin  yetişdirilməsi 

klassik  ədəbiyyatın  əsas xüsusiyyətlərindən biridir. 

5. Klassisizmdə janrlar iyerarxik cəhətdən ―yüksək‖  və ―aşağı‖  olmaqla iki 

janra  bölünür. ―Yüksək‖ janra  faciə, epos, qəsidə daxildir ki, onların sferasına 

dövlət həyatı, tarixi hadisələr, mifologiya və onların qəhrəmanları olan  

monarxlar, sərkərdələr, mifoloji personajlar və dini asketlər aiddir. ―Aşağı‖ janra 

isə komediya, satira  aiddir ki, bunlarda da orta təbəqədən olan insanların şəxsi 

gündəlik həyatı  təsvir olunur. Hər bir janrın  qarışdırılması mümkün olmayan  

ciddi sərhədləri və aydın formal xüsusiyyətləri var: ülvi və aşağı, faciəvi  və 

komik, qəhrəmanlıq və dünyəvi və s.  Bunların arasında  ən  aparıcı janr faciədir.   

 Sentimentalizm xronoloji cəhətdən romantizmdən əvvəl olub, bir sıra 

xüsusiyyətlərini ona ötürür və aşağıdaki əsas əlamətlərlə xarakterizə olunur: 

1. Sentimentalizm normativ şəxsiyyət idealına sadiq qaldı. 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 

2.  Sentimentalizm maarifləndirici pafosu ilə seçilən klassisizmdən fərqli 

olaraq ―insan təbiəti‖nin dominantlığı kimi ağılı deyil, hissi elan edirdi. 

3.  O, ideal şəxsiyyətin formalaşması şərtini ―dünyanın ağıllı  şəkildə yenidən 

qurulması‖ deyil, ―təbii hisslərin‖ azad edilməsi və təkmilləşdirilməsi hesab 

edirdi. 

4. Sentimentalizm ədəbiyyatının qəhrəmanı daha çox fərdiləşir: mənşəyinə 

və ya əqidəsinə görə o, demokratdır, adi insanın zəngin mənəvi dünyası 

sentimentalizmin  əsas nəaliyyətlərindən  biri hesab oluna bilər. 

5. Romantizmdən fərqli olaraq, "irrasionalıq" sentimentalizmə yaddır: o, 

əhval-ruhiyyənin uyğunsuzluğunu, mənəvi cəhdlərin  impulsivliyini rasionalistik 

şərh üçün əlçatan kimi qəbul etdi. 

Bu cərəyanın dünya ədəbiyyatındakı ən uğurlu nümayəndələri - Edvard 

Yunq, Ceyms Tomson, Tomas Qrey, Jan Jak Russo, Lorens Stern, Oliver 

Qoldsmit,  Samuel Riçardson, Yohann Volfqanq Höte və Nikolay Karamzindir. 

Hərfi tərcümədə duyğusallıq anlamına gələn ―Sentimentalizmˮ əhatəliliyi 

nöqteyi -nəzərindən yanaşdıqda hərfi tərcüməsi ilə məhdudlaşmır. Tərəqqiyə 

inanan sentimentalistlər getdikcə artan sosial bəlalarla mübarizə vasitəsi kimi  

insan hisslərini - ilk növbədə humanizm və mərhəmət hissini ortaya qoymağa 

çalışırlar. Demokratiya, insana, onun yaşam tərzinə  və mürəkkəb mənəvi 

dünyasına humanist maraq - sentimentalizmin ən cəlbedici və mühüm xüsusiy-

yətlərindəndir. İngiltərədə sentimentalizmin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. 

Onun yaranmasının sosial ilkin şərtləri, ilk növbədə, kütlələrin yoxsullaşması və 

cəmiyyətin burjua tərəqqisindən məyusluq idi. Sentientalizmi fərqləndirən 

xüsusiyyətlər həm də maarifçilərin köhnə aristokratik mədəniyyətlə mübarizəsi-

nin mötədil xarakteri ilə bağlıdır. Sentientalizm ədəbiyyatı olduqca demokratik-

dir. Sentimentalistlərin  əsərlərində kiçik insana maraq, onun müsibətlərinə 

rəğbət təşviq olunur. 

İngilis sentimentalizminin inkişafının ilk dövrlərində lirik əsərlərə daha 

çox üstünlük verilirdi. Onlar fərdin duyğularını və hisslərini ifadə etmək üçün ən 

uyğun  təsvir vasitəsi idilər. Təsvir olunan parlaq həssas görüntülərdə onlar 

emosional impluslar, əhval-ruhiyyə dəyişikliyi yaradırdılar.  

Sentimentalist əsərin tipik personajı təbiətə yaxın olan, ona hörmət və 

ehtiramla yanaşan insandır. Şairlər Allah qarşısında öz əməlləri üzərində 

düşünəndə, ətrafdakı təbiətin gözəlliyini tərənnüm edəndə, özü ilə baş-başa 

qalan insanın tənhalığına heyran olurlar. Çox vaxt sentimental poeziyanın lirik 

qəhrəmanı  kimi şair təbiətli  gəncə  üstünlük verilir. 

Çox vaxt sentimentalist şairlər elegiya janrına üstünlük verirlər. Artıq 

təntənəli qəsidələr, didaktik şeirlər onları  əvvəlki kimi cəlb etmir. 

Həm də sentimentalizm poeziyasının ən mühüm mövzularından biri 

həyatın faniliyi, sevinclərinin qısa olması və həyatda insanın narahatlığına səbəb 

ola biləcək hadisələrin  davamlı olmasıdır. Qəhrəman daima  həyatın zəifliyi 

haqqında düşünür. Həyatdan köçənlərin xatirələri və onlar haqqındakı kədərli 

düşüncələr daim məntiqi vəhdət şəklində anılır.  Həyatda müvəqqəti olan hər 

şeyin ölümündən, zəifliyindən bəhs edən əsərlər ―qəbiristanlıq poeziyası‖ 

məvhumu altında cəmləşdirilir. 
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Lakin sentimentalizmin sonrakı mərhələlərində ingilis yazıçıları artıq yaxşı 

başa düşürlər ki, təkcə duyğusallıq insanı dəyişə bilməz. Və bu düşüncələr 

fonunda  onların əsərlərində insan ehtiraslarının mübarizəsi, ziddiyyətli hisslərin 

təsviri, mürəkkəb daxili aləminin olmasına baxmayaraq yüksək mənəvi keyfiy-

yətlərinin heç də həmişə alçaq motivlərə üstün gələ bilmədiyi qəhrəmanların 

portretləri meydana çıxır. Məhz buna görə də yetkin  sentimentalizm ədəbiyyatı 

təkcə həssaslıq və mülayim yumorla deyil, bəzən skeptik təbəssümlə də 

səciyyələnir.  

Şeirdə sentimentalizmin ilk təzahürlərindən biri ingilis ədəbiyyatında bir 

növ keçid hadisəsi olan Ceyms Tomsonun yaradıcılığı oldu. Əslən şotland olan 

Ceyms Tomson Edinburq Universitetini bitirdikdən sonra Londonda yaşayırdı. 

O, ədəbiyyat tarixinə ilk növbədə dörd hissəli ―The Seasons‖ poemasının 

müəllifi kimi daxil olub.  Bu əsəri ilə Ceyms Tomson klassik ənənələrlə yanaşı, 

sentimentalizm meyllərinin də son dərəcə güclü olduğu tamamilə orijinal bir 

əsər yaradır. Ceyms Tomsonun ―The Seasons‖ əsəri XVIII əsr Britaniyasının ən 

məşhur poetik əsərlərindən biri idi.  1726-cı ildə  ―Winter‖ , 1727-ci ildə 

―Summer‖,  1728-ci ildə  ―Spring‖  1730-cu ildə ―Autumn ‖ şeirlərini nəşr 

etdirərkən şair  təbiətdəki ardıcıllığı gözləməsə də  1730-cu ildə  4 şeiri də ―The 

Seasons‖ başlığı altında məcmuə şəklində çap etdirir və əsər oxucular arasında 

böyük populyarlıq qazanır. Bunu Ceyms Tomsonun ən hörmətli bioqraflarından 

biri olan Duqlas Qrantın dediyi kimi, ―The Seasons‖ bir vaxtlar hər evdə 

tapılırdı.‖ ifadəsi  təsdiq edir. (2, s. 58-92.) 

 İlahi iradənin ətraf aləmdə təzahürü bəşəriyyətin iradəsini dərk etmək 

istəyinə uyğun gəlir. Ceyms Tomsona görə Tanrı təbiətdə təcəssüm edir və bu, 

şairi panteistlərə yaxınlaşdırır. Şeirin ideyasının səliqəliliyi, müşahidədən 

düşüncəyə davamlı keçidlər insan şüurunun necə işlədiyini göstərir. Şair təsdiq 

edir ki, dərin düşüncələr yalnız gördüklərini hiss edənlərdə doğulur, hiss isə 

yalnız təbiətlə sıx ünsiyyətdə yaranır. Bu da şeirin leytmotivini təşkil edir. Təbiət 

öz mükəmməlliyi ilə hissləri və duyğuları inkişaf etdirir. Ceyms Tomsonun 

düşüncəsinə görə insan təbiətin ayrılmaz hissəsi və onun təcəssümüdür. Yaşadığı 

hisslər isə ətrafdakı tarlalar, meşələr və dağlar dünyası ilə ünsiyyət nəticəsində 

təlqin olunur. Bununla belə, Ceyms Tomson poeziyasında təbiət şəkilləri 

ümumiləşdirilmiş halda təsvir olunur. Onlarda konkret müşahidələr və ya hər 

hansı konkret yerlərin təsviri yoxdur. Lirik qəhrəmanın təbiət tərəfindən 

oyanmış hissləri qeyri-müəyyəndir və fərdi çalarlardan məhrumdur. 

Ceyms Tomsonun  bu əsəri janr etibarı ilə təsviri poemadır. Poemanın əsas 

məzmunu ilin müxtəlif vaxtlarında təbiətin təsvirlərini  verməklə yanaşı ayrı-ayrı 

hadisələr haqqında hekayə və ya mənəviyyatlı nəsihətlərlə  oxuculara müraciət 

etmiş olur. Heyvanların həyatı və insanların məşğuliyyəti, ağır kəndli zəhməti və 

sakinlərin əyləncəsi, çovğunda sərgərdan gəzən yorğun səyyahın çətin yolu, qışa 

qida  tədarük edən insanların məmnunluğu  birbaşa təbiətlə bağlıdır. 

Hər mövsüm təkrarsızlığı və özünəməxsusluğu  ilə  rəssamın çəkdiyi 

mənzərəni xatırladır. Belə ki, şair baharda  təbiətin tədricən oyanmasını, yerin 

yenidən  həyat mənbəyi  olması üçün  baş verən dəyişiklikləri təsvir edir, onun 

gəlişinə heyvanların, quşların, insanların necə reaksiya verdiyini ətraflı göstərir. 
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Bahar şairin  bütün canlılara qarşı hiss etdiyi bir növ sevgi alleqoriyasına 

çevrilir. 

Yay bir qədər  fərqli təsvir olunur. Günəş çıxandan gün batana qədər bir 

yay günü poemada öz əksini tapır. Şair kəndlilərin gündəlik işini, onların 

təvazökar ailə sevinclərini təsvir edir. 

 Poemanın payıza həsr olunmuş bölümündə  təbiət yuxuya və istirahətə 

hazırlaşırmış kimi təsvir olunur.  Şeirlər silsiləsi  qışa həsr olunan  bölümlə 

tamamlanır. Ceyms Tomsonun tetralogiyasında başqa bir məna da gizlənir. ―The 

Seasons‖ poeması insanın doğulduğu andan ölümünə qədərki həyatının 

alleqoriyasıdır. 

Poemanın  fərqli cəhəti onun vətənpərvərliyidir. Obrazların ümumiləşdiril-

məsinə baxmayaraq, burada dəqiq ingilis təbiətinin şəkilləri var, İngiltərə və 

onun xalqı tərənnüm olunur. Ceyms Tomsonun  sərbəst vəzndə yazılmış  şeiri 

bir çox təqlidlərin səbəbkarı  olmuşdu. 

Bu dövrün digər ingilis şairi Edvard Yunq yaradıcılığında hiss və 

duyğuların təsvirinə üstünlük verməklə  daha da irəli gedir. Onun tərcümeyi-halı 

qeyd olunmalı xüsusi hadisələrlə zəngin deyil. Oksford Universitetini bitirdikdən 

sonra Edvard Yunq 1727-ci ildə keşiş oldu. 

Edvard Yunqun 1759 -cu ildə  Samuel Riçardsona  ünvanlanan  ―Conjec-

tures on Original Composition‖ adlı estetik traktatı sentimentalizmin bir cərəyan 

kimi özünü təsdiq etməsində mühüm rol oynamışdı. Bu əsər hissləri və 

təxəyyülü tərənnüm edir və onların ağıldan üstünlüyünü təsdiq edir.  Edvard 

Yunq yaradıcılıq prosesində şairlərdən təbiəti təqlid etməyi və onun qanunlarına 

əməl etməyi, hiss və düşüncələrin yüksək mənəviyyatla harmonik birləşməsini 

tələb edir. 

Edvard Yunq öz poetik yaradıcılığına 1720-ci illərin sonlarında dini və 

didaktik məzmunlu şeirlərlə başlamışdır. Şairin əsərlərindən ən məşhuru yer 

üzündə insan ömrünün qısalığından, əbədi gələcək haqqında mülahizələrindən 

bəhs etdiyi 1742-ci ildə nəşr olunan  ―The Complaint, or Night Thoughts on 

Life, Death and Immortality‖  poemasıdır. Məhz bu poema  ingilis sentimenta-

lizm ədəbiyyatında ―qəbiristanlıq poeziyası‖nın başlanğıcını qoydu. (3, s. 280) 

Şeir təzadlı təsvirlər  üzərində qurulub. Şair dəhşət saçıcı və ölümün 

labüdlüyünü xatırladan gecə qəbiristanlığının tutqun təsviri fonunda həyatın 

məqsədini və yer üzündə insanın məramını əks etdirən lirik qəhrəman obrazını  

yaradır. Edvard Yunq belə nəticəyə gəlir ki, əzab çəkmək və bu dünyadakı 

mövcudiyyətindən  razı olmamaq insanın əbədi qismətidir. Ancaq bu qeyd 

edilənləri insan yalnız bu dünyada fəzilətli olduğu halda axirətdə onu 

xoşbəxtliyin gözlədiyinə  sübut kimi bəyan etmək olar. Şeirin vəzifəsi təsvir 

olunanların təəssüratları ilə emosional  cəhətdən  duyğulanmış və zənginləşdiril-

miş oxucuda müəyyən əhval-ruhiyyə yaratmaqdır. Bu poema, Ceyms  

Tomsonun ―The Seasons‖ silsiləsi kimi, didaktika ilə həddindən artıq zəngindir. 

Şairin  öz ideyalarını şövq ilə müdafiə etməsi, sanki oxucularla mübahisə edir 

kimi onlara müraciəti, çoxsaylı təkrarlar, orijinal müqayisələr və parlaq 

obrazların  dəstəklədiyi  ―sərbəst vəzn‖in gərginliyi - bütün bunlar bizə Edvard 

Yunqun poemasının həm ölkə daxilində, həm də qitədə böyük uğur qazandığını 

və çoxlu təqlidlərə səbəb olmasını izah edir. 
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İngilis sentimental poeziyasının inkişafında böyük rol Tomas Qreyə 

məxsusdur. Tomas Qrey varlı tacirin ailəsində anadan olub. Ancaq atası oğlunun 

təhsili ilə maraqlanmadığına görə onun təhsil haqqını anası ödəmək 

məcburiyyətində qalıb. Onun təhsili yüksək səviyyədə olub, əvvəlcə Etondakı 

imtiyazlı kollecdə, sonra isə Kembricdə oxuyub. 1739-cu ildə universiteti 

bitirdikdən sonra o, ilk qotik roman olan  ―The Castle of Otranto‖nun gələcək 

müəllifi olan dostu Horas Volpoul ilə birlikdə Avropada çoxlu səyahətlər etdi. 

Bütün bunlar onun yaradıcılığında  dərin iz buraxır. Ömrünün çox hissəsini 

keçirdiyi Kembric səfərindən qayıtdıqdan sonra Tomas Qrey klassik üslubda 

qəsidələr yazmağa başlayır. Lakin o, tezliklə klassik yazı tərzini tərk edir. Tomas 

Qreyin  1742-ci ildə  yazdığı ―Ode on the Spring‖ və ―On the Death of Richard 

West‖ şeirləri  və 1747-ci ildə anonim şəklində  nəşr olunan  ―Ode to a Distant 

Prospect of Eton College‖ şeiri  yeni üslubun yaranmasından xəbər verir. Bu 

şeirlərin lirik qəhrəmanı təbiətin gözəlliyini və geri dönməz şəkildə keçmiş 

uşaqlıq xatirələrinin kədərini, dost itkisinin ağrısını canlı  hiss edirmiş  kimi 

təsvir olunur. Tomas Qreyin yaradıcılığında onun ―The Progress of Poesy: A 

Pindaric Ode‖ adlı qəsidəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada köhnə janr olan 

qəsidə hisslərin və təxəyyülün köməyi ilə yeni təəssüratları təcəssüm etdirməyə 

xidmət edir. 

Tomas Qreyin poetik yaradıcılığında mərkəzi yeri 1751 –ci ildə qələmə 

aldığı  ―Elegy Written in a Country Churchyard‖ adlı elegiyası tutur. Əsərin lirik 

qəhrəmanının fəaliyyət mühiti ―qəbiristanlıq poeziyası‖ üçün xarakterikdir. 

Axşam alatoranlığında  kənd qəbiristanlığını dolaşır, qəbirlərin üzərindəki 

yazıları oxuyur və burada əbədi yuxuya gedənlər haqqında düşüncələrə dalır. 

Lakin  Eduard Yunqdan fərqli olaraq, insanın qaçılmaz ölümünü düşünmək onu 

fərqli nəticələrə gətirir. Əsərin  qəhrəmanı ölmüş insanları dönə-dönə yada 

salaraq fikirləşir ki, kəndin gözdən- könüldən iraq mühitində şairlik dühası da, 

alim istedadı da, siyasətçi bacarığı da diqqətdən kənarda qala bilərdi. Çətin həyat 

şəraiti onların inkişafına imkan vermirdi.  

 Bununla belə, Tomas Qrey zadəganların təmtəraqlı olsa da, mənasız olan   

həyatındansa kənd tənhalığında dinc həyata üstünlük verir. O, təbiətlə 

çulğaşmanın  sakit sevincləri içərisində, qayğısız və həyəcandan uzaq ömür 

sürməyə  imkan verən kənd idilliyasını  seçir:    

                                  For who, to dumb Forgetfulness a prey, 

 This pleasing anxious being e'er resign'd, 

    Left the warm precincts of the cheerful day, 

                        Nor cast one longing ling'ring look behind? (4, s.75-76) 

  Təbiətin bir mənzərəsi digəri ilə əvəz olunur. Onların hamısı qəhrəman 

tərəfindən fərqli qəbul edilir. Və hər biri öz izini buraxır. Təbiətin gözəlliyi onun 

hisslərinə proyeksiya olunur, insanlara rəğbət, ətraf mühitin böyüklüyü haqqında 

uca düşüncələr və təbiətlə birləşmək istəyi yaradır. Beləliklə  ―Elegy Written in a 

Country Churchyard‖ elegiyasında insanla kainat arasında sanki harmoniya 

yaranır. Bu, insanın xəyali xoşbəxtlik və zahiri cəlbedici mükafatların nəticəsiz 

axtarışlarını tərk etməsi nəticəsində yaranır. 
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Elegiyanın yazıldığı  misraların qafiyələri, bir təsvirdən digərinə rəvan 

keçidləri, tipik sentimental müqayisə və metaforaların bolluğu oxucunu özü və 

vaxtı haqqında düşünməyə vadar edən sakit bir çalar yaradır. 

Əsərdə  şairin obrazı mühüm yer tutur. Bu,  öz fikirləri ilə baş-başa qalaraq  

təbiətin seyrinə dalmış  melanxolik düşüncəli bir insanın obrazıdır. O, bu görüb- 

duyduqlarından  ilhamlanaraq insanlara öz poeziyasını çatdıra bilərdi. Amma 

şairi faciəli tale gözləyir.  O tənhadır və öz həyat yolunu anlaşılmaz  tərzdə 

keçir. 

Öz yaradıcılığı ilə sentimentalizm cərəyanının təşəkkül tapmasında 

mühüm rolü olan şairlərdən biri də  dövrünün görkəmli şəxsiyyəti  olan şotland 

şairi Ceyms Bittidi. Ceyms Bittinin yaradıcılığı kədər hissi və təbiətə sevgi ilə 

xarakterizə olunur. Şair öz əsərlərində həm insanın mənəvi inkişafında, həm də 

gözəlliyi dərk etməsində hisslərin ağıldan üstün olmasını təsdiq edir. (5, s. 30–

32.) Öz həssaslığı və təəssüratları ilə  Tomas Qreyin  qəhrəmanını xatırladan 

insan obrazına Ceyms Bittinin 1771 və 1774-cü illərdə iki cilddə qələmə aldığı  

―The Minstrel; or, The Progress of Genius‖ əsərində də rast gəlirik. Müəllif 

şeirin qəhrəmanında poetik istedadın necə inkişaf etdiyini göstərir. Onun ilham 

mənbəyinə və yaradıcılığına hopmuş ülvi melanxoliyaya çevrilən onun tam 

vəhdətdə yaşadığı təbiətdir. 

Bu dövrdə sentimentalistlər məktəbinin digər nümayəndələri də ən yaxşı 

şeirlərini yaradırlar. Bunlar Uilyam Kuper və Corc Krebbdir.  Corc Krebb 

sentimentalistlərin son nümayəndələrinə aiddir. O təbiət təsvirindəki dəqiqliyi və 

insanları və hadisələri təsvir edərkən xüsusi yanaşması ilə şöhrət qazanmışdı. 

Onun mənzum hekayələri personajların xarakterinə  dərindən nüfuz etmə və 

cəmiyyətin dəqiq təsviri ilə diqqət çəkir, fərdin ―insani xüsusiyyətlərinin‖ 

mürəkkəbliyini, emosional yaşantıların çoxşaxəliliyini göstərmək istəyi ilə 

seçilir. (6, s.67)  Corc Krebbin ―The Village‖,  ―Poems‖, ―The Borough‖ adlı 

şeirləri, ―Tales‖  və ―Tales of the Hall‖ adlı poeziya toplularından  hər birində bu 

və ya digər dərəcədə sentimental çalarlı elementlərin olması ilə oxucunun 

diqqətini cəlb edir. 

Tomas Qreylə yanaşı XVIII əsr sentimental poeziyanın görkəmli 

nümayəndələrindən biri də Uilyam Kuperdir. Uilyam Kuperin yaradıcılığının 

əlamətdar mərhələsi   kimi onun  təbiət sevgisini, təqva və həssaslığı satira və 

mənəviyyatla birləşdirdiyi 1785- ci ildə nəşr etdirdiyi ―The Task‖ toplusu 

xüsusilə qeyd edilməlidir. Onun yaradıcılığını tədqiq edən araşdırmaçılar qeyd 

edirlər ki, bu əsər bir neçə nəsil üçün didaktik poeziya etalonu olmuşdur. (7, s. 

99) Bu şairlərin poeziyasında təbiətlə vəhdətdə tənha həyatın tərənnümü ilə 

yanaşı,  bu və ya digər dərəcədə cəmiyyətin yaşam tərzi ilə əlaqəli olan 

problemlərə ittihamedici, sosial motivlər də yaranır və güclənir. 

XVIII əsr ingilis maarifçiliyinin görkəmli nümayəndələrindən biri  olan 

Oliver Qoldsmit Avropa ədəbiyyatında sentimentalizmin banilərindən hesab 

olunur. Oliver Qoldsmitin poetik irsi o qədər böyük olmasa da, XVIII əsr ingilis 

poeziyasının demək olar ki, bütün ən geniş yayılmış janrları onun  

yaradıcılığında təmsil olunur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz  şairlərin əsərlərində 

bəhs edilən  sosial çalarlı motivlər  sentimentalizmin digər nümayəndəsi Oliver 

Qoldsmitin  1770 –ci ildə  yazdığı ―The Deserted Village‖ adlı pastoral  şeirində 
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xüsusilə qabarıq şəkildə ifadə edilir. O, kənd həyatının dinclik və əmin-

amanlığının hökm sürdüyü keçmişin qeyri-adi təsvirini və müasir cəmiyyətin 

fəlakətlərinin səbəbkarlarının qəzəblə  qınanmasını özündə birləşdirir. Şair 

kəndlilərin sənaye inqilabı və hasarlanma nəticəsində müflisləşməsini 

ittihamedici tərzdə  təsvir edir. Torpaqlarından qovulan kəndlilər  özlərinə bir 

sığınacaq tapmaq üçün əbədi sərgərdan gəzməyə məhkumdurlar. Keçmiş 

idilliyanı xatırladan heç bir şeyin qalmadığı tərk edilmiş kəndin kədərli 

mənzərələrinin təsviri ilə poema tamamlanır. 

Aid slighted truth with thy persuasive strain, 

                            Teach erring man to spurn the rage of gain; 

Teach him, that states of native strength possest, 

                          Tho' very poor, may still be very blest; 

                         That trade's proud empire hastes to swift decay, 

                         As ocean sweeps the labour'd mole away; 

                        While self-dependent power can time defy, 

                       As rocks resist the billows and the sky.  (8, s.177) 

 Haqqında bəhs etdiyimiz şairlərin seçimini  onunla izah edə bilərik ki, 

onların hər biri həm ingilis, həm də dünya ədəbiyyatı tarixində dərin iz buraxıb. 

Bundan əlavə, bütün şairlər eyni zaman müstəvisinə aiddir ki, bu da onların 

yaradıcılığında ümumi xüsusiyyətlərin mövcudluğundan xəbər verə bilər. Bu 

müəlliflərin hamısı  XVIII-XIX əsrlərdə İngiltərədə formalaşmış  sentimental 

poetik məktəbin inkişafının tanınmış nümayəndələri idi. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСМАТ ДЖАФАРОВА 

ВАЖНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АНГЛИЙСКОЙ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ 

Оптимизм, царивший в английской литературе первой половины XVIII века, с 

годами сменился определенной депрессией. К середине века появилось новое направление 

— сентиментализм. Философски сентиментализм часто противопоставлялся 

рационализму. В то время как рационализм 18-го века соответствовал развитию 

аналитического ума как основы для постижения истины, сентиментализм основывался на 

внутренней способности человека чувствовать и на том, как это ведет к истине. Для 

сентименталиста эта способность была наиболее важна в морали. Основными 

представителями течения сентиментализма в английской литературе были Эдвард Янг, 
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SUMMARY 

ISMAT JAFAROVA 

IMPORTANT REPRESENTATIVES OF ENGLISH SENTIMENTAL POETRY 

The optimism felt in English literature during the first half of the 18th century' gave way 

to a certain depression as years went by. Towards the middle of the century a new trend, that of 

Sentimentalism, appeared. Philosophically, sentimentalism was often contrasted to rationalism. 

While 18th-century rationalism corresponded itself with the development of the analytic mind as 

the basis for acquiring truth, sentimentalism hinged upon an intrinsic human capacity to feel and 

how this leads to truth. For the sentimentalist this capacity was most important in morality. The 

main representatives of the trend of sentimentalism  in English literature were  Edward Young, 

James Thomson, Thomas Gray, James Beattie, William Cowper , George Crabbe  and Oliver 

Goldsmith. 

Key  words: literary history, literary trends,  sentimentalism, classicism, poetry 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ MODALLIĞA SEMANTĠK YANAġMA 

 

Modallıq real dünya, mümkünlülük və lazımlılığını ifadə edən və insan nitqində çox 

iĢlənən bir kateqoriyadır. Bu məqalə modallığın iki əsas kateqoriyası olan idraki və deonitik 

modallığın əsas apektlərinə diqqət yönəldilib. Məqalədə modal fellər, yarımmodallara da 

toxunulub. Bəzi modal fellərin həm idraki, həm də deonitik olması nümunələrlə izah edilib. 

Vurğulanıb ki, modalların bu ikili xüsusiyyəti onların ifadə etdiyi praqmatik mənadan asılıdır. 

Açar sözlər; modallıq, modal fellər, idraki modallar, denitik modallar 

 

Modallıq əksər araşdırmaçıların diqqətini çəkən bir kateqoriyadır. Bizim 

danışığımızda əksər ifadələr modallıqla bağlıdır. Modallıq daha çox mümkünlük 

və vaciblikdən bəhs edir.Ümumilikdə alimlər modallığı iki böyük kateqoriyaya 

bölürlər. İdraki (epistemic) və deonitik (deonitic) modallıq. Modal fellər  

modallığın əsas daşıyıcılarıdır. Modallıq mühüm semantik kateqoriyalardan 

biridir. Mümkünlülük və vaciblikdən bəhs edən linqvistik kateqoriya hesab 

edilir. O, can\must\should\may\must\can\ought to\could\might\need\have\able to 

modalları və s. ilə sıx bağlıdır və onlar mümkünlülük, gümanlılıq, lazımlılıq, 

icazə, məcburiyyət və s. bildirir.  ―Mood‖ termini bəzi alimlər tərəfindən 

modallıqla eyni mənada işlənsə də, əksər alimlər bununla razı deyil və onların 

müxtəlif konseptlər olduğu qənaətindədirlər.(4) Lakin modallıq heç də təkcə 

modal fellərdən asılı deyil. Digər başqa qrammatik kateqoriyalar da zərflər, 

isimlər, sifətlər, fellər modallıq göstəricisi ola bilirlər. Amma modal fellər 

ümumilikdə modallığın ilkin mənbəsi hesab edilir. 

Jesperson, Von Right, Haliday, Palmer kimi alimlərin modallığa aid 

önəmli araşdırmaları vardır. Von Right modallığı 4 kateqoriyaya (Alethic\ 

epistemic\deonitic\existential modality) bölür. Onun bu dörd kateqoriyasından 

ikisi idraki (epistemic) və deonitik (deonitic) modallıqdır və hər bir kateqoriyası-

nın öz kontenti var. Palmer iddia edirdi ki, ingilis dili qrammatikasında modallar 

sistemindən daha mühüm və çətin bir sistem yoxdur. (3) O modallığı modallar 

və modallıq arasında əlaqlələrə əsaslandığını təyin edir və modallar ilə modallıq 

arasında forma və mənaca eyni əlaqələrin olduğunu deyirdi. Jesperson modallığı 

20 kateqoriyaya bölərək ―danışanın cümlənin kontentinə müəyyən münasibəti 

olduğunu ifadə edirdi‖ (1924, p313). Onun bu təsnifatının modallığın müasir 

araşdırmalarda mühüm təsiri var. 

Rescher (1968, p24) isə modallıq sistemini 8 alt kateqoriyaya bölürdü. 

Onun təsnifatında, həmçinin, bizim indi də istifadə etdiyimiz idraki və deonitik 

modallıq da daxildir. Əksər alimlər tərəfindən qəbul edilən təsnifatlardan biri də 

Von Wrightə aiddir. O modallığı 4 kateqoriyaya bölmüşdür. Onun da 

təsnifatında idraki və deonitik modallıq var idi. 

Ġdraki və ya epistemik modallıq 

Epistemik modallıq reallıqda doğru olan faktdan törəyib. O, danışanın öz 

fikri haaqqında nə qədər müəyyən və əmin olduğun bildirir (Griffiths, 2006). 
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There is no answer, Mary must have gone-Cavab yoxdur, Meri getmiĢ 

olmalıdır. 

İdraki modallıq hər bir halda doğru olan məntiqi modallıqdan fərqlidir. 

İdraki modallıq özü də iki yarım kateqoriyaya, idraki vaciblilik və idraki 

mümkünlüyə bölünür. İdraki vaciblik real dünya bilgisindən irəli gəlsə də, hər 

zaman doğru olmaya bilər. İdraki mümkünlülük isə əksinə real dünya bilgisinə 

əsaslanmır. O sadəcə danışanın nəzəriyyəsinə görə mümkünlüklərdən birini 

təmin edir.  

Ġdraki vaciblilik 

The dinosaurs must have died out suddenly-Dinozavrlar qəfildən ölmüĢ 

olmalıdırlar (Kearns, 2000) 

Ġdraki mümkünlülük 

It is possible that there is intelligent life in deep space-Kosmosun 

dərinliklərində ağıllı bir həyat olması mümkündür (Kearns, 2000). 

Timberleykə görə isə idraki modallıq sübutluluq modallığı və mühakimə 

modallığına bölünür. Adətən idraki modal cümlələrdə insana aid olmayan, ətraf 

dünya ilə bağlı mövzular yer alır. 

Deonitik modallıq modallığın elə bir növüdür ki, danışanın arzu, tələb və 

qərarını ifadə edir. O daha çox cəmiyyətdə əxlaq, qayda, qanun və vəzifə əsaslı 

şərtləri ifadə edir. Deonitik bir fikir, məcburiyyət, icazə, tələb kimi fikirlərə 

aiddir.  

Deonitik modallıq əsasən can\must\have to\ought to\could have done\ və s. 

ilə ifadə edilir. Denotik modallıq da deonitik lazımlılıq və deonitik 

mümkünlülüyə bölünür. Deonitik lazımlılıq inasanların əməl etməli olduğu 

məcburiyyət və qaydalarla əlaqələndirilir.Deonitik mümkünlülük isə icazə 

anlamlı fikirlərlə bağlıdır. 

Deonitik vaciblilik 

You must follow the rules of the university-Sən universitetin qaydalarına 

əml etməlisən. 

Deonitik mümkünlülük  

You may go home-Sən evə gedə bilərsən. 

Modal fellər və modallıq 

Modal fellər modallığın əsas daşıyıcılardır. Modal fellər cümlədə əsas felə 

əlavə məlumat, müxtəlif mümkünlük və lazımlılıq mərhələlərində məlumat əlavə 

edir. Məcburiyyət tələb bildirən modallar must\need\have got to aiddir. Should 

və ought to isə adətən dinləyələnə məsləhətlə əlaqələndirir. Can və ona keçmiş 

could mümkünlülüklə bağlıdır. Seçimlər, icazələr isə may\might kimi fellərlə 

ifadə edilir. Modallıq ifadə edən yarımmodallar da var. Have to\need to\be able 

to. 

Modal fellərin əksəriyyətinin isə həm idraki, həm də deonitik işlənişi 

vardır. Mümkünlülük dərəcələrinin gücünə görə modal fellər müxtəlif 

dərəcələnir. Must güclü vaciblik bildirir, ought to\sholud\can\may\could\might 

mümkünlük bildirir. İdraki modallar reallıqda doğru ola bilən faktlardan əmələ 

gəlib.  

Can\could bacarmaq, mümkünlük və icazə mənaları ifadə edir. Bəzi 

alimlər can modal felinin epistemik olduğunu, bəziləri isə deonitik olduğunu 
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hesab edirlər. Əksər hallarda can modal felini  able to\be capable to ilə əvəz 

etmək olur. Could mümkünlülük anlamalarında sual və inkar cümlələrdə işlənir. 

Can modal felinin üç əsas anlamındakı mümkünlülük ən çox işlənən mənası 

hesab olunur. Could  modal feli can in keçmişi olsa da, bəzən keçmişlə bir 

bağlantısı yoxdur. Sadəcə nəzakətlilik və praqmatik mənalarında işlənir. 

Can you help me tomorrow? – Sabah mənə kömək edə bilərsən? (bacarmaq) 

(Griffiths, 2006) 

 May you help me tomorrow?- Sabah mənə kömək edə bilərsən? (icazə) 

Can you do it for me? –Sən bunu mənim üçün edə bilərsən? (mümkünlülük) 

Could you give me some help? –Mənə kömək edə bilərsənmi? (nəzakətlilik) 

When John was young, he could read English-Con gənc olanda ingiliscə oxuya 

bilirdi . (zamandan uzaq) 

 If I were you, I could do it in this way-Əgər sənin yerində olsaydım, bunu eyni 

yolla edərdim. (reallıqdan uzaq) 

May\might mümkünlülük ifadə edir, yəni, hər ikisi mümkünlülük ifadə 

edən idraki modallıqdır. Might bəzən nəzaktlilik də ifadə edir. He may be home-

O olabilsin ki, evdədir. (mümkünlülük) He might be home-O ola bilsin ki 

evdədir. (az mümkünlülük) Might you be free to help me tomorrow?-BoĢ olsan 

mənə kömək edə bilərsənmi (nəzakətlilik) (Griffiths, 2006, p. 111)  

(3) Will/Would isə təxmin, öncədən güman etmə ifadə edir. Would da çox 

zaman nəzakətlilik ifadə edir. Will/would deonitik modallıq ifadə edir. He will 

be here at 5. (prediction-futurity) I will come this afternoon. (prediction-futurity) 

Would you help me? (politeness) I thought he would be here at 5. (past futurity) 

Must güclü məcburiyyət ifadə edir. Amma bu modal felin idraki və deoniti 

olması konteksdən asılıdır. Çünki o obyektivlikdən çox subyektivlik ifadə edir. 

Bəzən have to ilə əvəzlənə bilir, amma eyni dəqiq mənada deyillər. Have to 

yalnız deonitik modallıq kimi işlənir.  

The ground is wet. It must have rained-Yer yaĢdır.YağıĢ yağmıĢ olmalıdır. 

(lazımlılıq). 

  He must be studying in the classroom, because he always does so-O, 

sinifdə çalıĢmıĢ olmalıdır, çünki hər zaman belə edir. (epistemik lazımlılıq) He 

must be studying in the classroom, because he has on other places to go-O 

sinifdə çalıĢmağa məcburdur, çünki onun gedəcək baĢqa yeri yoxdur. (deontik)  

Should/Ought to : Should da must kimi vaciblilik bildirir. Lakin o must 

qədər güclü deyil. Palmerə görə should və ought to arasında ayırım qoymaq heç 

də aydın deyil. They really should be home by now-Onlar həqiqətən indi gərək 

evdə olsunlar. (necessity) They really ought to be home by now-Onlar həqiqətən 

gərək evdə olsunlar indi. (lazımlılıq) 

Modal Fellər and Deontik Modallıq.  

Deonitik mümkünlülük: May and can mümkünlülük bildirmək üçün 

işlədirilir. Lakin onlar deonitik modallar kimi də işlənir. Bu halda onalr icazədən 

çox mümkünlülüklə bağlı olur. Can modal feli may ilə müqayisədə daha rəsmi 

durumlarda işlənir. May in keçmiş zaman forması might icazə mənasında may 

modal felindən daha güclüdür. Daha çox tələb bildirir. You may go home-Sən 

evə gedə bilərsən. (icazə) May I come in?-Ġcazə olar gəlim (icazə) You can go 
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home-Sən evə gedə bilərsən. (icazə) You can leave now-Sən indi gedə bilərsən. 

(icazə)  

Deontik lazımlılıq: Must/Have to: Must ilə müqayisdə have to must dan 

daha obyektivdir. Have to yalnız obyektiv məcburiyyət ifadə edir. You must 

finish all the tasks-Sən bütün tapĢırıqları bitirməlisən. (məcburiyyət) You must 

be in London next week-Sən gələn həftə Londonda olmalısan. (məcburiyyət)  

You must work hard-Sən çox çalıĢmalısan. (subyektiv məcburiyyət)  

You have to work hard-Sən çox çalıĢmaq məcburiyyətindəsən. (obyektiv 

məcburiyyət)  

Will/Shall: Will deonitik modallıq kimi niyyət ifadə edir. I shall do it myself-

Bunu özüm edəcəyəm. (niyyət) (5) 

Shall we replace the carpets? –Olar ki, xalçaları dəyiĢdirək 

(məcburiyyət) (Let‘s replace the carpets) 

Modallar ilə yanaşı birdə yarımmodallar vardır. Onlar həm əsas həm də 

köməkçi fellərin xüsusiyyətlərini daşıyırlar. Təxminən 20 qədər yarımmodal 

vardır. (Quirk et al, 1972). are need, be able to, dare, had better, would rather 

and be going to və s. Bəzi modalların idraki, bəzilərinin deonitik olmasını bəzən 

ayırmaq çətin olur. Bəzən please-zəhmət olmasa sözü idraki modalları 

deonitikdən ayıran bir işarə hesab olunur.Çünki bu söz nəzakətli təklif ifadə edir. 

Please daxil olan bilən bütün cümlələr deonitik modallıq hesab olunur. 

  NƏTĠCƏ 

Modallıq nitqdə çox işlənən bir kateqoriyadır. Modallıq əksər alimlərin 

diqqətini çəkən kateqoriyadır. Onlar modallığı öz standartlarına görə təsnif 

ediblər. Lakin idraki və deonitik modallıq bu təsnifatların demək olar ki, 

hamısında var. Modal fellər modallığın əsas daşıyıcılarıdır. Təkcə modal fellər 

deyil, isimlər, fellər, zərflər və başqa sintaktik formalar da modallığı ifadə edə 

bilir. Bəzi modallar yalnız idraki və ya deonitik olduğu halda, bəzilər həm idraki, 

həm də deonitik ola bilir. Bu daha çox onların ifadə etdiyi praqmatik mənadan 

asılıdır. 
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                                                                    РЕЗЮМЕ 

РОЯ ГУЛИЕВА 

        СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Модальность – категория, выражающая реальный мир, возможность и 

необходимость, широко используемая в человеческой речи. Эта статья посвящена 

основным аспектам эпистемологической и деонитической модальности, которые являются 
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двумя основными категориями модальности. В статье также затрагиваются модальные 

глаголы и полумодальные глаголы. Тот факт, что некоторые модальные глаголы являются 

одновременно эпистемическими и деонитическими, поясняется примерами. 

Подчеркивалось, что эта двойственность модалов зависит от их прагматического 

значения. 

Ключевые слова; модальность, модальные глаголы, эпистемическая модальность, 

деоническая модальность 

 

SUMMARY 

ROYA GULIYEVA 

SEMANTIC APPROACH TO MODALITY IN ENGLISH 

Modality is a category that expresses the real world, possibility and necessity, and is 

widely used in human speech. This article focuses on the main aspects of epistemic and 

deonitical modality, which are the two main categories of modality. The article also touches on 

modal verbs and semi-modals. The fact that some modal verbs are both epistemic and deonitic is 

explained by examples. It was emphasized that this duality of modals depends on the pragmatic 

meaning of them.. 

Key words; modality, modal verbs, epistemic modality, deonitic modality 
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BENEFITS AND NEGATIVES OF USING REALIA IN TEACHING PROCESS 

 

The purpose of this study is to describe the effective use of realia in English, the expected 

impact after using them, to identify the main benefits in the process and what are their main 

sources. The main advantage is the involvement of participants in all educational activities with 

using real objects. In addition, realia add diversity and curiosity to the pedagogical operations. 

The languages that are learned through realias are remembered for a long time. 

Key Words: Realia, foreign language, teaching process, real objects, media, classroom 

 

One of the main disadvantages of teaching English as a foreign language is 

the lack of modern materials. If it is not possible to overcome this shortcoming 

through textbooks, this problem can be solved by implementing creative class 

activities. There are some ideas on using realia in the lessons: 

- Use the world map, and your country's flag to explain your students where 

you live, then let them learn the names and location of other countries 

- It is affordable to use of plastic animals and toy automobiles in games for 

young learners.  

- Timetables, tickets and pedestrian maps are great tools to ask for directions 

or buying tickets when doing role-play scenarios.  

Use mobile phones to arrange meetings and phone conversations or 

discuss a new product. (4) 

In the study of any foreign language, it is possible to create improvements 

in teaching activities using real objects to attract participants. The teaching 

process is optional. This idea is instilled in students in the process of learning a 

foreign language so that they understand that what they are learning is not 

artificial or invented, but natural processes. In this case, the whole lesson process 

will be done on time and place. The main advantage of realia is that it makes the 

learning process attractive to the student. In the process of language learning, 

realia is characterized by its innovative and unusual features. First of all, such 

words are characterized as important teaching materials for the formation and 

presentation of vocabulary. Realia is involved in the process as a visual 

technique, as one of the main ways to ensure that new words are remembered for 

a long time.When explaining the meaning of any new word, realia are important 

in conveying these explanations directly and quickly. This enables students to 

use time effectively in the learning process, while helping them to understand, 

and clearly see the meaning and context of the language being studied.The fact 

that realia helps the learning process is also explained by the way that 

participants not only hear these words, but also become visually stronger. Real 

things are more useful in the learning process than pictures. It is believed that 

reference to tables, clocks, doors and windows in the classroom makes the 

teaching process more memorable. Using real items is cheaper and more 
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convenient than other means. It is a fact that real objects help to draw students' 

attention to the lesson and create concentration. On the other hand, these realia 

add variety and interest to the teaching process. As a result, it helps the language 

which is being learned to be remembered more easily. 

However, using realia has some weaknesses in the classrooms. Students 

may have some difficulties to speak because of limited vocabulary. They may 

often confuse when they pronounce the words in original languages. In addition 

to these, they require much time to prepare the media (2). 

Almost all real objects, original materials and mass media in other 

languages are available to people who travel abroad. Anyone who intends to 

live, work, or travel abroad can quickly acquire and collect information via the 

tools used in those countries. Examples of these important tools are newspapers, 

magazines, postage stamps, telephone signs, and others, each of these can be 

purchased at an affordable price. In Western countries, certain documents can be 

obtained from travel agencies, telephone companies or post offices. Any media 

in a foreign language (newspapers and magazines) can be found in almost all 

cities, libraries of universities and colleges located there. Regarding to the 

information on televisions, each of us can receive any program in any language 

via satellite and cable channels. All this allows us to say that there is no lack of 

realia that we can use. Printers and other photocopiers allow teachers to adjust 

their instructions and teaching methods due to the level and interests of their 

students. Realia, authentic things, the media are the main means of the existence 

of any language. The originality of these tools, their coverage of interesting 

topics and their grammatical richness are characterized as key factors that 

concern the nationality and culture of the countries they belong to. 

There are words and concepts in the original language that do not exist in 

the target language. Most of these words are related to the material and spiritual 

culture of the people who speak the original language. Realia include 

geographical names, folklore, people's daily life, social, political, religious may 

be related to issues.Realia are everyday objects used to increase the effectiveness 

of target language learning in the teaching process. Such original tools help 

teachers and trainers deliver their lessons to students in a more effective and 

useful way. The approaches to the concept of realia of researchers are different. 

While some describe realia as a lexical comparison of two languages, others 

describe it as objects and tools which are used to increase the level of learning 

process. Although realia are similar in terms, they must be distinguished from 

each other. Terminology is used to express concepts related to scientific fields. 

However, realia belongs to fiction and is used in many sources. The main 

advantage of these words in the teaching process is that they look more attractive 

to students. Realia stand out for their innovative and unusual features. One more 

advantage of realia is that they allow new words to be remembered for a longer 

period of time. During the training, it is possible to attract the attention of young 

participants by using maps, flags, plastic toys, tables and other items. Realia 

have a national affiliation, and they are considered to belong to the nation they 

were born in. It enters the language of other nations through literature and 

media. These realia live either temporarily or permanently in the languages in 



 

 

                                                          ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2022 № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 

which they are used. They enrich the languages which they are spoken as loan 

words. 
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РЕЗЮМЕ 

ХАЗРИН ЗЕЙНАЛОВА 

ПРЕИМУЩЕСТВА И МИНУСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАЛИЙ В                                                                                       

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Цель данного исследования — описать эффективное использование реалий в 

английском языке, ожидаемый эффект от их использования, выявить основные 

преимущества в процессе и каковы их основные источники. Основным преимуществом 

является привлечение участников всех образовательных мероприятий с использованием 

реальных предметов. Кроме того, реалии вносят разнообразие и любопытство в 

педагогическую деятельность. Языки, изучаемые с помощью реалий, запоминаются 

надолго. 

Ключевые слова: реалии, иностранный язык,учебный процесс, реальные обьекты, 

средства массовой информации, классная комната. 

 

XÜLASƏ 

XƏZRIN ZEYNALOVA 

TƏDRĠS PROSESĠNDƏ REALĠALARDAN ĠSTĠFADƏ ETMƏYĠN FAYDALARI VƏ 

ÇATIġMAZLIQLARI 

Bu tədqiqatın məqsədi realiaların İngilis dilində effektiv istifadəsini, onlardan istifadə 

sonrası gözlənilən təsiri izah etmək, tədqiqatda əsas faydaları və onların əsas mənbələrinin nədən 

ibarət olduğunu müəyyən etməkdir. Əsas üstünlük real obyektlərdən istifadə etməklə bütün təhsil 

fəaliyyətlərinə iştirakçıları cəlb etməkdir. Bundan əlavə, realiyalar pedaqoji fəaliiyətə 

rəngarənglik və maraq qatır. Realiya vasitəsilə öyrənilən dillər uzun müddət yaddaşlarda qalır. 

Açar sözlər: Realiya, xarici dil, tədris prosesi, real obyektlər, media, 

sinifotağı 
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ZAKĠRĠN "XƏBƏR ALSAN BU VĠLANIN ƏHVALIN" SATĠRASININ TƏHLĠLĠ 

HAQQINDA 

 
 Zakir Azərbaycan satirik ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun  

satiraları, poetik gücü, məntiqli eyhamları, düzgün və seçilmiĢ tənqid hədəfləri, bu tənqid 

hədəflərinin ifĢası üçün secilmiĢ qüvvətli cümlələri satirlarına rəngli çalarlar qatır. Bu məqalədə 

Q. Zakirin “Vilayətin məĢuĢluğu haqqında” satirası ətraflı təhlil olunur. Satiranın əsas ideyası, 

bədii xüsusiyyətləri, mövzusu dərin analizlərlə Ģərh edilir. Satirada adı çəkilən obrazlar, 

toponimlər, hadisələr haqqında tarixi və ədəbi nöqtəyi nəzərdən məlumat verilərək, Zakirlə 

bağlılığı izah olunur.Təhlil zamanı satrirasında yer verdiyi mövzular vurğulanmıĢ, Zakir bu 

mövzulara baxıĢ aspekti dərindən təhlil obyektinə çevrilmiĢdir. Zakir satiralarında özbaĢınalığın 

vüsət aldığını, ruhanilərin fanatizmini, qaragürhuculugunu, din adı altında insanlara 

çəkdirdikləri əzabları poetik və satirik dillə verirdi. Zakir satirada xalqı cəhalətdə saxlayan 

yalançı ruhanilər, üzdəniraq din xadimləri də tənqid atəĢinə tutulur. O, insanların ağır 

vəziyyətinin ən mühüm səbəblərindən birini xurafatda, mövhumatda görürdü. Məqaləmizdə onun 

güclü satiralarından olan nümunələrin mövzuları və ideyaları göz önünə gətirilir. Nəyə görə bu 

mözulara müraciət etdiyi aydınlaĢdırılır. Məqalə müəllifi bu satiraları doğuran Ģəxsi və ictimai 

meylləri də, yazıçının ziyalı mövqeyini də müxtəlif mövzular konteksində təhlil obyektinə 

çevirmiĢdir. Tədqiqatçıların araĢdırılan problemlə bağlı fikir və mülahizələrinə nəzər 

salınmıĢdır. 

 Açar sözlər: Qasım bəy Zakir, satira, mühit, ziyalı, mövqe, realist, ruhani, 

tənqid, cəmiyyət, maarifçi, xalq, problem, Ģair, həqiqət, poeziya,  tərbiyə  

 

    Qasım bəy Zakir Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yaradıcı-

lıq yolu, qəribə, ziddiyyətli, təzadlarla dolu taleyi ilə seçilən görkəmli şairdir. 

―Min-bir əzab və əziyyətlər çəkmiş şair dövrünün "həqiqi bir milli şairi" kimi öz 

əsrinin aynası olmuş və məişəti-milliyyəsini - necə ki, var imiş, - eyni ilə yazıb, 

bizim üçün yadigar qoyubdur. Məişətin hər bir sinif və təbəqatına ətraflı nəzər 

yetirib, şairlərin gözlərinə görsənməyən şeyləri görüb, təftiş və tənqid edibdir" . 

( 4, 25) 

"Şairlərin gözlərinə görsənməyən şeyləri görüb, təftiş və tənqid" etmək heç 

də asan deyil. Bunun üçün hər şeydən əvvəl şair həssaslığı, filosof uzaqgör-

ənliyi, zərgər dəqiqliyi, müdriklik tələb olunur. Şair bəzən şəxsi hissləri, şəxsi 

kədəri özündən uzaqlaşdırmağı bacarmalı, ümumxalq dərdi, bəlasını duymalı, 

xalqa öz yaradıcılığı ilə "əl tutmağı" bacarmalıdır. Əsil şair xalqa təskinlik ver-

məli, lazım gələrsə onu haqq işi uğrunda mübarizəyə səfərbər etməyi bacarma-

lıdır. Bu baxımdan, Zakirin həyatı və yaradıcılığı olduqca ibrətamiz bir örnəkdir. 

Bu məqalədə biz Zakirin məşhur satiralarından biri olan ―Vilayətin 

məğşuşluğu haqqında" əsərini təhlil edəcəyik. Q.Zakirin məşhur "Vilayətin 

məğşuşluğu haqqında" satirası çox vaxt ədəbiyyatda şeirin ilk misrası ilə "Xəbər 

alsan bu vilanın əhvalın" adı altında verilir. Zakir bu mənzum məktubu Bakıda 

sürgündə olarkən Tiflisdə Qafqaz canişinliyində dövlət qulluğunda xidmət 

eləyən dostu M.F.Axundova yazmışdır. Məlumdur ki, Zakirin geniş ölçüdə 
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müraciət etdiyi ədəbi vasitələrdən biri də məktub şəklində yazdığı şeirlərdir. Вu 

јаnr XIX əsr ədəbiyyatında yeni olsa da, onu iki şəxs arasında gedən şəxsi 

yazışma hesab etmək olmaz. Mənzum məktublar şairin öz zəmanəsi haqqında 

yaratdığı böyük salnamənin bir hissəsi, açıq deyilmiş bədii təhlil nümunələridir. 

Elm aləminə Zakirin Axundzadəyə yazdığı beş, Axundzadənin isə Zakirə 

yazdığı iki mənzum məktubu məlumdur. Bu məktubların 1850-1854-cü illər 

arasında yazıldığı güman edilir. Zakirin ilk məktubunun (―Vilayətin məğşuşluğu 

haqqında‖) birinci bəndindən hiss olunur ki, Axundzadə artıq 1850-ci ilə kimi 

Qarabağda olmuş və oradakı vəziyyətlə ciddi şəkildə maraqlanmışdı. Şair bu 

qısa girişdən sonra Qarabağda mövcud olan quldurluq, oğurluq, özbaşınalıq kimi 

halların baş alıb getdiyini və bunun müqabilində heç bir tədbir görülmədiyini öz 

şəxsi kədəri kimi dostuna çatdırır. Mənzumənin ilk altı bəndində o 17 kəndin 

adını çəkir və bu kəndlərdə baş verən özbaşınalıqları bir-bir sadalayır. Kəndlərdə 

mövcud olan durumu təsvir etdikdən sonra şair: 

 

Qarabağda nə day qaldı, nə dana, 

Bu gün, sabah qaçar hərə bir yana; (2,21) 

 

- deməklə, əhalinin son dərəcə çıxılmaz vəziyyətə düşərək yüz illərlə yaşadıqları 

ata baba yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qaldıqlarını ürək ağrısı ilə 

qələmə alır. Şairin: 

 

Tənbih etmək ilə Xındırıstana, 

Xub saldı nizama ölkəni qoçaq (2, 21). 

 

- deməsi ilə ali dövlət məmuru Tarxan Mauravovun Xındırıstan kəndini talan 

etməklə güya tədbir gördüyünü tənə ilə Axundzadəyə çatdırır və növbəti bənddə 

―Ağzından süd iyi gələn iki uşağ‖ın (oğlu Nəcəfqulu bəy və qardaşı oğlu 

İsgəndər bəyi nəzərdə tutur) güya ―külli-aləmi‖ dağıtdığını yenə də rişxəndlə 

yazırdı. 

Zakir şeirin on, on bir, on ikinci bəndlərində ―murovların oğruya ortaq‖, 

―gədə-güdənin sahib-məsləhət‖ olduğunu, Xandəmirovun mahalı çapıb-

taladığını, knyazın gündə bir ―zakoni-tazə‖ gətirdiyini, on səkkizinci bənddə 

yoldaşın yoldaşa xəyanət etdiyini, ―alimdə əməl, bəydə ədalət olmadığını‖, on 

doqquzuncu bənddə ―üləmaların xudadan üz döndərdiyini‖, iyirminci bənddə 

―beli şallı hacıların‖ zəhrimartək xalqı acıladığını, iyirmi birinci bənddə ―adını 

kərbəlayi, məşədi qoyub‖ özləri namünasib işlərlə məşğul olanları, iyirmi iki və 

iyirmi üçüncü bəndlərdə ―ərinə latayil deyən övrətləri‖ və valideynlərinin 

məsləhətinə qulaq asmayan ―bakirə qızların özbaşınalığını‖ qələmə alaraq bütün 

bunları sadaladıqdan sonra xeyir və şərin öz yerində olmadığı üçün ―bu aləmdən 

həzər etmək‖ lazım olduğunu söyləyir. Burada şairin məqsədi bu neqativ halları 

sadalamaqda ―bu aləmdən həzər etmək‖ deyil, mövcud ictimai-sosial 

ədalətsizlikləri, ölkədə qayda-qanunun, haqq-ədalətin olmadığını oxucularına 

çatdırmaq üçün istifadə etdiyi ədəbi priyomdur. 

Mənzumənin on üç, on dörd, on beş və on altıncı bəndlərində şəxs adı 

çəkilməsə də, ümumi məzmundan söhbətin Cəfərqulu xandan getdiyi məlum 
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olur. Bir qədər fasilədən sonra mənzumənin otuzuncu bəndindən qırx birinci 

bəndinə kimi yenə də Cəfərqulu xandan, onun nalayiq hərəkətlərindən bəhs 

olunur. Mənzumədə həmçinin onların hər ikisinin yaxşı tanıdıqları Molla Səfi, 

Bəybaba, Cəmşid bəy, Knyaz Behbudov, Hacı Yusif, Molla Əhməd kimi 

şəxslərin adı çəkilir. Molla Səfi şair təbiətli, zarafatcıl bir şəxs idi. Axundzadə 

Qarabağda olarkən Q.Zakir, Mirzə Məhəmməd Katib, Bəybaba Fəna və 

başqaları ilə yanaşı Molla Səfi ilə də tanış olmuş, sonradan onlar dəfələrlə 

Tiflisdə görüşmüşlər. Onların yaxın münasibətdə olduğunu yaxşı bilən Zakir 

Molla Səfinin də başına müsibət gəldiyini, oğruların çöldə üç atını soyaraq onun 

kefini qarışdırdıqlarını Axundzadəyə yazır. ―Zakirin mənzumədə adını çəkdiyi 

Bəybaba haqqında ―Təzkireyi-Nəvvab‖ və ―Riyazül-aşiqin‖də məlumat verilir. 

Nəvvab yazır: ―Mirzə Bəybaba Mirzə Əliyarbəy oğlu əsli Qaracadağdan olub, 

Qarabağ sakini idi. Uca boylu, tanınmış bir şəxs idi. Yaxşı xətti var idi. Əvvəllər 

Qarabağ zadəganlarının yanında katib idi. Sonra dövlətləndi, mülklər tikdirdi. 

Bəzən şeir də deyərdi‖. (5, 150) 

Müəyyən ictimai fikrin ifadəsinə xidmət edən məktublara biz sonralar 

M.F.Axundovun, H.Zərdabinin, C.Məmmədquluzadənin, S.Vurğunun, müasir 

dövrdə N.Babayevin və başqa sənətkarların yaradıcılığında da rast gəlirik. Bu 

məktublar heç vaxt adi hal-əhval soruşma dairəsində və ya sırf şəxsi maraq 

səviyyəsində olmamış, sənətkarı bu və ya digər cəhətdən düşündürən, narahat 

edən dərin məzmunlu, ictimai fikirlə yoğrulmuş məsələlərin bədii həlli 

səviyyəsində durmuşdur. 

Zakir də bu şeir formasından bədii ifadə vasitəsi kimi bəhrələnmişdir. 

Ümumiyyətlə, şairin əldə edilən mənzum məktublarının sayı 40-a yaxındır. Bu 

məktubların hər biri bir poema qədər zəngin həyat materialına malikdir. 

Bunlarda xalqın dərd-səri, yoxsulluğu, acınacaqlı vəziyyəti, hüquqsuzluğu öz 

əksini tapmışdır. Şairin məktubları müxtəlif tonda, müxtəlif üslubda, müxtəlif 

formada qələmə alınmışdır. 

Zakir "Xəbər alsan bu vilanın əhvalın" satirasında 1834-cü ildən Tiflisdə 

yaşayan və xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar Azərbaycanda az-az olan dostu 

Axundova Qarabağda son dövrlərdə baş vermiş hadisələrdən, hər ikisinin yaxşı 

tanıdığı və həmin hadisələrdə əhəmiyyətli rol oynamış şəxslərdən, cəmiyyətin 

sosial vəziyyəti xalqın gün-güzaranı haqqında, özünün və övladlarının başına 

gələn son əhvalatlardan geniş məlumat verir. 

Şeir keçmişdə yazılan ənənəvi məktublar kimi "Bizim tərəflərin əhvalını 

xəbər almaq istəsən" sorğusu ilə başlanır və şair özü sorğusuna da bir növ, cavab 

verib deyir ki, indi Qarabağın vəziyyəti çox acınacaqlıdır, əvvəllər sənin 

gördüyün qayda-qanunlar qalmayıbdır. Qaçaq, quldur əlindən tərpənmək olmur, 

yaylaq da, aran da yolkəsənlərlə doludur. Bir yerə təklikdə getmək olmur. 

Dəstədən bir addım geri qalanı gözə-göz edib soyurlar. Soyğunçuların əlindən 

mal-heyvan sarıdan xalqın rahatlığı yoxdur. Tanıyıb heyvanına yiyə durmaq 

istəyənin üstünə yüz yerdən çomaq çəkirlər. İş o yerə gəlib çatmışdır ki, ölünü 

dəfn etməyə, kəfən biçməyə çağırdıqları Mollanın da atını soyub aparırlar. 

Qarabağda oğruların əlindən daha nə day, nə dana qalıb. Şair burada bir daha 

Xındırıstan kəndinin dağıdılması faktının üzərinə qayıdır və bunu kəndin 

Behbud bəyi gizlədib himayə etdiyinə və oğru, qaçaq, quldur, yolkəsənləri 
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saxlayan kəndlərə görk olsun deyə öz hərəkətinə bəraət qazandıran Qarabağ 

hakimi polkovnik Tarxan Mouravovun qərəzli mövqeyi ilə şərtləndirir. Çar 

hakimləri ölkədə dərəbəyliyin, oğurluğun, quldurluğun kökünü özlərində, öz 

bacarıqsızlıqlarında, dövləti idarə edə biləcək mexanizmin olmamasında 

axtarmaq əvəzinə, tək-tək adamlarda görür, onları cismən aradan götürməklə 

qayda yaratmaq istəyirdilər. Şair vilayət rəisinin "ağzından süd iyi gələn iki 

uşağın" (23 yaşlı Nəcəfqulu və 20 yaşlı İsgəndər nəzərdə tutulur) "külli-aləmi 

dağıdacağından" qorxub həbs və sürgün etdirməsini də kinayə ilə böyük ədalət 

adlandırırdı. Oğurluğa, quldurluğa sipər çəkməli olan polis məmurları - murovlar 

oğrularla, quldurlarla əlbir olub çırpışdırılanları onlarla qardaş malı kimi bərabər 

bölürlər. Saqqalının ortasını qırxdırdığı üçün Zakirin Yarımsaqqal adlandırdığı 

Şuşa şəhərinin polis rəisi Əmirxanov və Şuşanın komendantı keçəl qurumsaq 

Xandəmirov mahalı çapıb talamaqla və rüşvət yığmaqla gün keçirirlər. Çarın 

istilaçılıq, işğalçılıq siyasətini ağalarına məxsus yerinə yetirirlər. Dövlət gündə 

xalqa bəla gətirən yeni-yeni qanunlar verir. 

Paxıllıq, mərdiməzarlıq həddən aşıb, yoldaş yoldaşına xəyanət edir. Alim 

dediyinə özü əməl etmir. Bəylər ədalətsiz işləri ilə günü-gündən xalqın gözündə 

cılızlaşırlar. Üləmalar xudadan üz döndəriblər, allahın yaratdığı bəndələrinə 

zülm etməkdən həzz alırlar. Sıravi, kasıb kəndlilər başı əmmaməli seyyid, 

molladan daha itaətkar, insanpərvərdir. Kərbəlayı, məşədi, hacılar axmaq 

davranışı və nalayiq danışığı ilə təkcə qadınların deyil, elə kişilərin yanında da 

özlərini biədəb aparırlar. Qadınlar, qızlar arasında əxlaqsız halları çoxalmışdır. 

Oğul ataya hörmətsizlik edir. Xeyirlə şərin yeri dəyişik düşüb. Deputat 

seçilməkdən ötrü bəylərin gündə bir evdə yığıncaq keçirməsi də şairin gözündən 

yayınmamışdır. Şeirdə Cəfərqulu xanla bağlı bir sıra fakt və hadisələr də öz 

əksini tapmışdır. Onun var-dövlət hərisi olması, mal-mülkdən ötəri hər cür dona 

girməsi, ixtiyar yaşında gənc Xurşidbanuya evlənmək istəməsi, vəzifədən ötrü 

əhli-əyalından belə keçməyə hazır olması, bir yerə dırnaq ilişdirdikdən sonra 

oradan qoparılmasının qeyri-mümkünlüyü yüksək bədiiliklə verilmişdir. 

Satiranın sonunda Zakir Axundova onun salamını kapitan Cəmşid bəyə 

yetirməsini, uşaqlarının və özünün azad olunması haqda Zaqafqaziya mülki işlər 

idarəsinin rəisi general V.O.Bebutova yazdığı ərizəsinə müsbət cavab almaqdan 

ötrü çalışmasını xahiş edir. 

Şeirdə Xındırıstan kəndinin nahaqdan viranə qoyulması, qardaşı oğlu 

Behbud bəylə həmfikir olmaması, onu himayə etməməsi, heç kəsin bir tük qədər 

belə incimədiyi iki cavanın - övladlarının həmkari-qaçaq adı ilə tutulub 

qanunsuz olaraq Rusiyaya sürgün edilməsi, özünün el içərisində biabır olması 

dərin hüznlə, böyük yəslə dəfələrlə xatırlanır, köksünə çalın-çarpaz dağlar 

çəkildiyini və bu halını heç düşməninə də rəva görmədiyini bildirir. Şeir 

məktublara məxsus ənənəvi salam yetirmə xahişi ilə bitir. Şair dostuna o vaxtlar 

Tiflisdə yerləşən Zaqafqaziya müsəlmanları idarəsinin üzvlərinə - şeyxülislama, 

Hacı Yusifə, Molla Əhmədə məxsusi salamının çatdırılmasını xahiş edir. 

Bəzi tədqiqat əsərlərində belə bir fikir vardır ki, Zakir bəyləri, xanları 

cəsarətlə, amansızcasına ifşa etdiyi halda, çarizmin, çar hakimlərinin və onun 

qanunlarının tənqidində ehtiyatlı hərəkət edir, fikrini üstüörtülü işarələrlə ifadə 
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etməyə məcbur olurdu və bu zaman onun M.F.Axundova yazdığı bu mənzum 

məktubdan aşağıdakı bəndi misal gətirirlər. 

 

Gərci vilayətdə çox idi əhval, 

Müyəssər olmadı Ģərh edim əlhal; 

Bir parasın yazıb elədim irsal, 

Bu Ģərt ilə nə diĢ bilsin, nə dodaq (2,22). 

 

57 bəndlik şeirdə onlarca kənd, şəhər, yer adları, xüsusi şəxs adları (Molla 

Səfi, Əmirxanov, Xandəmirov, Həsən bəy, Cəfərqulu xan, Xurşid Banu, Rəhim 

bəy, Bəybaba, Böyük xan, Cəmşid bəy, knyaz Bebutov, Hacı Yusif, Molla 

Əhməd, Tarxan Mouravov), ümumilikdə murovlar, knyazlar, deputatlar, 

xanzadələr, bəylər, qazılar, alimlər, üləmalar, seyyidlər, mollalar, hacılar, 

kərbəlayılar, məşədilər, tacirlər sadalanıb nəzmə çəkiləndən, hadisələrin harada, 

nə vaxt və kimlər tərəfindən icra olunduğu göstəriləndən, ölkənin oğru, quldur, 

yolkəsənlərlə dolu olduğundan, çar məmurlarının qanunsuzluğundan, dövlət 

adamlarının alçaq, yaramaz hərəkətlərindən və s. digər mühüm xəstə cəhətlərdən 

danışılandan sonra şairin "Bu şərt ilə nə diş bilsin, nə dodaq" deyə yazması 

sadəcə olaraq bir ədəbi üsuldur. Bunu Zakirin "ictimai hadisələri bütün açıqlığı, 

vətəndaş şair cəsarəti ilə deyə bilməməsi"  kimi izah etmək doğru deyildir. 

Zakirin istər müasirləri, istərsə də xələfləri həmişə heyrətlə etiraf etmişlər ki, o 

hər cür hədə-qorxuya, sürgünlərə sinə gərərək ayrı-ayrı konkret, tarixi şəxsləri, 

həm də dövlət aparatında yüksək vəzifə daşıyan imtiyazlı şəxsləri açıq şəkildə 

satira atəşinə tutmuşdur. Yoxsa bunu belə düşünmək böyük səhv olardı ki, Zakir 

açıq şəkildə yazmaqdan qorxuduğu üçün ictimai məsələləri məktublarında ancaq 

yaxın adamlarına, həm də gizli saxlanmaq şərti ilə qələmə almışdır. Bu 

məktublar doğrudan da ancaq bir şəxsə ünvanlansaydı, yəqin ki, onlardan uzun 

müddət başqaları xəbər tutmazdı. 

Yaşadığı dövrün ictimai-iqtisadi geriliyindən doğan ziddiyyətləri, 

patriarxal-feodal qanun-qaydaları, istismarçı tüfeyli təbəqələri şair cəsarətlə ifşa 

etmişdir: 

 

Həddən aĢıb büxlü həsəd, Ģərarət, 

YoldaĢ yoldaĢına eylər xəyanət. 

Alimdə əməl yox, bəydə ədalət, 

ĠĢlərimiz olub saf gərdan-bucaq (2, 22). 

 

Zakirin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki mühüm xidməti də elə 

burasındadır ki, o, əsrin, zamanın zəruri tələblərini, aktual problemlərini düzgün 

anlamış, əsərlərində zülm və özbaşınalığı, dini fanatizm və nadanlığı, gerilik və 

ətaləti kəskin tənqid atəşinə tutmuş və beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatında yeni 

tipli satirik şeirin yüksək mərhələyə qalxmasında mühüm rol oynamışdır. 

Komendantlıq dövründə çarizm əleyhinə qalxan kəndli üsyanları realist 

ədəbi cərəyanın formalaşmasına güclü təkan verərək sənətkarları müasir 

mövzuları qələmə almağa sövq edirdi. Onlar çarizmin insanlığa zidd olan 

siyasətinə qarşı, rüşvətxor hakimlərin cinayətlərinə, yerli bəylərin zülm və 
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zorakılığına qarşı çıxırdılar. Bu sənətkarların ön cərgəsində gedənlərdən biri, 

bəlkə də birincisi Qasım bəy Zakir idi. Azərbaycan ictimai satirası XIX əsrin 

birinci yarısında məhz     Q.Zakirin simasında mükəmməl ədəbi cərəyan şəklini 

almışdır. Bunun da öz obyektiv və subyektiv səbəbləri olmuşdur. Satiranın geniş 

yayılmasının əsas səbəbi bu dövrdə ictimai ziddiyyətlərin daha geniş və kəskin 

şəkildə üzə çıxması idi. Q.Zakir isə satiraya mövcud nöqsanları aradan 

qaldırmaqla hər cür özbaşınalığı və riyakarlığı ifşa etməkdə ən tutarlı 

vasitələrdən biri kimi baxırdı. Təsadüfi deyildir ki, bütün bunları nəzərdə tutan 

K.Məmmədov yazır: "Zakirin satiraları, müstəqil ədəbi cərəyana çevrilən satirik 

şeirin vuran qəlbi və düşünən beyni olmuşdur, desək, heç də səhv etmərik" . 

"Vilayətin məğşuşluğu haqqında" satirasında Qarabağ mahalının elə bir 

kəndi, obası, tayfası, elə bir künc-bucağı qalmır ki, xatırlanmamış olsun. Burada 

hər şeydən əvvəl o dövrün həyatı, ictimai münasibətləri öz ifadəsini tapmışdır. 

Bunlar şairin mühitdən aldığı acı və ağır təsirlərin məhsulu olsa da, zülmə, zora 

əsaslanan ictimai quruluşu düzgün xarakterizə edir. Bu dövrdə "Ölkənin baş 

rəisindən və əyalət komendantlarından tutmuş mahal naiblərinə qədər müxtəlif 

dərəcəli çar məmurlarının özbaşınalığı təsadüfi hal olmayıb bütün ağırlığı ilə 

xalq kütlələri üzərində ağır bir yük olan sistem şəklini almışdı". Şeirdən aydın 

olur ki, XIX əsrin ortalarında Azərbaycanda müstəmləkə şəraiti iqtisadi gerilik, 

ictimai hərəkatın olduqca ləng və zəif inkişafı vaxtilə mədəniyyət mərkəzi kimi 

tanınan Qarabağda bir dərəbəylik, hərc-mərclik yaratmışdı. Köhnəlik, mənəm-

mənəmlik, cəhalətpərəstlik, sürətlə varlanmaq, qudurğanlıq son həddə gəlib 

çatmışdı. Rusiyada təhkimçilik əleyhinə gedən mübarizə Azərbaycanda çox vaxt 

"Başlı başını saxlasın" devizi ilə əvəz olunsa da, feodal dünyasında hökm sürən 

özbaşınalıq və zorakılıq, feodal-patriarxal cəmiyyətin yaramazlıqları, çar 

zülmünün həddini aşması, kəndli-mülkədar ziddiyyətlərinin kəskinləşməsi 

ölkəni kəndli üsyanları dövrünə yaxınlaşdırırdı. 

Beləliklə, Zakir ictimai həyatın və məişətin bir çox yaralarını, istər şəxsən 

tanıdığı, istərsə də haqqında eşitdiyi fitnə-fəsad törədən adamları, dövrünün 

yaramazlıqlarını, sinifli cəmiyyətin bütün eyib, nöqsan və bəlalarını cəmləşdirib 

satira atəşinə tutmuşdur. Zakirin yaradıcılığı bizim üçün elə ona görə qiymətlidir 

ki, o, Azərbaycan ictimai həyatının bir çox tipik xüsusiyyətlərini bir sənətkar 

kimi ümumiləşdirə bilmişdir. Şairin satiralarında həcv olunan şəxslər isə bütün 

ömrü boyu hər yerdən onun üzərinə hücuma keçmiş, lənətlər yağdırmış, aşkar 

da, gizlin də hədələmiş, sözün həqiqi mənasında fiziki və mənəvi təhqirlərə yol 

vermişlər. Lakin Zakir bu mübarizədən heç vaxt çəkinməmiş, öz idealı naminə 

ömrünün son günlərinə qədər mərdliklə vuruşmuş, satira silahını bir an belə yerə 

qoymamışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕЛДЖАН ГАФФАРЛИ  

ОБ АНАЛИЗЕ САТИРЫ «ЕСЛИ ПОЛУЧИШЬ НОВОСТЬ О КРАЕ» 

Закир является одним из самых ярких представителей азербайджанской 

сатирической литературы. Поэтическая сила, логические иллюзии, правильные и 

избранные объекты критики, сильные фразы, выбранные для разоблачения этих объектов 

критики в его сатирах добавляют красок его строкам. В данной статье дается подробный 

анализ сатиры Г. Закира «Об оккупации края». С углубленным анализом раскрываются 

основная идея, художественные особенности и тематика сатиры. Образы, топонимы и 

события, упоминаемые в сатире, рассматриваются с историко-литературной точки зрения, 

выясняется их связь с Закиром. В своих сатирах Закир поэтическим и сатирическим 

языком описывал распространенность произвола, фанатизм и шантаж духовенства, 

страдания, которые они причиняли людям во имя религии. В сатире Закира также 

критикуются лжесвященники и священнослужители, держащие людей в неведении. Он 

видел в суеверии одну из важнейших причин человеческих страданий. В нашей статье 

рассматриваются темы и идеи примеров из его мощных сатир. Выясняется, почему он 

обращается к этим вопросам. Автор статьи проанализировал как личностные, так и 

социальные тенденции, порождающие эти сатиры, а также интеллектуальную позицию 

писателя в контексте различных тем. Рассмотрены взгляды и мнения исследователей по 

изучаемой проблеме. 

 Ключевые слова: Касим бек Закир , поэт, поэзия, среда, интеллигент, позиция, 

правда, народ, проблем, гуманист, общество, просветитель, воспитание 

 

SUMMARY 

SELJAN GAFFARLI  

ZAKIR'S “IF YOU GET THE NEWS, ABOUT THE STUATĠON OF THE VĠLLAGE” 

ABOUT ANALYSIS OF THE SATIRE 

Zakir is one of the most prominent representatives of Azerbaijani satirical literature. His 

satires, poetic power, logical allusions, correct and selected targets of criticism, strong sentences 

chosen to expose these targets of criticism add color to his lines. This article provides a detailed 

analysis of G. Zakir's satire "On the occupation of the region." The main idea, artistic features 

and theme of satire are explained with in-depth analysis. The images, toponyms, and events 

mentioned in the satire are considered from a historical and literary point of view, and their 

connection with Zakir is explained. In his satires, Zakir used poetic and satirical language to 

describe the prevalence of arbitrariness, the fanaticism and blackmail of the clergy, and the 

suffering they inflicted on people in the name of religion. In Zakir's satire, false priests and 

clerics who keep people in ignorance are also criticized. He saw superstition and superstition as 

one of the most important causes of human suffering. In our article, the themes and ideas of 

examples from his powerful satires are considered. It is being clarified why he addresses these 

issues. The author of the article has analyzed both the personal and social tendencies that give 

rise to these satires, as well as the intellectual position of the writer in the context of various 

topics. Researchers' views and opinions on the problem under study were considered. 

 Keywords: Khasım bey Zakir, environment, intellectual, position, society, criticism, 

enlightener, education, poet, the truth, poetry, problem, people, 
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QANLIGÖLÜN KĠTABƏSĠNDƏ XATIRLANAN ġAN GĠREY KĠMDĠR 

 

Məqalədə ġahbuz rayonundakı Qanlıgölün kitabəsində adı xatırlanan ġan (ġahin) Girey 

haqqında bəhs olunur. Qeyd edilir ki, Krım xanları nəslindən olan Akim ġahin Girey XIX 

yüzilliyin ortalarında Naxçıvanda qəza rəisi iĢləmiĢdir. Qəza rəisi kimi o, Naxçıvanda irriqasiya 

iĢləri ilə də məĢğul olmuĢ, suvarma iĢlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün Naxçıvan  Ģəhərindən Ģimal 

tərəfdə Naçalnik gölünü, ġahbuz rayonunda isə Qanlıgölü yaratmıĢ, Bazarçaydan ġərur 

ərazisinə kanal çəkdirmiĢdi. Həmçinin o, ġərur bölgəsində təsərrüfat iĢləri ilə məĢğul olmuĢdur.  

Açar sözlər: ġahbuz, Qanlıgöl, kitabə, ġahin Girey, suvarma. 

 

Ərazimizdə indiyədək gəlib çatan müsəlman epikrafikası abidələri – 

kitabələr mətnlərində maraqlı tarixi faktları qoruyub saxlamaqla bərabər,  

yazıldıqları dövrdə yaşayıb yaratmış çoxlu görkəmli şəxsiyyətlərin də adlarını 

tədqiqatçılara təqdim edirlər. Belə kitabələrdən biri də Şahbuz rayonundakı 

Qanlıgöl su anbarının kitabəsidir. ―Qanlıgöl‖ su anbarı Şahbuz rayonunun Kükü 

kəndindən 7-8 kilometr  şimal-şərq tərəfdə, özünün gözəl təbiəti ilə məşhur olan 

Keçəldağın cənub-qərb ətəyində, dəniz səviyyəsindən 2424 metr yüksəklikdə 

yerləşir. Bu su anbarının yerində vaxtilə yağış, qar, bulaq suları ilə qidalanan 

kiçik təbii göl olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, gözəl təbiətə malik, imkanlı 

şəxslərin istirahət, mal-qarasının, qoyun sürülərinin otlaq yeri olan Keçəldağ 

ərazisi, ―Qanlıgöl‖ sahilləri daima yerli mülkədarların diqqət mərkəzində olmuş 

və həmişə onları cəlb etmişdir.  

Həmçinin süni suvarmaya böyük ehtiyacı olan Naxçıvan ərazisində belə 

bir su mənbəyi yerli torpaq sahiblərinin diqqətindən yayına bilməzdi. Ona görə 

də tarixin müxtəlif dövrlərində bu gölün qarşısında bənd düzəldilməsi üçün 

təşəbbüslər edilmişdir. Belə təşəbbüslərdən bir də XIX yüzilliyin ortalarında 

Naxçıvanda qəza rəisi işləyən Şan Girey (Şahin Girey) tərəfindən edilmiş və o, 

1865-ci ildə Kəlbəli xan Naxçıvanskinin (Kəngərlinin) himayəsi ilə burada bənd 

tikdirmişdir. Bəndin tikilməsi ilə  yaradılan gölün suyu yay vaxtı  Ayrınç çayına 

buraxılır və bu su Batabat yolunun keçdiyi ərazidə, Qarababa kəndindən bir az 

yuxarıda Naxçıvançaya qovuşur, oradan isə arxlar vasitəsi ilə ayrı-ayrı kəndlərə 

axıdılırdı. Beləliklə, yay mövsümündə gölün suyundan Şahbuz bölgəsinin bir 

sıra kəndlərinin, o cümlədən  Kükü, Güney Qışlaq, Ayrınç, Sələsüz, Mərəlik 

kəndlərinin və indiki Babək rayonunun bəzi kəndlərinin əkin və həyətyanı 

sahələrinin, həmçinin yaylaqlarda otarılan heyvanların suvarılması üçün istifadə 

edilir (7, s. 116-117). Gölün suyundan indi də həmin qayda ilə istifadə olunur. 

Bənd tikilib qurtardıqdan və göl yaradıldıqdan sonra onun cənub tərəfində 

su anbarının nə vaxt və kimlər tərəfindən tikdirilməsi haqqında məlumat verən 

kitabə qoyulmuşdur. Qaramtıl rəngli iri dağ daşı üzərində (120x145x112 sm) 
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ərəb-fars və rus dillərində cızma üsulu ilə həkk edilən kitabənin ərəb-fars 

dillərində yazılan mətni kiçik hərflərlə yazıldığı və açıq havada olduğu üçün 

keçən müddət ərzində təbii qüvvələrin təsirindən daha çox aşınmaya məruz 

qalmış, zaman keçdikcə bəzi yerləri pozulmuş, daşın üzərində yaranan kiçik 

nöqtələr ərəb əlifbasına məxsus nöqtələrlə qarışmış, nəticədə mətnin oxunuşu 

çox çətinləşmişdir. Ona görə də həmin kitabənin tam oxunması mümkün 

olmamış, ondan yalnız aşağıda qeyd olunan tək-tək sözlər oxunmuşdur: ―Allah 

böyükdür!‖... ―Kəlbəli xan Kəngərli‖... ―Naçalnik Şan Girey ...‖ (7, s. 116). 

Kitabənin kiril əlifbası ilə rus dilində olan mətni isə iri və dərin hərflərlə 

yazıldığı üçün tamamilə salamat vəziyyətdə qalmışdır və aydın şəkildə oxunur. 

Mətni belədir: ―Иждивением Келбали ханом соорудил уездной начальник 

Шан Гирей, 1865‖ (Tərcüməsi: Kəlbəli xanın himayəsi ilə qəza rəisi Şan Girey 

bina etdirdi, 1865). 

Kitabənin mətnindən aydın olur ki, ―Qanlıgöl‖ün qarşısında daşdan 

tikilmiş bənd 1865-ci ildə Naxçıvanın görkəmli şəxsiyyətlərindən olan Kəlbəli 

xan Kəngərli-Naxçıvanskinin himayəsi ilə, həmin dövrdə Naxçıvanda qəza rəisi 

işləyən Şan Girey (Şahin Girey) tərəfindən tikdirilmişdir.  

Kitabə Naxçıvanın ictimai, siyasi mədəni  və təsərrüfat həyatında mühüm 

rolu olan bir sıra tarixi şəxsiyyətlərin adını özündə əks etdirir. Onlardan biri 

bəndin tikintisinə mühəndislik edən, yerli əhali arasında Şan Girey adı ilə 

tanınan, bir müddət Naxçıvanın qəza rəisi vəzifəsində çalışmış Akim Şahin 

Gireydir. Akim Pavloviç Şahin Girey Krım xanlığında 1427-1783 cü illərdə 

hakimiyyətdə olan Gireylər xanədanına (11, s 312) mənsub bir zadəganın 

ailəsində 1815-ci ildə  dünyaya göz açmışdır. O, Sankt-Peterburqda artilleriya 

məktəbini bitirmiş, bir müddət orada xidmət etmiş, podporiçik rütbəsinə qədər 

yüksəlmişdir. Ana tərəfdən qohumu, həm də uşaqlıq və gəclik dostu olan 

görkəmli rus şairi Mixail Lermontovun dəvəti ilə taleyini Qafqazla bağlayan 

Akim Şahin Girey şairin  dueldə öldürülməsindən sonra, 1844-cü ildə Pyatiqorsk 

şəhərinə gəlir (2) və bu şəhəri özünə həmişəlik vətən seçir.  

Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından bir neçə il sonra Şahin Girey 

(Şan Girey) Naxçıvana qəza rəisi təyin olunur. 1845-ci ildən etibarən həmin 

vəzifədə çalışarkən vəzifə borcunu yerinə yetirməklə bərabər o, quraqlıq təbiətə 

malik olan Naxçıvan ərazisində suvarma işlərini inkişaf etdirmək üçün bir sıra 

tədbirlər həyata keçirmişdir. Məsələn, ―Qanlıgöl‖ su anbarı bəndinin inşasından 

əvvəl o 1863-1864-cü illərdə Naxçıvan şəhəri ilə Şıxmahmud kəndi arasında 

sahəsi 12 hektar olan və o zaman banisinin adı ilə ―Şan Girey gölü‖ adlandırılan 

göl tikdirmişdir (8, s. 72). Suni suvarma üçün istifadə edilən bu göl Naxçıvan 

çayının yaz sel suları ilə qidalanırdı. Ona görə də bu gölü tez bir zamanda lil 

basmış və onun təmizlənməsi üçün vəsait olmadığından unudulmuşdu. Hazırki 

zamanda həmin gölün ərazisi əkin sahəsinə çevrilsə də, yaşlı əhali arasında 

―Naçalnik gölü‖ adı ilə tanınmaqdadır.  

Tədqiqatçıların fikrincə Akim Şahin Girey Şərur mahalında Daşarx, 

Xanlıqlar və Ələkli torpaqlarını 25-30 illiyə icarəyə götürmüş, elə həmin illərdə 

―Şahin Girey  kanalı‖nı çəkdirməyə başlamışdır (2; 3). XIX yüzilliyin ikinci 

yarısı-XX yüzilliyin əvvəllərinə aid rus dilli ədəbiyyat materiallarında bu kanalın 

çəkdirilməsi haqqında maraqlı məlumatlar vardır. Rus tədqiqatçısı, Zaqafqaziya 
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(Cənubi Qafqaz) ölkəsində suvarmaya aid 1888-ci ildə Tiflisdə xüsusi əsər nəşr 

etdirmiş M. R. Psaryev qeyd edir ki, quraqlıq təbiətə malik olan Naxçıvan 

torpaqlarının suvarılması məqsədi ilə  Şahin Girey üç kanal çəkdirmək istəyirdi. 

Bunlardan ən böyüyü ―Şan Girey arxı‖ kimi tanınan kanal idi. Onun suyu ilə 

Arpaçay və Araz çayı arasında yerləşən sahələr və Qır düzü suvarılırdı. Bu 

kanalın uzunluğu 120 verstə (verst 1066, 8 metrə bərabər uzunluq ölçüsüdür-

H.S.) yaxın idi. Kanalın çəkilməsinə 120.min rubl pul xərclənmişdi (10, s. 54-

55). 1905-ci ildə İrəvanda nəşr olunmuş ―İrəvan quberniyasının 1906-cı ilə aid 

Yaddaş kitabçası‖nın məlumatlarından da aydın olur ki, Naxçıvanda suvarma 

işlərini yaxşılaşdırmaq, susuz torpaqlara su vermək üçün Şan Girey (Şahin 

Girey) bir neçə kanalın çəkilməsi üçün layihələr hazırlamışdır. Ancaq bu 

layihələrin hamısını yerinə yetirmək mümkün olmamışdır. Yerinə yetirilən ən 

məşhur layihə ―Şahin Girey kanalı‖,  el arasında deyildiyi kimi ―Şan Girey arxı‖ 

idi. ―Şahin Girey kanalı‖ Yelizavetpol quberniyasından keçən Bazarçayın 

suyunu Arpaçaya axıdırdı. Həmçinin bu kanal Arpaçayın suyunu Qıra çatdırırdı.  

―Şan Girey arxı‖ Dəvəölənin 2 verst  aşağısından başlayaraq 35 verst uzunluğa 

malik idi və ümumi uzunluğu 600 sajın olan 10 tuneldən keçirdi. Beləliklə, 

Bazarçaydan axan su 8000 fut yüksəklikdən 3000 futa yenməklə 120 verstə 

yaxın yol keçir və Qır adlanan torpaqları suvarırdı. Bütün bu tikinti işlərini 

yerinə yetirmək üçün 120 min rubladək pul xərclənmişdi. ―Şahin Girey 

kanalı‖nın suyu ilə torpaqların suvarılmasına 1884-cü ildə başlanmışdı (8, s. 70-

71). Göründüyü kimi bu kanalın çəkilməsi böyük vəsait və zəhmət hesabına başa 

gəlmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Şahin Girey tərəfindən hazırlanmış belə bir 

nəhəng irriqasiya layihəsi heç bir uyğun təşkilat tərəfindən təsdiqlənməmişdi. 

M.R.Psaryev bunu Akim Şahin Gireyin özünün  aparılan bütün işlərə şəxsən 

nəzarət etməsi ilə əlaqələndirmişdir ( 9, s. 55) 

Yerli əhali tərəfindən ―Qır‖ adlandırılan torpaqlar Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Şərur rayonu ərazisindədir. Yurdçu, Qabıllı və Tənənəm 

kəndlərinin aşağı hissəsindən şimal-qərbə doğru axan suların, geotektonik 

fəaliyyətin təsirindən formalaşmış maili düzənlik ərazini yerli əhali ―Qır‖ 

adlandırmşdır. İndi də Dizə, Həmzəli və Daşarx kəndlərinin əhalisi həmin 

əraziləri ―Qır‖ adlandırır. Ümumiyyətlə, ―Qır‖ dedikdə təpəli, maili, parçalanmış 

və qırışıqlı relyef sahəsi başa düşülür. Suya böyük ehtiyacı olan bu torpaqlar 

qəza rəisi kimi Şan Gireyin (Şahin Gireyin) diqqətini cəlb etmiş və bu 

torpaqlardan istifadə etmək üçün o həmin kanalı çəkdirmişdi.  

Rus tədqiqatçısı M. R. Psaryev ―Şan Girey‖ arxı haqqında 1888-ci ildə 

nəşr etdirdiyi kitabında yazırdı ki, Dərələyəz qəzasında Bazarçaydan və yuxarı 

Arpaçaydan çəkilmiş ―Şan Girey arxı‖ Arpaçayla Araz çayı arasındakı sahəni və 

Qır düzünün bir hissəsini suvarırdı (9, s, 48). 1884-cü ildə istifadəyə verilən 

kanalın suyu öz bəhrəsini vermiş, 1886-cı ildə Qırda, 60 desyatini pambıq, 540 

desyatini buğda və başqa məhullar olmaqla 600 desyatin (1 desyatin 0,0925 

hektara bərabərdir-H.S.) torpaq əkilmişdi ( 6 , 85).  

Akim Şahin Gireyin Şərur mahalının Xanlıqlar kəndində malikanəsi 

olmuşdur. 1934-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi ezamiyyətdə 

olan rus şərqşünas-etnoqrafı  K. N. Smirnov bu məsələdən bəhs edərək yazır: 
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―Keçmiş qəza rəisi Şan Girey torpaq aldı, kanal çəkdirdi və onun oğlu Naxçıvan 

diyarının mülkədarlarından biri oldu‖ (10, s.53). 

Sadalanan bu faktlardan da göründüyü kimi, tamamilə başqa məqsədlə, 

qəza rəisi kimi Naxçıvana göndərilən  Şahin Girey (Şan Girey) XIX əsrin II 

yarısında Naxçıvan ərazisində bir sıra əhəmiyyətli işlər, xüsusilə irriqasiya 

sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, 

onun bir sıra təklifləri və planları həyata keçirilə bilməmişdir. Məsələn, o 

Arpaçayın suyunu kanal vasitəsi ilə Şahtaxtı kəndinə kimi gətirmək, 19 oktyabr 

1867-ci ildə isə Şahbuz rayonunun Gömür kəndi yaxınlığındakı Novruz ağa 

Lütfəli Sultan oğluna məxsus torpaq sahəsində olan kükürddən istifadə etmək 

təkliflərini vermiş (5), ancaq müəyyən çətinliklər səbəbindən onları həyata 

keçirə bilməmişdi. İrəvan Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan arxiv sənədlərinə 

əsaslanan dosent Əli Əliyev yazır ki, Akim Şahin Girey Bazarçayın suyunu 

Batabat yaylağında açılması nəzərdə tutulan tunellər vasitəsi ilə Naxçıvana 

axıtmaq və ərazinin suvarma suyuna olan tələbatını müəyyən qədər ödəmək 

üçün layihə hazırlamışdı. Lakin bunun üçün lazım olan  vəsaiti heç bir bankdan 

əldə edə bilməməsi səbəbindən bu işi yerinə yetirmək, layihəni gerçəkləşdirmək  

mümkün olmamışdı (1, s. 100).  

 Akim Şahin Girey qəza rəisi kimi bölgədə həyata keçirdiyi xeyirxah 

işlərlə əlaqədar Naxçıvan, xüsusilə Şərur əhalisi arasında böyük hörmət və nüfuz 

qazanmışdı. Onun Şərur bölgəsində həyata keçirdiyi iri həcmli irriqasiya işləri 

ilə yanaşı meyvə və üzüm bağlarının salınmasında da böyük rolu olmuşdu. Hətta 

yerli əhali arasında olan fikirlərə görə bu bağlarda əldə olunan məhsul əhalinin 

tələbatını ödəməklə bərabər digər ölkələrə də göndərilmişdir. Ona görə də Şərur 

əhalisi tərəfindən adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə onun özünün yetişdirdiyi 

üzüm sortlarından birinə ―Şahin Girey‖ adı verilmişdi (4). 

Akim Pavloviç Şahin Girey 8 dekabr 1883-cü ildə Tiflisdə 68 yaşında 

vəfat etmişdir. Onun cənazəsi Pyatiqorsk şəhərinə aparılmış və 21 dekabr 1883-

cü ildə orada dəfn olunmuşdur (2).  
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ УПОМИНАЕМЫЙ В НАДПИСЯХ ГАНЛЫГЁЛЬ ШАН ГИРЕЙ 
В статье говорится о Шан (Шахин) Гирее, имя которого упоминается в надписях  

Ганлыгѐль Шахбузского района. Надо отметить, что являющийся потомком Крымских 

ханов Аким Шахин Гирей в середине XIX века работал Нахчыванским уездным 

начальником. Как уездный начальник, он занимался ирригационными работами, для 

улучшения оросительных работ он создал озеро Начальник  (Начальник гѐлу) на севере от 

города Нахчыван и озеро Ганлыгѐль на территории Шахбузского района, а также провел 

канал от Базарчая в территорию Шарура. Он также занимался хозяйственными работами в 

Шарурском регионе. 

Ключевые слова: Шахбуз, Ганлыгѐль, надпись, Шахин Гирей, орошение 

 

SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

WHO IS SHAN GIREY WHĠCH HIS NAME IS REMEMBERED AT THE 

INSCRIPTION OF QANLIGÖL 

The article mentions the name of Shan (Shahin) Girey, whose name is mentioned in the 

inscription of  Qanlıgöl in the Shahbuz district. It is noted that the Akim Shahin Girey from the 

Krim khan's descendants worked in the Nakhchivan provincial governor in the middle of the 

XIX century. As povincial governor he worked on irrigation  in Nakhchivan and built the 

Nachalnik lake to the north of Nakhchivan town, and  Qanligöl in Shahbuz region and also 

channeled from Bazarchay to Sherur area to improve irrigation. He also engaged in farming 

business in Sherur. 

Key words: Shahbuz, Qanlıgöl, inscription, Shahin Girey, irrigation. 
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GÖRKƏMLĠ  YAZIÇI,  ENSĠKLOPEDĠK  ALĠM,  FĠLOSOF ABBASQULU 

AĞA  BAKIXANOVUN  (QÜDSĠNĠN) 1828-CI ĠLDƏ  NAXÇIVANDA OLMASI 

HAQQINDA BƏZĠ QEYDLƏR 

 

Elmi məqalədə Abbasqulu ağa Bakıxanovun bütün yüzilliklərdə yaĢayan böyük 

Ģəxsiyyətlərdən biri olmasından və fəaliyyətindən danıĢılır. Onun yaradıcılıq üfüqləri olduqca 

geniĢdir: poeziya, nəsr, ədəbi tərcümələr, tarix, fəlsəfə, məntiq, nücum, psixologiya, estetika, 

dilçilik, arxeologiya, etnoqrafiya, coğrafiya, astronomiya, jurnalistika, tərcüməçilik.Aparılan 

araĢdırmalar göstərir ki,Abbasqulu ağa Bakıxanovun fəaliyyətinin Naxçıvan tərəfi yazılan  

ədəbiyyatlarda lazımınca iĢıqlandırılmayıb. Bu elmi məqalədəAbbasqulu ağa Bakıxanovun   

Naxçıvanın siyasi  tarixi ilə bağlı fəaliyyətinin bəzi məqamları haqqında danıĢılır. Məqalənin 

yazılmasında çap olunan monoqrafiyalardan və arxiv sənədlərindən istifadə edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Bakıxanov, Ehsan xan, Naxçıvan, Qarabağlar kəndi, Abbasabad qalası. 

 

 Onu da deyək ki, şairin tədqiqatçılarından Ənvər Mirzəqulu oğlu Əhmə-

dov "A.A.Bakıxanov: dövrü, həyatı, fəaliyyəti" adlı (rusca) çox qiymətli, sanbal-

lı monoqrafiya yazmışdır (1). Burada da Naxçıvan tarixi ilə bağlı məsələlər 

geniş işıqlandırılmayıb. Bəlkə də bu, həmin illərə aid sənədlərdə geniş təsvir 

olunmayıb, ya da ki, yazıçı özü bu haqda heç nə yazmayıb. Bizcə, ikinci ehtimal 

həqiqətə daha yaxındır. 

 1821-ci il dekabrın28-də (yeni stillə 9 yanvar 1822-ci il) A.A.Bakıxanov 

Gürcüstanda Baş komandanın dəftərxanasında Şərq dilləri üzrə rəsmi olaraq 

tərcüməçi təyin edilir. Çar Rusiyası qoşunlarının Dağıstana və Azərbaycanın 

Şimal xanlıqlarına hərbi yürüşü zamanı Baş komandan A.A.Bakıxanovu da 

cəbhəyə göndərir. Və 1820-ci ildə A.A.Bakıxanov 4 (16) sentyabrda praporşik 

hərbi rütbəsini alır. Rusiyanın Qafqazdakı qoşunlarının Baş komandanı 

P.N.Yermolov onun Qafqazdakı şəxsi nüfuzundan istifadə edərək ən mübahisəli 

ərazilərə Bakıxanovu göndərir(4,v.15). A.A.Bakıxanov 1813-cü ildə bağlanmış 

Gülüstan müqaviləsinin mübahisəli sərhəd məsələlərini həll etmək üçün 

diplomatik fəaliyyətə başlamış olur. Bu komissiyanın tərkibində polkovnik 

P.N.Yermolov, müşavir P.I.Moqilevski və polkovnik Ağa bəy Sadıqov da var 

idi. 1823-cü ildə yayda Yermolov Bakıxanovu Qarabağa göndərir ki, sərhəd 

məsələlərində komissiyaya kömək etsin (5.v.11). 

 1824-cü ildə o, Qafqaz xəttində döyüşlər aparan general A.A.Velyamino-

vun yürüşlərində iştirak edir. 18 (30) sentyabr 1826-cı ildə ona poruçik hərbi 

rütbəsini verirlər. Artıq o, tərcüməçiliklə bərabər hərbi və diplomatik mütəxəssis 

kimi də püxtələşmişdi (4,v.6-7). 

 A.A.Bakıxanovun hərbi-diplomatik fəaliyyəti onun nüfuzunu Rusiyanın 

hökumət dairələrində çox yüksəltmişdi. 

 General-feldmarşal yazır ki, Gürcüstana gələn kimi onun bacarığını və 

tədbirliliyini hiss etdim və tam yəqinliklə onun diplomatik heyətdə iştirakını 

məsləhət bildim. Persiya ilə müharibədə mən Abbasqulu ağanın xidmətindən 
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çox razı qaldım: fars dilini mükəmməl bilməsi və yorulmaz fəaliyyəti çox fayda 

gətirdi. Şah sarayı ilə bütün yazışmalar tamamilə onun əlindən gəlib keçirdi və 

beləliklə də ona bizim Persiya ilə bütün əlaqələrimiz məlum idi. Və bizim 

onlarla apardığımız siyasətimizdən də tamamilə xəbəri vardı (1.s.60). 

 A.A.Bakıxanovun 1243-cü ilin səfər ayının 9-da (miladi 1827-ci ildə) 

Naxçıvan mahalının Qarabağlar (o, bu kəndin adını "Qarabağlılar" kimi yazıb - 

müəllif) kəndindən həyat yoldaşı Səkinə xanıma yazdığı məktubun rus dilinə 

tərcümə edilmiş variantını tapdıq. A.A.Bakıxanov yazır:,..Mən hardayam, gö-

rüşmək xoşbəxtliyi haradadır.Ancaq indi Naxçıvandan Təbrizə yollanırıq. 

Bilmirəm sağ qalacağam ya yox, yenidən görüşmək şərəfi bizə nəsib olacaqmı?! 

Allahın rəhmdilliyinə ümidi itirmək lazım deyil. O,elə eyləyər ki,gözlənilmədən 

görüş alınar.Ümid edirəm ki, qışa qədər işlər yoluna düşər,gözlənilmədən görüşə 

bilərik. Əgər mənim vəziyyətimi soruşsan, Allaha şükür ki, gümrah və sağ-

lamam. Baş komandan (İ.Paskeviç.-müəllif) mənə olduqca çox hörmət və 

ehtiram göstərir. Bu günlərdə o, mənə kapitan hərbi rütbəsinin verilməsini tələb 

etdi. Mənə ayda 40 tümən rus gümüşü ilə əməkhaqqı da təyin etdi. Bundan 

başqa, o, dəftərxanaya əmr etdi ki, mənə rublla 60 tümən versinlər. Yürüşdən 

qayıdan kimi mənə ildə 1050 rubl əməkhaqqı verəcəklər. Darıxma, səbir eləmək 

lazımdır. Ümidim var ki, bu qış görüşə biləcəyik darixma, səbr etmək lazımdır. 

Bu qış görüşə biləcəyık.Məktubu Tiflisə göndərin. Dualarimi analarımıza, 

uşaqlarımıza, qardaşlarımıza çatdırın. Səbirsizliklə görüşümüzü gözləyirəm.                             

 Vətəndən çox uzaqdakı qərib Abbasqulu. Səfər ayının 9-u 1243-cü 

il(miladi 2 sentyabr,1827-ci il)‖ (2,s.289-290). 

 Bu məktubdan da görünür ki, A.A.Bakıxanov Naxçıvan ətrafında gedən 

döyüşlərin hamısında iştirak edib. Araz çayının hər iki sahilində gedən qanlı 

döyüşlərin iştirakçısı olub. Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, Abbasabad 

qalasının iflasa uğramasında göstərdiyi xidmətə görə 14 (26) oktyabr 1827-ci 

ildə ona ştabs- kapitan rütbəsi verilib. Irəvanın və Sərdarabad qalasının Rusiya 

tərəfindən tutulmasında döyüşlərdə fərqləndiyinə görə 1 (12) yanvar 1828-ci ildə 

3-cü dərəcəli Müqəddəs Anna ordeni (bantla birgə) verilmişdir. Onun hünəri və 

mükafatları haqqında Rusiya paytaxtının məşhur qəzetlərindən olan "Sankt-

Peterburqskiye vedomosti" (18, 2 mart, 1828) ətraflı yazıb (7). 

Onun Naxçıvanda I Ehsan xanla tanışlığı və şəxsi diplomatik əlaqəsi 

hökmən labüddür. A.A.Bakıxanovla general-mayor I Ehsan xanın diplomatik 

danışıqları haqqında şairin soyundan olan Gültəkin Bakıxanova da yazır:‖İran 

şahı tərəfindən kor edilmiş Naxçıvan xanının oğlu Ehsan xan Naxçıvanskini 

rusların tərəfinə keçməkdə Bakıxanov Qriboyedova köməklik etdi …‖ (3,s.47). 

 Araşdırmalar göstərir ki, A.A.Bakıxanov Naxçıvanda 4 aydan çox qalıb. 

Ümumiyyətlə, A.A.Bakıxanov Türkmənçay müqaviləsində də tərcüməçi kimi 

iştirak etdiyindən Naxçıvanla bağlı siyasi hadisələrdən çox məlumatlı imiş. 

Heyflər olsun ki, o, sonralar bu haqda heç nə yazmayıb. Ola bilsin ki, yazıb. 

Amma özümüz ciddi axtarışlarda olmalıyıq. Istər çar hökumətində, istərsə də 

sovet zamanında bu haqda danışıb yazmaq yasaq olduğundan tədqiqatçılar heç 

nə yazmayıblar. Hər halda bu bizim tariximizdir və hər bir məlumat, fakt bizə 

çox qiymətlidir. Bir tarixi fakt həqiqətin üzə çıxmasına kömək edə bilir. 
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 Sonralar haqsız yerə təqib olunan yazıçı da ümid yerini Paskeviçlə 

görüşməkdə tapır. O, 1833-cü ilin noyabrında Varşavaya gedir. Altı ay 

Varşavada yaşayan şair sonralar özü bu səfərlə bağlı xatirələrini də qələmə alıb. 

1846-cı ildə Məkkəyə ziyarətə gedən yazıçı Fatimə vadisində vəfat edir. Rusiya 

hökuməti isə 12 (24) may 1847-ci ildə bu haqda rəsmi məlumat yayır (1,s.72). 

 1846-cı ilin yanvarında general-mayor I Ehsan xanın, dekabrında isə 

polkovnik A.A.Bakıxanovun vəfatı tariximizdə çox mübahisə doğuran siyasi 

hadisələrin açılmasına imkan vermir. Təsadüfi deyil ki, həmin vaxt Naxçıvanda 

olan etnoqraf , xüsusi işlər üzrə məmur N.V.Xanıkova təcili tapşırıq verir ki, 

quberniya katibi Avix Bakıxanovun şəxsi arxivinin ələ keçməsinə imkan 

verməsin. O yazır: ―Məkkədən qayıdan Abbasqulu vəfat edib. Onun Şirvanda 

qiymətli Şərq kitabxanası var, hansı ki, Asiyanın bütün bu hissəsini əhatə edir. 

Onun şəxsi kolleksiyasında marşal Paskeviçin hədiyyələri vardır... Allaha and 

verirəm ki, bu xəzinəni itirməyin...‖ (6,v.1-2). Bu kitabxanada saxlanılan 

sənədlər içərisində Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə bağlı xeyli məxfi 

sənədlər də olmamış deyildi.  A.A. Bakıxanovun və general-mayor I Ehsan 

xanın tariximizdə özlərinə məxsus yerləri vardır. Biz tədqiqatçıların isə ümdə 

vəzifəsi həssaslıqla və insafla axtarışlarımızı davam etdirməyimizdir. 
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РЕЗЮМЕ 

MУСА КУЛИЕВ 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О ПРЕБЫВАНИИ В НАХЧЫВАНЕ В 1828-М ГОДУ 

ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ, УЧЁНОГО-ЭНЦИКЛОПЕДИСТА И ФИЛОСОФА 

АББАСКУЛУ АГА БАКИХАНОВА 

В научной статье рассказывается о деятельности Аббасгулу ага Бакиханова как 

одного из великих личностей всех столетий. Его творческий кругозор достаточно широк: 

поэзия, публицистика, литературные переводы, история, философия, логика, наука, 

психология, эстетика, лингвистика, археология, этнография, география, астрономия, 

журналистика, переводоведение. Проведенные исследования показывают, что 

Нахчыванская сторона деятельности Аббасгулу ага Бакиханова не получила должного 

освещения в литературе. В этой научной статье рассказывается о некоторых моментах 

деятельности Аббасгулу ага Бакиханова в связи с политической историей Нахчывана. При 

написании статьи были использованы опубликованные монографии и архивные 

документы. 

Ключевые слова: Бакиханов, Эхсан хан, Нахчыван, село Карабаглар, крепость 

Аббасабад. 
 

SUMMARY 

MUSA GULIYEV 

SOME NOTES ABOUT THE EMINENT WRITER, ENCYCLOPAEDIC SCIENTIST, 

PHILOSOPHER ABBASGULU AGHA BAKIKHANOV’S BEING IN NAKHCHIVAN IN 

1828 

The research work deals with Abbasgulu agha Bakikhanov, one of the personages of all 

the time and his activity. His creativity field is extremely great: poetry, prose, literary translation, 
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history, philosophy, logic, astrology, psychology, aesthetics, linguistics, archaeology, 

ethnography, geography, astronomy, journalism, interpretation. The researches denote that 

Abbasgulu agha Bakikhanov‘s activity in Nakhchivan is not investigated enough. The article 

highlights Abbasgulu agha Bakikhanov‘s activity relating to the political history of Nakhchivan. 

The printed monographs and archive documents were used while writing the article. 

Keywords: Bakikhanov, Ehsan khan, Nakhchivan, Garabaghlar village, Abbasabad   

fortress 
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AZƏRBAYCAN MÜDAFĠƏ SƏNAYESĠNĠN ĠNKĠġAFI TARĠXĠ 

 

Azərbaycan geostrateji yerləĢməsinə və təbii sərvətlərinə görə həmiĢə mühüm ölkə hesab 

edilib. Bu səbəbdən də həmiĢə ətrafında gedən müharibələrin bir parçası olmaq məcburiyyətində 

qalıb.Təhlükəsizlik, insanlar kimi dövlətlərin də əsas ehtiyacıdır. Onun təhlükəsizliyini təmin 

etməyin ən təhlükəsiz yolu “Milli Müdafiə Sənayesi”ndə istehsal olunan milli silahlardan və 

döyüĢ sistemlərindən istifadə etməkdir. Ancaq bu silahlar və sistemlər texnologiya baxımından 

dövrün Ģərtlərinə uyğun olmalıdır. Bu araĢdırmada  Azərbaycanın müdafiə sənayesindəki 

inkiĢaflı ilə gələcəkdə əhəmiyyətli yer tutmağa namizəd ölkə kimi görünür. 

Açar sözlər: Müdafiə Sənayesi, Texnologiya, ĠnkiĢaf, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 

 

Müdafiə və təhlükəsizlik terminləri hər bir ölkənin yaşaması üçün ehtiyac 

duyduğu və heç bir şəraitdə güzəştə getməyən sahəni təsvir edir. Bir ölkənin 

təhlükəsiz və yaşana bilən olması üçün onun müdafiə qüdrəti ən azı ölkənin 

təhlükəsizlik ehtiyaclarını ödəyən səviyyədə, həm də siyasi və iqtisadi 

qüdrətində olmalıdır.Azərbaycan sənayesi ölkə iqtisadiyyatının inkişaf edən 

sahələrindən biridir. Ümumilikdə yanacaq, energetika, kimya, maşınqayırma, 

metallurgiya, yeyinti, yüngül və digər sənaye sahələrini birləşdirən bu mühüm 

sahə Prezident Heydər Əliyevin gərgin səyləri nəticəsində inkişaf etmişdir. 

Sənayedə yeni olan Müdafiə Sənayesi sahəsi Azərbaycanın  ehtiyac duyduğu 

mühüm sahələrdən biridir. Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə ölkə 

iqtisadiyyatında aparılan genişmiqyaslı və köklü islahatlar nəticəsində sənaye 

sahəsində mühüm nəticələr əldə edilmişdir. Sənayenin neft-təbii qazdan 

asılılığını azaltmaq üçün müxtəlif alternativ sənaye sahələri yaradılmış, yeni 

layihələr həyata keçirilmişdir.Bunlardan ən mühümü İlham Əliyevin 2006-cı 

ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması haqqında qəbul etdiyi qərardır 

(1). Avropa və Asiya arasında kritik geostrateji əhəmiyyətə malik ölkə olan 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması ilə öz 

müdafiə sənayesi tədqiqatlarına başlayacaq və müdafiə ehtiyaclarını ödəyəcək 

və xarici ölkələrdən asılılığını azaldacaq mühüm layihənin təməli qoyulmuşdur. 

Müdafiə sənayesini qısaca olaraq, bir ölkənin müdafiəsi üçün lazım olan 

hər cür alətlərin,avadanlığın bütün digər sənaye iş sahələri, xüsusilə də 

investisiya malları ilə əməkdaşlıqda inkişaf etdirildiyi və istehsal edildiyi rəsmi 

və ya özəl şirkətlər qrupu olaraq təyin edilməsi; Geniş spektrə malik olan 

müdafiə alət və ləvazimatlarını silahlar, platformalar və dayaqlar kimi təsnif 

etmək mümkündür. Müdafiə Sənayesi ölkənin müdafiəsini ən səmərəli və ən 
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ucuz şəkildə təmin edəcək texnologiya və istehsal üsullarının işlənib 

hazırlanmasına imkan verirsə, digər tərəfdən başqa məqsədlər üçün hazırlanmış 

texnologiyaları mənimsəyib istifadə edir və onun daha da inkişafına öz töhfəsini 

verir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş fəaliyyət 

istiqamətlərinə uyğun olaraq müdafiə, radioelektronika və cihaz istehsalı 

sənayesi sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Bu qurum Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin icrasını təmin edir, müvafiq 

beynəlxalq təşkilatlar, xarici dövlətlərin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edir, 

müdafiə sənayesi sahəsində digər dövlətlərin təcrübəsini öyrənir. 

Hökumətlər Müdafiə Sənayesinin vəziyyətini və baxışını anlamaq üçün 

əsas hədəfdir. Dövlət bu biznesin əsas müştərisidir, lakin onun yeganə müştərisi 

olması da çox böyük ehtimaldır. Hökumət milli müdafiə sənayesinin 

mülkiyyətini, strukturunu, giriş və çıxışlarını, səmərəliliyini və gəlirliliyini 

müəyyən etmək üçün öz alıcılıq qabiliyyətindən istifadə edə bilər. Müəyyən 

mənada hökumətlər müdafiə sənayesini güzəştli satınalma və ya birbaşa dəstək 

vasitəsilə dəstəkləyə bilər. Azərbaycanda hökumətin dəstəklədiyi sahə olan 

müdafiə sənayesi sürətlə inkişaf etməkdə davam edərkən, layihələrini də həyata 

keçirir. Bu layihələr arasında modernləşdirmə səyləri diqqət çəkir. Ordu 

mallarının xidmətə hazır olmasını təmin etmək üçün görülən işlərin inzibati və 

texniki cəhətdən sadədən çətinə təsnif edilərək bütövlükdə yerinə yetirildiyi 

sistemə Baxım Sistemi deyilir. Təmir sisteminin ən vacib mərhələlərindən biri 

modernləşdirmə fəaliyyətidir (2). 

Ordu təşkilatlarının  hissələrində də olan Azərbaycan ordusu peşəkarlaşma 

və müasirləşmə istiqamətində mühüm addımlar atıb. Azərbaycanın ölkənin 

müdafiəsində göstərdiyi səylər təkcə təhsillə məhdudlaşmırdı, həm də texnikanın 

alınmasına ciddi sərmayələr yatırırdı. Azərbaycanın hərbi xərclərini sürətlə və 

davamlı şəkildə artırmasını zəruri edən əsas səbəblərdən biri də silahlı 

qüvvələrin komandanlığı altında sovet istehsalı olan köhnəlmiş hərbi texnikanın 

yenilənməsi, onun müasir döyüş silahları və hərbi texnika əsasında hazırlanmış 

nəqliyyat vasitələri ilə əvəz edilməsidir. ən son texnologiyalar, eləcə də silahlı 

qüvvələrin komanda heyətinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və ordunun 

təkmilləşdirilməsi üçün təhsildə yeni metodların tətbiqinə ehtiyac var. Bu 

səbəbdən 2010-cu il iyunun 8-də Azərbaycanın sərhədlərinin mühafizəsini, 

regionda mövcud olan siyasi və hərbi ziddiyyətləri, onun ekstremist cərəyanlara 

və qonşu dövlətlərə münasibətini aydınlaşdıran doktrina təsdiq edilib. 

Doktrinanın məzmununda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə mühüm vəzifələr 

qoyulduğu görünür. Bu maddələrdən ən mühümləri aşağıda verilmişdir: 

 Silahlı Qüvvələrin və digər təhlükəsizlik qüvvələrinin, habelə 

Azərbaycan Respublikasının hərbi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində iştirak edən dövlət orqanlarının müdafiə təyinatlı 

məmulatlarına olan tələbatını əks etdirən Dövlət Müdafiə 

Təchizat Proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

 Dövlət Müdafiə Təchizat Proqramına uyğun olaraq yeni 

texnologiyaların əldə edilməsi və müasir istehsal sahələrinin 

yaradılması; 
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 Silahlı Qüvvələrin və digər təhlükəsizlik qüvvələrinin, habelə 

Azərbaycan Respublikasının hərbi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində iştirak edən dövlət orqanlarının döyüş potensialının 

yüksək hazırlıq səviyyəsində saxlanılmasına texniki dəstəyin 

göstərilməsi(3);   

Bununla belə, Azərbaycan Respublikasının müdafiə sənayesinin inkişafı 

proqramı iki şəkildə hazırlanmışdır: 

 Silahlı Qüvvələrin və digər təhlükəsizlik qüvvələrinin müdafiə 

təyinatlı məmulatlara olan məcburi ehtiyaclarını ödəmək; 

 İstehsal olunan müdafiə təyinatlı məmulatların yerli və dünya 

bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin davamlılığını təmin etmək 

məqsədilə müdafiə sənayesində müasir texnologiyaların tətbiqi, 

xidmət infrastrukturunun yaradılması, yerli və xarici müştərilərə 

satışı, müdafiə sənayesinin əldə etdiyi səviyyənin nümayişi.  

Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafı prosesində NATO-nun 5 

dövləti iştirak edir. Bunların arasında Türkiyədən 15, Polşadan 1, Fransadan 1, 

ABŞ-dan 3 və Çexiyadan 1 şirkət var. Eyni zamanda, Azərbaycanın İsrail və 

Cənubi Afrika Respublikasının müdafiə sənayesi üzrə ixtisaslaşmış şirkətləri ilə 

əməkdaşlıq edərək Silahlı Qüvvələrinin silahlanma proqramını davam etdirməsi, 

bu tələblərə daha ciddi riayət olunmasına nail olunması çox mühüm proses kimi 

qiymətləndirilir. NATO standartları. Azərbaycanın hərbi sənayesinin inkişafı ilə 

məşğul olan 10 şirkətdən 7-si NATO standartlarına uyğun fəaliyyət göstərən 

şirkətlərdir(4). 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi indiyədək bir çox yarmarkalarda iştirak edərək 

digər iştirakçı ölkələrin şirkətlərinin istehsal etdiyi məhsulları görmək və 

müqayisə etmək imkanı əldə edib. Bu meyarlar onlara istehsal prosesinə 

yeniliklər əlavə etməyə və daha təkmil variantlar təklif etməyə imkan verib. 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bu gündə  İsrail, Türkiyə və Cənubi Afrika şirkətləri 

ilə əlaqələrini  inkişaf etdirir. Nazirlik 2005-ci ildə yarandığı gündən müdafiə 

sənayesi sahəsində öndə gedən  bir çox beynəlxalq şirkətlərlə sıx əlaqə 

qurmuşdur. Bu qısa müddət ərzində; Azərbaycanın tank sistemlərinin 

yenilənməsi ilə bağlı İsrailin ―Elbit‖ şirkəti ilə müqavilə imzalanıb;Cənubi 

Afrika Respublikası Azərbaycanda minaya davamlı yol avtomobilləri istehsal 

etdiyi halda, Azərbaycan da bu avtomobillərin lazımi hissələrini təmin etməklə 

istehsalda pay sahibi olmuşdur;2012-ci ildə Azərbaycan Türkiyənin ―Roketsan‖ 

şirkəti ilə bəzi məhsulların birgə istehsalı ilə bağlı müqavilə imzalayıb.Həmçinin 

Çinin JF-17 Tunder və Avropanın Eurofighter Typhoon şirkətləri ilə də 

müqavilələr imzalanmışdır.Xarici dövlətlərlə əməkdaşlıq aşağıdakı əsas 

istiqamətlər üzrə həyata keçirilir: 

  Aviasiya  

  Neft Sənayesi 

  Elektro-cihaz istehsalı 

  Naviqasiya 

  Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, yeni sənayeləşmə siyasətində 

milli hərbi-sənaye əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi də vizyona mühüm məqsəd 
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kimi əlavə edilib və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyac duyduğu hərbi-

texniki təchizat sahəsində zəruri addımlar atılıb(5). 

Müdafiə Sənayesinin inkişafında satınalma üsullarının inkişafı, bu 

vazkeçilməz ehtiyacı ödəmək üçün dövlətlərin istehsal kanallarında cəmləşməsi, 

dövlətlərin gəlirlərini artırmaq meyli özəl sektorun diqqətini cəlb edəcək qədər 

böyükdür. Müdafiə Sənayesi ilə bağlı araşdırmalarda texnoloji gəlirlərin təsiri 

təkcə sektorla məhdudlaşmır, digər sənaye sektorlarına da təsir edir. Bu gün 

istifadə etdiyimiz bir çox texnoloji elementlərin kökündə dövlətlərin özlərini 

müdafiə etmək üçün hazırladıqları məhsullar dayanır. 

İnkişaf etməkdə olan qlobal iqtisadi mənzərə çərçivəsində müdafiə 

sənayesi strukturunun inkişaf etdirilməsi səylərinin yalnız daxili ehtiyacların 

ödənilməsi hədəfi nəzərə alınacağı təqdirdə ortaya çıxacaq nəticənin məqsədə 

xidmət etməyəcəyi aydındır. Müdafiə sənayesində güclü infrastrukturun 

yaradılması, məşğulluğun artırılması və gəlirlərin artırılması ancaq müəyyən 

istehsal güclərinə çatmaqla mümkündür. Müdafiə sənayesində optimal istehsal 

gücünə nail olmaq üçün; İstehsal olunan müdafiə təyinatlı məhsulların və 

xidmətlərin təkcə daxili bazara deyil, həm də xarici bazarlara satıla bilməsi, yəni 

müəyyən ixrac qabiliyyətinin təmin edilməsi vacibdir.Müdafiə sənayesinin 

çərçivəsini təşkil edən bazar xüsusiyyətləri baxımından qiymətləndirildikdə, 

başqa bir mühüm giriş işçi qüvvəsidir. Müdafiə sənayesi həm hərbi qulluqçular, 

həm də dövlət qulluqçuları üçün əhəmiyyətli iş imkanları təmin edə bilər. 

Müdafiə sənayesinin ağır sənaye sahələri ilə sıx əlaqəsi olduğu üçün qarşılıqlı 

fəaliyyət göstərən kadrlara ehtiyacı var. Bu vəziyyət,sənayenin gücünə və ixrac 

gücünə görə çəki qazanır. 

Nəticə 

Araşdırmalar işığında müdafiə sənayesindəki inkişafın iqtisadi artıma təsiri göz 

qabağındadır. Məsələn, ABŞ iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş olsa da, digər 

ölkələri qabaqlayaraq  müdafiə sənayesində birinci yerdədir. Odur ki, müdafiə 

sənayesindəki inkişafların qabaqcıl texnologiya tələb etdiyi və bazarı 

yönləndirdiyi göz qabağındadır. Ölkələr müdafiə xərclərini həyata keçirərkən, 

adekvat xərcləməli, ona görə də xərclərdə optimallıq təmin edilməlidir. İnkişaf 

etməkdə olan ölkələrin müdafiə sənayesini milli miqyasda gücləndirməsi 

uzunmüddətli perspektivdə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan əlverişli şərait 

yaradacaqdır. Beləliklə, ölkələr beynəlxalq siyasətdə müstəqil qərarlar qəbul 

etmək şansı əldə edəcəklər. 
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РЕЗЮМЕ 

ТУРАН АХМАДЛИ, РАШАД СУЛТАНОВ, АМИД БАГИРЛИ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

ТУРАН АХМЕДЛИ, РАШАД СУЛТАНОВ, АМИД БАГИРЛИ 

Азербайджан всегда считался важной страной благодаря своему 

геостратегическому положению и природным ресурсам. По этой причине она всегда 

должна была быть частью войн вокруг нее.Безопасность - это базовая потребность 

государств, а также людей.Самый безопасный способ обеспечить ее безопасность - 

использовать национальное оружие и боевые системы, произведенные в "Национальном 

Оборонная промышленность». Однако эти вооружения и системы должны 

соответствовать условиям времени в технологическом плане. В этом исследовании 

Азербайджан рассматривается как страна-кандидат на будущее с ее развитием в 

оборонной промышленности. 

 Ключевые слова: Министерство оборонной промышленности, технологии, 

разработки, оборонная промышленность 

 

SUMMARY 

TURAN AKHMADLI, RASHAD SULTANOV, AMID BAGHIRLI 

HĠSTORY OF DEVELOPMENT OF AZERBAĠJAN DEFENSE INDUSTRY 

TURAN AHMADLĠ, RASHAD SULTANOV, AMĠD BAGĠRLĠ 

Azerbaijan has always been considered an important country due to its geostrategic 

location and natural resources. For this reason, it has always had to be a part of the wars around 

it. Security is a basic need of states as well as people. The safest way to ensure its security is to 

use national weapons and combat systems produced in the "National Defense Industry". 

However, these weapons and systems must be in line with the conditions of the time in terms of 

technology. In this study, Azerbaijan is seen as a candidate country for the future with its 

development in the defense industry. 

Keywords: Ministry of Defense Industry, Technology, Development, Defense Industry 
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MUZEYLƏR MƏDƏNĠ ĠRSĠMĠZĠN QORUYUCULARIDIR 

 

Bu gün muzeylərimiz nadir sənət incilərinin və milli sərvətlərin nümayiĢ etdirildiyi geniĢ 

bir Ģəbəkəyə malik olub, respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edir. Azərbaycanın 

regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq, 

təchizatlarla və zəruri eksponatlarla təmin olunur. Ölkəmizdə milli mədəni sərvətlərin qorunması 

və gələcək nəsillərə çatdırılması iĢinə lazımi diqqət göstərilir. Beləliklə, hal-hazırda mədəniyyət 

sahəsində ardıcıl mühüm iĢlər aparılır, bir sıra mədəniyyət ocaqları və mərkəzlər yaradılır, 

muzeylərdə əsaslı yenidənqurma və təmir-bərpa iĢləri aparılır. Məqalədə fondda və 

ekspozisiyada olan eksponatların mühafizəsindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: muzey, fond, mühafizə, ekspozisiya irsi. 

 

 Yunancadan tərcümədə ―tarix, maddi və mənəvi dəyərlərin saxlandığı, 

qorunduğu yer‖ mənasını verən muzey eyni zamanda elm, maarif müəssisəsidir. 

Ona yalnız maddi sərvətlərin saxlandığı yer kimi baxmaq düzgün deyil. Xalqın 

böyüklüyü onun zəngin mədəniyyəti və həmin mədəniyyəti qoruyub inkişaf 

etdirmək bacarığı ilə ölçülür. ―Öz mədəni irsini qoruyub saxlaya bilməyən xalaq 

nəyə qadir olduğunu heç vaxt sübut edə bilməz‖ – deyən ulu öndərimizin bu 

sözləri nəsilləri malik olduğumuz misilsiz milli-mədəni sərvətlərimizi qorumağa 

çağırır.  Keçmiş xatirələri divarları arasında saxlamağa qadir olan, mədəni irsi 

qoruyan muzeylər qloballaşan dünyanın neqativlərinə qarşı dura bilən ən yaxşı 

mədəniyyət məbədlərindən biridir. 

 Xalqın, millətin əsrlər boyu yaratdığı maddi- və mənəvi irsi qoruyan 

muzeylər onu keçmişdən gələcəyə ötürmək kimi mühüm missiyanı yerinə 

yetirir. Necə ki, başqa bir ölkəyə gedəndə ora haqqında məlumatları 

muzeylərdən, eksponatlardan alırıq. 

 Qeyd edim ki, muzey sərvətlərinin toplanılması, onların uçotunun dəqiq 

aparılması və qorunması dövlət əhəmiyyətli işdir. Xalqın dünənini və bu gününü 

özündə hifz edib yaşadan, babalarımızın estetik duyumunu, dərin təfəkkürünü 

əks etdirən ən kiçik saxsı parçası belə göz bəbəyi kimi qorunmalıdır, çünki bu 

nümunələr tarixi keçmişimizin qaranlıq səhifələrinin öyrənilməsində əsas mənbə 

rolunu oynayırlar. 

 ―Muzey sərvətlərinin uçotu və mühafizəsi üzrə təlimatın ilk bəndində 

deyilir: ―Dövlət muzey fondu tərkibinə daxil olan maddi və mənəvi mədəniyyət 

abidələrini, həmçinin təbii tarixi abidələri saxlayan, onların uçotunu və tam 

mühafizəsini təmin edən yerdir‖. (3, səh 3) 

 Məlumdur ki, muzey sərvətləri ya ekspozisiyada nümayiş etdirilir, ya da 

fondlarda saxlanılır. Odur ki, hər iki halda saxlanma yerindən asılı olmayaraq 

onların mühafizəsinə diqqət artırılmalıdır. 

 Muzey sərvətlərinin mühafizəsi, bilavasitə bu işə məsul olan əməkdaşlar 

tərəfindən həyata keçirildiyindən ekspozisiyada istifadə ediləcək bütün 

eksponatlar tərtibatçıların sərəncamına verilir. Beləliklə, onların gələcək 
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mühafizəsi bir növ bədii tərtibat işindən asılı olur. Buna görə də tərtibat işi elə 

aparılmalıdır ki, eksponatları yüksək səviyyədə nümayiş etdirməklə bərabər, 

həm də onların mühafizəsi tam təmin edilsin. Bu zaman mövcud hüququ 

tələblərə dəqiq əməl olunmalıdır. Eləcə də ekspozisiya yaradılarkən tərtibatçı, 

ekspozisiya planının müəllifi, baş mühafiz, yaxud da eksponatların mühafizəsi 

etibar edilən elmi işçi mütləq iştirak etməlidir. 

 İlk növbədə ekspozisiya üçün ayrılmış salonlar yararlı vəziyyətə 

salınmalıdır: binada istilik və yanğın-mühafizə siqnalı sistemləri quraşdırılmalı, 

temperatur-rütubət rejiminin tənzim edilməsi üçün ventilyasiya normal işləməli, 

pəncərələr, nəfəsliklər və s. mühafizə tələblərinə uyğun olmalıdır. Həmçinin, 

muzey ekspozisiyasının layihələndirilməsi zamanı eksponatların təhlükəsizliyi 

nəzərə alınmalı, ekspozisiya avadanlıqları eksponatların həcminə və çəkisinə 

uyğun hazırlanmalı, şkaf və vitrinlərin lazımi möhkəmliyi təmin edilməlidir. (2, 

səh 18)  

 Qeyd edim ki, əgər eksponatlar istilik radiatorlarına və yaxud pəncərələrə 

həddindən artıq yaxın yerləşdirilirsə, müəyyən vaxtdan sonra onlar sıradan çıxa 

bilər. odur ki, eksponatların nümayiş etdirildiyi qurğular elə yerləşdirilməlidir ki, 

onlar birbaşa günəş şüalarına məruz qalmasınlar. Həm də bədii tərtibat zamanı 

formanı məzmuna qurban vermək olmaz. Elə ola bilər ki, estetik cəhətdən gözəl 

görünən və yaxşı baxılan bir vitrin, yaxud digər bir konstruksiya eksponatın 

normal mühafizəsi üçün təminat verməsin. Nəzərə alınmalıdır ki, müəyyən qisim 

eksponatların yerləşdirildiyi vitrinlər mühafizə siqnalı ilə təchiz edilməli və 

onlar asanlıqla açılıb – bağlanmalıdır. Bu, eksponatın olduğu şəraitin 

dəyişdirilməsi, eləcə də müəyyən profilaktik tədbirin həyata keçirilməsi üçün 

vacibdir. Vitrin və şkaflar tozdan qorunmalı, üzərinə toz yığan, ziyanvericilərin 

daha çox toplandığı parçalardan, süni materiallardan mümkün qədər az istifadə 

olunmalı, zəruri olan hallarda isə ayrı-ayrı eksponatlar şüşə örtüklə 

bağlanmalıdır. 

 Muzey sərvətlərinin montajı zamanı onun normal mühafizəsi tərtibatçının 

bu sərvətə qayğısından çox asılıdır. Bu proses zamanı eksponatın təhlükəsizliyi 

mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni eksponatların vitrində verilməsi, xüsusi örtüklə 

bağlanması, bərkidilməsi və s. 

 Tərtibat zamanı eksponatların zədələnməsinə yol vermək olmaz. 

Zədələnmə bir neçə cür ola bilər. Onların daha xarakterik olan iki növü barədə 

bir qədər ətraflı danışmaq istəyirəm: 

 1.Eksponat (əsli) ekspozisiyaya verilərkən fiziki zədə alır. Bu nümunələr 

yerləşdirilərkən mismar və yaxud yapışqandan istifadə olunduqda baş verir.                     

 Elə buna görə də materialların, o cümlədən fotoşəkillərin, vəsiqələrin, 

müxtəlif sənədlərin, əlyazmaların, kitabların əslinin mismar və yapışqanla 

yapışdırılması qadağan olunur. 

 2.Bəzi hallarda ekspozisiyadakı eksponatların mühafizəsində müəyyən 

vaxt keçdikdən sonra dəyişiklik əmələ gəlir. Deməli, eksponatın üzərinə ya 

günəş işığı düşmüş, ya eksponat daim isinmiş və yaxud da bunların tam əksi 

olmuşdur. Montaj zamanı muzey avadanlığının bu xüsusiyyətlərinə xüsusi fikir 

verilməlidir. Izahedici mətnlərin və etiketlərin eksponatın üzərinə yapışdırılması 
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da onun müəyyən zədə almasına səbəb olur. Buna görə də mətn və etiketlərin 

eksponatdan kənarda yerləşdirilməsi məqsədəuyğundur. 

 Məlumdur ki, muzeylərin ekspozisiyasında müxtəlif xarakterli eksponatlar 

nümayiş etdirilir. Məsələn, rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri, xalça və xalça 

nümunələri, əlyazmaları, fotoşəkillər, geyim və bəzək şeyləri, arxeoloji 

materiallar və s. Əlbəttə, ayrı-ayrılıqda bu eksponatların hər birinin normal 

mühafizəsi təmin olunmalıdır. Bu isə bədii tərtibat işi aparılarkən tərtibatçıların 

ustalıq və məharətindən, onların mövcud təlimatın tələblərinə hansı dərəcədə 

əməl etməsindən asılıdır. Hər hansı bir ekspozisiyada eksponatların normal 

mühafizəsi şəraitə uyğunlaşdırılmalıdır. Məsələn, müxtəlif növ kağız 

materiallarının nümayiş etdirilməsi zalların işıqlandırılmasından və materialın 

özünün mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsindən asılı olaraq 

müəyyənləşdirilir. (1, səh 99)  

 Bu materiallar örtülü yerdə nümayiş etdirilməli və onların nümayiş 

müddəti bir il müddətində altı ayı keçməməlidir. Parçalar, geyim şeyləri, 

ayaqqabı, baş örtüyü, şüşə vitrinlərdə və şkaflarda göstərilməlidir. Bu cür 

materialları isə üç ildən artıq nümayiş etdirmək olmaz. 

 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, muzey sərvətlərinin normal mühafizəsi 

bədii tərtibat işinin düzgün aparılmasından asılıdır. Yalnız mövcud təlimatın 

tələblərinə və müxtəlif metodiki tövsiyyələrə dəqiq əməl etməklə xalqın ulu 

tarixi bağlı olan eksponatların yüksək səviyyədə mühafizəsinə nail olmaq 

mümkündür. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗЕНФИРА СЕИДОВА  

МУЗЕИ – ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 Сегодня наши музеи имеют широкую сеть редких художественных жемчужин и 

национальных сокровищ, охватывающую все регионы страны. Музеи, действующие в 

регионах Азербайджана, обеспечены современным оборудованием, принадлежностями и 

необходимыми экспонатами для ремонта в соответствии с современными стандартами. В 

нашей стране уделяется должное внимание охране национального культурного наследия и 

его передаче будущим поколениям. Так, в сфере культуры проводится ряд важных работ, 

создается ряд домов культуры и центров, в музеях ведутся капитальные реконструкции и 

ремонтные работы. В статье речь идет об охране экспонатов в фонде и экспозиции. 

 Ключевые слова: музей, фонд, охрана, экспозиционное наследие. 

 

SUMMARY 

ZENFIRA SEYIDOVA 

MUSEUMS ARE PROTECTORS OF OUR CULTURAL HERITAGE 

Today, our museums have a wide network of rare art pearls and national treasures, 

covering all regions of the country. Museums operating in the regions of Azerbaijan are provided 

with modern equipment, supplies and necessary exhibits for repair in accordance with modern 

standards. In our country, due attention is paid to the protection of national cultural heritage and 
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its transmission to future generations. Thus, a number of important works are being carried out in 

the field of culture, a number of cultural centers and centers are being established, and museums 

are undergoing major reconstruction and repair work. The article deals with the protection of 

exhibits in the fund and the exposition. 

Keywords: museum, fund, protection, exposition heritage. 
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AZƏRBAYCAN-TÜRKĠYƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN TARĠXĠ: AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURĠYYƏTĠ DÖVRÜNDƏ QARġILIQLI MÜNASĠBƏTLƏR 

 

Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin öz müstəqilliyini elan etməsi,  yeni 

yarandığı gündən baĢlayaraq Osmanlı ilə diplomatik münasibətər qurması, Osmanlı tərəfindən 

Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması məsələsindən bəhs edilir. Yeni yaranmıĢ gənc respublika 

olmasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dərhal diplomatik əlaqələr qurmağa 

baĢlaması və bu əlaqələrdə Osmanlının yeri və Batum müqaviləsinin imzalanma prosesi onun 

maddələrindən bəhs edilir. Həmin dövrdə Bakının mühüm strateji əhəmiyyəti var idi və 

Almaniya, Osmanlı və Rusiya arasında  Bakı uğrunda siyasi mübarizə gedirdi.  Hətta bu 

mübarizə müttəfiq olan Osmanlı və Almaniyanı rəqib halına gətirmiĢdi. Həm Azərbaycan 

xalqına və hökumətinə kömək məqsədilə və eyni zamanda həm də  özünün strateji və siyasi 

maraqları üçün Batum müqaviləsində nəzərdə tutulduğu üzərə Azərbaycan hökumətinin də 

müraciəti ilə Osmanlı Azərbaycana hərbi yardıma gəldi.  Nuru paĢanın baĢçılığı altında Qafqaz 

Ġslam Ordusunun yarardılması və Bakıya uğrunda mübarizəsi, həmin dövrün geosiyasi 

məsələləri və Almaniya, Rusiyanın narazılığına baxmayaraq nəticədə Bakının azad edilməsi 

məqalədə ətraflı Ģəkildə araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: AXC, Bakı, Osmanlı, maraq, Batum, neft, tarix, əlaqə 

 

Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətərin tarixinə nəzər salarkən 

bunu biz yalnız müstəqilliyimizin yenidən bərpa edilməsindən bugünədək keçən 

31 ilə sığdıra bilmərik. Mövcud siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə 

mövcud olan münasibətlər qədim tarixi köklərə malikdir və möhkəm təməllərə 

söykənir. İki dövlət arasında mövcud olan münasibətlərin əsas təməl daşı 1918-

ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə qoyulmuşdur.  

Cənubi Qafqaz Seyminin 25 may 1918-ci ildə keçirilən iclasında 

Gürcüstanın müstəqillik bəyanatına cavab olaraq Azərbaycan nümayəndəsi 

Fətəli xan Xoyski bu fikri bildirmişdir: 

―Cənubi Qafqaz millətləri bir-birləri ilə qarşılıqlı mənfəətlərə bağlı olaraq 

o qədər sıx bağlanmışlar ki, onları bir birindən ayırmaq heç də asan olmaz. 

Ancaq əgər gürcü millətinin iradəsi bucürdürsə bizim etiraz etməyə heç bir 

haqqımız yoxdur və bu vəziyyətdə bizə lazım olan qərarı verməkdən başqa çarə 

qalmır.‖ 

28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurası ―İstiqlal bəyannaməsini‖ 

qəbul edərək  Milli Şura hökumətini Azərbaycan Qurucu Məclisinin açılışına 

qədər yeganə qanuni iqtidar elan etdi (3. səh, 37). 

Yeni yaradılan hökumətin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski 30 may 1918-ci 

ildə yeni bir cumhuriyyətin yaradılmasına aid  teleqrafı bir sıra dünya ölkələrinə 

çatdırmaq üçün Batum vasitəsilə İstanbula göndərdi. Teleqrafda həmin ölkələrin 

Xarici İşlər Nazirliklərinə müraciət edilərək öz hökumətlərini bu məsələdən 

xəbərdar etmələri xahiş edilmişdi. Həmçinin hökumət yeni yarandığı üçün 

həmin dövrdə Avropada və Rusiyada diplomatik nümyəndəliklər təsis etmək 

iqtidarında deyildi. Ona görə də Osmanlı hökumətindən beynəlxalq hüquqa 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

uyğun olaraq Azərbaycan üçün vasitəçi olması, təmsilçiliyi olan ölkələrdə 

Azərbaycanı da təmsil etməsi istənilmişdi. İlk başlarda Osmanlı hökuməti 

Azərbaycana Osmanlı və Azərbaycanın Avstriya-Macarıstan formatında 

birləşməsini təklif etmiş lakin Azərbaycan hökuməti buna isti yanaşmamış və 

mütəqil dövlət qurmağın tərəfdarı olduğunu bildirmişdir.  

Bunun ardınca Osmanlı Azərbaycanın müstəqilliyini rəsmən tanımış və 

AXC-nin müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə olmuşdur. Daha sonra müstəqil iki 

dövlət kimi danışıqlar masasına oturulmuş və 4 iyun 1918-ci ildə ―Dostluq 

müqaviləsi‖ imzalanmışdır. Müqaviləni Osmanlı adından Ədalət naziri Halil 

Menteşe bəy, Qafqaz Cəbhəsinin baş komandiri Vehip paşa, AXC adından 

Xarici İşlər Naziri M.Hacınski və Milli Şuranın başçısı M.Ə.Rəsulzadə 

imzalamışdır. Müqavilədə aşağıdakı məsələlər nəzərdə tutlmuşdu: (3. səh, 38-

40) 

Azərbaycanla Osmanlı hökuməti arasında daimi sülh və dostluq 

əlaqələrinin bərqərar olacağı 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın öz aralarında tezliklə sərhədləri 

müəyyən edəcək protokol imzalayacaqları 

Azərbaycan hökumətinin onun sərhədyanı ərazilərində yaradılmış silahlı 

quldur dəstələri tərksilah etməyi öz uzərinə götürdüyü 

Konsulluq kovensiyası məsələsi, dəmiryol yüklərinin daşınmasında 

tərəflərin öhdəlik götürmələri 

Brest-Litovsk müqaviləsinin tərəflər arasında qüvvədə olduğu (2. səh, 51) 

Müqavilənin 4-cü maddəsində deyilirdi: "Osmanlı imperator hökuməti 

Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumətinə qayda-qanun və ölkənin 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasına ehtiyac duyduğu təqdirdə hərbi qüvvə ilə 

kömək etməyi öhdəsinə götürür". Osmanlı yardımında əsas məqsəd 1918 ilin 

yazında bolşeviklərin əlinə keçmiş Bakını azad etmək idi (5. səh, 57). 

4 iyun müqaviləsini imzalamaqla aydın oldu ki, Azərbaycan yenicə 

istiqlaliyyət əldə etməsinə baxmayaraq, beynəlxalq nüfuz qazanmaq üçün böyük 

cəhdlər göstərir. Sonradan 4 iyun müqaviləsinə əlavə olaraq iki saziş də 

imzalandı (2. səh, 51). 

Dostluq müqaviləsi ilə eyni tarixdə tərəflər arasında əsasən hərbi 

məsələləri nəzərdə tutan gizli bir müqavilə də imzalanmışdı ki, bu müqaviləyə 

görə Azərbaycan hökuməti Osmanlı və onun müttəfiqləri ilə müharibə aparan 

ölkələrin hərbi və mülki məmurlarını təcili şəkildə ölkədən çıxarmalı idi. 

Həmçinin Osmanlı hərbi komandanlığı Azəbaycan dəmiryollarından istifadə 

etmək haqqına sahib olacaqdı. Azərbaycan dövləti dəmiryollarına öz gücünə 

qoruyacaq əyər buna gücü çatmazsa Osmanlı bu vəzifəni öz üzərinə götürəcəkdi.  

Əlavə olaraq nəzərdə tutulurdu ki Azərbaycan hökuməti lazım gələrsə Xəzər 

dənizində ona aid donanmanı istifadə üçün Osmanlı hökumətinin əmrinə 

verəcəkdi (3. səh, 41). 

Batum müqaviləsinin 4-cü maddəsində Osmanlının lazım gələrsə 

Azərbaycana hərbi yardım göstərəcəyi nəzərdə tutulmuşdu. Elə Batum 

müqaviləsinin imzalandığı gün Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti 

yardım üçün Osmanlı hökumətinə müraciət etmişdi. Lakin Osmanlı hökuməti 

hələ Batum müqaviləsi imzalanmadan və AXC tərəfdən rəsmi müraciət olmadan  
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əvvəl bu əraziyə hərbi yardım göstərməyi planlaşdırmışdır. 3-cü Ordu komandiri 

Vəhib paşa Gəncədə olan Nuru paşaya 2 iyun 1918-ci il məktubunda bunları 

yazmışdır: 

―Azerbaycan Hükümet-i Müstakille-yi İslamiyesi‘nin talepi üzerine 

İslamları Bolşevik ve Ermeni tecavüzünden kurtarmak için muhtelif kuvvetli bir 

müfrezeyi Gazak üzerinden Gence istikametine tahrik ediniz‖ (3. səh, 49-50). 

Həmin dövr dünyada baş verən siyasi prosesləri izlədikdə Bakı 

məsələsinin təkcə AXC-nin daxili problemi olmadığını, Osmanlı dövləti-

Almaniya-Rusiya, hətta daha geniş mənada Dördlər İttifaqı-Antanta hərbi siyasi 

blokları arasında mühüm məsələyə çevrildiyini anlamaq mümkün olur. Bakı 

nefti müharibədə həlledici faktor ola bilərdi, buna görə də hətta Bakı məsələsi 

müttəfiq olan Osmanlı və Almaniyanı rəqib halına gətirmişdi. Rusiyanın isə 

daxili məsələlər ucbatından müdaxilə etmək imkanı yox idi, buna görə də o, 

erməni-bolşevik alyansının hesabına Bakını əldən vermək istəmirdi. Osmanlının 

isə Bakı ilə bağlı planları sadəcə soyqırıma məruz qalan müsəlman əhalisininə 

kömək etmək niyyəti ilə məhdudlaşmır, həm də mühüm iqtisadi və strateji 

planlardan qaynaqlanırdı. Bununla bağlı M.Ə.Rəsulzadə bildirirdi: ―.... neft 

haqqında məsələ Azərbaycandan çox Türkiyə-Almaniya məsələsidir‖. 

Osmanlının Bakıdakı maraqları ilə bağlı Əli Həsənov Azərbaycanın geosiyasəti 

adlı kitabında qeyd edir ki, ―Bu hərəkatda heç şübhəsiz, Osmanlının regionda 

neft, təbii sərvətlərdən yararlanmaq, Xəzər hövzəsi və Türküstanın qapıları 

üzərində nəzarət qazanmaq, Orta Asiyaya sahib olmaq kimi hərbi strateji 

maraqları da var idi‖ (4. səh, 125-129). 

Birinci dünya müharibəsinin son mərhələsində strateji əhəmiyyəti olduqca 

yüksələn neft məsələsi Osmanlının Bakı uğrunda kompromissiz şəkildə 

mübarizə aparmağına stimul verən əsas faktorlardan biri idi. Bunu Osmanlı 

hökumətinin siyasi xadimlərinin yazışmaları da bir daha təsdiqləyir. Buna misal 

olaraq Şərq Orduları Qrupunun komandanı Xəlil paşanın 15 oktyabr 1918-ci il 

tarixli gizli teleqramında açıq şəkildə görmək mümkündür. Xəlil paşa göstərilən 

teleqramda qeyd edirdi ki, hazırki dəyəri milyon lirələrlə ölçülən Bakının neft 

anbarlarında yığılmış neft Tanrının bir lütfu olaraq bütün maliyyə sıxıntımızı 

qarşılayacaq mahiyyətdədir (1. səh, 425-426). 

Bakının azad edilməsi üçün Nuru paşanın komandanlığı altında Qafqaz 

İslam Ordusu yaradılmışdı. Lakin Bakı Sovetinin bolşevik-daşnak ordusu Milli 

Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətinə birdəfəlik son qoymaq üçün 1918-ci il 

iyunun 10-da Gəncə istiqamətində hücuma başlamışdı. 

Hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərdə müsəlman əhali talanlara və 

soyqırımına məruz qoyulurdu. İyunun 23-də Azərbaycan hökuməti ölkədə hərbi 

vəziyyət elan etdi. 27 iyun-1 iyul tarixində Nuru paşanın komandanlıq etdiyi 

Qafqaz İslam ordusu Göyçay ətrafındakı döyüşlərdə müharibənin taleyini həll 

etdi. Bakı Sovetinin qoşunlarının Gəncəyə yürüşünün qarşısı alındı və Qafqaz 

İslam ordusu Bakı istiqamətində əks hücuma başladı. Daşnak-bolşevik qoşunu 

darmadağın edilərək geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Bir-birinin ardınca 

Göyçay, Kürdəmir, Ağsu, Şamaxı daşnak-bolşevik işğalından azad edildi. 

Növbə Bakıya çatdı. Qafqaz İslam Ordusu sentyabrın 14-nə keçən gecə Bakı 

üzərinə başlanan növbəti hücumla qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla yerinə 
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yetirdi. Elə həmin günün axşamı Denstervilin qoşunu gəmilərlə Bakını tərk 

edərək Ənzəliyə qayıtdı. Sentyabrın 15-də isə döyüşlər o qədər də uzun sürmədi. 

Həmin gün Sentrokaspi Diktaturası məğlub oldu. Bakının azad olunması üçün 

türk-Azərbaycan qüvvələrinin apardıqları iki günlük əməliyyat parlaq qələbə ilə 

başa çatdırıldı. 

Osmanlı ordusu təkcə Bakının azad olunması üçün həyata keçirilən hərbi 

əməliyyatlar zamanı 1130 şəhid vermişdi. Ümumiyyətlə isə xilaskar türk ordusu 

Azərbaycan uğrunda 5 minə yaxın şəhid vermişdir. Türk ordusunun 

Azərbaycanda hərbi əməliyyatlar keçirdiyi bölgələrdə 10-larla şəhidlik 

mövcuddur (6). 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ АББАСОВА 

ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ: ВЗАИМНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

В статье говорится о провозглашении Азербайджанской Демократической 

республикой своей независимости, установлении дипломатических отношений с 

Османской империей со дня ее создания, о признании независимости Азербайджана 

Османской стороной.  В статье повествуется о совсем недавно зародившейся 

Азербайджанской Демократической Республике, которая  сразу же начала устанавливать 

дипломатические отношения и о роли, которую Батумский договор подписанный с 

Османской империей сиграл  в этих отношениях. В то время Германия, Османсккая 

Империя и Россия  вели политическую борьбу за Баку, который  имел важное 

стратегическое значение.  Эта борьба перавратила  Османскую Империю и Германию, 

которые были союзниками,  в конкурентов. С целью оказания помощи своему народу и 

правительству, а также в своих стратегических и политических интересах, 

предусмотренных Батумским договором, правительство Азербайджана также обратилось 

за военной помощью к Османской империи.  В статье подробно рассмотрены создание 

Кавказской Исламской Армии под руководством Нуру паши и борьба за Баку, 

геополитические вопросы того времени и освобождение Баку, несмотря на недовольство 

Германии и России. 

Ключевые слова: АНР, Баку, Османлы, интерес, Батум, нефть, история, контакты 

 

SUMMARY 

AYSEL ABBASOVA 

HISTORY OF AZERBAIJANI-TURKISH RELATIONS: MUTUAL RELATIONS 

DURING THE PERIOD OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

The article refers to the proclamation of independence by the Azerbaijan Democratic 

Republic, the establishment of diplomatic relations with the Ottoman Empire from the day of its 

creation, and the recognition of Azerbaijan's independence by the Ottoman side.  The article 

talks about the recently born Azerbaijan Democratic Republic, which immediately began to 

establish diplomatic relations and about the role that the Batumi Treaty signed with the Ottoman 
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Empire played in these relations. At that time, Germany, the Ottoman Empire and Russia were 

engaged in a political struggle for Baku, which was of great strategic importance.  This struggle 

turned the Ottoman Empire and Germany, which had previously been allies, into rivals. In order 

to assist its people and government, as well as in its own strategic and political interests 

stipulated by the Batumi Treaty, the Government of Azerbaijan also tapplied  to the Ottoman 

Empire for military assistance.  The article discusses in detail the creation of the Caucasian 

Islamic Army under the leadership of Nuru Pasha and the struggle for Baku, the geopolitical 

issues of that time and the liberation of Baku, despite the discontent of Germany and Russia. 

Keywords: ANR, Baku, Osmanli, interest, Batumi, oil, history, contacts 
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RUSĠYANIN AVRASĠYAÇILIQ ĠDEYALARININ ORTAYA ÇIXMASI: KLASSĠK 

AVRASĠYAÇILIQ 

 

Müasir dünyamızda Rusiya dünyanın ərazi olaraq ən böyük dövləti və regionun əsas 

güclərindən biridir. Buna görə Avrasiya regionunun bir çox dövləti öz xarici siyasətlərini quran 

zaman Rusiya faktorunu nəzərə alırlar. Müasir dövrdə Rusiyanın həyata keçirdiyi xarici siyasət 

istiqaməti bir çox alimlər tərəfindən Avrasiyaçılıq geosiyasi nəzəriyyəsi olaraq qiymətləndirilir. 

Ġlk dəfə 1917-ci il inqilabından sonra ortaya çıxan Avrasiyaçılıq fikirləri SSRĠ-nin yaranıb 

geniĢlənməyi ilə çökmüĢ, sosializmin dağılması ilə yenidən gündəmə gəlmiĢ və Aleksandr Duqin 

ilə yeni çərçivələr qazanmıĢdır. Məqalənin yazılmasının əsas məqsədi Avrasiyaçılıq 

nəzəriyyəsinin tarixini araĢdırmaq, onun ideyalarını analiz edərək mahiyyətini üzə çıxarmaqdan 

ibarətdir. Məqalədə eyni zamanda həmin dövrlərdə Rusiyada vəziyyət və ölkə ərazisində yayılan 

digər fikir axınları da öz əksini tapmıĢdır. Məqalə əsasən, Avrasiyaçılıq fikirlərinin ilk 

formalaĢdığı dövrdəki ideyaları, yəni, Rusiya burjua inqilabı dövründə yayılan ideyaları əhatə 

edir.  

Müasir dövrə Rusiyanın xarici siyasətinin əhatə dairəsi Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsində 

göstərilən coğrafiya ilə üst-üstə düĢür. Hazırda davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu 

nəzəriyyənin ideyaları ilə uyğunluq təĢkil edir. Müasir dövrə regionun ən güclü dövləti olan 

Rusiyanın xarici siyasət istiqamətini düzgün anlamaq və dəyərləndirmək üçün Avrasiyaçılıq 

ideyalarının rüĢeymi olan Klassik nəzəriyyəni araĢdırmaq və öyrənmək əhəmiyyətlidir.  

Açar sözlər: Avrasiyaçılıq, Klassik Avrasiyaçılıq, Rusiyanın xarici siyasəti 

 

Ən qədim zamanlardan bəri insanlarda dünyanın qitələr şəklində ayrılması 

düşüncəsi mövcuddur. Lakin Asiya və Avropa qitələrinin tam olaraq hansı xətt 

üzrə bölünməsi ilə bağlı fikirlər hər coğrafiyaçı alimə görə fərqlidir. Bu 

dəqiqləşməmiş məsələsinin gündəmə gəlməyinin əsas tarixi Rus çarı I Pyotr 

zamanlarına gedib çıxır. I Pyotr öz Rusiyasını da Avropa qitəsi kimi sayılmağını 

istəyirdi. Buna görə də iki qitə arasında əvvəldən bilinən Don çayı sərhəddini rus 

coğrafiyaçı-alimi Vasili Tatışev və V.İ.Lamanskinin (3) əsərlərinə dayanaraq 

Ural dağlarına qədər çəkdi (5).  

Sonralar bu məsələ ilə bağlı alimlər tərəfindən fərqli fikirlər ortaya 

çıxmışdır. Bir əsr sonra alman coğrafiyaçı alimi Aleksandr Von Humboldt 1849-

cu ildə yazdığı əsərində iki qitəni vahid şəkildə ifadə etmək üçün ―Avrasiya‖ 

terminindən istifadə etdi. İngilis geosiyasətçisi Halford J. Makinder öz 

―heartland‖ ideyasını irəli sürərkən Humboldtun əsaslərinə əsaslanmışdır (6). İlk 

başlarda əsasən coğrafi xarakter daşısa da, qısa müddət sonra bu termin siyasi 

xarakter almağa başladı.  

Avrasiya 53 milyon km
2
-lik ərazini əhatə edir.  Dünya əhalisinin 60%-dən 

çoxu bu bölgələrdə yaşayır (3). Avrasiya termininin Rusiya ilə bağlanmasının 

əsas səbəbi bu bölgənin böyük bir hissəsinin keçmişdə Çarlıq Rusiyasının 

sərhədlərinə daxil olması idi. P.N.Savitski öz əsərlərində bu bölgələrin iqlim və 

coğrafi xüsusiyyətləri içindəki paralellikləri öz əsərində izah etmişdir. Beləliklə, 

Avrasiya termini artıq bütün dünyada Rusiya ilə eyniləşmişdir (6).  
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Avrasiyaçılara görə bu materikdə iki deyil, üç qitə vardır. Bu fikri ilk dəfə 

1892-ci ildə V.İ.Pamanski ortaya sürmüş, materikin adını isə ilk dəfə Savitski 

Humboldta əsaslanaraq işlətmişdir. Onlar bu yeni qitənin sərhədlərini Çarlıq 

Rusiyasının sərhədləri ilə eyniləşdirirdilər. Savitksiyə görə Rusiya özünü 

dünyanın mərkəzində hiss edə bilər. Əgər Almaniya Avropada yerləşməyinə 

görə ―dünyanın ortasında yerləşən‖ məkan olaraq təqdim edilirsə, halbuki 

Avropa özü belə dünyanın qərbində yerləşir, o zaman Rusiya planetimizin tam 

mərkəzində hesab oluna bilər. Rusiya nə Avropanın bir hissəsi, nə də Asiyanın 

davamıdır. O Avrasiya adlanan yeni müstəqil bir qitədir (1 s.192). 

Avrasiya termininin siyasi müstəvidə geniş yayılması və siyasi hərəkata 

çevrilməsi XX əsrin ilk yarısına təsadüf edir. Bu hərəkatın yaradıcıları 

N.S.Trubetskoy, P.N.Savitski, Q.V.Florovski, P.P.Suvçinski və s. olmuşdur (2 

s.390-391). Bir sıra alimlər Nikolay Trubetskoy və Pyotr Savitski 

Avrasiyaçılığın ―iki ana damarı‖ hesab edir (6). Digər bir düşüncəyə görə, 

Trubetskoy ―Avrasiyaçılığın Marksı‖, Savitski isə ―Avrasiyaçılığın Engelsi‖ 

adlandırıla bilər (4 s.261). Daha sonra müxtəlif sahələrdən olan bir çox 

mütəffəkkir də bu cərəyana qoşulmuşdurlar. Müxtəlif sahədən olan alimlərinin 

düşüncələri Avrasiyaçılıq cərəyanını zənginləşdirmiş və ümumiləşdirmişdir. 

Belə ki, N. Trubetskoy linqvistik alim, P.Savitski coğrafiyaçı və iqtisadçı, P. 

Suvçinski mədəniyyətşünas alim, Q.V. Florovski provaslov ilahiyyatçısı, G. 

Vernadski tarixçi, İ.İlyin və N. Aleksev hüquqşünas və s kimi müxtəlif peşələrdə 

çalışan görkəmli alimlərin durmadan bir-biri ilə fikir mübadiləsi etməsi 

nəticəsində Avrasiyalıçıq bir çox sahəni əhatə edən güclü bir təmələ 

oturdulmuşdur (5). 

Dövr olaraq baxdıqda Avrasiyaçılıq hərəkatını iki mərhələyə bölmək olar: 

Klassik Avrasiyaçılıq və yeni Avrasiyaçılıq. Klassik Avrasiyaçılıq 1917 oktyabr 

inqilabından sonra ölkədə monarxiyanın devrilməsi ilə yeni bir siyasi sistem 

yarada biləcəklərini düşünən siyasi və fəlsəfə xadimləri tərəfindən ortaya 

çıxmışdır. Belə ki, Romanovlar sülələsinin devrilməsindən sonra böyük 

əksəriyyət sosializmin tərəfdar olsa da, bəzi siyasi xadimlər ölkədə Avropa 

yönümlü idarəçiliyin yaradılmasını, bəziləri isə tamamilə Rusiyaya məxsus 

xüsusi bir idarəçilik sisteminin-Avrasiyaçılıq sisteminin yaradılmasının tərəfdarı 

idi (6). 1917-ci il noyabr ayında bolşeviklərin hakimiyyəti tam ələ alması onlarla 

uzlaşmayan bir çox xadim ölkəni tərk etməli oldu. Onlar ziyarət etdikləri 

ölkələrdə öz ideyalarını yaymağa çalışırdılar. N. Turbetskoy və Savitski də bu 

mühacir xadimlərin başında gəlirdilər. Onlar 1921-ci ildə Sofiyada Avrasiyaçılıq 

ideyalarını əsaslandıran məqalələrin toplandığı ―Şərqə Çıxış‖ adlı kitab çap 

etdirdilər (5). Bundan sonra da onlar öz fikirlərini yaymaq üçün məqalələrin 

yazılmasına və çapına önəm vermişdirlər. Ardınca onların ―Şərqə çıxış: Duyma 

və həyata keçirmə‖, ―Yollarda. Avrasiyaçıların fikirləri‖ kimi topluları işiq üzü 

görmüşdür (1 s. 195).. 

Nikolay Trubetskoyun 1920-ci ildə yazdığı ―Avropa və İnsanlıq‖ adlı əsəri 

Avrasiyaçılıq ideyalarının təməl başlanğıcı olaraq qəbul edilir. 82 səhifədən 

ibarət olan bu kiçik həcmli əsərdə Avrasiyaçılıq terminindən istifadə olunmasa 

da, o, Avrasiyaçılığın manifestosu hesab olunur (5). Bu əsərdə Trubetskoy 

göstərirdi ki, Roma-German mədəniyyəti agressivlik, hegomoniya, 
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müstəmləkəçilik və mütləqiyyət üzərinə qurulmuşdur ki, dünyadakı bütün 

insanlıq bundan olduqca fərqlidir. Buna görə dünya dövlətləri bu Roma-German 

düşüncə şəkli ilə idarə olunan Qərb dünyasına qarşı birləşməlidir (4 s.262).  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, İ Pyotr zamanından başlayaraq Rusiyada 

―avropalaşma‖ hərəkatları başlamışdır. Avropalaşma hərəkatı düşüncə olaraq 

mütəffəkirlərin ikiyə bölünməsinə səbəb olmuşdur. Bunların birincisi, Rusiyanın 

sürətlə qərbləşməsinin, onu təqlid etməsinin tərəfdarları, ikincisi isə, yerliçilər 

mənasınə gələn slavyanofillər və ya slavofillərdir. Slavyanofillərə görə rus 

ənənələri, tarixi və mədəniyyəti qorunaraq yeni inkişaf yolu seçilməlidir (2 s. 

392-393). Slavofillərə görə Rusiyanın qurtuluşu öz ənənə və tarixinə geri 

dönməklə mümkün olacaqdır (5). 

Bu iki cərəyanın bir-biri ilə müzakirələri ―üçüncü yol‖ ilə nəticələnmiş və 

Avrasiyaçılıq fikirlərinin təməlləri yaranmışdır. Daha sonralar bu fikirlər 

təkmilləşdirilərək daha konkret çərçivələrə salınmışdır. Avrasiyaçılığın 

mahiyyətini aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirə bilərik: 

- Avrasiya həm bir-biriləri ilə ziddiyət içində olan  həm də bir-biriləri ilə 

ortaq davranışlara sahib xalqların yaşadığı özünəməxsus mədəni-coğrafi və 

sosial-mədəni bölgədir (5). Rusiya qərb və Asiya kimliyini birləşdirən, daha çox 

Asiyaya yönəlmiş məxsusi mədəni-coğrafi bölgədir7. Avrasiya öz təbii coğrafi 

quruluşu ilə Avropanı Asiyadan ayıran məkandır (1s. 193). 

- Rusiya və Qərb bir-birilərinə tamamilə zidd iki qütbdür, belə ki, Qərb 

maddiyyatçı və dini dəyərlərdən uzaq olduğuna görə Rusiyadan fərqlidir (6). 

Qərb mühafizəkardır, yenilik tərəfdarı deyil. Dinçilikdən istifadə edərək 

insanları vahid mərkəzdən idarə edirlər.  

- Avrasiyaçılıq sadəcə slav mənşəli xalqlardan ibarət deyil. Onun 

tərkibində ―Turan ünsürü‖ vardır ki, onlar eyni psixoloji struktura sahib 

olduqlarına görə qitənin bütünlüyünü təmin edirlər (3). Onlar illərdir bir-biriləri 

ilə təmasda olduqlarına görə mədəniyyət və dəyərlərində uyğunluqlar vardır. Bu 

isə Avrasiya üçün gələcəyi olan bir yoldur (5). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Avrasiyaçılar heç vaxt tam olaraq konket bir 

sərhəd barədə uzlaşma əldə edə bilməmişdirlər. Bəzi alimlər Avrasiya dedikdə 

Çar Rusiyasının sərhədlərini nəzərdə tutarkən, bəziləri isə çarlıq sərhəddinə 

daxil olmayan Çinin böyük bir hissəsini Avrasiyanın içində görməkdədirlər. 

Klassik Avrasiyaçı mütəffəkirlər kommunizm idarəçilik sisteminin 

əleyhinədirlər, lakin həmin dövrlərdə kommunizm Rusiyada artıq hakimiyyətdə 

olduğu üçün onlarla uzlaşma yoluna girmişdirlər. Avrasiyaçılığa görə din xalq 

üçün mütləqdir.  

Klassik Avrasiyaçı mütəffikirlər hər nə qədər təməl ünsürlərdə eyni fikrə 

sahib olsalarda onlar arasında bəzi sahələrdə fikir ayrılıqları ortaya çıxmışdır. 

Xüsüsən də mühacir həyata yaşamaları, bir-biriləri ilə əlaqələrdə qırılmalara və 

avrasiyaçılıq ideyalarında durğunluğa yol açmışdır.  1930-cu illərdən sonra 

Avrasiyaçılıq ideyaları əvvəlki gücü azalmışdı. Hətta Avrasiyaçılıqla bağlı 

fikirlər yazan dərgi və jurnallar artıq ruslar arasında nüfuzunu itirməyə 

başlamışdı. Savitskinin bütün cəhdlərinə baxmayaraq Avrasiyaçılıq Sovet 

sistemi dağılana qədər siyasi səviyyəyə qalxa bilmədi (6). 1930-cu illərdə 

Avrasiyaçılığın nüfuz itirməsinin əsas səbəblərindən biri də, onların iddia 
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etdikləri coğrafi məkanın fərqli bir ideologiya olmasına baxmayaraq, Sovet 

Birliyi tərəfindən müvəffəqiyyətlə bir araya gətirilmiş olması idi (5).  

Sovet sisteminin dağılmasından sonra Rusiyada ölkəni toplamaq və bütün 

dağıntıların izini üstündən atmaq üçün bir sıra axınlar ortaya çıxdı. Bu axınlar 

arasında Avrasiyaçılıq yenidən səslənməyə başladı. Lakin Vladimir Putin 

siyasətə gələnə qədər  öz əvvəlki təsir gücünü qazan bilmədi. Sonralar Putin və 

Aleksandr Duqinin sayəsində Yeni Avrasiyaçılıq Rusiyanın xarici siyasətində 

əsas rol oynamağa başlayacaqdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬЧИН АГАЕВА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕЙ ЕВРАЗИЙСТВА РОССИИ: КЛАССИЧЕСКОЕ 

ЕВРАЗИЙСТВО 

Территориально Россия является крупнейшим государством в современном мире и 

одной из главных держав региона. Поэтому большинство государств Евразийского 

региона при построении своей внешней политики учитывают российский фактор. 

Внешнеполитическое направление, реализуемое Россией в современный 

период,рассматривается  многими учеными как геополитическая теория Евразийства. 

Идеи Евразийства, впервые появившиеся после революции 1917 года, рухнули с 

возникновением и расширением СССР, вновь возникли с распадом социализма и обрели 

новые рамки с Александром Дугиным. Основная цель этой статьи  -  изучить историю 

теории Евразийства, проанализировать ее идеи и раскрыть ее сущность. В статье также 

отражена ситуация в России в те времена и другие течения мысли, распространившиеся 

по территории страны. В статье отражены, в основном, идеи периода первого 

формирования идей Евразийства, то есть идеи, распространившиеся в период Русской 

буржуазной революции.  

Нынешние масштабы внешней политики России совпадает с географией, 

изложенной в теории Евразийства. Продолжающаяся в настоящее время российско-

украинская война формирует соответствие с идеями этой теории. Исследование и 

изучение Классической теории, являющейся зародышем  идеи Евразийства, играет 

важную роль в правильном понимании и оценке внешнеполитического курса России, 

сильнейшего государства региона, в современном мире. 

Ключевые слова: Евразийство, Классическое Евразийство, внешняя политика 

России 
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SUMMARY 

GULCHIN AGHAYEVA 

THE EMERGENCE OF EURASIANISM IDEAS IN RUSSIA: CLASSICAL 

EURASIANISM 

Russia is territorially the largest state in the modern world and one of the main powers of 

the region. Therefore, the majority of the Eurasian countries take into account the Russian factor 

in their foreign policy. The foreign policy direction, implemented by Russia in the modern 

period, is considered by many scientists as the geopolitical theory of Eurasianism. The idea of 

Eurasianism, which first appeared after the 1917 revolution, collapsed with the emergence and 

expansion of the USSR, and reappeared with the disintegration of socialism and found a new 

framework with Alexander Dugin. The main purpose of this article is -  to study the history of 

the theory of Eurasianism, to analyze its ideas and to reveal its essence. The article also reflects 

the situation in Russia at those times and other currents of thought spread throughout the 

country. The article mainly reflects the ideas of the period of the first formation of idea of 

Eurasianism, that is, the ideas spread during the Russian bourgeois revolution.   

The current scope of Russia‘s foreign policy coincides with the geography set out in the 

Eurasianism theory. The ongoing Russian-Ukrainian war is forming a correspondence with the 

ideas of this theory. Research and study of the Classical theory, which is the embryo of the idea 

of Euroasism, plays an important role in the correct understanding and evaluation of the foreign 

policy of Russia, the strongest state in the region, in the modern world. 

Keywords: Eurasianism, Classical Eurasianism, Russian foreign policy 
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TARĠXĠ – MƏDƏNĠ ĠRSĠMĠZ 
 

         Beləliklə, Xalqımızın əvəzsiz milli sərvəti olan tarixi-memarlıq abidələri eləcə də milli- 

mənəvi irs nümunələrinin bu günümüzə qədər gəlib çıxmasında bir çox dövlət xadimləri və  

ziyalıların, vətənpərvər insanların özünəməxsus əməyi olmuĢdur. Bu gün də Azərbaycanın 

mədəniyyət siyasəti ölkəmizi yeni inkiĢaf yoluna çıxarmıĢ cənab Prezidentimiz Ġlham Əliyev 

tərəfindən uğurla davam etdirilir. Onun milli-mənəvi dəyərlərimizə, bütövlükdə mədəniyyətimizə 

göstərdiyi qayğı müstəqil Azərbaycanımızın dünyada tanınmasında və xalqımızın mədəni 

həyatında əsaslı yüksəliĢə səbəb olur. Qədim tariximizin və mədəni irsimizin təbliği baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb edən tarixi abidələrə  dövlət tərəfindən dəyər verilmiĢ,  onların qorunub 

saxlanılması məqsədi ilə müvafiq dövlət qurumları yaradılmıĢdır. 

Açar sözlər: tarix, irs, cəmiyyət, mədəniyyət, xalq 
 

Bir ölkənin və ya bölgənin mədəniyyəti,  adət -ənənələri sənətkarlıqla 

nümayiş etdirilən böyük bir hissəsidir. Əl sənətləri təkcə turist cazibəsi kimi 

xidmət etmir, həm də iqtisadi inkişaf kimi, bir yerin yerli irsini qoruyur. Bu gün, 

köhnə təcrübələr nəsildən -nəslə daha az ötürüldüyü üçün sənətkarların sayı 

azalır və yerli mirasın qorunmasını çətinləşdirir. Onu yox olmaqdan qorumaq 

üçün gənclər ənənələri, həm də gənc nəsillərə tanıtmaq və yerli iqtisadiyyatı 

gücləndirmək üçün sənətkarlıqla məşğul olmalıdırlar. Mədəni və təbii irslər 

əvəzsiz sərvətlər hesab edilir, hər bir ölkə üçün unikal turist cəlbediciliyi 

yaradır. Bununla belə, bu irsdən davamlı turizmin inkişafı, eyni zamanda irs 

dəyərinin qorunub saxlanılması və gələcək nəsillər üçün təbliği asan iş deyil.  

XX əsrin sonlarından etibarən mədəni dəyərlərin qorunmasında davamlı, 

kompleks və rasional mühafizə yanaşmalarına əsaslanan irsin idarə edilməsi 

nəzərdə tutulur və bu, hərtərəfli iştirak, şəffaflıq və sərvət prinsipləri ilə həyata 

keçirilməyə çalışılır. Mədəni irs- bəşəriyyətin bundan əvvəl topladığı mədəni 

təcrübənin təzahür etdirdiyi dəyər kateqoriyasıdır.Varislik mədəni irsin, mirasın 

mexaniki şəkildə istifadəsi kimi deyil, əksinə, müasir dövrə gəlib çatan 

dəyərlərin tənqidi təhlili və yaradıcı şəkildə yenidən yaradılması kimi başa 

düşülməlidir. Bununla əlaqədar fəlsəfi və kulturoloji ədəbiyyatlarda ―varislik‖, 

―irs‖, ―miras‖ anlayışlarının fərqləndirilməsi ilə tam şəkildə razılaşmaq olar. 

―Varislik‖ anlayışı ümumfəlsəfi anlayış olub, obyektiv proses kimi ―irs‖in 

təhlilində metodoloji əhəmiyyət kəsb edir. ―Mədəni irs anlayışının məzmununun 

qeyri-dəqiqliyinə baxmayaraq muzeyşünaslıq, abidəşünaslıq, mədəniyyətin 

tarixi və nəzəriyyəsi, kulturalogiya və digər elmlər çərçivəsində geniş istifadə 

olunur.‖ Əslində ―mədəni irs‖ fenomeninin öyrənilməsi ―irs‖in nə olduğunu 

müəyyənləşdirməkdən başlayır. İrs – məcmudur, topludur və bunun  aydın 

təsəvvürünü aşağdakı sxemdən görmək olar.  

Tarixdə hər bir yeni nəsil öz inkişafını sıfırdan, yəni boş yerdən deyil, 

əksinə özündən əvvəl varislərinin  qoyub-getdiyi irsi mənimsəməsindən 

başlayır. İnsanlar öz tarixlərini istədikləri kimi yox, keçmişdən onlara gəlib-

mailto:Refiyeva95@lis.ru


 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

222 

çatmışlara uyğun qurub-yaradırlar. Bundan çıxış edərək müxtəlif nəsillər, 

xalqlar arasında tarixi əlaqə, varislik yaranmış olur. Mədəni inkişaf prosesində 

öncəki fəaliyyətin nəticələrindən birincilər köhnəlmiş kimi, ikincilər keçici 

əhəmiyyət kəsb etmədiklərinə görə atılır, digərləri isə, əksinə əhəmiyyətinə görə 

yaradılaraq yeni məna kəsb edərək tətbiq olunur. Varislik mədəniyyətin 

inkişafının dialektik xarakterini ifadə edir.Mədəniyyətin inkişafının obyektiv 

qanunauyğunluğu olan varislik insanların mədəni irsdən öz maraqlarına görə 

yaradıcı şəkildə istifadəsini inkar etmir. Əksinə, əvvəlki nəsillərin təcrübəsinin 

mənimsənilməsi yeni nəslin  tələbat, məqsəd və maraqlarının təmininə xidmət 

göstərə biləcək mədəni nəaliyyətlərin üzə çıxarılmasına istiqamətləndirilmiş fəal 

dəyərləndiricilik fəaliyyətini nəzərdə tutur. Başqa sözlə desək, mədəniyyətin 

inkişafında varisliyin əsasını insanlar tərəfindən yaradılmış mədəni dəyərlər 

təşkil edir. Mədəni irsə daha qlobal konteksdən yanaşmaq lazımdır. Bununla 

bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini obyektiv hesab etmək olar. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikası ―Mədəniyyət haqqında qanunu‖nun (21 

dekabr 2021-ci il) 1.0.11 – ci bəndində mədəni irsin xüsusi kateqoriyası sayılan 

milli mədəni irsə belə tərif verilir : ―milli mədəni irs – Azərbaycan xalqına 

məxsus ümumazərbaycan əhəmiyyəti kəsb edən, universal dəyərlərə malik 

mədəniyyət nümunələrinin məcmusu‖dur. Sənədin 1.0.15 – ci bəndində isə, 

mədəni irs nümunələri  ―özündə bir xalqaın, milli azlığın maddi və qeyri-maddi 

mədəni irs nümunələrini əks etdirən mədəni sərvətlərin məcmusu‖dur.  

          Mədəni irs yada çox vaxt artefaktlar (rəsmlər, rəsmlər, çaplar, mozaikalar, 

heykəllər), tarixi abidələr və tikililər, habelə arxeoloji obyektlər qeyd olunur. 

Lakin mədəni irs anlayışı bundan daha genişdir və tədricən genişlənərək insan 

yaradıcılığının və ifadəsinin bütün sübutlarını: fotoşəkillər, sənədlər, kitablar və 

əlyazmalar, alətlər və s. ya fərdi əşyalar, ya da kolleksiyalar kimi daxil edilir. 

Bu gün şəhərlər, sualtı irs və təbii mühit də mədəni irsin bir hissəsi hesab 

olunur, çünki icmalar özlərini təbii landşaftla eyniləşdirirlər. Üstəlik, mədəni irs 

təkcə bizim görə biləcəyimiz və toxuna bildiyimiz maddi obyektlərlə 

məhdudlaşmır. O, həmçinin qeyri-maddi elementlərdən ibarətdir: ənənələr, 

şifahi tarix, ifaçılıq sənəti, ictimai təcrübələr, ənənəvi sənətkarlıq, təmsillər, 

rituallar, icma daxilində nəsildən-nəslə ötürülən bilik və bacarıqlar. Lakin 

mədəni irs təkcə keçmişdən qalma mədəni obyektlər və ya ənənələr toplusu 

deyil. Bu, həm də seçim prosesinin nəticəsidir: həm mədəni, həm də siyasi 

səbəblərdən gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanmağa layiq olanı və olmayanı 

daim seçməklə məşğul olan hər bir insan cəmiyyətini səciyyələndirən yaddaş və 

unudulma prosesinin bir parşasıdır. Bütün xalqlar dünya mədəniyyətinə öz 

töhfələrini verirlər. Buna görə də milli qanunlar və beynəlxalq müqavilələr 

vasitəsilə bütün mədəni irsə hörmət etmək və qorumaq vacibdir. Artefaktların 

və mədəniyyət obyektlərinin qanunsuz dövriyyəsi, arxeoloji abidələrin talan 

edilməsi, tarixi binaların və abidələrin dağıdılması ölkənin mədəni irsinə 

düzəlməz ziyan vurur. UNESCO (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm 

və Mədəniyyət Təşkilatı), Mədəni sərvətlərin qorunması köhnə problemdir. 

Mədəni irsin qorunmasında ən tez-tez təkrarlanan məsələlərdən biri fərdin və 

cəmiyyətin mənafeləri arasında çətin əlaqə, şəxsi və ictimai hüquqlar arasında 

tarazlıqdır. Qədim Romalılar müəyyən etmişlər ki, sənət əsəri hətta xüsusi 
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mülkiyyətdə olsa belə, bütün cəmiyyətin mirasının bir hissəsi hesab edilməlidir. 

Məsələn, fərdi binanın fasadını bəzəyən heykəllər ümumi dəyərə malik olduğu 

üçün sökülə bilməzdi, çünki onlar bütün vətəndaşların görə biləcəyi ictimai 

yerdə dayanırdılar.  

Ümumdünya mədəni irs siyahısı UNESCO-nun Dünya Mədəni və Təbii 

İrsinin Qorunmasına dair 1972-ci il konvensiyası əsasında yaradılmışdır. 

Sözügedən konvensiya Ümumdünya İrs Siyahısına qəbul olunmaq üçün təbii və 

ya mədəni yerlərin növünü müəyyənləşdirir və müstəsna universal dəyərə malik 

olan abidə  və məkanlar bu ümumbəşəri irs elan edilməyə layiq görülür. 

Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan Şuşanın tarixi mərkəzinin 

UNESCO-nun Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınması məqsədilə Mədəniy-

yət Nazirliyi tərəfindən nominasiya dosyesinin hazırlanması istiqamətində işlərə 

başlanmışdır.1977-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan 

Şuşa Tarix-Memarlıq Qoruğunun 2001-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrsinin İlkin 

siyahısına daxil edilməsi bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biridir. Şuşa 

— Dağlıq Qarabağda yerləşən şəhər,  1752-ci ildə Qarabağ xanlığının hökmdarı 

Pənax Əli xan tərəfindən əsası qoyulmuş və ilkin olaraq Şuşanın adı ilə yanaşı 

onun yaradıcısının şərəfinə Pənahabad adlandırılmışdır. 

         XVIII əsrdə Şuşa Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrildi. 

Düşmənlərdən qorunmaq üçün Qarabağ valisi Pənah Əli xan xanlığın ən strateji 

mövqelərində müdafiə qurğuları qurmağa başladı. . 1748-ci ildə ―Bayat‖ qalası, 

1752-ci ildə isə ―Şahbulaq‖ qalası tikilmişdir. Şuşa dağlıq ərazidir. Şəhər 

mülayim mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Şuşada musiqi alətləri və istehsalat 

zavodu, çörək zavodu, məişət kombinati, rayon istehlak cəmiyyəti, kurort 

ticarəti şöbəsi, ―Radiofarma‖ Bakı İstehsalat Birliyinin 1 saylı ticarəti, Qarabağ 

toxuculuq kombinatının 3 saylı tikiş sexi, elektrik şəbəkəsi, rayon maddi-texniki 

bazası, abidələrin bərpası idarəsi, Şuşa İnşaatçılar Birliyi, təsərrüfatlararası 

tikinti birliyi, tikinti kontoru, tikinti-təmir kontoru, yol idarəsi və s. turizm 

sənayesi inkişaf etmişdir. Turşsu yaylaqları, Səkili, İsa, Şamil və Cıdır düzü 

bulaqları yerli əhalinin və qonaqların sevimli yerləri olub. Turşsu SPA müalicə 

və istirahət zonası kimi tanınırdı. İşğaldan əvvəl Şuşa şəhəri qədim abidələrlə 

zəngin idi. Ümumilikdə 549 qədim tikili, ümumi uzunluğu 1203 metr olan 

asfaltlanmış küçələr, 17 bulaq, 17 məscid, 6 karvansaray, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 

qala və qala divarları şəhəri bəzəyirdi. Burada həmçinin 72 tarix və incəsənət 

abidəsi, dövlət xadimlərinin və digər tanınmış şəxslərin evləri var idi. Bu 

abidələrin bir çoxu 19-cu əsrdə yaşamış memar tərəfindən tikilmiş və dövrün ən 

məşhur rəssamı Kərbəla Səfərəli tərəfindən bəzədilmişdir. 1977-ci ildə Şuşa 

tarix-memarlıq qoruğu oldu. Şuşa tarix-memarlıq qoruğunun abidələri arasında 

Xan qızı Natəvanın evini, Qarabağ Xan Sarayını, Vaqif məqbərəsini, Mirzə 

Salah bəy Zöhrəbekkovun evini, Şuşa kurqanını, Şuşa mağarasını, Şuşa qalası 

və s. XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 musiqişünas, 58 xanəndə, 12 katib, 19 xəttat, 

16 rəssam, 8 memar, 5 astronom, 16 həkim, 42-yə qədər müəllim və s. fəaliyyət 

göstərirdi. Şuşanın işğalından sonra azərbaycanlıların tarixi izlərini aradan 

qaldırmaq üçün vandallar 600-ə yaxın tarixi-memarlıq abidəsini, o cümlədən 

Pənah Əli Xan sarayı, Yuxarı Gövxar ağa və Aşağı Gövxar ağa məscidini, 

Xurşudbanu Natəvanın evini, Molla məqbərəsini dağıdıblar. Pənah Vaqif adına 
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7 körpələr evi, 22 ümumtəhsil məktəbi, təhsil-mədəniyyət və kənd təsərrüfatı 

texnikumu, orta ixtisas musiqi məktəbi, 8 mədəniyyət evi, 33 klub, 31 

kitabxana, 2 kinoteatr, 8 muzey, o cümlədən Şuşa Azərbaycan Tarixi Muzeyi 

filialı. Xalça Muzeyi və Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyi, Qarabağ Dövlət Tarix 

Muzeyi, Şərqdə şərq musiqi alətləri istehsal edən yeganə fabrik olan turizm 

mərkəzi nadir zərgərlik incilərini talayıb məhv etdilər.  

         Azərbaycan, bütün tarix boyu ölkələr, xalqlar və mədəniyyətlər arasında 

qarşılıqlı  mədəni-tərəqqi prosesinə qoşulmuş və bu inkişaf sayəsində müxtəlif 

sivilizasiyalardan səmərəli şəkildə faydalana bilmiş, eyni zamanda qədim milli-

mədəni ənənələrini itirməmiş, spesifik xüsusiyyətlərə malik, milli mədəniyyət 

yarada bilmişdir. Azərbaycan mədəni irs sahəsində dünya mədəniyyəti 

xəzinəsinə layiqli tövhələr  vermişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

КЁНУЛЬ ГУСЕЙНОВА 

НАШЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

           Памятники истории и архитектуры, являющиеся бесценным национальным 

достоянием нашего народа, а также образцами национального и духовного наследия, 

являются делом многих государственных деятелей, интеллигенции и патриотов. Сегодня 

культурную политику Азербайджана успешно продолжает наш Президент Ильхам Алиев, 

поставивший нашу страну на новый путь развития. Его забота о наших национальных и 

нравственных ценностях, о нашей культуре в целом приводит к существенному росту 

признания нашего независимого Азербайджана в мире и в культурной жизни нашего 

народа. Исторические памятники, имеющие большое значение для пропаганды нашей 

древней истории и культурного наследия, получили государственную оценку, для их 

сохранения созданы соответствующие государственные органы. 

Ключевые слова: история, наследие, общество, культура, народ. 
 

SUMMARY 

KONUL HUSEYNOVA 

OUR HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 

          Historical and architectural monuments, which are an invaluable national treasure of our 

people, as well as examples of national and spiritual heritage, have been the work of many 

statesmen, intellectuals and patriots. Today, the cultural policy of Azerbaijan is successfully 

continued by our President Ilham Aliyev, who has put our country on a new path of 

development. His care for our national and moral values, for our culture as a whole, leads to a 

substantial rise in the recognition of our independent Azerbaijan in the world and in the cultural 

life of our people. Historical monuments, which are of great importance for the promotion of 

our ancient history and cultural heritage, have been valued by the state, and relevant government 

agencies have been established to preserve them 

Keywords: history, heritage, society, culture, nation 
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AZƏRBAYCAN – ĠSRAIL MÜNASĠBƏTLƏRĠ BEYNƏLXALQ YƏHUDĠ 

TƏġKILATLARI ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ 

(1991-2009-ci illər) 

 

Ġsrail Dövləti Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən 

biri olub. Azərbaycan müstəqilliyinin ilk ayında dünyanın aparıcı dövlətləri və nümayəndəlikləri 

ilə diplomatik əlaqələr qurmağa çalıĢıb. 25 dekabr 1991-ci ildə Ġsraillə tam diplomatik əlaqələr 

qurulmuĢ və Ġsrail 1993-cü ildə Bakıda səfirliyini açmıĢdır. 

Tədqiqatın əsas məqsədi 1991-2008-ci illəri əhatə edən Azərbaycan-Ġsrail 

münasibətlərinin elmi-tarixi aspektlərini araĢdırmaqdır. Bu iki dövlət iqtisadi, siyasi və strateji 

sahələr kontekstində münasibətlərini təkmilləĢdirmiĢlər. 

Tətbiqi əhəmiyyəti: ali təhsil müəssisələrində mühazirə və seminarlarda istifadə oluna 

bilər. 

Açar sözlər: Azərbaycan, H.Əliyev, Ġsrail, beynəlxalq təĢkilatlar, yəhudilər, 

 

1991-ci ildə müstəqilliyini ikinci dəfə bərpa etdikdən sonrakı dövrdə 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyətində Yaxın və Orta Şərq 

ölkələri ilə qarşılıqlı münasibətlər mühüm yer tutmuşdur. Regionun həm dini, 

həm etnik, həm də dövlət quruluşu baxımından fərqlənən, müasir dünyanın 

siyasi səhnəsində özünəməxsus yerə və rola malik olan İsrail kimi mühüm 

dövləti ilə münasibətlər ikitərəfli və çoxtərəfli çərçivədə qurulmuş və inkişaf 

etdirilmişdir.  

Azərbaycanın xarici siyasətində Asiya qitəsinin Yaxın və Orta Şərq 

ölkələri ilə münasibətləri də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1991-2005-ci illərdə bu 

regionun həm müsəlman ölkələri – İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Birləşmiş 

Ərəb Əmirlikləri, İordaniya və başqaları ilə, həm də İsraillə münasibətlər 

ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində kifayət qədər geniş olmuşdur. Bu 

ölkələrin əsasən müsəlman dövlətləri olması, dünya siyasətində önəmli yer 

tutması, regionun geosiyasi xarakteristikası, zəngin karbohidrogen sərvətlərinə 

malik olması və bu anlamda dünya bazarlarında onlarla razılaşdırılmış siyasətə 

olan ehtiyac keçən müddətdə Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərq dövlətləri ilə 

münasibətlərinin əsas mahiyyətini müəyyən etmişdir (4 ,326). 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti ikitərəfli siyasi, 

iqtisadi, mədəni, humanitar və digər sahələrdə əlaqələr saxlayırlar. Siyasi, 

iqtisadi, geosiyasi, geostrateji amillər və regional təhlükəsizlik məsələləri 

Azərbaycan Respublikası-İsrail Dövləti münasibətlərini strateji tərəfdaşlıq 

səviyyəsinə yüksəltmişdir. Azərbaycan-İsrail münasibətləri tarixçilər, 

siyasətşünaslar, siyasətçilər tərəfindən geniş müzakirə obyektinə çevrilmişdir.  

Dünyadakı nüfuzlu yəhudi təşkilatları Azərbaycana xüsusi maraq 

göstərirdilər. Azərbaycam Respublikası ilə İsrail dövləti arasında qarşılıqlı 

əlaqələr sonrakı illərdə də davam etdirildi. Xüsusən beynəlxalq  yəhudi 

təşkilatları ilə əlaqələr artdı. Belə ki, 2003-cü il aprelin 2-də Azərbaycan 
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Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev MDB Yəhudi İcmaları Federasiyasının 

prezidenti, İsrail-Rusiya Kommersiya – Ticarət Palatasının prezidenti Lev 

Lavayev başda olmaqla bir sıra yəhudi təşkilatlarının nümayəndə heyətini qəbul 

etdi. Qeyd etmək lazımdır ki, MDB Yəhudi İcmaları federasiyası hər hansı bir 

ölkə ilə əməkdaşlıq edərkən bu ölkədə yəhudi icmalarına münasibət amilini 

nəzərə alırdı. 

Dövlət başçısı yəhudi təşkilatlarının nümayəndələrinə Azərbaycan ilə 

yaxından tanış olmağa və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın yollarını 

müəyyənləşdirməyə şərait yaradacağını bildirdi. Prezident söylədi ki, 

Azərbaycanda tam azadlıqdır, burada yəhudilərə həmişə xeyirxah münasibət 

göstərilmişdir, müxtəlif dinlərə etiqad edənlərə, müxtəlif millətlərin 

nümayəndələrinə geniş hüquq və azadlıqlar verilmişdir. 

L.Levayev başçılıq etdiyi qurumun fəaliyyəti barədə məlumat verərək 

bildirdi ki, onun nəzdində 407 icmalar vardır. Onlardan hər birinə federasiyanın 

xüsusi elçisi başçılıq edir, 85-dən çox məktəb, 30-dək pulsuz yeməkxana, yetim 

uşaqlar üçün internatlar, yüzlərlə uşaq bağcası fəaliyyət göstərirdi. O, Bakıda 

açılmış sinaqoqun tikintisinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam 

Hacı Allahşükür Paşazadənin ianə verməsi faktını məmnunluqla qeyd etdi(1, 

149). 

Federasiyanın prezidenti bildirdi ki, yəhudilərin Azərbaycandan köçüb 

getməməsinə səbəb ölkədə antisemitizmin olmamasıdır. Onun fikrincə, bu, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yürütdüyü siyasət, Azərbaycan xalqının 

ənənələri sayəsində mümkün olmuşdur. Lev Levayev bütün bunlara görə dövlət 

rəhbərinə təşəkkür etdi və Azərbaycanla qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi 

əlaqələr yaradacağına ümidvar olduğunu söylədi. 

Azərbaycanda yəhudilərin vəziyyətindən bəhs edən Prezident Heydər 

Əliyev bildirdi: “Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm olmayıbdır. Yəhudilər 

ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında həmiĢə yaxından iĢtirak etmiĢlər. Onların 

arasında neçə-neçə tanınmıĢ elm, mədəniyyət, səhiyyə xadimləri olmuĢdur və bu 

adamlar Azərbaycan cəmiyyətində böyük hörmətə malik idilər. Son illər təĢəkkül 

tapmıĢ siyasi sabitlik nəticəsində Azərbaycandan köçüb gedən yəhudilərin, eləcə 

də baĢqa millətlərin nümayəndələrinin sayı xeyli azalmıĢdır. Azərbaycanda 

yəhudilərin həmiĢə rahat və yaxĢı yaĢaya bilərlər. Mən sizin arxanız – 

dayağınızam”(1, 149). 

Dövlət başçısı yaxşı səviyyədə olan Azərbaycan-İsrail münasibətlərindən, 

ABŞ-da yəhudi icmalarının rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşlərindən danışdı, 

vurğuladı ki, Azərbaycanın İsraildə, eləcə də bəzi digər ölkələrdə səfirliklərinin 

açılmasının ləngidilməsi ancaq maliyyə çətinlikləri ilə bağlıdır. 

Habad Or Avner yəhudi dini icmasının sədri, Ravvin Meyr Bruk vurğuladı 

ki, Azərbaycan həmişə mövcud olan dini dözümlülük, xalqlar arasındakı dostluq 

mühitinə görə başqa ölkələrə nümunədir. Kavvin Meyr Bruk Bakıdakı 

sinaqoqun nəzdində məktəbin açılmasında dövlət başçısının iştirakını xahiş etdi 

(1, 149). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məktəbin açılış mərasimində 

iştirak etmək haqqında təklifə razılığını verdi. Açılış mərasimi sentyabrın 1-nə 

yəhudilərin Yeni ilinin başlanğıcına təyin olundu. 
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Bir neçə ay sonra Bakıdakı sinaqoqun nəzdində məktəb açıldı. Belə 

məktəbin açılması Azərbaycandakı dini və milli dözümlülüyün göstəricilərinə 

nümunə idi.  

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Vilayət Quliyevin ABŞ-da 

fəaliyyət göstərən Yəhudi Komitəsinin fəalları ilə 2003-cü il sentyabrın 25-də 

görüşündə Azərbaycandakı yəhudi icmasının vəziyyəti, iqtisadi və humanitar 

sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair məsələlər müzakirə 

olundu. Komitənin fəalları Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə 

edəcəklərini bildirdilər (1, 418). 

İlham Əliyev istər iqtisadi, istərsə də  mədəni sahələrdə  yaxşı əlaqələrin 

olduğunu vurğuladı və bütün sahələrin inkişafı istiqamətində ciddi addımların 

atılmasını arzuladı. Azərbaycanın mövqeyinə görə, regionda sabitliyi və 

təhlükəsizliyi təmin etmək üçün birgə əməkdaşlığa ehtiyac duyulurdu. İsrail 

şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyətini qiymətləndirən Baş Nazir onların ölkə 

iqtisadiyyatına daha çox sərmayə qoymasını istədiyini qeyd etdi. İlham Əliyev 

israilli iş adamlarını Azərbaycana da dəvət etdi. 

İlham Əliyev 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

seçildikdən sonra da İsrail ilə münasibətlərin inkişafı diqqət mərkəzində 

saxlanıldı.  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2004-cü il martın 18-də 

Slovakiyanın paytaxtında, onun üçün ayrılmış iqamətgahda ABŞ-ın Yəhudi 

Komitəsinin beynəlxalq yəhudi işləri üzrə direktoru Endryu Beyker və 

Beynəlxalq Benayit Brith Təşkilatının vitse-prezidenti Daniyel Mayanş ilə 

görüşdü. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Avropa 

strukturuna inteqrasiyasından danışdı. Bildirdi ki, bu siyasət gələcəkdə də davam 

edəcəkdir.Endryu Beyker hələ 1996-cı ildə İlham Əliyevin Amerikada olarkən 

Bostonda və digər şəhərlərdə keçirdiyi görüşləri xatırlatdı. Vurğuladı ki, bu gün 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin xarici siyasəti çox təqdirəlayiqdir. O, 

Azərbaycanda bütün dinlərə mənsub insanlara, o cümlədən yəhudilərə 

münasibətdə olan tolerantlıqdan məmnunluğunu ifadə edərək dedi ki, bu, 

demokratik ölkə kimi Azərbaycanın imicini beynəlxalq aləmdə daha da 

artırır.Amerika – Azərbaycan əlaqələrinin yüksək səviyyəsindən məmnun 

qaldıqlarını razılıqla vurğulayan Prezident İlham Əliyev və Endryu Beyker 

bildirdilər ki, Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyası və ABŞ ilə 

əlaqələrin daha da yaxşılaşması üçün səy göstərəcəklər. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin bu konfransda iştirakının ölkənin Avropa 

strukturlarına inteqrasiyasının bariz nümunəsi olduğu qeyd edildi. 

Belə görüşlər sonralar da davam etdirildi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Prezident Sarayında 

2004-cü il dekabrın 9-da MDB üzrə yəhudi cəmiyyətləri Federasiyasının, İsrail – 

Rusiya kommersiya-ticarət palatasının prezidenti Lev Levayevin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul etdi. Azərbaycanda yaşayan yəhudilərin şəraitindən 

bəhs edən dövlət başçısı dedi: “Bu gün Azərbaycan və yəhudi xalqları arasında 

yaxĢı anlaĢma və yaxĢı münasibətlər var. Biz bunu qiymətləndiririk. Yəqin ki, 

sizin də bu məsələlərlə bağlı MDB çərçivəsində, dünyadan xəbəriniz var. 

Hökumətimiz, Ģəhər rəhbərliyi yəhudi icmasının möhkəmlənməsi üçün nə 
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lazımdırsa edir”. Dövlət başçısı həmçinin yəhudilərin milli bayramı olan 

Hanuka bayramında da iştirak etdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci il martın 28-

də Amerika Yəhudi Birgə Paylaşdırma Komitəsinin sədri xanım Ellen Hellerin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlət başçısı bu komitənin 

nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərini həmin komitənin ölkəmiz ilə daha 

yaxından tanışlığına xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. 

Azərbaycanın inkişafından danışan İlham Əliyev siyasi, iqtisadi, sosial 

sahələrdə islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirildiyini vurğuladı. Ölkəmizin 

beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrə böyük önəm verdiyini söyləyən dövlət başçısı 

Azərbaycan ictimaiyyətinin Amerika Yəhudi Birgə Paylaşdırma Komitəsini 

yaxşı tanıdığını və bu təşkilatın böyük tarixə və zəngin ənənələrə malik 

olduğunu bildirdi. 

Azərbaycanda bütün dini konfessiyalara bərabər şərait yaradıldığını qeyd 

edən  Prezident İlham Əliyev dini-milli tolerantlığın xalqımızın əldə etdiyi ən 

böyük tarixi nailiyyətlərdən biri olduğunu vurğuladı. Azərbaycanda tolerantlığın 

yüksək səviyyəsindən məmnunluqla bəhs edən qonaq bir sıra ölkələrdən fərqli 

olaraq, Azərbaycanda antisemitizmin olmadığını bildirdi. 

Azərbaycanda digər dini konfessiyaların nümayəndələri kimi yəhudilər 

üçün də gözəl şərait yaradıldığını söyləyən Elen Heller dedi ki, Azərbaycan 

əhalisinin müsəlmanlardan ibarət olduğu nəzərə alınsa, bu, çox böyük 

nailiyyətdir. O, Azərbaycanda dini tolerantlıq, dini konfessiyalar üçün 

yaradılmış gözəl şəraitin müsəlmanlar, xristianlar və yəhudilər arasında yüksək 

səviyyədə münasibətlərin mümkünlüyü üçün yaxşı nümunə olduğunu bildirdi. 

Elen Heller bütün bunları Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının təzahürü 

kimi dəyərləndirdi. Bildirildi ki, Azərbaycanda yəhudilərə xoş münasibət 

göstərilmiş və heç bir zaman antisemitizm olmamışdır. 

Müzakirələr 2005-ci il 27-29 iyun tarixlərində İsrail Xarici İşlər 

Nazirliyinin Avrasiya İdarəsinin rəisi xanım Anna Azarinin Azərbaycana səfəri 

zamanı davam etdirildi. İsrail diplomatını xarici işlər nazirinin müavinləri 

X.Xələfov, A.Əzimov və V.Sadıqov qəbul etdi. Görüşlərdə ikitərəfli 

münasibətlər və mövcud münasibətlərin inkişaf yolları, XİN-lərarası əməkdaşlıq, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla nizama salınması məsələsində son 

durum, İsrail – Fələstin münaqişəsi və sülh danışıqlarına dair məsələlər müzakirə 

edildi. 

Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə 2008-ci il 13-16 avqust tarixlərində 

Amerika Yəhudi Komitəsinin (AYK) icraçı direktoru David Harrisin 

Azərbaycana səfəri həmin marağın təzhürü oldu. Avqustun 15-də D.Harrisi 

Prezident İlham Əliyev qəbul etdi. Görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin 

genişləndirilməsində yəhudi icmasının rolu müzakirə edildi. Bildirildi ki, 

Azərbaycanda yaşayan yəhudi icmasının azad fəaliyyəti üçün bütün imkanlar 

vardır. Milli Məclisin Sədri O.Əsədov və xarici işlər nazirinin müavini 

V.Sadıqov ilə keçirilən görüşdə ABŞ-dakı yəhudilərin Azərbaycanın ədalətli 

mövqeyini dəstəklədiyi ifadə edildi. Həmçinin Azərbaycanda yaşayan yəhudi 

icmasının azad fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür şəraitin yaradıldığı xüsusi 

olaraq vurğulandı. 
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Tərəflər qarşılıqlı münasibətləri davam etdirməyin, beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində əməkdaşlığın faydalı olduğunu vurğuladılar. Siyasi məsləhətləşmə-

lər bir çox regional və beynəlxalq məsələlərə münasibətdə dövlətlərin  

mövqelərinin eyni olduğunu göstərdi.  

İki ölkə arasında siyasi-diplomatik münasibətlərin dinamik inkişafının 

məntiqi yekunu İsrail Dövlətinin Prezidenti Şimon Peresin 2009-cu il iyunun 28-

29-da Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri oldu. Nümayəndə heyətinin 

tərkibinə dövlət, hökumət nümayəndələri və iş adamları daxil idi. Səfərin zəngin 

proqramı tərtib edilmişdi. Məqsəd qarşılıqlı münasibətləri dərinləşdirmək idi (2, 

381-393). İlham Əliyevin və İsrail Dövlətinin Prezidenti Şimon Peresin təkbətək 

görüşü zamanı ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar əməkdaşlıq, regional 

və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Müzakirə edilən 

məsələlərə dair tərəflərin baxışları əsasən  üst-üstə düşürdü.  

Azərbaycan tərəfi İsrail – Fələstin münaqişəsinin dinc yollarla həllini 

istəyirdi. İsrail isə Ermənistanın təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə edirdi. 

Tərəflər əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnun idilər. İqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində yaxşı imkanlar var idi. Humanitar sahədə də əməkdaşlıq inkişaf 

edirdi.  

Səfər zamanı qarşılıqlı münasibətlərin hüquq-müqavilə bazası möhkəm-

ləndirildi. İki ölkə arasında mədəniyyət, təhsil, informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalandı (3) 

Azərbaycan və İsrail əməkdaşlığı Yaxın və Orta Şərqin müsəlman ölkələri 

ilə münasibətlərə xələl gətirmədən inkişaf etdirməyə çalışmışlar. Azərbaycan – 

İsrail münasibətləri qətiyyən üçüncü dövlətə qarşı yönəlməmişdir. Doğrudur, 

bəzi dövlətlər belə əməkdaşlıqdan narahatlıq keçirmiş və onun kəsilməsi üçün 

müxtəlif vasitələrlə əngəllər törətməyə çalışmışlar. Əslində, qeyd edildiyi kimi, 

Azərbaycan və İsrail arasında əlaqələr beynəlxalq normalara əsaslanmış, üçüncü 

dövlətə və ya dövlətlər qrupuna qarşı yönəldilməmişdir (5, 80-81). 

1991-2009-cu illərdə ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycana 

regional hərbi-siyasi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında İsrailin müəyyən 

dəstəyini qazanmağa imkan vermişdir. İsrail Dövləti də geosiyasi və ticarət-

iqtisadi maraqlarını və enerji təhlükəsizliyini təmin etmək istiqamətində 

Azərbaycan ilə əməkdaşlıqdan faydalanmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

САМИРА МАММАДОВА 

АЗЕРБАЙДЖАНО-ИЗРАИЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЕВРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Государство Израиль было одним из первых государств, признавших 

государственную независимость Азербайджанской Республики. Таким образом, 25 

декабря 1991 года это государство признало государственную независимость 

Азербайджанской Республики, а в 1993 году открыло свое посольство в Баку.  

Основная цель данной исследовательской работыявляется изучение отношений 

между Азербайджаном и Израилем в 1991-2008-ые годы. Эти отношения с Израилем 

занимают основное место во внешней политике Азербайджана,который сотрудничает с 

Израилем во многих областях.  Два государство укрепили свои связи в контексте 

экономических, политических и стратегических отношений. 

Значимость применения: может быть использован на лекциях и семинарах в высших 

учебных заведениях. 

Ключевые слова: Азербайджан, Г.Алиев, Израиль, международные организации, 

евреи 

 

SUMMARY 

SAMIRA MAMMADOVA 

AZERBAIJAN-ISRAEL RELATIONS IN THE FRAME OF INTERNATIONAL JEWISH 

ORGANIZATIONS 

The State of Israel was one of the first states to recognize the state independence of the 

Republic of Azerbaijan. Azerbaijan tried to establish diplomatic relations and missions with the 

leading world countries during the first month of its independence.  Diplomatic relations were 

first established with Israel in 25 December 1991 and İsrael opened its Embassy in Baku in 1993.  

The main purpose of the research is to explore scientific-historical aspects of Azerbaijan-Israel 

relationships covering the years 1991-2008.These two states improved their relationship in the 

context of economic, political, and strategic spheres.  

Application of importance: could be used in lectures and seminars at higher education 

institutions 

Key words: Azerbaijan, H.Aliyev, İsrail, international organizations, Jews 
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DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQĠġƏSĠNĠN HÜQUQĠ ASPEKTLƏRĠ 

 

Əsrlər boyu  mənfur qonĢularımız  Azərbaycan xalqına qarĢı əsassız iddialar irəli 

sürüblər. Baxmayaraq ki, erməni xalqı Cənubi Qafqazda aborigen xalq olmayıblar. Sonradan  

müxtəlif dövlətlərin böyük planlarının bir parçası olaraq buraya köçürülüblər. Həmin 

dövlətlərin planlarına uyğun olaraq  Erməni dövləti yaradılıb. Yaradıldığı andan etibarən 

Erməni dövləti nəinki Azərbaycan dövlətinə qarĢı, hətda digər Cənubi Qafqaz ölkələrinə  də 

qarĢı əsassız iddialar irəli sürüblər. Lakin irəli sürülən bütün iddialar beynəlxalq hüquqa uyğun 

olaraq  təkzib olunub. Azərbaycan Resbublikasının  uzaqgörən  və uğurlu diplomatiyası 

ermənilərin özlərinin uydurub inandığı və bütün dünyaya səsləndirdiyi arqumentləri layiqincə 

təkzip edib. 

Açar sözlər: Azərbaycan dövləti, ermənilər, arqument, beynəlxalq hüquq, iddia , dağlıq 

Qarabağ. 

 

Ermənilər xəyalpərəst millətdir. Erməni xalqının ilk xristian xalq olması, 

bəzi peyğəmbərlərin erməni olması kimi həqiqətə uyğun olmayan bir çox fikirlər 

uydurublar.(7. S23) Eləcə də dağlıq Qarabağla bağlı əsassız arqumentlərlə çıxış 

ediblər. Bəzi erməni alimləri və tarixçiləri bu fikirlərə elmi don geyindirərək 

dünya ictimaiyətinə tirajlayırlar. Bu əsassız fikirlər elə bəzi realist erməni  və rus 

tarixçiləri tərəfindən də təkzip olunub. Gəlin  Ermənilərin iddialarına  diqqət 

edək və Azərbaycanın bu iddialara beynəlxalq hüququn subyektui olaraq  Vyana 

konvensiyasının uyğun maddələri ilə  necə cavab verdiyinə baxaq 

1. Ermənistanın arqumentləri 

Rəsmi  Yerevan  nümayəndələri  Ermənistanın  Azərbaycana  qarşı  ərazi  

iddialarına  haqq  qazandırmaq məqsədilə,  tez-tez  Dağlıq  Qarabağın  heç  bir  

zaman  Azərbaycanın  tərkib  hissəsi  olmaması  barədə tezislə çıxış edirlər. Bu 

iddiaların əsasında aşağıdakı arqumentlər dayanır:  

Birinci,  müstəqil  Azərbaycan  Sovet  İttifaqının  tərkibinə  daxil  olanda  

Qarabağ  onun  yurisdiksiyasında deyildi. Əgər Qarabağ tarixi Azərbaycan 

torpağıdırsa o zaman niyə Azərbaycanın yurisdiksiyasında deyildi? Və 

Azərbaycan özününkü hesab etdiyi torpaqda nəzarət həyata keçirə bilmədiyi və 

öz sərhədlərinin legitimliyini əsaslandıra bilmədiyinə görə Millətlər Cəmiyyəti 

tərəfindən tanınmadı. Yəni əgər AXC höküməti öz ərazilərinin, Dağlıq Qarabağ 

da daxil olmaqla, qanuniliyini sübut edə bilsəydi Millətlər Cəmiyyəti tərəfindən 

tanınmıĢ və üzvlük təklifi də qəbul olunmuĢ olardı. 

Ġkinci arqument- SSRİ-nin parçalanması prosesi çərçivəsində Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycandan qanuni əsaslarla ayrılması və  "Dağlıq  Qarabağ 

Respublikası"nın yaradılması haqqında 1991-ci ildə qanun qəbul olundu. Onlar 

həmin müstəqilliyi "Müttəfiq respublikanın SSRĠ-dən  çıxması  ilə  əlaqədar  

məsələlərin  həlli  qaydası haqqında”  3  aprel  1990-cı  il  tarixli  SSRİ  

Qanununa dayanaraq qəbul etdilər.  SSRİ-nin bu qanununda deyilir ki,  müttəfiq  

respublikalar  tərəfindən  SSRİ tərkibindən  çıxmaq  proseduru  həyata  
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keçirilərkən  muxtar  qurumlar  ya SSR  Ġttifaqında qalmaq ya da öz respubli-

kasında  qalmaq  məsələsini  müstəqil  həll  etmək,  habelə  öz  dövlət-hüquqi  

statusu  məsələsini qaldırmaq hüququ əldə edirdilər.  Dağlıq Qarabağ höküməti 

bu qanuna əsaslanaraq Azərbaycandan ayrılaraq, öz müstəqilliyini elan etdi. 

Əgər tarixi Azərbaycan ərazisi olsaydı, o zaman Azərbaycanın tərkibində 

qalmağı seçərdilər.  

Üçüncü arqument - Azərbaycan sovet dövrünün hüquqi varisliyindən 

imtina edərək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisliyini qəbul etmişdir. 

Buna görə O, həmin dövrün sərhədlərinə haqq iddia etmək hüququndan da 

məhrumdur. (6. S 25 ) 

2. Azərbaycanın arqumentləri Birinci- Dağlıq Qarabağ Azərbaycan və 

Ermənistanın Millətlər Cəmiyyətinə qəbulu məsələsinə baxılması kontekstində: 

Britaniya qoşunlarının 1918-ci ildə Bakıya daxil olmasından sonra,  

Müttəfiq  Dövlətləri  təmsil  edən general V.Tomson qonşu Zəngəzur qəzası ilə  

birlikdə  Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın idarəsi altında olmasını tanıdı.  

O, hətta Azərbaycan hökuməti tərəfindən azərbaycanlı Xosrov Sultanovun  

Garabağ general-qubernatorluğuna qubernator təyin  edilməsini də təsdiqlədi.  

1919-cu  ildə  Dağlıq  Qarabağın erməni assambleyası rəsmi olaraq Azərbaycan 

hakimiyyətini tanıdı.  

12 yanvar 1920-ci il  tarixində  Paris Sülh Konfransında Müttəfiq Dövlət-

lərin  Ali  Şurası  Azərbaycanın müstəqilliyini de-fakto tanıdı.  

1 noyabr 1920-ci il tarixində Azərbaycanın nümayəndə heyətinin başçısı 

de-yure tanınaraq təşkilata üzvlük ərizəsini qəbul etmək üçün təkrar Millətlər 

Cəmiyyətinin Baş Katibinə müraciət etdi. Baş  katib  24  noyabr  1920-ci  il  

tarixində  Memorandum qəbul etdi. O, burada əvvəlki AXC hakimiyyətinin artıq 

mövcud olmadığını bildirdi. Yəni erməni tərəfinin irəli sürdüyü sərhədlərini 

sübut etməmə və ya guya ermənilərlə məskunlaşmış  ərazilərə  iddia  etməsilə  

səbəbindən yox, hökümət artıq devrildiyi, yəni artıq bir hüquq subyekti 

olmadığı üçün təklif rədd olunmuşdur. Qeyd edək ki, eyni  zamanda  Millətlər  

Cəmiyyəti  aydın  və  tanınmış  sərhədlərə,  status  və  konstitusiyaya,  sabit 

hökumətə  sahib  olmadığı  üçün  Ermənistanın  özünü  dövlət  kimi  tanımırdı.  

Nəticədə,  16  dekabr  1920-ci  il tarixində Ermənistanın özünün də Millətlər 

Cəmiyyətinə üzvlüyə qəbul edilməsi rədd edilmiĢdi. ( 6. S 25 ) 

İkinci-  Dağlıq Qarabağın öz müstəqilliyini elan etməsi haqqında: -Dağlıq 

Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibində 

1) Sovet  İttifaqı  tərkibinə  qatılarkən  Qarabağın  müstəqil  Azərbaycanın 

yurisdiksiyası  altında  olmaması  ilə  bağlı erməni iddiasına cavab olaraq: 

Ermənistanın  ərazi  iddiaları  ilə  əlaqədar  olaraq  Dağlıq Qarabağ məsələsinə  

bir neçə  dəfə  baxmıĢ Rusiya Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Qafqaz 

Bürosunun 5 iyul 1921-ci il tarixində keçirilmiş iclasında Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycan SSR tərkibində saxlanılması barədə qərar vermişdir. Eyni 

zamanda bu iclasda Azərbaycan SSR-ə Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət 

vermək təklif olunmuşdur.   

2) 13 oktyabr 1921-ci il tarixində Sovet Rusiyanın iştirakı ilə  bir tərəfdən 

Ermənistan SSR, Azərbaycan SSR və Gürcüstan SSR, digər tərəfdən isə Türkiyə 

arasında Dostluq haqqında Qars müqavilə imzalandı. 13 dekabr 1922-ci il  
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tarixində isə  Zaqafqaziya  Sosialist  Federativ  Sovet  Respublikası  (ZSFSR) 

yaradılmış və onun Konstitusiyası qəbul olunmuşdur.  Nə Qars müqaviləsində, 

və də Zaqafqaziya Federativ Sovet Respublikasının Konstitusiyasında 

Qarabağın dağlıq hissəsi barədə hər hansı bir qeydə  rast gəlinmirdi, çünki bu 

bölgə rəsmi olaraq Ermənistan SSR də daxil olmaqla bütün dövlətlər 

tərəfindən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınırdı.  

3) SSRİ-nin  ilk  konstitusiyasının  qəbul  edildiyi  gündən  bir  gün  sonra,  

yəni  7  iyul  1923-cü  il  tarixində Azərbaycan  SSR  Mərkəzi  İcraiyyə  

Komitəsi  "Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətinin  yaradılması  haqqında" 

Fərman dərc etdirdi. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar 

vilayət kimi statusu 1936-cı və 1977-ci illər SSRİ Konstitusiyalarında təsbit 

edilmişdir.   

4) DQMV-nin hüquqi vəziyyəti SSRİ və Azərbaycan SSR 

Konstitusiyalarına müvafiq olaraq,  16 iyun 1981-ci  il  tarixində  Azərbaycan  

SSR  Ali  Soveti  tərəfindən  qəbul  olunmuş  "Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  

Vilayəti haqqında" Qanunla müəyyən edilirdi.  

SSRİ Konstitusiyasının 78-ci maddəsinə  əsasən, müttəfiq respublikanın  

ərazisi onun razılığı olmadan dəyiĢdirilə  bilməzdi.  Müttəfiq  respublikalar  

arasındakı  sərhədlər  yalnız  müvafiq  respublikaların  qarĢılıqlı razılığı  

əsasında  və  SSR  Ġttifaqının  təsdiqindən  sonra  dəyiĢdirilə  bilərdi. Bu  

müddəa  Azərbaycan  və Ermənistan Konstitusiyalarında da təsbit edilmişdi.  

Qeyd edək ki, keçən  əsrin  80-ci  illərinin  sonlarında  DQMV-nin  

Azərbaycan  SSR-dən  ayrılması  və vilayətin Ermənistan  SSR-ə  birləşdirilməsi  

istiqamətində  qanuna zidd  qərarların  qəbulu  ilə  əlaqədar  olaraq,  SSRİ  Ali 

Soveti və  onun Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağ böhranı nəticəsində  yaranmış 

vəziyyəti bir neçə  dəfə  müzakirə etmişdir. Keçmiş SSR İttifaqı dövlət 

hakimiyyətinin ali orqanı tərəfindən qəbul olunmuş qərarlarda birmənalı olaraq  

sərhədlərin  və  Azərbaycan  və  Ermənistan  SSR-in  Konstitusiyaları  ilə  təsbit  

olunmuĢ  milli-ərazi bölgüsünün dəyiĢdirilməsinin qeyri-mümkün olduğu etiraf 

olunurdu.   

5) Əlavə etmək lazımdır ki, Ermənistan höküməti 1989-cu il dekabrda 

Dağlıq Qarabağın onlara birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Lakin bu 

həm Sovet konstitusiyalarına, həm də beynəlxalq hüquqa zidd olduğundan 

məsələyə qanuni don geydirmək məqsədilə erməni tərəfinin 2 sentyabr 1991-ci 

il müstəqillik haqqında qanun qəbul etdilər və bu qanunu 3 aprel 1990-cı il 

tarixli SSRİ Qanunu ilə əsaslandırdılar. Halbuki bu qanun qəbul olunmazdan 

öncə Qarabağda hadisələr başlamışdı.  

Bu Qanuna əsasən, tərkibində muxtar respublikalar, muxtar vilayətlər və 

muxtar mahallar olan  müttəfiq  respublikada  referendum  hər  muxtariyyət  

üzrə  ayrıca  keçirilməli  idi.  Bu  muxtariyyətlərin xalqlarına SSR Ġttifaqında və 

ya onun tərkibindən çıxan müttəfiq respublikada qalmaq məsələsini müstəqil həll 

etmək, habelə öz dövlət-hüquqi statusu məsələsini qaldırmaq hüququ verilirdi. 

Eyni zamanda son qərarı SSRĠ xalq deputatları Qurultayı  qəbul edildikdən 

sonra SSRİ tərkibindən çıxmış hesab  oluna bilərdi. 

SSRİ-nin  beynəlxalq  hüququn  subyekti  kimi  mövcudluğuna  xitam  

verildiyi  ana  qədər  qeyd olunan qanun tətbiq olunmadı və  müvafiq olaraq, heç 
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bir hüquqi nəticəsi də  olmadı. Belə  ki, heç bir müttəfiq respublika, o 

cümlədən Azərbaycan və Ermənistan, Qanunda nəzərdə tutulmuş İttifaqdan 

çıxmaq prosedurundan istifadə etmədi.  

Üçüncü-  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  müstəqilliyinin  bərpası  

kontekstində  ərazi  və  sərhədlərə münasibətdə hüquqi varislik barədə: 

SSRİ-nin dağılmasından sonra yeni müstəqillik qazanmış dövlətlər  öz 

sərhədlərininin qanuniliyini təsdiqləmək üçün beynəlxalq hüququn  uti 

possidetis juris  prinsipini tətbiq etdi. Uti  possidetis  juris  doktrinasına  görə,  

Azərbaycan  Respublikası  öz  müstəqilliyini  əldə  etdiyi  andan etibarən  

hüdudlarına  DQMV-nin  də  daxil  olduğu  keçmiş  Azərbaycan  SSR-in  

inzibati  sərhədləri  beynəlxalq sərhəd hesab olunur və beynəlxalq hüquq 

tərəfindən qorunur. Qeyd olunan fikir BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi məlum qətnamələrdə də öz əksini 

tapmışdır.( 6 S 29 ) 

AXC-in hüquqi varisinə çevrilməsiylə Azərbaycanın guya sovet 

dövründəki sərhədlərə iddia etmək əsaslarından məhrum olması  barədə  erməni  

tərəfinin  irəli  sürdüyü  tezisə  gəldikdə  isə,  burada  diqqət  "Müqavilələrə  

münasibətdə dövlətlərin  hüquqi  varisliyi  haqqında"  Vyana  

Konvensiyasının  11-ci  maddəsinə  yönəldilməlidir.  Belə  ki,  bu maddəyə 

əsasən, "dövlətlərin hüquqi varisliyi: a) müqavilə ilə müəyyən olunmuĢ 

sərhədlərə Ģamil edilmir ...". Yəni bu maddə hüquqi  varislikdən  asılı 

olmayaraq,  mövcud  sərhədlərin  olduğu  kimi  saxlanılmasına  imkan yaradır.  

Bu  isə  o  deməkdir  ki,  suverenliyin və ya hakimiyyətin dəyişməsi  daimi  olan 

sərhədləri sarsıtmağa qadir deyildir.    

Nəticə olaraq Azərbaycanın Millətlər Cəmiyyətinə üzvlüklə bağlı  

ərizəsinə  baxılması  məsələsinin  işıqlandırılması zamanı rəsmi Yerevanın açiq-

aydın yol verdiyi təhriflərə və eyni zamanda, Ermənistanın Millətlər 

Cəmiyyətinə ünvanladığı  eyniməzmunlu  ərizəyə  sonuncunun  cavabı  barədə  

susmasına  baxmayaraq,  bu  təşkilatın  gəldiyi nəticələr  dövlətlərin  sonrakı  

dövrdə  yaranmış  ərazi  çərçivələrinə  yenidən  baxılması  üçün  əsas  hesab  

oluna bilməz. Əks təqdirdə,  əgər erməni tərəfinin dəlilləri ilə  razılaşsaq, onda 

Ermənistanın özünün beynəlxalq hüquq subyektliyi şübhə altına alına bilər. 

Eləcə də  SSRİ Konstitusiyasına əsasən, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR 

tərkibində muxtar vilayət idi. DQMV-nin hüquqi vəziyyəti  SSRİ və  

Azərbaycan SSR Konstitusiyalarına müvafiq olaraq, 16 iyun 1981-ci il tarixində 

Azərbaycan  SSR  Ali  Soveti  tərəfindən  qəbul  edilmiş "Dağlıq  Qarabağ  

Muxtar  Vilayəti  haqqında"  Qanunla müəyyən edilirdi.  

Digər bir məsələ 2 sentyabr 1991-ci il tarixində "Dağlıq Qarabağ 

Respublikası"nın elan olunması SSRİ Konstitusiyasına zidd idi. Belə ki, həmin 

Konstitusiyaya görə, müttəfiq respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan 

dəyişdirilə bilməzdi,  müttəfiq  respublikalar  arasındakı  sərhədlər  isə  yalnız  

müvafiq respublikaların qarşılıqlı razılığı əsasında və SSR İttifaqının təsdiqindən 

sonra dəyişdirilə bilərdi. Məsələ ilə bağlı "Müttəfiq respublikanın SSRİ-dən 

çıxması ilə  əlaqədar məsələlərin həlli qaydası haqqında" 3 aprel 1990-cı il 

tarixli SSRİ Qanununa istinad edilməsi  əsassızdır. Belə  ki, SSRİ tərkibindən 

çıxmanın rəsmiləşdirilməsi üçün bu qanunda nəzərdə  tutulmuş məcburi  
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mexanizm nə 2 sentyabr  1991-ci il tarixinə qədər, nə də ondan sonra  Azərbay-

can  tərəfindən  tətbiq edilməmişdir.  

Əlavə olaraq Muxtar Vilayət 26 noyabr 1991-ci il, yəni Azərbaycan 

Respublikası Ali Soveti tərəfindən onun ləğvi barədə Qanun qəbul edildiyi 

tarixədək mövcud olmuşdur. 

Uti  possidetis  juris  doktrinasına əsasən, Azərbaycan  Respublikası  

müstəqillik  əldə  etdiyi  andan etibarən, DQMV-nin də daxil olduğu Azərbaycan 

SSR-in keçmiş inzibati sərhədləri beynəlxalq sərhədlər sayılır və  beynəlxalq  

hüquqla  qorunur. Bununla  əlaqədar  qeyd  etmək  lazımdır  ki,  SSRİ-nin  süqu-

tu ilə suverenliyin dəyişdirilməsi və keçmiş müttəfiq respublikalar tərəfindən 

hüquq varisliyinin elan edilməsi onların müstəqillik əldə etdikləri ana qədər 

mövcud olan və daimi xarakter daşıyan sərhədlərini sarsıda bilməzdi.   
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РЕЗЮМЕ 

НАЗЛЫ ЯГУБОВА 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

На протяжении веков наши неблагонадежные соседи выдвигали против 

азербайджанского народа необоснованные претензии. Хотя армянский народ не был 

аборигеном на Южном Кавказе. Впоследствии они были перенесены сюда как часть 

грандиозных планов различных государств. В соответствии с планами этих государств 

было создано армянское государство. С момента создания армянское государство 

выдвигало необоснованные претензии не только против азербайджанского государства, но 

и против других стран Южного Кавказа. Однако все выдвинутые обвинения были 

опровергнуты в соответствии с международным правом. Дальновидная и успешная 

дипломатия Азербайджанской Республики достойно опровергла аргументы самих армян, 

которые они выдумали и озвучили всему миру.     

Ключевые слова: Азербайджанское государство, армяне, аргумент, 

международное право , иск, Нагорный Карабах. 

 

SUMMARY 

NAZLY YAGUBOVA 

LEGAL ASPECTS OF THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

For centuries, our unreliable neighbors have made unfounded claims against the 
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Azerbaijani people. Although the Armenian people were not aborigines in the South Caucasus. 

Subsequently, they were moved here as part of the grandiose plans of various states. In 

accordance with the plans of these states, the Armenian state was created. Since its creation, the 

Armenian state has been making unfounded claims not only against the Azerbaijani state, but 

also against other countries of the South Caucasus. However, all the charges were refuted in 

accordance with international law. The far-sighted and successful diplomacy of the Republic of 

Azerbaijan has adequately refuted the arguments of the Armenians themselves, which they 

invented and voiced to the whole world.     

Keywords: Azerbaijani state, Armenians, argument, international law , lawsuit, Nagorno-

Karabakh. 

 

 
 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmiĢdir) 
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DƏYƏRLƏR 

 

Məqalədə Totalitar rejim dövründə Naxçıvanda, milli-mənəvi və dini dəyərlərə,  klassik 

irsə,  klassik sənətkara qarĢı yaranmıĢ münasibətdən bəhs olunur. Bunun üçün yaradılmıĢ meyar 

isə bolĢevik ideologiyası idi. Mərkəzin əyalətlərə təsiri və təzyiqi nəticəsində milli 

ideologiyalardan, milli-mənəvi dəyərlərdən uzaqlaĢma sürətləndirildi. Milli geni dağıtmaq, 

klassik irslə çağdaĢ oxucu arasında əlaqələri qırmaq üçün əlifba dəyiĢdirildi, gənc nəsillə keçmiĢ  

arasında ünsiyyət əlaqəsi kəsildi, həmçinin Naxçıvan  əhalisi min illərlə yaratdığı tarixindən və 

mədəniyyətindən uzaq düĢdü. Türkçülük və islamçılıq dəyərləri yeni sovet ənənələri ilə 

əvəzlənməyə baĢladı.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, bolĢevik, kommunist, milli-mənəvi, din 

 

Bolşeviklər Naxçıvanda marksist-leninçi bolşevik ideologiyası inhisarını 

təmin etmək məqsədilə ictimai həyatın bütün sahələrində mədəni inqilab adı 

altında milli ideologiyaya qarşı  mübarizəyə başladı. Çar Rusiyasının coğrafi 

hüdudlarını bərpa  etmək və onun imperiya xislətini davam etdirmək üçün 

bolşeviklərə ―bütün ölkələrin proletarlarını‖ SSRİ imperiyasının vahid bayrağı 

altına gətirmək üçün totalitar bir cəmiyyət yaratmaq lazım idi. V.İ.Lenin belə bir 

cəmiyyəti yaratdı. Əvvəllər burjua cəmiyyəti kimi onun yaratdığı mədəniyyəti 

də tamamilə məhv etmək istədilər və sonradan həmin mədəniyyətin əsas 

yaradıcılarının proletar olduğunu dərk edərək bu aksiyanı dayandırdılar. Belə bir 

müddəa ilə çıxış etdilər ki, sovetləşməyə qədərki, klassik irsə tənqidi yanaşmaq, 

onun ən mütərəqqi ideyalarından bəhrələnmək lazımdır. Lakin o ideyalar 

mütərəqqi hesab edilirdi ki, orada kommunist ideologiyasının elementləri 

görünürdü. Bunlardan uzaq olan sənət nümunələri isə mürtəce elan edilirdi. 

Məsələn, bolşevik ideologiyasının Azərbaycana, eləcə də Şərqə ―kommunizm 

cənnəti‖ gətirməyəcəyini görən və onu tənqid edən Məmmədəmin Rəsulzadə, 

Əhmədbəy Ağayev, Əlibəy Hüseynzadə mürtəce elan edildi və onların 

əsərlərinin nəşrinə və yayılmasına  qadağa qoyuldu. 

Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə  ictimai-siyasi həyatda proletar 

diktaturası yönümlü tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Məsələn, bütün silk 

və dini imtiyazlar ləğv edildi, məscid və kilsə dövlətdən ayrılırdı. 

1920-ci il mayın 15-də Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığının 

verdiyi dekretlə vicdan azadlığı elan edildi. Həmin dekretdə Xalq Maarif 

Komissarlığının öhdəsində olan bütün dövlət məktəblərində, eləcə də pullu 

məktəblərdə şəriət dərslərinin, habelə məktəb daxilində hər cür dini ayinlərin 

icrasının qadağan edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bütün bunlar məscid və kilsəni 

felən məktəbdən ayırmaq demək idi (7, s. 247).  
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Bəzən kommunistlər dindarlarla o qədər sərt rəftar edirdi ki, bu nəinki din 

xadimlərini, hətta siyasi xadimləri də narazı salırdı. Təsadüfi deyildi ki, 1920-ci 

ilin oktyabrında keçirilən Azərbaycan K(b)P-nin II qurultayında çıxış edən 

Nəriman Nərimanov öz nitqində bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmişdir: ―Bizdə 

elə müsəlman kommunistlər var ki, kəndə girən kimi adamları məsciddən qovur 

və deyir ki, məscidləri bağlayın. Bu faktdır və belə kommunistlər öz əməlləri ilə 

fəxr edirlər ki, güya böyük iş görürlər. Onlar elə güman edir ki, bizim 

inqilabımızı genişləndirir və möhkəmləndirirlər. Mən belələrini əksinqilabçı 

adlandırıram, çünki bunlar bizim işlərimizi korlayırlar. Şərqdə din məsələsi 

olduqca vacib məsələdir. Bu məsələdə son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki 

burada bütün həyat bu qanundan asılıdır‖ (2).  

N.Nərimanov yazır ki, ―Azərbaycanı sovetləşdirərkən Rusiyada etdiyimiz 

səhvlərə yol verməməli, yerli şəraitlə hesablaşmalı, müstəqil, nümunəvi Sovet 

respublikası yaratmalıyıq...‖ (9, s.16). 

 N.Nərimanov islam dini ilə xristianlıq arasındakı fərqli cəhətləri göstərir 

və qeyd edirdi ki, ―Xristianlıq ehkamdırsa, islam həyatdır‖ (1). 

Onun müsəlmanlara qarşı bu milli təəssübkeşliyi bir neçə il sonra Bakıdan 

uzaqlaşdırılması, Moskvaya aparılması ilə nəticələndi. Bundan sonra dinə qarşı 

mübarizə daha da gücləndi. 1924-cü il yanvarın 8-də Azərbaycan Kommunist 

Bolşeviklər Partiyası Siyasi Bürosunun iclası keçirildi. Bu iclasda ―Din əleyhinə 

təbliğatın aparılmasına dair‖ məsələ müzakirə edildi, dini mübarizənin əsas 

istiqamətləri və metodları göstərildi (3). 

 Burada din əleyhinə komissiya yaradıldı və komissiya qarşısında ciddi 

tapşırıqlar qoyuldu. 

1924-cü ildə ―Allahsızlar cəmiyyəti‖ yaradıldı. Azərbaycanın hər yerində 

bu təbliğatı aparmaq və işlək mexanizmə çevirmək məqsədi ilə mütəmadi olaraq 

Azərbaycanın əyalətlərində bu cəmiyyətin özəklərini təşkil etdilər. Cəmiyyətin 

üzvləri yerli şəraiti, insanların psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almadan pioner 

və komsomolçular arasında qadınların çadralarını götürüb qaçırmaq təbliğatı 

aparır və bu da cəmiyyət üzvləri ilə ictimaiyyət, eləcə də valideynlər arasında 

ciddi narazılığa səbəb olurdu. Bu hadisələr kənd yerlərində və ya kiçik 

rayonlarda bir çox hallarda faciə ilə nəticələnirdi. Bunun əsas səbəbi kəndlilərin 

çadraya yalnız geyim, örpək kimi deyil, həm də namus məsələsi kimi baxmaları 

ilə əlaqədar idi.  

1930-cu ildən başlayaraq təbliğat elə gücləndirildi ki, hətta dinlə mübarizə 

etmədiyinə görə nəinki komsomol və ya ateist təşkilatlar, o cümlədən keçmişdə 

qalan çar Rusiyasının özü də ittiham edildi. Çar hökuməti tərəfindən məscidlərə 

ianələr verilməsi, baş yaranlar üçün ağ paylanması, din nümayəndəsi olan 

mollaların döşlərinin qızıl və gümüş medallarla bəzənməsi təziyyədarlığın kimin 

üçün olduğunu və nə məqsəd üçün qurulduğunu aydın göstərir. 

Həqiqətən də, çar Rusiyası sovet Rusiyası ilə müqayisədə bu məsələdə 

irticaçı mövqedə deyildi. Lakin həmin dövrdə dini fanatizmə qarşı mübarizə 

aparılırdı. Yuxarıdakı nümunələrdən də aydın görünür ki, xalqın inanclarına, 

adət-ənənələrinə, dini abidələrinə, ziyarətgahlarına, bir sözlə, dini-mədəni 

dəyərlərinə zərbə vurmaqda sovet dövləti çar Rusiyasından daha irticaçı 

mövqedə dayanmışdı. 
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Bolşeviklər öz əməllərini hüquqi cəhətdən əsaslandırmaq üçün din 

xadimlərinin hərəkətlərinə siyasi don geydirir, onları dövlət çevrilişi etməkdə 

günahlandırırdılar: ―Ölkəmizdə kənd təsərrüfatını kollektivləşdirmək, müftəxor 

mollaların gəlir mənbəyi olan məscidləri dövlətdən ayrımaq, kooperasiyanı 

qüvvətləndirib, xüsusi alverçilərin xalqı soymasına yol verməmək sinfi 

düşmənimizi qudurtmuşdur. Odur ki, onlar proletar hökmranlığını yıxmaq, 

köhnə ağalıqlarını qurmaq üçün birinci növbədə dindən və din pərdəsi altında 

məhərrəmlik kimi mövhumatdan istifadə etməyə çalışırlar‖ (5). 

Bütün bunlara görə də AK(b)P ―Allahsızlar cəmiyyəti‖nin partiyanın 

cəmiyyət qarşısında qoyduğu vəzifələrin həyata keçirilməsindən o qədər də razı 

deyildi. 1929-cu ilin aprel ayının 9-da AK(b)P MK-nın plenumu keçirildi. 

Plenumda dinlə mübarizə, papağın və çadranın atılması kimi məsələlərə baxıldı 

və kəndlilərin bu cəmiyyətin yeritdiyi siyasətdə iştirak etməməsini ən ciddi 

nöqsan hesab etdi. Cəmiyyət qarşısında türk kəndlilərinin özünün bu mübarizədə 

fəal iştirakının təmin edilməsi məsələsini vəzifə kimi qoydu (4). 

Azərbaycanın bir çox bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da 

dövlətin bu istiqamətdə keçirdiyi tədbirlərə etiraz edilmişdir. Hətta etirazlar o 

qədər güclü bir şəkil almışdır ki, hökumət və hüquq-mühafizə orqanları 

dindarlarla, eləcə də əhali ilə bir qədər ehtiyatla davranmağa məcbur olmuşdur.  

Dini dəyərlərə qarşı mübarizəyə qoşulan din xadimləri arasında Şərur ra-

yonunun Yaycı kəndindən olan Axundov Molla Məhəmməd Hacı Əhməd oğlu 

və Əkbərov Molla Ələkbər Cabbar oğlu da var idi. Bunlar mükəmməl dini təhsil 

alan və hər yerdə dinin təəssübkeşi kimi çıxış edən, təbii ki, bolşeviklərin yerit-

diyi ateizm siyasətinə qarşı çıxan şəxslər idi. Onlar heç nədən qorxmadan əhali 

arasında təbliğat aparır, sovet hökumətinin İslam dininə vurduğu siyasi-ideoloji 

ləkələrlə barışmır, ―Qurani-Kərimi‖ hər yerdə uca tutmağa çalışırdılar. Maraqlı-

dır ki, 1930-cu ildə baş verən Naxçıvan üsyanında iştirak edənlər arasında Ərəf-

sə kənd sakinləri Molla Haşim, Kərbəlayi Rəhim Qafarəli oğlu, Kərbəlayi  Nə-

cəfqulu Abbasqulu oğlu, Kərbəlayi İbrahim Cəbrayıl oğlu, Nəhəcir kənd sakinlə-

rindən Babayev Kərbəlayi Baba Əbil oğlu, Yaqubov Kərbəlayi Muxtar Səfərəli 

oğlu, Xanəgah kənd sakini Musayev Kərbəlayi Cabbar Xəlil oğlu, Saltax kənd 

sakini Quliyev Kərbəlayi Qulu Kərbəlayi Zeynalabdin oğlu, Keçili kənd sakini 

Məmmədov Kərbəlayi Qurban Məhərrəm oğlu və sair kimi din xadimləri də ol-

muşdur. Adları çəkilən din xadimlərinin əksəriyyəti dini dəyərlərə qarşı bolşe-

viklərin yerirtdikləri siyasətə etiraz etmiş və bu yolda repressiyalara məruz qal-

mışlar. Lakin heç bir repressiya onları öz yollarından döndərə bilməmişdir. Bol-

şevkilərdən fərqli olaraq Naxçıvanın din xadimləri heç nədən qorxmayaraq ―Qu-

ranı‖ təbliğ edirdilər. Məsələn, Nehrəm kəndinin mollası Niftalıyev Kərbəlayi 

Niftalı Kərbəlayi Cəbrayıl oğlu açdığı mədrəsədə şagirdlərə gizli şəkildə 

―Quranı‖, şəriəti öyrətdiyinə, eyni zamanda Molla Yusif Babayev kolxozçular 

arasında şəriəti təbliğ etdiyinə görə panislamist kimi həbs edilmişdilər (8). 

Naxçıvan və naxçıvanlılar tarixən olduğu kimi, sovet dövründə də öz di-

nindən və dini mərasimlərindən (Məhərəmlik ayinlərini, Ramazan, Qurban bay-

ramı və s.)  uzaq düşməmişlər. Əksinə, bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq, 

onlar İslam dininə və dini adət-ənənələrimizə axıradək sadiq qalmış, sovet 

hökumətinin bu istiqamətdə apardığı siyasəti həmişə narazılıqla qarşılamışdır. 
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Sovet hökumətinin sinfi düşmən adlandırdığı adamlar arasında kiçik yaşlı 

məktəbli qızlar da var idi. Məktəblərə xüsusi göstəriş verilmişdi ki, çadra ilə 

məktəbə gələn qızları sinfə buraxmasınlar. Bu da təhsilə və tərbiyə işinə ciddi 

ziyan vururdu. Belə ki, onsuz da qızlarının məktəbə getməsini arzulamayan bəzi 

valideynlər bu fürsətdən yararlanır və müxtəlif bəhanəlrlə özlərini haqlı 

çaxarmağa çalışırdılar. Bolşeviklər sübut etməyə çalışırdılar ki, din qadın azadlı-

ğının düşmənidir. Onların fikrincə, qadının qul kimi yaşamasına, onun alçaq 

məxluq olmasına rəvac verən dindir: ―Quranın dediyinə görə Allah qadına qəzəb 

edərək kişinin qadın üzərində daimi ağalıq etməsinə hökm vermişdir‖ (11). 

Ədalət naminə demək lazımdır ki, çadranın ləğvi istiqamətində görülən 

tədbirlər içərisində azyaşlı qızların nişanlanmasının qadağan edilməsi təqdirəla-

yiq bir hadisə idi. Ordubad və Culfa rayonlarında, eləcə də Azərbaycanın başqa 

bölgələrinrdə 8-10 yaşlı məktəbli qızların komsomolçular və partiya üzvləri ilə 

nişanlanması halı geniş yayılmışdı (10). 

Təhlükəsizlik orqanları tərəfindən dini ayinlərin keçirilməsinə maneçilik 

törədilirdi.1920-30-cu illərdə xalq arasında məhərrəmlik kimi tanınan və qeyd 

edilən ayinlərin keçirilməsi qadağan edildi. Mərsiyəxan şair və aşıqlar bu istiqa-

mətdə təbliğat apardıqlarına görə təqiblərə məruz qaldılar. Uzun illər Azərbay-

canda yaşayan mərsiyyə ədəbiyyatı zərərli bir ədəbiyyat kimi ədəbi səhnədən 

çıxarıldı, onun yaradıcıları isə xalqa pessimist əhvali-ruhiyyə aşılayan şair, 

millətçi, burjua sənətkarı kimi həbs edilərək güllələndi və şaxtalı Sibirə gön-

dərildi‖ (6, s. 135-136). 

 Klassik şair və yazıçılar təhriflərlə təqdim olunurdu. Onların əsərlərindəki 

dini parçalar ixtisar edilirdi. Bir çox ədəbi janrlar kimi musiqi alətlərimiz də 

dinlə əlaqələndirilir və onların təbliğinə qadağalar qoyulurdu. 

1925-ci ildən fəaliyyətə başlayan Naxçıvan radiosu da ―Allahsızlar 

cəmiyyəti‖nin əlində vasitəyə çevrildi. Onun efirində bolşevikləri və onların 

yeritdiyi siyasəti dəstəkləyən qüvvələr təbliğ edilir, mollalar tənqid atəşinə 

tutulurdu. Həmin qüvvələrin dili ilə mollaları tənqid atəşinə tutdu. Guya 

yerlərdən gələn çoxsaylı məktublarda mollaların illər boyu bu xalqın həyatında 

mənfi rolu vurğulanır, onların bir sinif kimi ləğvi məsələsi qoyulurdu. Bu 

təbliğat vasitəsi xalqın ikrah hissini artırır, hökumətə qarşı inamsızlıq yaradırdı.   

Bu dövrdə sovet hökumətinin dinə, dini dəyərlərə, eləcə də din xadimləri-

nə münasibətinə qarşı  müqavimət hərəkatı həm açıq, həm də gizli şəkildə apa-

rılırdı. Belə gizli mübarizəyə qoşulmuş təşkilatlardan biri də ―İttihad‖ partiyası 

idi. 1920-ci ilin iyul ayından etibarən ―İttihad‖ partiyası üç yerə - ―Vətən və ya 

ölüm‖, ―Mərkəzi ittihad‖, ―Quranın əmin-amanlığı‖ qruplarına bölünmüşdü. 

Sovet hökuməti belə hesab edirdi ki, ―İttihad‖ yaxud ―İttihadi-islam‖ 

partiyası iri mülkiyyətçilərin, qolçomaqların və müsəlman ruhanilərinin 

partiyasıdır. O, panislamçı ideyalara qulluq edir və bütün islam, yəni müsəlman 

millətlərinin bir dövlətdə, bir dini bayraq altında birləşməsi  ideyasını qarşısına 

məqsəd kimi qoymuşdur. 

Dini abidələr və ziyarətgahlar da yasaq edilmiş və həmin müqəddəs 

məkanlar barəsində böhtan xarakterli sovet uydurmaları geniş yayılmışdı. 

Naxçıvanda bir çox dini ziyarətgahlar mövcuddur və bunların içərisində adı 

müqəddəs ―Qurani-Kərim‖də çəkilən ―Əshabi-kəhf‖ də vardır. Sovet totalitar 
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rejimi həmin müqəddəs ziyarətgahlarda görünən hər bir şəxsi cəzalandırırdı. 

Sovet dövründə yazılmış bir çox kitablarda və məqalələrdə bu ziyarətgahla bağlı 

əfsanələrin qeyri-real olduğu vurğulanır və belə təbliğ olunurdu ki, həmin yer 

heç də müqəddəs yer deyildir. O, dövrün mətbu mənbələrində xalqın inanc 

yerlərini molla və ruhanilərin əhalini soymaq üçün uydurduqlarını olduğunu 

iddia edirdilər. Bu kimi bəhanələr altında Naxçıvan diyarında olan bir çox dini 

abidələr dağıdılaraq məhv edildi. 

       Hazırda Azərbaycanın, eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvanın, demək olar ki, hər yerində məscidlər tikilmiş, sovet imperiyasının 

Azərbaycan xalqının dininə və dini dəyərlərinə, eyni zamanda 

pirlərə,imamzadələrə,ziyarətgahlara, bir sözlə, müqəddəs dini yerlərə vurduğu 

mənəvi və fiziki zərbələr müstəqillik illərində böyük sürətlə bərpa edilmiş və 

xalqın istifadəsinə verilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

НАДИР ГУСЕЙНБЕЙЛИ, НУРАЙ МАМЕДЛИ 

НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ НАХЧИВАНА 

ПРИ ТОТАЛИТАРНОМ РЕЖИМЕ 

В статье рассматривается отношение к национально-духовным и религиозным 

ценностям, классическому наследию и классическому искусству в Нахчыване в период 

тоталитарного режима. Критерием этого была большевистская идеология. В результате 

влияния и давления центра на провинцию, дистанция от национальных идеологий и 

национально-нравственных ценностей ускорилась. Алфавит был изменен, чтобы 

разрушить национальный ген, разорвать связь между классическим наследием и 

современным читателем, отрезать связь между молодым поколением и прошлым и 

отчуждать народ Нахчывана от истории и культуры, которые они создали. на тысячи лет. 

На смену ценностям тюркизма и исламизма пришли новые советские традиции. 

Kлючевые слова: Азербайджан, Нахчыван, большевистский, коммунистический, 

национально-духовный, религиозный 

 

SUMMARY 

NADIR HUSEYNBEYLI, NURAY MAMMADLI 

NATIONAL-SPIRITUAL AND RELIGIOUS VALUES IN NAKHCHIVAN DURING 

THE TOTALITARIAN REGIME 

        The article discusses the attitude towards national-spiritual and religious values, classical 

heritage and classical art in Nakhchivan during the totalitarian regime. The criterion for this was 

Bolshevik ideology. As a result of the center's influence and pressure on the provinces, the 

distance from national ideologies and national-moral values was accelerated. The alphabet was 
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changed to destroy the national gene, to break the link between the classical heritage and the 

modern reader, to cut off communication between the younger generation and the past, and to 

alienate the people of Nakhchivan from the history and culture they had created for thousands of 

years. The values of Turkism and Islamism began to be replaced by new Soviet traditions. 

Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, Bolshevik, communist, national-spiritual, religion 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASININ  DÜZƏNLĠK HĠSSƏSĠNĠN KĠÇĠK 

HƏCMLĠ SU ANBARLARININ EKOLOJĠ VƏ MELĠORATĠV CƏHƏTDƏN 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 
 

Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əsas əkin sahələrinin yerləĢdiyi düzənlik 

zonasında suvarma və digər məqsədlər üçün tikilmiĢ kiçik həcmli su anbarlarından, onların 

suvarma meliorasiyasında rolundan və ərazidə çox böyük suvarma əhəmiyyəti olan bu su 

obyektlərinin ekoloji vəziyyətindən bəhs edilir. Su anbarları əsasən çaylar üzrə təsərrüfat 

əhəmiyyəti və səmərəli istifadə yolları verilmiĢdir. Həmçinin su anbarlarının morfometrik 

göstəriciləri verilməklə suvarma imkanları göstərilmiĢdir. ġay hövzələri və müəyyən bölgələr 

üzrə su anbarlarının coğrafi yayılması müəyyənləĢmiĢdir. Nəticə olaraq isə onlardan səmərəli 

istifadə etmək üçün təkliflər verilmiĢdir.  

Açar sözlər: su anbarları, ekoloji vəziyyət, suvarma, meliorasiya, əkin sahələri, kəhriz 

gölləri. 
 

Muxtar respublikanın iqlimi kəskin kontinental olduğundan, yağıntının 

buxarlanmadan az olması və digər bu kimi hidrometeoroloji amillər ərazidə 

suyun çatışmamasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda yağıntı fəsillər üzrə qeyri-

bərabər paylandığı üçün suvarma suyundan istifadədə xeyli problemlər yaranır. 

Belə ki, əkinə suyun tələbatı az olan vaxtlar yağıntı və çaylarda suyun miqdarı 

artıq olduğu halda, əkinə tələbat çox olan payız və yay aylarında su qıtlığı 

yaranır. Bütün bunların qarşısını almaq üçün muxtar respublika ərazi-sində 

müxtəlif həcmli su anbarları inşa edilmişdir ki, bunların sayəsində suyun bol 

vaxtında sular anbarlara yığılır və ehtiyac olduqda isə istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, ərazidə irili-xırdalı 25-ə qədər su anbarı mövcuddur. Bunlardan 

üçü – Araz su anbarı, Arpaçay su anbarı və Vayxır su anbarının həcmi 100 

milyon m
3
-dən artıqdır. Səkkizinin isə həcmi 1 milyon m

3
-dən çoxdur. Qalan-

ları isə kiçik həcmli yerli əhəmiyyətli su anbarlarıdır. 1800-cü ildən başlayaraq 

müəyyən aralarla bu su anbarları tikilmişdir. 

Naxçıvan MR-in ümumi su ehtiyatı qonşu ərazilərdən daxil olan sular 

nəzərə alınmaqla 1,27 km
3
-ə, təklikdə götürüldükdə isə 0.61 km

3
-ə bərabərdir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1 km
2
 sahəyə düşən nisbi su ehtiyatı xaricdən 

gələn sular daxil olmaqla ildə 235 milyon m
3
, ancaq respııblika daxili nəzərə 

alsaq 113 milyon m
3  

təşkil edir (6).  

Göstərilən rəqəm bütün Zaqafqaziya və eyni zamanda Azərbaycan 

regionları arasında ən aşağı nəticədir. Buna görə də su ehtiyatı az olan muxtar 

respublikada olan çaylarda axının tənzimlənməsi əsas şərtlərdən biri olaraq 

qalmaqdadır. Bunun üçün çayların yataqlarında və kənarda yerləşən su 

anbarlarından bu məqsədlə istifadə edilməsinə daha çox diqqət yetirməli və yeni 
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su kadastrı hazırlanmalıdır. Eyni zamanda su anbarları və çayların sahil zonala-

rında eroziyanın qarşısını almaq üçün meşə zonalarının salınması məqsədəuy-

ğundu (5). 

Muxtar Respublikada suvarılan torpaqların 90%-ə qədəri Arazətrafı maili 

düzənlikdə  yerləşir. Düzənlikdə ən az yağıntı Qıvraqda Kəngərli düzündə və ən 

çox yağıntı isə Ordubadda Ordubad düzündə müşahidə edilir. Yağıntının bu cür 

paylanması, respublika çaylarının axımı rejiminə də böyük təsir göstərir. 

Çayların əksəriyyəti yağış və yeraltı sularla qidalandığı üçün onların axım 

rejiminə böyük təsir göstərir. Yağıntı əsasən yaz və payız aylarında düşdüyü 

üçün kənd təsərrüfatı sahələrinin bir başa yağış sularından istifadə etməsində 

çətinlik yaradır (1). 

 
Düzənlik zonanın meliorasiya xəritəsi 

 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatı əkinçiliyinin inkişaf etdiyi Arazboyu 

düzənlik və alçaq dağlıq sahədə illik yağıntının miqdarı 203-310 mm, yəni 

yarımsəhrada yağan yağıntının miqdarı qədərdir. 

Əvvəllər çayların illik axımının 75%-ə qədəri kənd təsərrüfatında istifadə 

olunmadan yaz və payız daşqınları zamanı axıb Araza tökülür. İllik yağıntının 

axımının 10-17%- yay dövründə düşür ki, bu da süni suvarmaya ciddi ehtiyacı 

olan əkin sahələrinin ancaq 60%-ə qədərini ödəyə bilir. Odur ki, əraziyə süni 

suvarma tətbiq etmədən torpaqdan heç bir məhsul götürmək mümkün deyildi 

(4). Bu məqsədlə bütün çay mənbələri üzrə suvarmanı təşkil etmək üçün kiçik 

həcmli su anbarları inşa edilmiş və suvarma sistemləri ilə əlaqələndirilmişdir. 

Son zamanlar tikilib istifadəyə verilən su anbarlarından Uzunoba (9 

milyon m
3
), Nehrəm (6 milyon m

3
), Sirab 12,8 milyon m

3
), Bənəniyar (15 

milyon m
3
), Arpaçay (135 milyon m

3
), Vayxır (100 milyon m

3
) və s. göstərmək 

olar. Bu su anbarlarının tikintisi əsasən suvarma məqsədi daşısa da, bunları digər 

məqsədlər üçün də istifadə etmək nəzərdə tutulmuşdur (11). 

Naxçıvançayın su anbarları: Suvarma problemi həll etmək üçün Muxtar 

Respublikada maksimal axım dövründə çay sularını toplamaq və ehtiyac olan 

vaxtda istifadə etmək məqsədilə bir neçə su anbarı tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Bu su anbarlarının bir qismi 1800-cü illərin sonundan başlayaraq indiki dövrə 

qədər müxtəlif zamanlarda tikilmişdir. Əvvəllər tikilən göllərin tikilməsində 

texnikadan istifadə edilmədiyi üçün az həcmli olurdular. Bu göllərin həcmi 0,3 

milyondan 0,8 milyona qədər həcmə malik olurdular. Sonralar müasir texnika və 

avadanlıqların yaradılması ilə əlaqədar olaraq böyük həcmdə su anbarları 

tikilməyə başlandı ki, bu da əvvəllər kiçik həcmli göllərin əhəmiyyətini 

itirməsinə və ya ancaq yerli əhəmiyyətli olmasına səbəb olmuşdur. 
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Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi bitkiləri vegetasiya dövründə 

fasiləsiz su ilə təmin etmək məqsədi ilə Muxtar Respublikanın əsas suvarma 

sistemlərini təşkil edən bir neçə su anbarı inşa edilmişdir. Muxtar Respublikada 

su anbarlarının yaradılmasında əsas məqsəd ehtiyat suyu toplamaq və ondan 

suvarma məqsədləri üçün istifadədən ibarətdir. 1960-cı illərin sonundan 

başlayaraq su anbarlarının bir qismi çay yataqlarında, bir qismi isə yataqdan 

kənarda yaradılmışdır. Çay yataqlarında yaradılan su anbarlarına su ancaq 

çaylarda axın çox olduqda (yaz və payız daşqınları) və əsasəndə soyuq dövrdə 

suvarma işlərinin dayandığı müddətdə toplanılır. 

İkinci qrupa aid olan su anbarları isə çay yatağından kənarda olmaqla çay 

yatağından və ya yataqda yerləşən su anbarlarından ayrılan kanallar vasitəsilə 

qidalanır. Məsələn, Əlincəçaydan qidalanan Bənəniyar gölü, Nehrəm gölünün  

bir qismi, Naxçıvançaydan qidalanan Sirab, Uzunoba, Nehrəm, Məzrə, Qahab, 

Dizə, Qanlıgöl, Batabat gölləri, Salvartı gölləri, Nursu gölləri, Cəhri çayından 

qidalanan Payız gölü, Cəhri 1, Cəhri 2, Cəhri 3 göllərini, Düylünçayda və 

Ordubadın bəzi çayları ilə qidalanan kiçik həcmli göllər bu qrupa aiddir. 

 Lakin bu iki qrupdan əlavə qapalı hövzəyə aid olan göllər vardır ki, bu 

göllər kəhriz suları ilə qidalanır və kəhrizlərin çıxışında yerləşirlər. Onların da 

həcmi o qədər də böyük deyildir. Bu cür qidalanan göllərə Kəngərli düzündə, 

Sust düzündə və digər kəhrizlərin yayıldığı sahələrdə tikilmişdir. 

Cəhriçayda tikilən Payız gölü, Cəhri 1, Cəhri 2 və Cəhri 3 gölləri də eyni 

məqsədlə tikilmişdir. Bu göllərin suyundan əsasən ərazinin istilik rejiminə 

uyğun olaraq aparılan payız əkinlərini aparmaq məqsədilə istifadə edilirdi.  

 Naxçıvançayın yatağında 1993 cü ildə tikilən Vayxır su anbarının 

tikilməsilə bu su anbarı qismən öz əhəmiyyətini itirmiş oldu. Çünki artıq 29457 

hektar əkin sahəsini suvarmaq üçün Vayxır su anbarından istifadə edilir. Bu su 

anbarından ayrılan magistral kanallarından su nasoslarından istifadə etməklə 

əkin sahələri suvarılır (9). 

 Uzunoba su anbarının tikilməsilə Naxçıvançayın sağ sahilində yerləşən 

əkin sahələrini suvarmaq üçün və qismən də balıqçılıq üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Su anbarının suyu ilə 1193 hektar əkin sahəsi suvarılır. Bu su 

anbarından eyni zamanda 1990-cı ilə qədər Naxçıvan şəhərinin istilik qızdırma 

sistemlərini su ilə təmin etmək üçün və Naxçıvan şəhərində yaşıllıqların 

suvarılmasında və kommunal işlərdə istifadə olunurdu. Nehrəm, Sirab, Məzrə, 

Qahab, Dizə su anbarları da Naxçıvançayın sol sahilində olan əkin sahələrini 

Əlincəçay hövzəsinə qədər suvarılmasında istifadə edilir. Sirab su anbarından 

balıqçılıq və quşçuluq üçün də istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sol sahilin 

əkin sahələri daimi su mənbəyindən uzaqda yerləşdiyi üçün il boyu bu su 

anbarlarından müntəzəm istifadə edirlər. 

1969-cu ildə Naxçıvan MR-lə İran İslam Respublikası sərhəddində Araz 

çayı üzərində hər biri 22 min kvt gücündə olan iki SES Araz su anbarı 

tikilmişdir. Bu su anbarının həcmi 1350 milyon m
3
 olmaqla aşağı axında suyun 

tənzimlənməsi, suvarma və balıqçılıq məqsədi ilə istifadə olunması nəzərdə 

tutulmuşdur. Muxtar respublikanın bütün su anbarları suvarma sistemlərinin 

quruluşu nəzərə alınaraq yerləşdirilmişdir (8). 

Naxçıvançayın sol sahili su anbarları: Vayxır su toplayıcı və paylayıcı 
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qurğusu. 1970-cı illərdə Naxçıvançayda güclü axın zamanı suları toplamaq 

məqsədi ilə Vayxır kəndi yaxınlığında çay dərəsində su toplayıcı və paylayıcı 

qurğu yaradıldı. Qurğunun məqsədi Naxçıvançayın sol sahilində baş magistral 

kanal olan Türyan kanalına su buraxmaqla çayın aşağı axınını tənzimləməkdən 

ibarət olmuşdur. Lakin çayın gətirmə materiallarının ötürücü qurğuya təsiri 

nəzərə alınmadığından öz funksiyasını tam həyata keçirə bilmədi. Bununla belə 

qurğu indi də öz tənzimləyici funksiyasını həyata keçirməkdədir. 
 

Naxçıvançay düzənlik suvarma sistemləri təşkil edən su anbarları 
№ Su anbarının adı Həcmi (milyon m

3
-lə ) Suvardığı sahə 

1 Sirab 12.8 2116 

2 Uzunoba 9.0 1193 

3 Nehrəm 6.0 1090 

4 Qahab 1.0 600 

5 Məzrə 0.6 600 

6 Dizə 0.6 200 
 

Çayın axımından mövsüm üzrə səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə Vayxır 

su toplayıcı və paylayıcı qurğusundan istifadə etməklə üç böyük su anbarı Sirab-

12,8 milyon m
3
, Uzunoba-9 milyon m

3
 və qismən də Nehrəm 6 milyon m

3
 

tikilərək itifadəyə verildi. Bu su anbarları axının güclü olduğu və suvarma dövrü 

olmayan vaxtlarda noyabr, dekabr və yanvar aylarında doldurularaq vegetasiya 

dövründə kanallarla və ya yenidən çaya axıdılaraq istifadə edilməsinə şərait 

yaratdı. 

Sirab su anbarı. Sirab su anbarı suvarma məqsədi ilə 1978-ci ildə Sirab və 

Qahab kəndləri arasında Zeynəddin kəndindən 2 km şimalda tikilmişdir. Bu su 

anbarının tikilməsi Naxçıvançaydan birbaşa Sirab gölünə qədər çəkilən Türyan 

kanalı ilə eyni vaxtda olmuşdur. Türyan beton kanalının çəkilməsində əsas 

məqsəd Naxçıvançayın suyunu suvarmada istifadə etmək üçün və əsasən də 12,8 

mln.m
3
 həcmə malik olan Sirab su anbarının doldurulması üçündür. 

 

 
Sirab su anbarı 

Sirab su anbarının platinası gilli torpaqdan ibarətdir. Onun hündürlüyü 22 

metrdir və bu hündürlük 992,10 metr dəniz səviyyəsində yerləşir. Gölün dolu 

səthdə ayna səthinin sahəsi 1,55 mln. m
3
-dir. Su anbarı 972 metr mütləq 

hündürlükdə tikilmişdir. Su anbarının həcmi 12,8 mln.m
3
 olmasına baxmayaraq 

faydalı həcmi 12 milyondur. Bəndin 4,8 metr hündürlüyündə 976,8 metr mütləq 

hündürlüyə qədər su anbarının ölü həcmi yerləşir. Bu nöqtədə gölün sahəsi 0,18 

mln.m
2
-dir (11). 

  Su anbarının doldurulmasına əsasən noyabr ayının sonu və dekabr 
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ayından başlanır. Lakin bu müddət iqlimdən asılı olaraq dəyişir. Əsas su toplama 

vaxtı isə fevral, mart və aprel aylarında qarların əriməsi və yağıntının intensiv 

olan vaxtlarıdır. Su anbarının doldurulması üçün su Naxçıvançayın orta axınında 

yerləşən Vayxır su toplayıcı qurğusundan ayırıcı qapılardan birbaşa 

Naxçıvançaydan Türyan kanalına vurularaq Sirab gölünə qədər gətirilir. Göl 

əsasən suvarmanın olmadığı və ya zəif olan vaxtlarda qış fəslində və yazın 

əvvəllərində doldurulur. Bu dövrlərdə Naxçıvançayda dağlıq ərazilərdə qarların 

intensiv əriməsi və intensiv yağışlar nəticəsində vaxtaşırı sellər müşahidə edilir 

ki, bu zaman torpaq bəndli kanallardan fərqli olaraq Türyan kanalına suyun 

axıdılması üçün heç bir problem olmur. Lakin bu vaxtlarda çayın suyunun 

bulanıqlıq dərəcəsi həddən artıq oloduğu üçün su anbarının və kanalın ekoloji 

şəraitinə çox pis təsir edir. Əgər Naxçıvançayın orta bulanıqlıq dərəcəsini 620 

q/m
3
 olmasını nəzərə alsaq, onda Sirab su anbarının doldurulma müddətində, 

yəni noyabr ayından aprel ayının sonuna bu gölə 7,440000 kq asılı maddə 

gətirilir. Su anbarının müntəzəm olaraq açılıb buraxılmasını və balansı saxlamaq 

üçün il boyu bura Naxçıvançaydan lilli suyun daxil olmasını nəzərə alsaq, onda 

ildə bu rəqəm daha çox olur. Bu isə Sirab su anbarının səviyyə rejiminin ilbəil 

azalmasına səbəb olur. 

 Sirab su anbarının gətirmə materiallarının akkumlyasiya olunması 1978-ci 

ildən 1993-cü ilə qədər müntəzəm davam etmişdir. İlk illərdə bu bir qədər azlıq 

təşkil etmişdir. Çünki Vayxır suayrıcı qurğusu tikilərkən proyekt üzrə nəzərdə 

tutulmuşdur ki, Türyan kanalına su qurğuda yerləşən xüsusi kameralı 

süzgəclərdən keçirilərək ötürülməlidir. Lakin bu qurğu proyektdə nəzərdə 

tutulan üsulla yalnız 2 il işləyə bildi. Sonra isə bu kameralar tənzimlənmədiyi 

üçün tamamilə tutuldu və əhəmiyyətini itirdi. Deməli 1978-ci ildən Sirab su 

anbarının ötürülən su filtrasiya edilmədən axıdılır və su anbarının nəzərdə 

tutulduğundan tez dolmasına səbəb olur. 1993-cü ildən Vayxır su anbarına su 

toplandığı üçün Vayxır su anbarı Naxçıvançayın aşağı axınları üçün filtr rolunu 

oynamağa başladı. 1978-ci ildən 1993-cu ilə qədər isə hidrotexniki nasazlıq 

üzündən Sirab gölünə orta hesabla 111,600 ton gətirmə materialı daxıl olmuşdur. 

Bu isə suvarma suyuna daha çox ehtiyacı olan Sirab gölündə neçə min kub metr 

suyun azalması deməkdir. 

 Sirab su anbarının ekoloji şəraitinə təsir edən təbii amillər əsasən 

Naxçıvançay hövzəsinə aid olan təbii amillərdir. Vayxır su anbarının tikilməsi 

ilə sol sahil kanalı vasitəsi ilə su anbarına suyun toplanması artıq asılı 

maddələrin azalmasına səbəb olmuşdur. Çünki kanala su birbaşa Vayxır 

gölündən gəldiyi üçün filtr rolunu artıq Vayxır su anbarı yerinə yetirir. Bu isə 

Sirab su anbarında asılı maddələrin toplanmasının və onun faydalı həcminin 

azalmasının qarşısını almış olur (13). 

Nehrəm su anbarı. Güznüt kəndindən şimal-qərbdə yerləşir. Su anbarı 

1965-ci ildə su təsərrüfatı tikililərindən biri olmuşdur. Ümumi həcmi 6 milyon 

m
3
 olan bu su anbarı təbii su mənbələrindən uzaqda olduğuna görə çox böyük 

əhəmiyyətə malikdir. 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

248 

 
Nehrəm su anbarı 

 

Qidalanması əsasən iki su mənbəyindən – Əlincə çayı və Naxçıvançay 

vasitəsilədir. Əlincəçaydan sağ sahildən Bənəniyar kəndi yaxınlığından ayrılan 

Ərəzin kanalı vasitəsilə Naxçıvançaydan isə Halqa arxı vasitəsilə qidalanır. Su 

anbarının su ilə təmin olunma müddəti dekabr ayından başlayaraq mart ayının 

ortalarına qədər davam edir. İstifadə olunması isə aprel ayının ortalarından 

noyabr ayının sonuna qədər davam edir. Bu su anbarı vasitəsilə Güznüt, 

Çeşməbasar kəndindən Qarğabazarına və Nehrəm kəndinə qədər 1090 hektara 

bərabər bir sahə suvarılmaqdadır. Son zamanlarda su anbarı ancaq suvarma 

məqsədi ilə istifadə edilir.  

Su anbarının ekoloji vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Uzaq məsafədən gələn su 

ilə qidalanmasına baxmayaraq su anbarı asılı maddələrlə dolmuşdur. Hətta gölün 

içərisi artıq bataqlıqlaşmaqdadır. Artıq su anbarında ehtiyat su saxlamaq 

mümkün deyil. Su anbarının içərisi lildən təmizlənmiş, platina təmir olunmur. 

Qahab və Məzrə su anbarları. Çox da böyük olmayan bu su anbarları 

Naxçıvançayın sol sahilində yerləşən Türyan və ya Sol sahil kanalları vasitəsilə 

qidalanır. 

 

 
Qahab su anbarı ( kosmik şəkil) 

 

Qahab su anbarı Qahab kəndindən şimal-şərqdə yerləşir. Onun həcmi 1,0 

mln.m
3
-dir. Qahab su anbarı Türyan kanalından gələn kiçik kanal vasitəsilə və 

Qahab selovundan gələn sel suları ilə qidalanır. Bu su anbarı vasitəsilə Qahab və 

Yarımca kəndlərinə aid təsərrüfat və Pircivar düzünün 600 hektar sahəsi 

suvarılır. Qahab su anbarının doldurulması yanvar ayının ortalarından başlayaraq 

fevral ayının axırlarına qədər don olmayan vaxtlarda doldurulur. Su anbarından 

istifadə vaxtı isə aprel ayının ortalarından iyun ayına qədər davam edə bilər. 

Qahab su anbarı kəndə yaxın olduğundan əhali bundan su quşlarının 

becərilməsində istifadə edilir (11). 
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Qahab su anbarı 

 

Qahab su anbarının qidalanmasının bir qismi sel suları vasitəsilə 

olduğundan asılı maddələr həddən artıq çökmüş gölün real həcmini azaltmışdır. 

Suötürücü qurğuya yaxın hissələrdə qamışların və su bitkilərinin bitməsi 

müşahidə edilir. 

Məzrə su anbarının su tutumu 0,6 mln. m
3
 olmaqla 600 hektar sahənin 

suvarılması nəzərdə tutulub. Su anbarı Məzrə kəndindən şimalda yerləşir. Lakin 

1993-cü ildən Vayxır su anbarının tikintisi başladıqdan sonra bu su anbarı öz 

əhəmiyyətini itirmişdir. Həmin vaxtda həmin su anbarı özəlləşdirilərək balıqçılıq 

və quşçuluq məqsədi ilə istifadə olunur. Su anbarının bir hissəsi artıq qamışlarla 

örtülmüş, içərisi qismən lillə dolmuşdur. 

Naxçıvançayın sağ sahili su anbarları: Uzunoba su anbarı. Uzunoba su 

anbarı 1961-ci ildə Naxçıvançayın suyu ilə qidalanması şərti ilə ətraf ərazilərin 

suvarılması üçün ehtiyat su yaratmaqdan ibarətdir. Su anbarı Naxçıvançayın sağ 

sahilində Uzunoba kəndindən 2 km qərbdə 1000 metr hündürlükdə yerləşir. Su 

anbarının ümumi həcmi 9,0 mln.m
3
-dir.  

Uzunoba su anbarının  axar su mənbələrindən bir qədər kənarda yerləşməsi 

ərazidə yeni suvarılan torpaqların yaranmasına şərait yaratmışdır. Muxtar 

respublikanın 1193 hektar sahəsi Uzunoba su anbarının  suyu ilə suvarılır. 
 

 
Uzunoba su anbarı 

 

 Bu su anbarına su sol sahildən (Türyan kanalından) Dükker deyilən dəmir 

borular vasitəsilə sol sahildən sağ sahilə keçirilərək doldurulurdu. Hazırda su 

anbarı Vayxır su anbarından çəkilmiş yeni sağ sahil kanalı vasitəsilə doldurulur. 

Su anbarının doldurulması noyabr ayında axımın çox olduğu və təsərrüfat 

işlərinin qurtardığı vaxtdan may ayının ortalarına qədər davam edir. İstifadə 

olunması isə may ayının axırlarından başlayaraq oktyabr ayının ortalarına payız 

əkinlərinin qurtardığı vaxta qədər davam edir. Su anbarı respublikanın 

Naxçıvançayın sağ sahilində olan yeganə ehtiyat su mənbəyidir.  

Naxçıvançayın sağ sahilində Uzunoba kəndindən  bütün əkin sahələri bu 
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su anbarı vasitəsilə suvarılır. 

Hazırda Vayxır su anbarında Uzunoba su anbarına daxil olan kanalın suyu 

ilə Sust və Xıncab maili düzənliyinin əkinə yararlı sahələri suvarılmaqdadır.  

 Su anbarında balıqçılığın inkişafı üçün əlverişli şərait vardır. Lakin bu 

məqsəd üçün ancaq yerli əhali istifadə edə bilir. Uzunoba gölünün ekoloji 

vəziyyəti çox gərgindir. Əvvəla su anbarı demək olar ki, gətirmə materialları ilə 

dolmaqdadır. Hətta faydası (ölü həcmi) belə yoxdur. Göl boşalarkən su 

anbarının içərisində suların axdığı kanallar belə görünməkdədir. Son dövrlərdə 

su anbarından fərdi istifadəçilər çimərlik və digər məqsədlər üçün istifadə 

etdiklərindən su anbarının əvvəllər nəzərə alınan hidroloji və hidrogeoloji 

xüsusiyyətləri nəzərə alımır. Bu isə bəndin təhlükəli vəziyyətə düşməsinə səbəb 

ola bilər  
 

 
Uzunoba su anbarının aerokosmik şəkli 

 

Cəhri və Payız su anbarları. Naxçıvançayın sağ qolu olan Cəhriçayın 

üzərində qurulmuş hər birinin həcmi 0,6 mln.m
3
 olan Payız, Cəhri №1, Cəhri 

№2 və Cəhri №3 su anbarları tikilmişdir ki, bu göllər əsasən yerli əhəmiyyətə 

malik göllərdir. Bu göllərin suyu ilə Cəhriçayın aşağı axınlarında yerləşən 

Cəhriçayın sağ və sol sahilində olan torpaqlar suvarılır. Ümumiyyətlə, 

Cəhriçayın bu göllərə yığılan suyu ilə 1780 hektara qədər sahə suvarılır ki, bu da 

yerli əkin sahələrinin 80%-ni təşkil edir. 

Cəhri gölləri təmiz boşaldıqları üçün bu su anbarları doldurulmamışdan 

əvvəl mexanizmlərlə təmizlənir. Son vaxtlar bu göllər boşaldılmamasına görə 

balıq növləri artmaqdadır. 

Əlincəçayın su anbarları: Bənəniyar su anbarı. Bənəniyar su anbarı 1987-

ci ildə suvarma məqsədi ilə Əlincəçayın sağ sahilində Bənəniyar kəndindən 

qərbdə tikilmişdir. Torpaq-bənddən ibarət olan bu su anbarının həcmi 17,4 

mln.m
3
, faydalı həcmi isə 15,7 mln.m

3
-dir. Bu su anbarı 0,8 min hektar sahənin 

suvarılmasında istifadə edilir. Su anbarının Əlincəçaydan qəbul etdiyi su beton 

kanal vasitəsi ilə gətirilir. Lakin çayda suyun bol olduğu yaz daşqınları vaxtı 

gölə su toplamaq çətinliklər törədir. Bu ərazinin təbii amilləri Əlincəçaya təsir 

etməklə su anbarına da təsir edir. Su anbarının əsas qida mənbəyini təşkil edən 

Əlincəçayın uzunluğu 62 km, hövzəsinin sahəsi 599 km
2
-dir. Çayın əsas qida 

mənbəyi qar və yağış suları 45%-ni, yeraltı sular isə 55%-ni təşkil edir. Çoxsulu 

illərdə yeraltı sular qidalanmada 15%, qar suyu 71%, yağış suyu isə 14%, azsulu 

illərdə isə yeraltı sular 25%, yağış suları isə 17% təşkil edir. Buna görə də 

gursulu dövrdə istifadə edərək gölün tam dolmasını təmin edirlər. Əlincəçayın 
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ən böyük su sərfi 47,1 m
3
/san 1960-cı il iyul ayında olmuşdur.  

 Əlincəçayda çay gətirmələrinin orta çoxillik sərfi 0,12 kq/san, axım 

miqdarı isə 4100 tondur. Orta illik bulanıqlıq 170 q/m
3
, ən böyük bulanıqlıq 

1960-cı il iyul ayında 9100 q/m
3
-ə çatır. Çayın su bulanıqlığının Bənəniyar 

gölünün doldurulması dövrünə düşdüyü üçün gölün su tutumunun ilbəil 

azalmasına səbəb olur (9). 

 Ordubad rayonu su anbarlari: Ordubad rayonu ərazisində olan göllər 

həcmli olmaqla çay hövzələrinə yaxın yerlərdə tikilir. Qış dövründə suyun bol 

sulu vaxtında doldurulan bu göllər sonralar yay və payız fəslinin əvvəllərində 

istifadə olunur. Adətən bu göllər Düylünçayda və Vənəndçayda mənsəb hissəyə 

yaxın olan ərazilərdə allüvial gətirmələrin başladığı ərazilərə yaxın yerlərdə 

qurulur. Bu su anbarlarının həcmi 0,3-0,6 min m
3
 olur. Ancaq kiçik bir 

ərazilərdə çay sularının çatışmadığı vaxtlarda istifadə olunur. Bu göllərdən 1,2 

mln.m
3
 su tutumu olan «Disər göl» və Cənənəb kəndi yaxınlığında 0,7 mln.m

3
-

lik «Vənd» su anbarını göstərmək olar.  

  Axar su hövzələrindən kənarda olan su anbarları: Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisində bir qisim göllər vardır ki, bunlar çay hövzələrindən 

olduqca aralı olan ərazilərdə suvarma məqsədi ilə tikilmişdir. Ümumilikdə 

Muxtar respublikası ərazisində 1800 hektar əkin sahəsi kəhrizlər vasitəsilə 

suvarılır. Təkcə Babək rayonunda kəhriz suları ilə 1990 cı il məlumatına əsasən 

1147 hektar ərazi suvarılmışdır.  Bu su anbarları ancaq yeraltı sularla qidalanır. 

Susuz ərazilərdə qazılmış kəhrizlərin sularından səmərəli istifadə etmək məqsədi 

ilə tikilmiş bu su anbarları kiçik həcmli olmaqla bir və ya iki kəhrizin sularının 

toplanmasından yaranır. Bəzən isə bir kəhrizin suyundan qidalanan iki və ya üç 

su anbarları da tikilə bilir. Məsələn, Kəngərli rayonu Qarabağlar kəndində Asnı 

kəhrizinin suyundan daha səmərəli istifadə etmək üçün 2-3 ədəd su anbarı 

tikilmişdir. Kəhrizlərin mövsümi dövründə suyun bol olduğu vaxtlarda bu göllər 

ardıcıl doldurulur ki, vegetasiya dövründə istifadə olunsun. Lakin bu göllərin 

həcmi 0,3-0,6 min m
3
 arasında olmaqla kiçik həcmli olurlar. Kəngərli düzündə 

bu cür göllər onlarladır. 5 ədəd göl Qarabağlar kəndində, 2 göl Yurtcu kəndində, 

3 ədəd göl Xök kəndində hal-hazırda fəaliyyətdədir.  
 

 
Kəhrizlərin su toplayıcı anbarları 

 

Kəhriz suları ilə qidalanan göllər Sust, Təzəkənd ərazisində də geniş 

yayılmışdır.  

Bu göllərdən Rüstəmbəyin gölü, Qasımbəyin gölü, Qoçunun gölü və s. 
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göstərmək olar. Bu ərazilərdə əhali əkin sahələrini onlar üçün məlum olan 

muyun həcminə görə nəzərdə tuturlar. Çünki bu su anbarları bütün illər boyu 

eyni həcmə malik olurlar və buna görə də əhali sudan daha səmərəli istifadə 

etməyə çalışırlar. 

Su anbarlarının yaradılması səbəbləri əsasən suvarma ilə əlaqəli olması və 

eyni zamanda balıqçılıq, quşçuluq, enerji alınması məqsədli olması qeyd 

edilmişdir. Bütün bunlarla yanaşı ayrı-ayrı su anbarlarının ekoloji vəziyyəti 

göstərilməklə olan nöqsanların aradan qaldırılma yolları qeyd edilmişdir. Bütün 

yuxarıda göstərilənlərdən belə nəticə əldə etmək olur ki, muxtar respublikada 

kənd təsərrüfatının inkişafı ancaq bu yaradılan su anbarlarından asılıdır. Çünki 

su anbarlarının olmaması suvarma suyunun da olmaması deməkdir. Bunun üçün 

də bu su anbarlarının qorunması ən vacib məsələlərdən biri olmaldır. 
 

 
Xok su anbarı 

Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, tədqiqat apardığımız zaman 1993-cü 

ildən, Muxtar Respublikanın suvarma sistemlərinə 90 milyon m
3 

əlavə su daxil 

edilmiş H.Əliyev adına Vayxır su anbarndan səmərəli və düzgün istifadə 

edilmədiyindən Naxçıvançayın sol sahilində yerləşən yaşayış məntəqələri hətta 

həyətyanı əkin sahələrini belə suvara bilmirlər. Onların bir qismi nisbətən sudan 

istifadə etsə də bir qismi isə ancaq quyu sularından istifadə etməklə cuzi şəxsi 

əkinlərin becərə bilirlər bu isə bazarda məhsul qıtlığına və bahalığa səbəb olur. 

Bunun da əsas səbəblərindən biri təsərrüfatlara su verərkən bitkilərin suvarma 

normalarının nəzərə alınmada suyun bölünməsidir. Həmçinin tədqiqat zamanı 

suvarma kanallarında heç bir su ölçü postlarına və qurğularına rast gəlmədik. 

Bütün bunlar sudan istifadənin düzgün aparılmamasının əsas səbəblərindəndir.   

Meliorasiya və Su Təsərrüfat ASC və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu 

problemlərin vaxtında və təcili həll olması, təsərrüfatlar arasında suyun düzgün 

bölünməsi, hidrometrik postların bərpa olunması ilə ciddi maraqlanmalı və 

onları aradan qaldırmalıdırlar.   
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГУРБАНОВ, ГАФАР ГУСЕЙНОВ 

ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНАЯ ОЦЕНКА МАЛЫХ ВОДОЕМОВ РАВНИННОЙ 

ЧАСТИ НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

В статье рассматриваются малые водохранилища, сооруженные для орошения и 

других целей в равнинной зоне Нахчыванской Автономной Республики, где они 

расположены, их роль в ирригационном мелиорации и экологическое состояние этих 

водоемов, имеющих большое ирригационное значение в область. Водохранилища в 

основном имеют хозяйственное значение на реках и приведены пути их эффективного 

использования. Возможности орошения также были обеспечены за счет обеспечения 

морфометрических показателей водоемов. Определено географическое размещение 

водоемов в бассейнах рек и отдельных регионах. В результате были сделаны предложения 

по их эффективному использованию. 

Ключевые слова: водохранилища, экологическая обстановка, орошение, 

мелиорация, пашня, родниковые озера. 

 

SUMMARY 

ALI GURBANOV, QAFAR HUSEYNOV 

ECOLOGICAL AND RECLAMATION ASSESSMENT OF SMALL RESERVOIRS OF 

THE PLAIN PART OF NAKHCHIVAN AR 

The article dealts with the small reservoirs built for irrigation and other purposes in the 

plain zone of the Nakhchivan Autonomous Republic, where they are located, their role in 

irrigation reclamation and the ecological condition of these water bodies, which are of great 

irrigation importance in the area. Reservoirs are mainly of economic importance on rivers and 

ways of their efficient use are given. Irrigation opportunities were also provided by providing 

morphometric indicators of reservoirs. The geographical distribution of reservoirs in river basins 

and certain regions has been determined. As a result, suggestions were made for their effective 

use. 

Keywords: reservoirs, ecological situation, irrigation, land reclamation, arable lands, 

spring lakes. 

 
  

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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LƏNKƏRAN-ASTARA ĠQTĠSADĠ-COĞRAFĠ RAYONUNDA TƏBĠĠ 

EHTĠYATLARDAN TURĠZM MƏQSƏDĠ ĠLƏ ĠSTĠFADƏ 

 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu bir sıra turizm növlərinin inkiĢafı cəhətdən 

potensial imkanlara malik olan ərazi hesab olunur. Ərazinin təbii ehtiyatlarına fauna, flora, 

relikt və endemik bitkilər, çoxsaylı meĢə massivləri və bunların müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmuĢ, 

qoruq, milli park və yasaqlıqlar aid edilir. Ümumilikdə iqtisadi-coğrafi rayonda təbiətdən 

istifadə olunaraq ekoturizm, idman turizmi, mineral və termal suların köməyi ilə müalicə turizmi, 

istirahətin yüksək səviyyədə təĢkil olunması ilə rekreasiya turizmini inkiĢaf etdirmək mümkündür. 

Açar sözlər: Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu, ekoturizm, macəra turizmi, 

müalicə turizmi, rekreasiya turizmi, termal və mineral sular, Milli park, Xəzər dənizi. 

  

Respublikanın cənub-şərqində yerləşən, şimaldan Xəzər dənizi, cənubdan 

İran İslam Respublikası ilə əhatələnən Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu-

na Cəlilabad, Masallı, Yardımlı, Astara, Lənkəran və Lerik rayonları daxildir. 

İqtisadi-coğrafi rayonun sahəsi 6,14 min km
2
 təşkil edir ki, bu da Azərbaycan 

Respublikası ərazisinin 7,1%-i deməkdir. Ərazi özünün termal suları ilə tanınsa 

da, burada subtropik iqlimin hakim olması k/t-ı məhsullarından tərəvəz, çay, 

şərab və əkinçiliyin inkişafında mühüm rola malikdir. 

Termal sular Talış dağları ilə Lənkəran ovalığı arasında yerləşən tektonik 

çatlarda çox yayılmışdır (Masallı, Lənkəran, Astara rayonları ərazisində). Masal-

lı mineral bulaqları qrupuna Ərkivan, Donuzütən, Qotursu, Mişarsu bulaqları da-

xildir və onlar Viləşçayın dərəsində yerləşirlər. Bu bulaqlarda suyun temperaturu 

48-65 C arasında dəyişir. Ümumi su sərfi 25 l/san-dir. Suyun minerallaşması 12-

17 q/l-dir. Lənkəran mineral bulaqlar qrupuna İbadsu, Hafti-Honi, Yuxarı 

Lənkəran və s. daxildir. Yer səthinə çıxan suların temperaturu 37-43 C olur. 

Ümumi su sərfi 25 l/san, suyun minerallaşması 3,6-4,5 q/l-dir (1, s. 91). 

Astara mineral bulaqlar qrupu İstisu çayı dərəsində yerləşir. Ümumi çıxan 

su sərfi 2,5-2,7 l/san-dir. Suyun temperaturu 43-48
0
C arasında tərəddüd edir. 

Minerallaşması 19-22 q/l arasında dəyişir. Suların kimyəvi tərkibi çox 

mürəkkəbdir. Onlar əsasən xlorlu natrium-kalsiumlu, xlorlu-hidrokarbonatlı, 

kalsium-natriumlu-maqneziumlu, hidro-karbonatlı natriumlu və s. tipdədirlər. 

Suların tərkibində çoxlu miqdarda kükürd, metan, azot qazı var. Eyni zamanda 

Astaranın Ərkivan ərazisində Yanar su mineral-termal suyu yerləşir ki, daima 

cənub üzrə nəzərdə tutulmuş turist marşrutlarına salınır (5). 

Masallı ərazidində yerləşən İstisu özünün yüksək temperaturu ilə seçilir və 

69
0
C-yə malik olan əsas termal sulardan biri sayılır. İlk dəfə olaraq 1955-ci ildə 

geoloq Mir Kazım Aslanlı bu suyun müalicəvi xüsusiyyətləri ilə bağlı 

dissertasiya işini müdafiə etmiş və nəticədə 1960-cı ildə ərazidə müalicə-

sağlamlıq mərkəzi, daha sonrakı dövrdə isə sanatoriya fəaliyyətə başlamışdır. Su 

öz tərkibində kalsium, maqnezium, natriumu birləşdirir. Kurort kimi fəaliyyət 
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göstərən ərazidə dayaq-hərəkət orqanlarının, xroniki mədə-bağırsaq xəstəlikləri-

nin müalicəsi və müxtəlif vannaların qəbulu həyata keçirilir. Sanatoriya daxilin-

də massaj, fizioterapiya, iqloterapiya, fitoterapiya xidmətləri göstərilir və gələn 

turistlər üçün qış, payız ayları daha məsləhətli hesab olunur. Çünki yay aylarında 

belə yüksək temperatura malik olan sularda vannaların qəbul olunması 5 

dəqiqədən artıq olmamalıdır (2, s. 16). 

Lənkəran-Astara zonasında olan sulfidli və hidrogen-sulfidli mineral və 

termal suların minerallaşma dərəcəsi yüksək, suyunun orta temperaturu 30-40
0
C-

dən çox olması ilə seçilir (6, s. 19). Bu sulfidli, hidrogen-sulfidli mineral və 

termal sularla əsasən vanna müalicəsi aparılır ki, bunlar da əsəb, dəri, qan-

damar, dayaq-hərəkət orqanları və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. 

Bu termal və mineral bulaqların bazası əsasında 5000 yerdən çox sanatoriya-

kurort təsərrüfatı yaradılmışdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı dövrdə 

həmin sanatoriya-kurort müəssisələrinin əksəriyyətində Qarabağ müharibəsi 

nəticəsində öz ərazilərindən didərgin düşmüş məcburi köçkünlər məskunlaşmış-

dır. Bu da hazırda iqtisadi-coğrafi rayonun mövcud müalicəvi sularından 

istifadəni ləngidən ilkin amillər sırasında yer alır. Həmçinin Lənkəran zonasında 

yerli əhəmiyyətli müalicə vannaları fəaliyyət göstərir. Bəzi rayonlarda bu termal 

sulardan sauna və hamamlarda istifadə olunur. 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda turizm-rekreasiya istiqamətli 

potensial imkanlarının olmasına baxmayaraq, onların kurortlara çevrilməsi, 

gələn turistlərə bu istiqamətli xidmətlərin təklif olunması hazırkı vəziyyətdə 

mümkünsüz görünür. Buna səbəb kimi ərazi daxilində sanatoriya və kurort 

müəssisələrinin azlıq təşkil etməsi, mövcud olanların da dünya standartlarına 

cavab verməməsi, infrastrukturun zəif təminatı və köhnə avadanlıqlardan istifadə 

olunması, müəyyən ərazilərdə çarpayı sayının azlıq təşkil etməsi, xüsusən də 

sanitar-gigiyenik normaların gözlənilməməsi nəinki beynəlxalq turizmin 

inkişafına, həm də daxili turizmə təsirsiz ötüşmür. 

Xəzər dənizinin sahil zonası iqlim və balneoloji xüsusiyyətlərinə görə üç 

kurort sahəsinə bölünür. Xudat-Yalama zolağı (Nabran kurortu) qumlu 

çimərliklər, meşələr, yod-bromlu su ehtiyatları ilə zəngindir. Abşeron yarımadası 

Mərdəkan, Bilgəh, Zuğulba, Buzovna, Suraxanı kurortlarını əhatə edir. Həmin 

ərazidə dəniz iqlimi ilə yanaşı Şıx termal sulfidli suyu, çoxsaylı yodlu-bromlu 

sular kimi müxtəlif mineral sularla müalicə aparılır. Suraxanı kükürdlü suları, 

Masazır və Zığ lil palçıqları da müalicə üçün istifadə olunur. Lənkəran-Astara 

subtropik zolağı termal mineral su bulaqları ilə zəngindir.  

Xəzər dənizinin Lənkərana aid olan hissəsində çimərlik turizminin inkişafı 

istirahət mövsümü dövründə havanın orta temperaturunun 20-22
0
C, günəşli 

günlərin sayının 145-150 arasında dəyişməsi, günəşli saatların miqdarının isə 

2100-2150 olması ilə müşahidə edilir ki, bu da qeyd etdiyimiz turizm növünün 

inkişafı üçün kifayətdir. Eyni zamanda istirahət mövsümü dövründə dəniz 

suyunun temperaturu 18-22
0
C, çimərlik mövsümünün davamiyyəti isə 120-140 

gün təyin edilmişdir. Ərazinin həm dəniz sahili ilə əhatə olunması, narın qumlu 

çimərliklərin yayılması, meşə massivləri ilə əhatəsi, günəşli günlərin sayı 3 S-in 

inkişafına dəlalət edir. Yəni Sun, Sea, Sand kimi qiymətləndirilən və dünya 

turizm bazarında Günəş, Dəniz, Qum kimi ilkin üçlüyü özündə birləşdirən 
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amillərə malik olmasına baxmayaraq ərazilərin bu məqsədlə istifadəsi istər daxili 

turizm, istərsə də gəlmə turizm baxımından olduqca aşağı səviyyədədir. Bunun 

da ilkin səbəblərindən biri kimi yerli əhalinin maarifləndirilməsində mövcud 

olan çatışmazlıqlardır. 

M.S. Qasımov (1988) Xəzər sahilini sanitar iqlim cəhətdən qiymətləndirər-

kən 5-10 km daxilə doğru ərazisinin sahil zolağı kimi götürülməsini təklif 

etmişdir. Müəllif bunu rekreasiya məqsədilə istifadə oluna biləcək obyektlərin 

sahildən 5-10 km kənarda yerləşməsi ilə izah etmişdir (9). Xəzər sahili 

ərazilərdə yeni yerləşmə müəssisələrinin tikilməsi, müasir infrastrukturla 

təminat, sarı qumlu çimərliklərdən revmatizmanın aradan qaldırılması, oynaq-

dayaq hərəkət sistemində yaranan problemlərin həlli üçün istifadə, xüsusən 

helioterapiya kimi müalicə proseduralarının həyata keçirilməsi mümkün olardı. 

Lakin ərazidə tullantıların həcminin çoxalması, illər keçdikcə ekoloji tarazlığın 

pozulması, istər dəniz suyunun, istərsə də sahil zonalarının çirklənməsi ərazidə 

turizmin inkişafını ləngidən amillərdən hesab olunur. 

Lənkərançayın yuxarı hissəsində ekzotik çay kanyonun yaranması, şimal-

şərq yamaclarının qayalardan ibarət olması ərazi daxilində piyada yürüşlərin 

yəni trekking yaxud hiking-lərin keçirilməsi üçün əlverişlidir. Nəticədə 

respublikanın müxtəlif istiqamətləri də daxil olmaqla idman turizminin inkişafı 

geniş yayılma arealına malik ola bilər. Bura macəra və ekstremal turizm 

növlərinə üstünlük verənləri cəlb etmək mümkündür. Bu turizm növü daha çox 

gənclərə və adrenalin yaşamaq istəyən şəxslərə təklif oluna bilər. 

Qızılağac dövlət qoruğu 1929-cu ildə Lənkəran rayonu ərazisində köçəri 

və su quşlarının qorunması məqsədilə yaradılmışdır. 1926-1929-cu ilə qədər 

ovçuluq qoruğu olmuşdur. Qoruğun sahəsi 88 min hektardır. Hazırda qoruqda qu 

quşu, bəzək, qızılqaz, yaşılbaş ördək, vağ və s. quşlar qorunur (7). Ümumilikdə 

dövlət qoruğunun ərazisində 250 növ bitki, 54 növ balıq və 248-dən artıq quş 

növlərinə rast gəlmək olar. Rəsmi olaraq ovçuluq qadağan edilsə də, qanunsuz 

ovçuluq halları müşahidə olunur. Təbiəti mühafizə komitəsinin keçirdiyi reydlər-

də qoruğun ərazisinə yaxın kəndlərdə qanunsuz ovçuluq halları qeydə alın-

mışdır. Qoruğun ərazisində qorunaq üçün 57 müşahidə məntəqəsi yaradılmışdır.  

Fotoovçuluq üçün əlverişli imkanlar vardır. Ərazi daxilində heyvan 

sayının çox olması, xüsusən quşların müxtəlifliyi ərazinin təbii ehtiyatlarından 

turizm məqsədilə istifadə olunmasına təsir göstərən ilkin amillərdən birinə 

çevrilə bilər. Lakin ərazidə ekoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün turist 

cığırlarının salınması, müxtəlif avadanlıqlarla təminatın həyata keçirilməsi, 

əsasən də velosiped, fotoaparat, binokl, teleskop kimi məmulatların gələn 

turistlərə icarəyə verilməsi mühüm rola malikdir. ABŞ, İspaniya, Avstraliya 

kimi ölkələrdə fauna nümunələri ən yüksək səviyyədə turizm məqsədi ilə 

istifadə olunur və ölkə iqtisadiyyatına kifayət qədər maddi vəsait daxil olmaqla 

yanaşı, ərazinin bərpa olunması, təbii landşaft ekzotikliyinin müdafiə edilməsinə 

də investisiya kimi yatırılır. 

Hirkan Milli parkı Talış dağlarının şərq hissəsi ilə Xəzər dənizi arasında, 

Lənkəran ovalığının cənub hissəsini əhatə etməklə 3000 hektar sahəni özündə 

birləşdirir. Bu qoruq 1936-cı ildə relikt və endemik bitkilərin qorunması 

məqsədilə yaradılmışdır (4). Hirkan Milli Park kimi isə Azərbaycan Respublika-
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sı Prezidentinin 81 №-li Sərəncamı ilə 2004-cü ilin 9 fevral tarixində 

rəsmiləşdirilmişdir (11). Burada ağac növlərindən dəmirağacı, şabalıdyarpaq 

palıd, Xəzər şanagülləsi, azat və s. endemik bitkilər qorunur. Ərazidə fauna 

növlərindən bəbir, cüyür, oxlu kirpi, xallı maral və bir çox meşə quşları da 

qorunur. Hirkan Milli parkının daxilində müxtəlif marşrutlar təklif olunur və 

onlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Xanbulan istirahət mərkəzinin arxasından və ya köhnə su təmizləyici 

binaya yaxın ərazidən başlayaraq uşaqlar üçün də əlverişli olan Hirkan Milli 

parkında yerləşən meşədə gəzinti 

 Göl hissəsi, tipik ovalıq meşəsi, avqust ayında su quzğunu, arı yeyən 

dəstələrə və vağ quşunun müxtəlif növləri, eləcə də bir neçəsinin yaşı yüzü 

keçmiş nəhəng ağacları seyr etmək də daxil olmaqla, ―Moskva meşəsi‖ adlı ilə 

adlandırılmış ərazidə gəzinti 

 5-6 km piyada gəzinti etmək və Hirkanın şimaldan giriş hissəsində 

şəlaləni seyr etmək (3, s. 70). 

Astara rayonunda Maşxan kəndi ərazisində 3 ha sahədə şümşadlıq üçüncü 

dövrün nadir relikt meşəliyidir və ağaclarının yaşı 200-300 il olan digər bu kimi 

yerlərə Alasa, Ovac, Böyük Ovac, Miki kəndlərinin ətrafını aid etmək olar. 

Ərazidəki ən nadir zooloji təbiət abidəsi Qafqaz bəbirləri hesab olunur ki, bu 

barədə Aleksandr Düma da öz yazılarında Talış meşələrində məskən salmış bu 

heyvan növləri barəsində qeydlər aparmışdır. Həmçinin rayon ərazisində 100-ə 

yaxın quş növü müşahidə edilmişdir (10, s. 328, 330).  

Dünyanın bir sıra ölkələrində birdwatching yaxud ornitoloji turizm kimi 

adlandırılan bu səyahət növü daha çox müxtəlif növdə olan quşların müşahidə 

edilməsi, onların populyasiya prosesinə baxmaq, həmçinin gündəlik həyat 

fəaliyyəti ilə tanış olmaq məqsədi daşıyır. Qərbi Avropa və Şimali Amerika 

ölkələrində geniş yayılmış bu turizm növü ərazinin təbii ehtiyatlarından turizm 

məqsədli istifadənin ən müsbət nümunələrindən biridir. Hətta qonşu ölkələrdən 

Türkiyənin müxtəlif istiqamətlərində, Gürcüstanın Batumi ərazisində bu turizm 

növü geniş inkişaf etmiş və potensial imkanların dəyərləndirilməsi yeni 

layihələrin köməyi ilə dəstəklənmişdir. 

Endemik və nadir flora, qismən də faunaya malik olan Lənkəran-Astara 

iqtisadi-coğrafi rayonunun təbiət kompleksi antropogen amilin təsirindən xeyli 

dəyişmişdir. Bu yerlərin meşəsini insanlar bir əsrdən artıqdır ki, qırır, çaylarının, 

göllərinin və bataqlıqlarının su rejiminə, bioloji ritminə təsir göstərir, torpağını 

intensiv əməklə, təbii sistemləri əsaslı surətdə pozurlar (ən çox Lerik, Yardımlı 

inzibati rayonlarında) (8, s. 26). Son 50 ildə aparılan müşahidələr də göstərir ki, 

Lənkəran ərazisində 40 min ha meşə massivi tamamilə yox olmuşdur. Onların 

qırılması nəticəsində bəzi nadir ağaclar tükənməyə başlamışdır. Xüsusən dağlıq 

rayonlarda qaz xətləri ilə təminatın aşağı səviyyədə olması, yaşayış və ümumi 

rifahın, əhalinin məşğulluğunun tam təmin olunmaması, ağac məmulatlarından 

müxtəlif ev əşyaları və suvenirlərin hazırlanması ekoloji problemlərin 

yaranmasında əsas rola malikdir. 

Nəzərə alsaq ki, Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun 26%-i meşə 

massivləri ilə əhatə olunmuşdur, deməli, ərazi təmiz dağ havası və təbiət 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

258 

gözəllikləri ilə seçilir. Xüsusən Lerik ərazisində 100 yaşından artıq yaşayan 

insanların məskunlaşması ərazidə bol oksigenin olmasını bir daha sübut edir (3, 

s. 143). Belə ki, piyada cığırlarında turistlər üçün gəzintilərin təşkili, velosiped 

yürüşlərinin hazırlanması turizmin inkişaf etdirilməsi baxımından əlverişli 

olardı. 

İlk dəfə olaraq 27 avqust 2002-ci il tarixində ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev tərəfindən ölkədə turizmin inkişaf etdirilməsi və turizm ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə etmək üçün "Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə 

turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir. Bu proqramın 

daxilində ekoloji, idman, ekzotik və təbiət kimi yeni turizm növlərinin inkişaf 

etdirilməsi nəzərdə tutulmuş, bununla bağlı olaraq bir sıra rəsmi orqanlara xüsusi 

tapşırıqlar verilmişdir. Eyni zamanda ətraf mühitin, ekoloji tarazlığın və tarix-

memarlıq abidələrinin qorunması və təbliğ edilməsi məqsədi ilə milli parkların 

yaradılması qarşıya qoyulan ilkin məsələlərdən birinə çevrilmişdir.  

6 aprel 2010-cu ildə isə ―Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü 

illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı‖ təsdiq edilmişdir (12). Dövlət 

proqramında turizm və rekreasiya zonalarının müəyyən edilməsi, bu zonalarda 

müxtəlif növlər üzrə turizm fəaliyyətinin təşkilinə maliyyənin ayrılması, turizm 

və rekreasiya zonalarında müvafiq infrastrukturun, mehmanxana və digər turizm 

xidmətləri göstərən obyektlərin yaradılması ilə bağlı təşviqi tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Məhz bu bəndlə əlaqədar olaraq dövlət 

sahibkarlar tərəfindən müxtəlif yerləşmə müəssisələrinin açılmasını 

dəstəklənmiş və bu tipdə olan yerləşmə obyektlərinin əksəriyyətinə lisenziya ilə 

işləmək hüququ vermişdir. Xüsusən milli parklarda və ekoloji turizm üçün 

yararlı olan digər ərazilərdə ekoturizm fəaliyyətinin təşkili, ərazi turizm inkişaf 

planlarının hazırlanması, təbiət ərazilərində, həmçinin milli parklarda həyata 

keçirilə biləcək turizm fəaliyyətlərinin araşdırılması və bu yerlərin turizm 

məqsədləri üçün istifadəsi imkanlarının genişləndirilməsi, rekreasiya turizmi 

üzrə kurortlar və sanatoriyalar (rekreasiya-yerləşdirmə obyektləri) barədə 

rekreasiya planlarının hazırlanması, müalicəvi su və digər təbii mənbələrin 

olduğu ərazilərdə müasir tələblərə uyğun rekreasiya-yerləşdirmə obyektlərinin 

tikintisinin planlarının hazırlanması müxtəlif bəndlərdə yer almışdır. 

6 fevral 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham 

Əliyev ―Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı‖nı təsdiq etmişdir. Proqramda Xəzər sahili ərazilərlə 

yanaşı Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda yerləşən mineral və termal 

sulardan istifadə də öz əksini tapmışdır. Bu istiqamətdə bir sıra addımlar atılsa 

da ərazidə çimərlik turizminin inkişafı istənilən səviyyədə inkişaf etməmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬНАРА ИСМАЙЛОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЛЯНКЯРАН-АСТАРИНСКОМ 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЙОНЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Лянкяран-Астаринский экономико-географический район считается территорией с 

потенциальными возможностями для развития ряда видов туризма. К природным 

богатствам области относятся животный и растительный мир, реликтовые и эндемичные 

растения, многочисленные лесные массивы и предназначенные для их охраны 

заповедники, национальные парки и заказники. В целом, в  экономико-географическом 

районе природные условия позволяют развивать экотуризм, спортивный туризм, наличие 

минеральных и термальных вод - лечебно-оздоровительный и рекреационный туризм, на 

высоком уровне. 

Ключевые слова: Лянкяран-Астаринский экономико-географический район, 

экотуризм, приключенческий туризм, лечебный туризм, рекреационный туризм, 

термальные и минеральные воды, национальный парк, Каспийское море. 

 

SUMMARY 

ELNARA ISMAYILOVA 

USE OF NATURAL RESOURCES IN THE LANKARAN-ASTARA ECONOMIC-

GEOGRAPHICAL REGION FOR TOURISM PURPOSES 

Lankaran-Astara economic-geographical region has a great potential for developing many 

tourism types in this area. Province covers natural recourses, flora, fauna, endemic and relic 

plants, wide forest massive and government creates national parks, reserves for protection of 

these areas. In general, using of natural potential of economic-geographical region will develop 

ecotourism and sport tourism, with help of mineral and thermal waters medical tourism, a high-

level organization of rest time recreational tourism. 

Keywords: Lankaran-Astara economic-geographical region, eco-tourism, adventure 

tourism, medical tourism, recreational tourism, thermal and mineral waters, national park, the 

Caspian Sea. 

 
 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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COĞRAFĠYA KURĠKULUMUNDA QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏNĠN APARILMASI VƏ 

QĠYMƏTLƏNDĠRMƏ QƏRARLARININ VERĠLMƏSĠ 

 

Məqalədə coğrafiya fənni üzrə təhsil proqramının mürəkkəb strukturu, məzmunu və əhatə 

etdiyi sahələr haqqında geniĢ məlumat verilir. Həmçinin coğrafiya kurikulumunda 

qiymətləndirmə vasitələri, qiymətləndirmə qərarlarının verilməsi, ona təsir edən normativlər və 

s. bu kimi problemlər məqalədə öz əksini tapıb. Bundan baĢqa məqalədə coğrafiya 

kurikulumunun vahidləri, onlar üzərində iĢləyərkən uĢaqların məĢğul olduqları  təlim 

fəaliyyətləri də araĢdırılaraq geniĢ Ģərh olunur. 

Açar sözlər: kurikulum, coğrafiya, təhsil, qiymətləndirmə, qiymətləndirmə vasitələri, 

portfellər və layihələr, konsepsiyalar, qiymətləndirmə meyarları 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-cu il 

tarixli, 168 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasının 

təhsil sahəsində İslahat Proqramı‖ ölkəmizdə təhsil islahatlarının həyata keçiril-

məsi üçün ilkin təkan oldu. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-

cı il tarixli, 233 nömrəli qərarı ilə ―Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin 

Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)‖ kimi dövlət əhəmiyyətli mühüm sənəd qəbul 

edildi. Bu sənədə əsasən fənlər üzrə təhsil proqramlarının (kurikulumların) 

hazırlanmasına başlanıldı və bu iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilməkdədir.  

―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun qüvvəyə min-

məsi ilə əlaqədar olaraq Milli Kurikulum sənədinə əlavə və dəyişikliklər edil-

məklə ―Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)‖ 

qəbul edildi.(1) Bütün fənlər kimi, coğrafiyadan da hazırlanmış yeni təhsil proq-

ramı (kurikulumu) bir daha nəzərdən keçirildi. 

Coğrafiya fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) özünün daha mürəkkəb 

strukturu, məzmunu və əhatə etdiyi sahələrin miqyası ilə seçilir. Şagirdlərin 

dünyada baş verən təbii, ictimai-siyasi proses və hadisələri dərk etməsinə, təbiət-

cəmiyyət əlaqələrini, insanların müxtəlif xarakterli fəaliyyətlərini, coğrafi 

mühitin məskunlaşma və təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişlilik səviyyəsini 

qiymətləndirməsinə və məntiqi mülahizələr irəli sürməsinə imkan verir. 

Coğrafiya fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) hazırlanarkən fənnin spesifik 

xüsusiyyətləri əsas götürülmüşdür. Nəzərə alınmışdır ki, bu fənnin vasitəsilə 

şagirdlərdə Yer planetinin Günəş sistemində mövqeyi və onun fiziki-coğrafi 

nəticələrinə, coğrafi təbəqədə ərazi dəyişmələrinin əsas qanunauyğunluqları və 

bununla əlaqədar Yer səthi təbiətinin qlobal, müasir, ekoloji sistemlərinin 

yaranması xüsusiyyətlərinə, təbiətdə baş verən təbii hadisə və proseslərin 

meydana gəlmə səbəblərinin inkişaf mexanizminə, onların ərazi üzrə paylanma 

qanunauyğunluqlarına, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün 

təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin və ətraf mühitin mühafizəsinin mümkün 

yollarına dair bilik və bacarıqlar formalaşdırılır. Coğrafiya fənni kurikulumu 
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əsasında insanın məkanda fəaliyyətinin təşkili, ona təsir edən təbii, sosial-

iqtisadi və siyasi amillərin təhlili və ərazidə formalaşan müxtəlif miqyaslı sosial-

iqtisadi sistemlərin fərqləndirici cəhətləri müqayisə olunur. Bunun əsasında 

şagird dünyada cərəyan edən qlobal təbii və sosial-iqtisadi proseslərin insan 

fəaliyyətinə nə dərəcədə təsir etməsini kompleks şəkildə təhlil edərək 

proqnozlaşdırır. Fənnə aid nəticələr 3 məzmun xətti üzrə müəyyən edilir: coğrafi 

məkan, təbiət, cəmiyyət. Müəyyən olunmuş məzmun xətlərinin köməyi ilə 

şagirdlərin şüurunda əhatə olunduqları təbiətin vahid, bütöv və bölünməz obrazı 

yaradılır. Şagird əvvəlcə yaşadığı Yer kürəsini bir planet kimi öyrənir, onun 

Günəş və öz oxu ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticələrini araşdırır. Sonra Yer 

kürəsinin quruluşu, relyefi, coğrafi təbəqəsi, təbiəti, iqtisadiyyatı, əhalisi, 

sərhədləri haqqında müəyyən biliklər alır və bu bilikləri kontur xəritə, atlas, 

qlobus və digər məzmunlu xəritələr üzərində tətbiq edir, diaqramlar qurur, 

statistik göstəricilərdən istifadə edir, cədvəllər çəkir.(1) 

Coğrafiya Yer kürəsini, onun sakinlərini və onlar arasındakı qarşılıqlı 

əlaqəni yer, məkan  kontekstində öyrənən elmdir. Yer səthində insan və təbii 

xüsusiyyətlərin qarşılıqlı təsiri, bu xüsusiyyətləri yaradan, saxlayan və ya 

dəyişdirən proseslər və yerlərin fərqləndirici xarakterinə öz töhfələrini verirlər. 

Coğrafiya şagirdlərə  ətraf mühiti anlamağa kömək edir. Belə ki, yerli mühiti və 

digər sahələri araşdıraraq, şagirdlər insanlar, mühit və onların arasında qarşılıqlı 

əlaqələri öyrənirlər, təbiəti və insanı dərk etməyə başlayırlar. Beləliklə coğrafiya 

həm də şagirdlərə bir sıra tədqiqat, qrafik və digər bacarıqlara yiyələnmək 

imkanı verir. Coğrafiya uşaqları fərdlərin, qrupların və icmaların qarşılıqlı 

asılılığını qiymətləndirməyə sövq edir. Coğrafi biliklər, xalqların 

mədəniyyətlərini və həyat tərzlərini başa düşmək, onlara hörmət etməyə təşviq 

edir və ətraf mühitin mühafizəsi üçün fərdi və icma məsuliyyət hissini inkişaf 

etdirir. (2, səh.6) 

Coğrafi təhsil əsasən uşağın yaşadığı dünyanı dərk etməsini və onu 

qiymətləndirməsini inkişaf etdirməklə bağlıdır. Bu, uşağın qarşılaşdığı təbii və 

insan mühitini kəşf etməyi və öyrənməyi, eyni zamanda məkan nümunələri 

haqqında şüurunu inkişaf etdirməyi, bir sıra araşdırma həmçinin ünsiyyət 

bacarıqlarından istifadə etməyi əhatə edir. Coğrafiya kurikulumu fənnin 

müxtəlifliyini əks etdirmək, bilik və bacarıqların əldə edilməsi arasında tarazlığı 

müəyyənləşdirmək və coğrafiyanın əlaqəli olduğu mühüm dəyərlərə və 

münasibətlərə diqqəti cəlb etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Coğrafiya kurikulumunun məzmunu üç istiqamətdə təqdim olunur: 

• İnsan mühitləri 

• Təbii mühitlər 

• Ətraf mühit haqqında məlumatlılıq və qayğı (2, səh.17) 

İnsan mühitləri- Tamamilə və ya böyük ölçüdə insan fəaliyyəti ilə 

yaradılmış mühitlərdir. Uşaq bağçaları, onları əhatə edən ərazilər, məktəb və 

oyun meydançaları, yollar, küçələr, divarlar, hasarlar, əkin sahələri insanların 

hərəkətləri və təbii mühitlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşmış və ya 

yaradılmışdır. Bu xüsusiyyətlər haqqında bilik uşağa dünya təcrübələrini 

strukturlaşdırmağa kömək edir. Şagirdlərdə bilavasitə təcrübə və fəaliyyət 

vasitəsilə dünya haqqında anlayış inkişaf etdirmək, bu, coğrafiya kurikulumunun 
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əsas prinsipidir. Beləliklə, kurikulum tövsiyə edir ki, insan mühitinin tədqiqi 

ibtidai məktəbdə bütün səviyyələrdə uşağın yerli mühitinə möhkəm əsaslanmalı-

dır və getdikcə daha geniş mühitlərdən nümunələr daxil etməklə genişləndiril-

məlidir. Bu tədqiqatlar uşağın sosial və davranışsal inkişafının mühüm aspekt-

lərini inkişaf etdirməlidir. Yerli və daha geniş kontekstlərdə insanların həyatını 

tədqiq etməklə, uşaqlar müxtəlif mədəni, etnik, sosial və dini mənsubiyyətlərdən 

olan insanların ətraf mühitə töhfəsini qiymətləndirməlidirlər. Uşaqların öz yerli, 

regional və milli kimliklərini dərk etmələri və qiymətləndirmələri inkişaf 

etdirilməli və onlarda qlobal vətəndaşlıq hissi formalaşdırılmalıdır.  

  Təbii mühitlər-Coğrafiyaçıların əsas tədqiqat obyektlərindən biri həmişə 

Yerin təbii xüsusiyyətlərini araşdırmaq, təsvir etmək, izah etmək və qeyd etmək 

olmuşdur. Bu xüsusiyyətlər - dağlar, təpələr, ovalıqlar və digər relyef formaları, 

dənizlər, okeanlar, hava sistemləri və iqlim coğrafi məkanlara görə fərqli 

xarakter daşıyır. Bütün bunlar isə uşaqların ətraf mühit haqqında artan 

məlumatlılığının mühüm aspektidir. Coğrafiyaçılar və coğrafi təhsil də bu 

xüsusiyyətlərin fiziki qüvvələr və proseslər tərəfindən necə formalaşdığını, 

məsələn, istilik, soyutma, eroziya, çökmə, yer qabığının hərəkətləri, və flora və 

faunanın onlarla necə qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmaqla məşğuldur. 

İnsan mühitində olduğu kimi, kurrikulumda yerli mühitdə təbii xüsusiyyətlərin 

və proseslərin tədqiqi, ibtidai məktəbdə bütün səviyyələrdə hava şəraitini 

müşahidə etmək və qeyd etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Uşaqların xüsusiyyətlər və proseslər haqqında anlayışı yerli nümunələr vasitəsilə 

inkişaf etdirildiyi üçün bu biliklər daha geniş kontekstlərdə tətbiq oluna bilər və 

kurrikulumda tövsiyə edilir ki, böyük məktəb yaşlı uşaqlar regional, milli, 

Avropa və qlobal kontekstlərdən bəzi xüsusiyyətlərlə tanış olsunlar.  

Ətraf mühitə diqqət və qayğı - Coğrafiya təkcə ətraf mühitin təbiətini 

anlamaq və izah etmək ilə məşğul olmur, həm də bu mühitlərdə yaranan problem 

və onun həlli yollarını araşdırılır. Coğrafiya kurikulumunun  əsas aspekti uşaqda 

qarşılaşdığı mühitləri qiymətləndirmək, dəyişikliklərin və insan hərəkətlərinin 

bu mühitlərin xarakterinə təsirinə qarşı həssaslıq oyatmaq olmalıdır. Ətraf mühit 

haqqında məlumatlılıq şagirdə ekoloji problemlərin müzakirəsinə eyni zamanda 

həllinə mənalı şəkildə töhfə vermək üçün bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək və 

tətbiq etmək  imkanlar yaradır. Uşaqlar insan və təbii mühit haqqında bilik və 

anlayışı inkişaf etdirdikcə, onların mühüm coğrafi anlayış və bacarıqları inkişaf 

etdirmək imkanları da olacaqdır. 

Şagirdin əldə etməli olduğu ən fundamental coğrafi anlayışlardan bəziləri 

yer və məkan hissi ilə bağlı olanlardır. Uşağın yer hissi onun müxtəlif yerlərin 

əsas xarakterini dərk etməsinə və hiss etməsinə aiddir: təbiət prosesləri və insan 

fəaliyyətinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində landşaftların necə formalaşdığını başa 

düşmək və fərqli yerləri qiymətləndirmək, insanların motivasiyaları, inancları, 

dəyərləri və münasibətlərinin verdiyi töhfə. Məkan hissi uşağa yerin özünəməx-

sus xüsusiyyətlərini  tanımağa və orada yaşamağın necə olacağını qiymətləndir-

məyə imkan verir. Uşaq ətrafını tədqiq etdikcə, yerlərin və obyektlərin harada 

yerləşdiyi barədə özündə biliklər formalaşdırır. Bunu etməklə, uşaq məkan 

bilikləri və məkan şüurunu əldə edir və dünyanın zehni görüntüsünü (və ya idrak 

xəritəsini) beynində yaratmış olur. 
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Coğrafiya üzrə qiymətləndirmə ətraf mühitlə bağlı məsələlərin dərk edil-

məsi, coğrafi bacarıqların əldə edilməsi və münasibətlərin inkişafı ilə bilavasitə 

bağlı olmalıdır. Təbii olaraq istifadə olunan yanaşmalar tədris və öyrənmə 

zamanı yaranmalıdır. Onların effektivliyi müəllimin mühüm müşahidə, dinləmə, 

uşaqla qarşılıqlı əlaqə və coğrafiyada istifadə olunan təlim tapşırıqlarının 

nəticələrini yoxlamaq bacarıqlarından asılıdır. Məktəb daxilində ən faydalı 

qiymətləndirmə vasitələri bunlardır: müəllimin müşahidəsi, müəllim tərəfindən 

hazırlanmış tapşırıqlar və testlər; iş nümunələri, portfellər və layihələr, kuriku-

lum profilləri. Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bu vasitələrdən hər bir öyrənmə 

vəziyyətində və ya müəyyən bir zaman aralığında istifadə etmək praktiki və ya 

arzuolunan olmaya bilər. 

Müəllimin müşahidəsi- uşağın öyrənməsinin təfərrüatları müəllim tərəfin-

dən müxtəlif şəkildə qeyd olunur. Öyrənmə situasiyaları uşağın inkişafı haqqın-

da  ən vacib məlumatlardan bəzilərini verir. Bu məlumatlar dərslərin sürətini 

tənzimləmək, ən uyğun tədris strategiyalarını seçmək, əlavə gücləndirmə və ya 

müvafiq genişləndirmə işlərinə ehtiyacı müəyyən etmək üçün istifadə olunur. O 

cümlədən, müxtəlif vəziyyətlərdə uşağın reaksiyalarını müşahidə etmək və qeyd 

etməklə çox şey əldə etmək olar. Məsələn, uşağın müəllimin suallarına və təklif-

lərinə verdiyi cavablar, uşağın bütün sinif müzakirəsində iştirakı, coğrafi xüsu-

siyyətlər, proseslər, qarşılıqlı təsirlər, hadisələr, uşağın ətraf mühiti müəyyən edə 

və müzakirə edə biləcəyi üsullar, müxtəlif mühitlərdə problemlər, uşağın ətraf 

mühitin yaxşılaşdırılması səylərində iştirakı və ekoloji problemləri həll etmək, 

müzakirələrdə və qrup işində uşağın başqaları ilə qarşılıqlı əlaqəsi, uşağın təlim 

materiallarına reaksiyası və s. 

Müşahidə zamanı müəllim diqqətini bütün sinifə deyil, bir qrup şagirdə cəmlə-

mək və uşaqların səriştəsini diqqətli şəkildə müşahidə etmək qərarına gələ bilər. 

Müəllim fəaliyyətlərdə iştirak etməklə, uşaqla söhbət etməklə və ya suallar 

verməklə prosesdə fəal rol almaq, bununla da uşağın coğrafi anlayışları dərk 

etməsi və coğrafi bacarıqlara yiyələnməsi barədə fikir əldə edə bilər.  

Müəllim tərəfindən hazırlanmış testlər və tapşırıqlar- tədris və öyrənmə 

prosesi həm uşağın coğrafi mövzular üzrə biliyini, həm də coğrafi bacarıqlardan 

istifadə etmək bacarığını qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Coğrafiya 

kurikulumunun vahidləri üzərində işləyərkən uşaqlar bir sıra təlim fəaliyyətləri 

ilə məşğul olurlar:  

- şifahi, yazılı və ya şəkilli hesabatların və təsvirlərin verilməsi; 

- müşahidə edilən və ya öyrənilən ətraf mühit amilləri; 

- birbaşa mənbələrdən məlumat toplamaq; 

- həm sinif daxilində, həm də sinifdən kənarda dəqiq müşahidə; 

- araşdırmanın nəticələrinin proqnozlaşdırılması; 

- qiymətləndirmək, ölçmək və müqayisə etmək; 

- obyektlərin və proseslərin təhlili; 

- insanları, hadisələri və təbiət hadisələrini çeşidləmək və qruplaşdırmaq; 

- nümunələri tanımaq; 

- uşağı istiqamətləndirən iş kartları və ya fəaliyyət vərəqlərinin tamamlanması; 

- xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsi; 

- açıq havada bir sıra vəzifələri yerinə yetirmək; 
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- qrafika elementlərindən istifadə etmək; 

- xəritələrdən və qlobuslardan istifadə etmək; 

- müstəqil coğrafi araşdırmaların tamamlanması, qeydlərin aparılması və 

nəticələri təqdim etmək və ya iş vahidləri üzrə müəllim tərəfindən hazırlanmış 

yoxlama testlərini tamamlamaq; 

-  praktiki ətraf mühit araşdırması və ya təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olmaq 

- ətraf mühitin aspektləri haqqında suallar vermək.(2, səh.90) 

İş nümunələri, portfellər və layihələr- Şagirdlərin coğrafiyada fəaliyyətləri 

coğrafiya portfellərindəki işlərinin bir sıra nümunələrinin toplanması yolu ilə, bir 

il və ya daha uzun müddət ərzində sənədləşdirilə və qiymətləndirilə bilər. Uşağın 

xəritə işində göstərdiyi səylərin, tikilmiş modellərin və gedilən ərazilərin 

fotoşəkilləri, tamamlanmış cığır kitabçaları, layihə işinin nəticələri, təcrübələrin 

qeyd vərəqləri, kompüter diskləri və digər elektron saxlama formaları portfelə 

daxil edilmək üçün nəzərə alınmalıdır. Portfoliolar coğrafi biliklərin qiymətlən-

dirilməsi üçün xüsusilə lazımdır və böyük əhəmiyyətə malikdir. Böyük 

məktəbyaşlı şagird öz portfelinin saxlanmasına cavabdeh ola və, beləliklədə 

nailiyyətləri ilə fəxr edə bilər. Müəllim tərəfindən portfolioların təhlili onun 

istifadə etdiyi məzmunun, metodologiyanın, yanaşmaların qiymətləndirilməsinə 

kömək edə bilər və məktəb işçiləri arasında tədris və qiymətləndirmə təcrübəsi-

nin birləşdirilməsini asanlaşdıra bilər. Qiymətləndirmə meyarlarına aşağıdakılar 

aid ola bilər: coğrafi sorğular, bir sıra məqsədlər üçün müxtəlif formalarda 

uzadılmış və ya daha qısa yönəldilmiş yazı parçaları, müxtəlif miqyaslı müxtəlif 

xəritələrin, eləcə də digər coğrafi məlumatların təhlili və şərhi, mətn annotasiya-

sı və ya vizual təşkilatçılar, məsələn, fikir xəritəsi, hekayə lövhələri, konsepsiya 

xəritələri və ya vaxt qrafikləri, şagirdlərin sinifdə təqdimatları, sinif müzakirələ-

rinə töhfələr, dram fəaliyyətləri və ya müəllimlərlə müzakirələr kimi şifahi iş, 

eskiz xəritələrinin, diaqramların, sahə eskizlərinin çəkilməsi, şagirdlərin özünü 

qiymətləndirməsi və s. 

Hər bir fənn kurikulumunda məzmun standartları və onların mənimsənil-

məsi üçün istifadə edilən  strategiyalarla yanaşı, nail olunmuş təlim nəticələrinin, 

əldə edilmiş bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi məqsədi ilə müvafiq 

qiymətləndirmə standartlarının nümunələrindən də istifadə olunur.(3, səh.9) 
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛАН ГУСЕЙНОВА 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОК В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ И 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ 

        В статье представлена обширная информация о сложной структуре, содержании и 

областях, охватываемых учебной программой по географии. Кроме того, в учебной 
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программе по географии инструменты оценки, решения об оценке, стандарты, которые на 

нее влияют, и т. д. отражено в статье. Кроме того, в статье исследуются разделы учебной 

программы по географии и учебная деятельность, которой занимаются дети, работая над 

ними. 

Ключевые слова: учебная программа, география, образование, оценивание, 

инструменты оценивания, портфолио и проекты, концепции, оценочные решения. 

 

SUMMARY 

LEYLAN HUSEYNOVA 

CONDUCTING ASSESSMENTS IN THE GEOGRAPHY CURRICULUM AND 

MAKING ASSESSMENT DECISIONS 

The article provides extensive information about the complex structure, content and areas 

covered by the Geography curriculum. Also, in the geography curriculum, assessment tools, 

assessment decisions, standards that affect it, etc. reflected in the article. The units of the 

geography curriculum are shown in the article in the learning activities that children are engaged 

in while working on them. 

Key words : curriculum, geography, education, evaluation, assessment tools, portfolios 

and projects, concepts, evaluation evidence 
 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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QUBA VƏ QUSAR RAYONLARININ GEOMORFOLOJĠ VƏ RELYEF ġƏRAĠTĠNĠN 

TURĠZM-REKREASĠYA CƏLBEDĠCĠLĠYĠ 

 

Müasir Ģəraitdə ölkə və regionların iqtisadi inkiĢaf potensialının müəyyən edilməsi, 

onların nəzərdə tutduqları tədbirlər sisteminin ardıcıl və əlaqəli Ģəkildə həyata keçirilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, böyük təbii və insani potensiala malik olan ölkənin 

təsərrüfat strukturunun diversifikasiyasına, yəni kompleks xarakterli müasir təsərrüfat 

sahələrinin və regionların formalaĢmasına ehtiyac yaradır. Bu ehtiyacı ödəmək üçün ən optimal 

vasitələrdən biri turizm-rekreasiya ehtiyatları hesab olunur. Turizm-rekreasiya cəlbediciliyi isə 

təbiətin bir sıra komponentlərini özündə birləĢdirir. Bu komponentlərdən biri də geomorfoloji və 

relyef Ģəraiti ilə bağlıdır. Məhz bu baxımdan, məqalədə Azərbaycanın turizm cəlbediciliyi yüksək 

qiymətləndirilən Quba və Qusar rayonlarının geomorfoloji və relyef Ģəraitinin turizm-rekreasiya 

cəlbediciliyi əsaslandırılmıĢ, müasir elmi-texniki nəaliyyətlərin köməkliyi ilə piyada turizm 

marĢrutları tərəfimizdən verilmiĢdir.  

Açar sözlər: Böyük Qafqaz, Quba, Qusar, geomorfologiya, relyef, turizm, haykinq, 

trekinq, turizm marĢrutu.  

 

Quba və Qusar rayonları Azərbaycan Respublikasının şimal-şərqində 

yerləşirlər. Quba inzibati rayonun ərazisi 2,61 min km
2
, əhalisi 174,7 min nəfər, 

Qusarın ərazisi 1,50 min km
2
, əhalisi 99,7 min nəfərdir. Rayonlar ölkə ərazisinin 

4,7%-ni, əhalisinin 2,7%-ni təşkil edirlər. Əhalinin sıxlığı hər km
2
-də 67 

nəfərdir. Paytaxt Bakı şəhəri ilə rayonlar aralarında məsafə 168-180 km-dir (2).  

Tədqiq etdiyimiz Quba və Qusar rayonlarında təbii-turizm ehtiyatlarının 

zənginliyi, onlardan məqsədyönlü istifadəni təmin etmək üçün əlverişli imkanlar 

yaradır. Belə ehtiyatlardan biri də geomorfoloji şərait və relyef amili ilə 

əlaqədardır. Çünki istənilən turizm-rekreasiya zonasının cəlbediciliyində bu 

amillər əsas rola malikdirlər. Son illər dünyada və Azərbaycanda haykinq və 

trekinq kimi piyada yürüşlərin təşkili isə məhz geomorfoloji və relyef şəraiti ilə 

sıx sürətdə bağlıdır.  

Böyük Qazfqaz mezozoy, paleogen, neogen və dördüncü dövr yaşlı 

çökmə süxurlardan (dağarası çökəkliklər, çay dərəsi, suayrıcı səhtləri) təşkil 

olunub. Qusar-Dəvəçi törəmə əyilməsinə relyefdə müasir allüvial-prolüvial 

çöküntülərdən ibarət və monoklinal plato quruluşlu, erozion, erozion-denudasion 

və qravitasion relyefli pilləvari Qusar maili düzənliyi uyğun gəlir (3, s. 61).  

Azərbaycan ərazisində Böyük Qafqaz şimaldan cənuba doğru Sudur, 

Qaynarca, Yan, Baş Qafqaz, Qovdaq, Niyaldağ və b. silsilələrdən təşkil olunur. 

Bu silsilələr bir-birinə demək olar ki, paralel istiqamətdə uzanır. Dağların 

hündürlüyü iki istiqamətdə: cənub-şərq, onların uzanma istiqamətində və Baş 

Qafqaz silsiləsindən şimala və cənuba doğru tədricən, cənub istiqamətdə isə 

kəskin alçalır. Baş Qafqaz silsiləsi Böyük Qafqazın ən yüksək və böyük 
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oroqrafik vahididir. Silsilə Babadağa qədər (3629 m) yüksəkdağlıq qurşaq əmələ 

gətirir. Böyük Qafqazın ən yüksək zirvələri Bazardüzü (4466 m) və Tufandağ 

(4191 m) burada yerləşir. Cənub-şərq istiqamətdə silsilə alçalır və Dübrar dağı 

(2205 m) yaxınlığında Baş silsilədən yelpikvarı formada Aladaş, Kəmçi və 

Kürkəçidağ silsilələri ayrılır  (7, s. 30). Oroqrafik baxımdan tədqiq etdiyimiz 

ərazini iki hissəyə: dağlıq və düzən hissələrə ayırmaq mümkündür.  

Quba və Qusar rayonlarında turizm infrastrukturunun ərazi təşkilinə təsir 

göstərən mühüm amillərdən biri relyefdir. Ərazinin cənub-qərbi dağlıq (Baş 

Qafqaz silsiləsinin şimal şərq yamacı, Yan silsilə), mərkəzi hissəsi maili 

düzənlik (Qusar maili düzənliyi), şimal-şərq kənarı Samur-Dəvəçi ovalığıdır. 

Zonanın cənub-qərb sərhədi Baş Qafqaz silsiləsinin suayrıcından keçir. Ərazinin 

hündürlüyü ovalıq hissədə 100 m, Bazardüzü dağında 4466 m-dir. Salavat 

aşırımı (2895 m) buradadır. Ərazidə Yan silsilə Qusar çayının dərəsi ilə 

kəsilərək, Şahdağ və Qızılqaya dağ massivlərinə bölünmüşdür. Şahdağdan 

müxtəlif istiqamətlərə bir neçə qollar ayrılır ki, bunlardan da ən uzunu Suval 

silsiləsidir (5). Bu ərazilərdə dağ turizmini inkişaf etdirmək üçün əlverişli təbii 

şərait vardır.  

8 dekabr 2006-cı ildə İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şamaxı ilə yanaşı, Quba və 

Qusar rayonları ərazilərinin bir hissəsində (130508,1 ha) Şahdağ Milli Parkı 

yaradılmışdır. Milli parkın yaradılmasının əsas məqsədi  təbiət komplekslərini, 

nadir və etalon təbiət ərazilərini, tarix-mədəniyyət obyektlərini qoruyub 

saxlamaq və bərpa etmək, ekoloji maarifçiliyi təbliğ etmək, ekoloji monitorinqi 

həyata keçirmək, turizm və rekreasiya fəaliyyətinin təşkili üçün şərait 

yaratmaqdır (4). bunlarla yanaşı, Şahdağ Milli Parkının Urva kəndi yaxınlığında 

7 ha ərazidə ―Əlistan baba‖ adlı xüsusi mühafizə olunan fıstıq meşəsidə vardır 

(8, s. 102). Hazırda milli pakrın ərazisində ekoloji turizm inkişaf etdirilir. Milli 

parkın turistlər üçün ən maraqlı yerləri Baş Qafqaz silsiləsinin daim qarlı 

zirvələri Bazardüzü (4466 m), Şahdağ (4243 m) və Qızılqaya (3739 m) hesab 

olunur (1). Milli parkın ərazisində bu zirvələrlə yanaşı, 1998-ci ildə Azərbaycan 

alpinistləri Heydər Əliyevin 75 illik yubileyi şərəfinə ―Heydər zirvəsi‖ (3751 m), 

2018-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü, Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi və ―Regional İnkişaf‖ İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illik yubileyi münasibətilə 

―Cümhuriyyətin 100 illik zirvəsi‖ (3740 m) fəth olunub.  

Ümumiyyətlə, istənilər regionun geomorfoloji və relyef şəraiti təbii-turizm 

ehtiyatı kimi qiymətləndirmək mümkündür. Çünki öz unikallığı ilə seçilən 

ərazinin təbii mənzərəsini görmək və həmin əraziyə səfər etmək üçün məhz 

geomorfoloji və relyef şərait nəzərə alınmalıdır. Belə ki, ərazinin keçilmə 

dərəcəsi əvvəlcədən müəyyən edilməlidir ki, həmin əraziyə səfər edən turistin 

qarşısına çıxan çətinliyə tab gətirə bilsin. Bu zaman, turistin bel çantası və 

götürə biləcəyi yük əvvəlcədən hazırlanır.  Lazım olan əşyalara isə naviqasiya 

alətələri, isti geyim, dağ ayaqqabısı, kibrit və ya alışqan, ərzaq təchizatı, su, 

işiqlandırma vasitələri, ilk yardım dəsti və s. aiddir. Lakin bəzi hallarda ərazinin 

keçilmə dərəcəsi və adları çəkilən köməkçi vasitələr əldə edilsə də, iqlim amili 

və qar uçqunlarının ehtimal olunma dərəcəsi bəzi hallarda nəzərə alınmır.  
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Turizm-rekreasiya cəlbediciliyinə iqlim və hava şəraiti təsir göstərən əsas 

amillərdən biri hesab edilir. Quba və Qusar rayonlarının ərazilərində müşahidə 

olunan qar uçqunlarının hündürlüyü 2500 m-dən yüksək, meylliliyi isə 30
0 

və 

daha çox olan ərazilərdə, qış fəslində baş verir. Bu hadisə yaşayış məntəqələrini, 

avtomobil yollarını, kommunikasiya xətlərini, istirahət obyektlərini və s. 

dağıdaraq yararsız hala salır, bəzi hallarda insan ölümünə də səbəb olur. 

Məsələn, 2017-ci il 23 dekabr tarixində Tufandağ istiqamətində yürüşə çıxan 3 

alpinist qar uçqununa məruz qalmış və həlak olmuşdular. Lakin buna 

baxmayaraq, qış aylarında təbiəti sevən turistlər seçdikləri piyada turizm 

marşrutları üzrə hərəkət edirlər.  

Quba və Qusar inzibati rayonları iqlim göstəricilərinin ilə yanaşı, təbii 

zənginliklərə malik olduqlarından ərazilərində qədim yaşayış məskənləri, tarix 

və mədəniyyət abidələri də vardır ki, bu da əraziyə ekskursiyaların təşkil 

edilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Təbiət abidələrinə Qubada Balbulaq, 

Qızbənövşə, Qəçrəş, Təngəaltı dərəsi, Afurca şəlaləsi, Pirbənovşə şəlaləsi və s., 

Qusarda Salavat aşınmı, Şahdağ, Qızılqaya, Laza şəlaləsi, Suvar şəlaləsi, 

Şahnabal şəlaləsi və s. misal göstərmək olar. Bunlarla yanaşı, dünyanın nadir 

etnik qruplarından olan Şahdağ milli etnik qrupunun nümayəndələri, Azərbaycan 

aborigenləri hesab olunan xınalıqlılar, buduqlular, ceklilər, qrızlılar, haputlular 

və digər azsaylı xalqlar bunun bariz nümunəsidir (6, s. 66). 

Tədqiq etdiyimiz Quba və Qusar rayonlarında geomorfoloji və relyef şərait 

nəzərə alınmaqla haykinq (dağlıq ərazilərə, çətin keçilən yerlərə piyada yürüşlər) 

və trekinq (dağətəyi və alçaq dağlıq ərazilərdə, eləcə də çayboyu piyada 

yürüşlər) kimi turizm növlərini inkişaf etdirmək üçün əlverişli təbii-coğrafi şərait 

vardır. Bu zamanı, 1 yol bələdçisi ilə 5 nəfərdən 20 nəfərədək turist səfər edə 

bilər. Hesab edirik ki, təklif etdiyimiz marşrutlar Turizm Agentliyi və turizm 

şirkətləri tərəfindən yerli marşrutlar siyahısına əlavə ediləcək və gələcəkdə 

aşağıda qeyd etdiyimiz müasir texnolagiyaların köməkliyi ilə marşrutların təşkili 

prinsipləri işləniləcəkdir.  

ArcCİS texnolojiyasının köməkliyi ilə apardığımız araşdırmalar 

nəticəsində biz Quba və Qusar rayonlarında bir neçə dağ turizm marşrutunun 

təşkili üçün əlverişli yerləri müəyyən etmişik. Bunlara Xınalıq-Kuzun, Xınalıq-

Şahdağ, Xınalıq-Qalaxudat, Qrız-Qur-Qur, Kuzun-Ləzə, Kuzun-Şahdağ, Kuzun-

Bazardüzü, Laza-Heydər, Laza-Tufandağ, Ənix-Yarıdağ və s. aid edə bilərik. Bu 

marşrutların təşkili əsasən haykinq və trekinq yolu ilə həyata keçirilə bilər. 

Ərazinin təbii-coğrafi şəraiti, relyefi və keçilmə dərəcəsinə görə olduqca maraqlı 

hesab edilən bu marşrutları bir neçə gün nəzərdə tutulmuşdur ki, onlarda da 

iştirak üçün xüsusi hazırlıq keçmiş bələdçi və turistlər cəlb edilməlidir. Onlar 

hazırlıq mərhələsi keçməli, daha sonra marşrutun bütün incəlikləri (keçilmə 

dərəcəsi, məsafə, vaxt, həmçinin tursəfərin nəzərtə tutulduğu günün hava şəraiti) 

onlara çatdırılmalı və səfərə hazır olmaları barədə məlumat verilməlidir. Hava 

şəraiti kəskin olara pisləşdiyi vaxt səfər təxirə salınmalıdır. 

 Apardığımız araşdırmalar və ArcCİS texnolojiyasının köməkliyi ilə iki: 

Xınalıq-Qalaxudat və Qrız-Qur-Qur marşrutlarını diqqətinizə çatdırmaq istərdik.  

Xınalıq-Qalaxudat marşrutunun uzunluğu 8,2 km, keçilmə müddəti 3 saat 

olub, il boyu əlçatan və nisbətən asan keçilərdir (şəkil 1). Böyük Qafqaz 
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silsiləsinin Şahdağ zirvəsi yaxınlığında dəniz səviyyəsindən 2250 m yüksəklikdə 

yerləşən Xınalıq kəndi Quba şəhərindən 57 km cənub-qərbdə yerləşir. Xınalıq 

kəndində əhalinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıqdır. Lakin Qudyalçayın 

sahilindəki terraslı landşaft bir vaxtlar burada əkinçilik mədəniyyətinin olduğunu 

sübut edir. 

Xınalıq kəndindən şimal-şərqdə Qalaxudat kəndi 2225 m yüksəklikdə 

yerləşir. Turistlərin marağına səbəb olan Qalaxudat kəndi Qudyalçayın sol 

sahilində, Qızılqaya massivindən cənub-şərqdə yerləşir. Kənd əhalisinin əsas 

məşğuliyyəti heyvandarlıqdır.  

Qeyd edilməlidir ki, hər iki kəndin əhalisi son illər turizmə məşğul olub, 

turistlərin yerləşdirilməsi, turist gəzintiləri və digər xidmətlər təklif edirlər.  

 

 
Şəkil 1. Xınalıq-Qalaxudat dağ turizm marşrutunun relyef xəritəsi 

 

Qrız-Qur-Qur marşrutunun uzunluğu 2,7 km, keçilmə müddəti 2 saat olub, 

il boyu əlçatan, əsasən gəzinti məqsədilə istifadə olunan və orta çətinliklidir 

(şəkil 2).  

 
Şəkil 2. Qrız-Qur-Qur dağ turizm marşrutunun relyef xəritəsi 

 

Qrız kəndi Böyük Qafqaz silsiləsinin yamacnda, Qudyalçayın sol sahilində 

hündür qayaların üzərində, Quba şəhərindən 30 km aralıda, dəniz səviyyəsindən 

2016 m yüksəklikdə yerləşir. Kənddə cəmi 35-40 ev var, əhalisi isə 200 nəfərə 
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yaxındır. Kəndə gedən yol cətin keçiləndir, qış aylarında qarın yağması ilə 

gediş-gəliş çətinləşir. Kənddən Xınalıq, Babadağ, Məstdərgah və Qızılqaya 

massivlərinə gözəl mənzərə açılır.  

Qrız kəndindən şimal-qərbdə, 2280 m yüksəklikdə Qur-Qur şəlaləsi 

yerləşir. Şəlalə qış aylarında donur və gözəl mənzərə əmələ gətirir. Marşrut ilə 

hərəkət edən turistlər şəlaləyə çatdıqdan sonra geri qalmaq məcburiyyətində 

qalırlar. Çünki orada gecələmək və qalmaq üçün şərait yoxdur.   

Ümumiyyətlə, Quba və Qusar rayonlarında dağ turizmini inkişaf etdirmək 

üçün hər cür əlverişli şərait vardır. Bunun üçün zonanın geomorfoloji və relyef 

tədqiqatları aparılmalı, dağ turizm marşrutlarının təşkil olunması məqsədilə 

haykinq və ya trekinq yürüşləri üçün əlverişli və əsaslandırılmış yerlər müəyyən 

edilməklə bu ərazilərə səfərlər təşkil edilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮНЕЛЬ ВЕЛИЕВА, СЕВАР КАЗЫМОВА 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛЬЕФНЫХ УСЛОВИЙ ГУБИНСКОГО И 

ГУСАРСКОГО РАЙОНОВ 

Определение потенциала экономического развития стран и регионов в современных 

условиях, предусмотренные ими последовательно и согласованное реализование систем 

мер, имеют большое значение. Таким образом, возникает диверсификация хозяйственной 

структуры страны, обладающей большим природным и человеческим потенциалом, т.е. 

создает необходимость комплексного формирования современных секторов экономики и 

регионов. Одним из оптимальных способов удовлетворения этой потребности считается 

туризм. Туристическо-рекреационная привлекательность  включает в себя ряд 

компонентов природы. Один из этих компонентов связан с геоморфологическими и 

рельефными условиями. Именно с этой точки зрения в статье обоснована туристически- 

рекреационная привлекательность геоморфологических и рельефных условий Губинского 

и Гусарского районов Азербайджана, в которых высоко оценивается туристическая 

привлекательность Азербайджана, а также даны пешеходные туристические маршруты с 

помощью современных научно-технических достижений.  
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хайкинг, трекинг, туристский маршрут 

 

SUMMARY 

GUNEL VALIYEVA, SEVAR KAZIMOVA 

GEOMORPHOLOGY AND RELIGIOUS CONDITIONS OF GUBA AND GUSAR 

REGIONS ATTRACTIVITY TO TOURISM-RECREATION 

In modern conditions, it is important to determine the economic development potential of 

countries and regions, the consistent and coherent implementation of the system of measures 

they envisage. For this reason, there is a need to diversify the economic structure of the country, 

which has a great natural and human potential, that is, to create modern farms and regions of 

mixed character. One of the best ways to meet this need is tourism and recreation resources. The 

attractiveness of tourism and recreation includes a number of components of nature. One of these 

components is related to geomorphological and relief conditions. In this point of view, the article 

substantiates the tourist-recreational attractiveness of the geomorphological and relief conditions 

of Guba and Gusar regions, where the tourist attractiveness of Azerbaijan is highly valued, and 

the  tourist routes are given by us with the help of modern scientific and technical achievements. 

Keywords: Greater Caucasus, Guba, Gusar, geomorphology, relief, tourism, hiking, 

trekking, tourist route. 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NƏRĠMAN NƏRĠMANOVUN MĠLLI BAXIġLARINDA  AZƏRBAYCAN DĠLĠNƏ 

QAYĞI 

 

Məqalədə Azərbaycan xalqının böyük oğlu Nəriman Nərimanovun milli dövlətçilik 

fəaliyyətində ana dili uğrunda apardığı mübarizə, ana dilinin qorunub saxlanması  və təbliği 

yönündə həyata keciridiyi iĢlərdən bəhs edilir. Ġlk kitabxana yaradıcılarından biri sayılan 

Nəriman Nərimanovun yaradıcılıq irsində xalqın maariflənməsində, mədəniyyətə cəlb 

olunmasında əhəmiyyətli xidmətləri olmuĢdur. N.Nərimanov  ana dilini xalqın tarixi, mənəviyyatı 

və incəsənəti ilə əlaqələndirmiĢ, bu məqsədlə azərbaycan dili və ədəbiyyatının inkiĢafı uğrunda 

ardıcıl mübarizə aparmıĢdır.  

Aşar söz: milli mədəniyyət, ana dilinə qayğı, pedaqoji fikir tarixi, maarifçilik fəaliyyəti, 

ana dilinin tədrisi, xalqın maariflənməsi. 

 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli Azərbaycanda elmi-pedaqoji fikrin gör-

kəmli nümayəndələrinin  ortaya çıxması  ilə diqqəti cəlb edir. Azərbaycan peda-

qoji fikrinin nümayəndələrinin fəaliyyəti məktəb təhsilində, maarif və pedaqoji 

fikirdə yeni mərhələnin başlanmasına səbəb olmuşdur. 

Rusiya imperiyasının digər yerlərində olduğu kimi Azərbaycanda da mək-

təb təhsilinin inkişafı uğrunda mübarizədə müxtəlif maarifçi-demokratik, 

inqilabi-demokratik, inqilabi–marksist və milli-azadlıq istiqamətləri müəyyən-

ləşmişdir.  

 Maarifçi- demokratik baxışlar Moskva Universitetində ali təhsil almış 

H.Zərdabi, Fransanın Sorbon Universitetini bitirmiş M.Şaxtaxtinski, Qori şəhə-

rindəki Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının məzunları R.Əfəndiyev, F.Kö-

çərli, M.Mahmudbəyov, S.Vəlibəyov, F.Ağazadə, Ü.Hacıbəyov, Tiflis Aleksan-

drovski Müəllimlər İnstitutunun məzunları S.Qənizadə və H.Mahmudbəyov və 

digərləri tərəfindən müdafiə olunaraq təbliğ edilirdi. Bu nümayəndələrin hər biri  

dünyəvi təhsilin  müdafiəciləri olmaqla, xalq maarifinin carçıları  kimi yeni fi-

kirlər irəli sürərək Azərbaycan pedaqoji fikrini zənginləşdirmiş, xalqa öz mədə-

niyyətini inkişaf etdirmək sahəsində yardımlar etmiş, məktəb təhsilini  irəli apar-

maqla təhsilin və təlimin ana dilində aparılması uğrunda mübarizə aparmışlar.  

Özünün bütün həyatını zəhmətkeş xalqların kapitalizm zülmündən azad 

olunması, onların maariflənməsi, ən əsası milli dövlətçilik baxışlarının təbliğinə 

həsr etmiş nümayəndələrdən biri də Nəriman Nərimanovdur.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin söylədiyi kimi, ―Nəriman Nərimanovun  

əməkçi kütlələri  maarifləndirmək əzmi, insanlara xidmət etmək  kimi nəcib  bir 

arzusu, hadisələri dərindən  başa düşməsi, istedad və bacarığı onu Azərbaycan 

demokratik və  ictimai-siyasi  fikir nümayəndələrinin ön cərgəsinə çıxartdı. 

... Bizdən ötrü Mirzə Fətəli Axundov da,  Əhməd bəy  Ağayev də, Məm-

mədəmin Rəsulzadə  də böyük  şəxsiyyətlərdir, Nəriman Nərimanov da. Ancaq 

son zamanlar Nəriman Nərimanovdan başlayaraq Azərbaycanda bütün siyasi 
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xadimlərin  Azərbaycana düşmən olmaları barədə deyilən fikirlərlə heç cür 

razılaşmaq olmaz... 

Nəriman Nərimanov öz dövrünün, yaşadığı mühitin çərçivəsində böyümüş 

görkəmli  simadır, böyük siyasi xadimdir... ‖ (4, s.4). 

Nəriman Nərimanovun həyatı və fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin və icti-

mai-ədəbi fikrinin yeni dirçəlmə  dövrünə təsadüf etmişdir. Xalq içərisindən 

çıxmış, bütün həyatı boyu  geniş və çoxcəhətli ictimai, ədəbi və siyasi fəaliyyəti 

ilə xalqın azadlığı və səadəti uğrunda mübarizə aparmış  Nəriman Nərimanov 

Azərbaycan inqilabçı-demokratik ədəbiyyatının inkişafında, onun yeni mütərəq-

qi keyfiyyətlərlə  zənginləşməsində  müstəsna rol oynamışdır. 

K.Aslanın qeyd etdiyi kimi, mənalı həyatı və zəngin fəaliyyəti doğma 

Azərbaycan xalqının azadlığı və xoşbəxt gələcəyi ilə sıx bağlı olan dahi 

şəxsiyyətlərimizdən biri olan Nəriman Nərimanov milli mədəniyyətimiz tarixin-

də xalq müəllimi, istedadlı yazıçı-dramaturq, alovlu publisist, nüfuzlu jurnalist, 

tənqidçi, səriştəli pedaqoq, milli teatr təşkilatçılarından biri, ilk xalq kitabxana-

qirətxanasının yaradıcısı kimi şərəfli bir yer tutur (5, s.1). 

Azərbaycanın ictimai dərdlərinə yaxından bələd olan N.Nərimanov öz 

ürək sözlərini xalqa söyləmək üçün münasib bir yer, bir meydan axtarmış və 

onun bu böyük arzu və idealları onu sənaye və mədəniyyət mərkəzi Bakıya 

gətirmişdir. N.Nərimanov Bakıya 1891-ci ildə gəlir, burada A.İ.Pobedonostsevin 

xüsusi progimnaziyasında müəllimliyə başlayır. O, realnı məktəbdə və III 

Aleksandr adına Bakı Oğlan Gimnaziyasında (1896) sinif mürəbbilərinin ştatlı 

köməkçisi vəzifəsində işləyir, eyni zamanda Azərbaycan dili müəllimi olur. 

N.Nərimanov vicdanlı və bacarıqlı müəllim kimi tanınır. Çox çəkmir ki, o, 

pedaqoji fəaliyyətinə görə bürünc medalla, sonralar isə üçüncü dərəcəli Stanislav 

ordeni ilə təltif edilir. Bu dövrdə gənc N.Nərimanovu məktəblərdə ana dilində 

dərsliyin olmaması çox düşündürürdü. Uşaqların təlim-tərbiyəsi Azərbaycanın 

bütün qabaqcıl adamlarını narahat edən bir məsələ idi. Zaqafqaziyada 

―ruslaşdırma‖ siyasəti yeridən çar hökuməti məktəblərdə rus dili və şəriət 

dərslərinə xüsusi qayğı göstərir, Azərbaycan dili fənninin tədrisinə əhəmiyyət 

vermirdi. Belə bir şəraitdə N.Nərimanov öz nəzəri biliyi və təcrübəsi əsasında 

yeni dərs kitabları yaratmışdır: Bunlar ―Türk- Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-

nəhvi‖ (1899), ―Müsəlmanlar üçün müəllimsiz rus dilini öyrənməkdən ötrü asan 

kitabça‖ (1899) adlanır (4, s.4). 

N.Nərimanov təlimin ana dilində aparılması ideyasının tərəfdarı idi və ide-

ya onun pedaqoji fikirlərinin əsasını təşkil edir: ―Millətin dilini bilmədən, onun 

dərdinə dava etmək çətindir‖ – deyən N.Nərimanov  müəllimlik işini həkimliklə  

müqayisə edir və göstərirdi ki, həkim azara görə dərman verdiyi kimi, müəllim 

də tələbə görə bilik verməlidir. O deyirdi ki: ―Naxoşun ruhunu təmizləmək-

dənsə, qanını təmizləyin.  İnsanın dili onun qanıdır.  Qan təmiz olanda  ürək yax-

şı işlədiyi kimi, dilin də saf  olması  millətin tərəqqisinə səbəb olur‖ (3, s.343) . 

Məhşur pedaqoq, nasir N.Nərimanov ana dilinin tədrisinin yaxşılaşdırılma-

sının məktəblərdə mühüm məsələ kimi görürdü və göstərirdi ki, ana dilinin mək-

təblərdə əsaslı  şəkildə tədrisi kiçik millətlərin  hərtərəfli inkişafı üçün mühüm 

şərtlərdən biridir. Ədib ana dili təliminin zəruriliyini göstərməklə  yanaşı, onun 

tərbiyəvi rolunu da xüsusi qeyd edirdi. Ana dilinin tərbiyəvi əhəmiyyətindən 
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bəhs edən N.Nərimanov söyləyirdi: ―Ana dili ... nə qədər ali, hissiyati qəlbiyyə 

oyandıran bir kəlmə! Nə qədər möhtərəm, müqəddəs, nə qədər əzmli bir qüvvə! 

Ana dili! Bir dil ki, mehriban bir vücud öz məhəbbətini, şəfqətimadəranəni sənə 

o dildə  bəyan edibdir, bir dil ki, sən hələ bələkdə ikən lay-lay şəklində  öz 

mənafeyini sənə yetirib ruhun ən dərin guşələrində  nəqş bağlayıbdır!‖ (1, s.310)  

N.Nərimanov ana dilini xalqdan uzaq salanlara qarşı çıxmaqla, onların 

fikrini  böyük etiraz və coşqunluqla rədd edir, ana dilinin tədrisi məsələsində   

haqqın, ədalətin  gələcəyinə inanırdı. Ana dilini məktəb proqramından çıxarılma-

sını istəyənlərə cavab verməklə ana dilini qiymətli gövhər adlandırır. Ana dilinin 

qədrini bilənlərin, onu inkişaf etdirənlərin  və onun keşiyində duran Vətən oğul-

larını dəstəkləyirdi.  

H.Əhmədovun qeyd etdiyi kimi, N.Nərimanov ana dilini xalqın tarixi, 

mənəviyyatı və incəsənəti ilə  əlaqələndirir və  göstərir ki, ana dilində bir nəğmə 

oxunduqda, Vətən tərənnüm edildikdə insanın bədəni də, ruhu da lərzəyə gəlir.   

―Qərib vilayətdə  bir musiqiçi milli havalardan bir şey çalır.  Sən cəmi vücudun-

la, cəmi ruhunla qulaq asırsan, həm qəmgin, həm də şad olursan, həqiqətən də nə 

halda bulunmağını dürüst anlamırsan. Ancaq musiqiçilərə istəyirsən deyəsən: 

Çalınız, əfəndim, çalınız!‖ 

Ümumiyyətlə, N.Nərimanovun həyat və yaradıcılığında, siyasi fəaliyyətin-

də xalqın maariflənməsi, orta ali təhsilə cəlb olunması məsələləri aktuallıq kəsb 

etmişdir. Onun bu yolda bir çox təşəbbüs və xidmətləri Azərbaycan xalqının 

mili-mədəni inkiafına  təkan vermişdir.  

Filoloq Q.Əsgərovanın da qeyd etdiyi kimi, Nəriman Nərimanovun ana 

dili məsələləri ilə bağlı bir sıra qiymətli fikirləri vardır ki, onlardan çağdaş 

dövrümüzdə də faydalanmaq olar. Bu fikirlərdən bəziləri onun ―Müqəddimə‖ 

adlı məqaləsində əks olunubdur. Əslində, bu məqalə Nəriman Nərimanovun 

1899-cu ildə Bakıda nəşr edilən ―Türk-Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi‖ 

kitabına yazılmış girişdir. Müəllifi bu əsəri yazmağa vadar edən məsələlərdən 

biri budur: ―Bu axır zamanda mərifətli əhli-qələm qardaşlarımız tövrbətövr 

kitablar yazmağa məşğuldurlar, ancaq bu vaxtadək türk-Azərbaycan dilində bir 

qayda olmamağına görə hər kəs nə tövr istəyir, yazır. Qaydasız yazılan inşalar 

nə dilə,  və nə  millətə nəf gətirməz‖. Nəriman Nərimanov burada vahid orfoqra-

fiya qaydalarının olmaması nəticəsində dildə baş verən nöqsanlı cəhətlərdən 

danışır. Əsərdən məlum olur ki, eyni bir sözü hərə bir cür yazır və nəticədə onu 

oxumaq çətin olur ki, bu da dilin inkişafına mane olan səbəblərdəndir (7.) 

M.S.Ordubadi N.Nərimanov haqqında xatirələrində yazırdı ki, ―onun 

nəzəriyyəsində kommunizm ilə islamiyyəti barışdırmaq fikri mühüm bir yer 

tuturdu‖. N.Nərimanov din xadimləri ilə birbaşa ünsiyyətə girmiş, onları öz iş 

otağında qəbul etmişdır. M.S.Ordubadi buzovnalı Molla Mirzə Əli ilə N.Nərima-

novun mehriban və dostcasına görüşünün şahidi olmuşdur. M.S.Ordubadinin 

dediyinə görə, ―partiya bu nəzəriyyəni məhv etmək üçün bütün qüvvəsini sərf 

edirdi‖. Hətta Mirzəbala Məmmədzadənin etirafına görə, N.Nərimanov sovet 

respublikalarında dinlə aparılan mübarizənin Şərqə heç bir xeyir vermədiyini 

təkidlə irəli sürmüşdür. 

N.Nərimanovun milli dövlətçilik baxışlarında Azərbaycan dilinə qayğı 

başlıca yer tutmuşdur. Onun maarifçilik fəaliyyətində ana dili ən mühüm 
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prioritet məsələ kimi yer almış və mütəfəkkir bu problemli məsələyə əsərlərində 

geniş yer vermiş, yaşadığı dövrdə ana dilinin inkişafı uğrunda mübarizəyə 

qoşulmuş, müxtəlif obrazlar vasitəsilə milli dil məsələlərinə dair düşüncələrini 

də dilə gətirmişdir. 

N.Nərimanov hələ 1899-cu ildə Bakıda ―Türk-Azərbaycan dilinin müxtə-

sər sərf-nəhfi‖ əsərini çap etdirmişdir. Sonralar N.Nərimanov yazırdı: ―Mən bu 

sərf və nəhvi o vaxtlar yazmışam ki, ―millətçilər‖ o vaxt hələ türk (Azərbaycan) 

dilinin sərf və nəhfi olduğunu bilmirdilər‖. 

1919-cu ildə Moskvada çalışarkən ona Əfqanıstanın sovet Rusiyasındakı 

səfirini qəbul etmək tapşırılmışdır. N.Nərimanov onunla Rusiya hökumətinin 

adından danışsa da, Azərbaycan dilində söhbət aparmışdır. 

Hakimiyyətə gələndən sonra N.Nərimanovun ana dilinə sədaqəti qüvvədə 

qalmışdır. Azərbaycan dili N.Nərimanovun fərmanı ilə dövlət dili statusu 

almışdır. N.Nərimanov bütün idarələrdə yazı işinin rus dili ilə yanaşı, 

Azərbaycan dilində də aparılması barədə sərəncam vermişdir. 1920-ci ilin 

avqustunda İnqilab Komitəsinin xüsusi dekreti ilə məktəblərdə ―Ana dili‖nin 

tədris olunması qərara alınmışdır. Kadr çatışmazlığı ilə əlaqədar olaraq, bəzən 

məktəblərdə Azərbaycan dilini bilməyənlər bu dilin tədrisi ilə məşğul olurdular. 

1921-ci ilin avqustunda İnqilab Komitəsinin qərarı ilə bütün dövlət idarələrində 

kargüzarlığın Azərbaycan dilində aparılması haqqında qərar qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycan dilində savadlı məmurlar hazırlamaq üçün xüsusi dərnəklər təşkil 

edilmişdir. 1922-ci ilin yanvar ayında dövlət idarələrində məmurların ixtisarı 

haqqında qərar qəbul olundu. N.Nərimanov ixtisar aparılarkən Azərbaycan dilini 

bilənlərə xüsusi qayğı göstərilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. 

1925-ci ildə N.Nərimanovun ölümü ilə əlaqədar onun xatirəsinə həsr 

edilmiş məqalədə M.Quliyev N.Nərimanovu ―Azərbaycan maarifinin ən parlaq 

ilhamçısı‖ və ―ilk və əsl xalq müəllimi‖ adlandırmışdır (2, s.136). 
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РЕЗЮМЕ 

ЛАЛА АЛЛАХВЕРДИЙЕВА 

ЗАБОТА ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДАХ 

НАРИМАНА НАРИМАНОВА 

В статье рассматривается борьба старшего сына азербайджанского народа 

Наримана Нариманова за родной язык в деятельности национальной государственности, 

http://nneriman.blogspot.com/2017/01/ilk-milli-qiratxana-nrimanov-qiratxanasi.html
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проводимая работа по сохранению и популяризации родного языка. Нариман Нариманов, 

один из основателей первой библиотеки, внес важный вклад в просвещение и культурное 

вовлечение людей в свое творческое наследие. Н.Нариманов связал свой родной язык с 

историей, нравственностью и искусством народа, для этого он последовательно боролся за 

развитие азербайджанского языка и литературы. 

Ключевые слова: национальная культура, забота о родном языке, история 

педагогической мысли, просветительская деятельность, обучение родному языку, 

просвещение народа. 

 

SUMMARY 

LALA ALLAHVERDIYEVA 

CARING FOR THE AZERBAIJANI LANGUAGE IN THE NATIONAL VIEWS OF 

NARIMAN NARIMANOV 

The article examines the struggle of the eldest son of the Azerbaijani people, Nariman 

Narimanov, for the native language in the activities of the national statehood, the work being 

done to preserve and popularize the native language. Nariman Narimanov, one of the founders of 

the first library, made an important contribution to the education and cultural involvement of 

people in his artistic heritage. N. Narimanov linked his native language with the history, morality 

and art of the people, for this he consistently fought for the development of the Azerbaijani 

language and literature. 

Key words: national culture, care for the native language, history of pedagogical 

thought, educational activities, teaching the native language, enlightenment of the people. 
 

 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ELMĠ - TEXNĠKĠ ĠNKĠġAFIN MƏNƏVĠ TƏRBĠYƏYƏ TƏSĠRĠ ĠMKANLARI 

 

Müasir dövrdə imzalanan sənədlər içərisində elm, təhsillə bağlı sərəncamların çoxluğu 

bu sahənin üstün istiqamət daĢıdığından soraq verir. 

Elmi – texniki inkiĢaf  birbaĢa təhsilin tərəqqisinə xidmət edir və müasir dövrdə 

Ģəxsiyyətin mənəvi - Ģüuru və davranıĢına böyük təsir göstərən obyektiv reallıqdır. Bütövlükdə 

elmi – texniki inkiĢaf  insanların mənəvi inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar yaradır. Ancaq bu 

imkanlar yalnız sivil cəmiyyətində tam həcmdə gerçəkləĢə bilər. Yalnız burada bütün insanlarda 

yüksək mənəvi keyfiyyətlərin formalaĢmasına cəmiyyətin artmaqda olan tələbatının Ģəxsiyyətin 

inkiĢafının real prosesləri ilə kəskin ziddiyyət təĢkil etməməsi üçün obyektiv  Ģərait mövcuddur 

Demokratik quruluĢda elmi- texniki tərəqqi Ģəxsiyyətin hərtərəfli, o cümlədən mənəvi 

inkiĢafı üçün yeni  imkanların yarandığı sosial iqtisadi tərəqqinin zəruri Ģərti və əsasıdır.  

Bu məqalədə məhz elmi-texniki inkiĢafın mənəvi tərbiyəyə təsiri imkanları 

araĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: ġəxsiyyət, təhsil, elmi-texniki, mənəvi inkiĢaf, mənəvi tərbiyə, elmi-texniki 

inkiĢaf. 

 

Elmi-texniki inkişafın insana təsir probleminin funksional-quruluş təhlili 

bu təsirin onun mənəvi simasının müxtəlif tərəfləri ilə əlaqələrinin nəzərə 

alınmasını tələb edir. İstehsal texnikasındakı dəyişikliklər fərdi planda ilk 

növbədə təhsilin, elmi bilik səviyyəsinin artması ilə, düşüncə tərzindəki və bəzi 

dəyərlərin istiqamətlərində baş verən dəyişikliklərlə bir başa əlaqədardır. 

Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik fəaliyyətinin hər dönəmində 

imzaladığı  bir çox sənədlər içərisində elm, təhsillə bağlı sərəncamların çoxluğu 

bu sahənin üstün istiqamət daşıdığından soraq verir ( 1) . 

Azərbaycan Respublikasının inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq, hər bir 

gəncə hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi, sərbəst düşünən, müstəqil 

qərarlar qəbul etməyi bacaran, fəal həyat mövqeli, aydın dünyagörüşlü kamil 

vətəndaşlar yetişdirmək məqsədilə təhsil sisteminin institusional əsaslarının, 

infrastrukturunun və insan resurslarının inkişaf etdirilməsi dövlət siyasətinin 

başlıca şərtidir (4). 

Elmi – texniki inkişaf  birbaşa təhsilin tərəqqisinə xidmət edir və müasir 

dövrdə şəxsiyyətin mənəvi - şüuru və davranışına böyük təsir göstərən obyektiv 

reallıqdır. Bütövlükdə elmi – texniki inkişaf  insanların mənəvi inkişafı üçün 

geniş imkanlar yaradır. Ancaq bu imkanlar yalnız sivil cəmiyyətində tam 

həcmdə gerçəkləşə bilər. Yalnız burada bütün insanlarda yüksək mənəvi 

keyfiyyətlərin formalaşmasına cəmiyyətin artmaqda olan tələbatının şəxsiyyətin 

inkişafının real prosesləri ilə kəskin ziddiyyət təşkil etməməsi üçün obyektiv  

şərait mövcuddur (2, s.140). 
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Demokratik quruluşda elmi-texniki tərəqqi şəxsiyyətin hərtərəfli, o cümlə-

dən mənəvi inkişafı üçün yeni  imkanların yarandığı sosial iqtisadi tərəqqinin 

zəruri şərti və əsasıdır.  

Elmi-texniki inkişafın sosial nəticələri-əmək və məişət şəraitinin yüngül-

ləşdirilməsi, yaradıcı elementlərin getdikcə daha çox yeni əmək əməliyyatlarına 

daxil edilməsi, maddi təminatın, asudə vaxtın, təhsilin və mədəniyyətin artması 

- istehsal münasibətlərinin, onlara uyğun müvafiq ideoloji quruluşun, ölkəmizdə 

aparılan siyasətin milli zəmininə istinad edən ideologiya, dəyərlər və əxlaqı 

əsasında həyata keçirilir. 

Elmi-texniki inkişafın mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına təsiri hər bir 

şəraitdə və bütün fərdlər üçün eyni deyildir. Elmi-texniki inkişafın mənəvi nə-

ticələri və fərdlər səviyyəsində sosial həyata gətirdiyi dəyişiklikləri özünəməx-

sus xüsusiyətlərə malikdir. Bu və ya digər konkret insana münasibətdə bu nə-

ticələr bütövlükdə cəmiyyət üçün səciyyəvi olanlardan xeyli fərqlənə bilər (3). 

Şəxsiyyətin mənəvi simasının formalaşması yalnız ən ümumi sosial 

münasibətlər və şərtlərlə deyil, həm də mikromühitin xüsusiyyətləri,o cümlədən 

qrup şüuru, fərdi təcrübə ilə müəyyən olunan prosesdir. 

 Elmi – texniki inkişaf və onun sosial nəticələrinin şəxsiyyətə təsirinin 

mürəkkəb, heç də birmənalı müsbət olmayan xarakteri  ideoloji  işə və tərbiyə 

işinə yeni yüksək tələblər irəli  sürür.  

Belə düşünülür ki, şəxsin mənəvi davranışını müəyyənləşdirən elmi – 

texniki inkişafa  bağlı olan bütöv sistemin daha geniş və eyni zamanda daha 

ətraflı təhlilinin vaxtı gəlib çatmışdır. Belə bir təhlil üçün zəruri şərt, elmi – 

texniki inkişaf müəyyən sayda elmi kəşflərə və texniki nailiyyətlərə endirən 

təsəvvürü dəf etməkdən ibarətdir. Əxlaq sahəsinə təsir göstərən bir amil kimi 

müasir elmi – texniki inkişaf  müasir dövrdə cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin 

bütöv sistemində baş verən fundamental dəyişikliklərin ictimai həyatın müxtəlif 

sahələri üçün yaratdığı nəticələri ilə birləşməsi kimi geniş planda nəzərdən 

keçirilir. 

Elm və texnikada baş verən çevrilişlər özü-özlüyündə insanların 

mənəviyyatına və əxlaqına pis  təsir etmir. Elmi kəşflər, texniki ixtiralar mənəvi 

həyatın real proseslərinə, insanların həyat şəraitində etdiyi dəyişikliklərə təsir 

göstərir. Burada elmi – texniki inkişafın  ən başlıca nəticələri kimi maddi 

istehlakın, asudə vaxtın artması, əməyin məzmununun və xarakterinin, 

şəxslərarası əlaqələrin dəyişməsi, təhsil və mədəniyyət səviyyəsinin artması, 

yeni texniki rabitə vasitələrinin daha  geniş yayılması ola bilər. 

Bütün bu amillərin insanın mənəvi simasına təsiri insanların psixologiya-

sında maraq və tələbatlarının quruluşunda, mənəvi inkişaf səviyyəsində, düşün-

cə üsulundakı dəyişikliklərlə reallaşır. 

Elmi – texniki inkişaf həyat ritmini, tərzini dəyişdirir, məlumat sistemləri-

nə əsaslı dəyişikliklər gətirir, yeni fərdi və ictimai ehtiyacların və maraqların 

əmələ gəlməsinə və inkişafına yardım edir.   

Əxlaq sahəsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən elmi – texniki inkişaf  və 

onun sosial nəticələrinin çoxşaxəliliyi fərdin şüuruna və davranışına, əxlaq 

təcrübəsinə təsirinin müxtəlif  səviyyələrinin və tərəflərinin seçilməsi kimi bir 

metodoloji prinsipin ardıcıl tətbiq olunmasını şərtləndirir. Problemin bu 
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aspektinə iki nöqteyi-nəzərdən baxmaq olar. Əxlaqa elmi-texniki inkişafın  bağlı 

obyektiv olaraq təsir göstərən sosial proseslərdən, məsələn, elmi kəşfləri, 

texnikada və əməyin xarakterindəki dəyişikliklər, baş verənlərin təsiri ilə bağlı 

maddi rifahın, təhsilin yüksəlməsini göstərmək olar. 

―Elmi – texniki inkişaf  - şəxsiyyətin mənəvi siması‖ sisteminin hissə-

hissə təhlili heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən aspektdir. O, elmi – texniki 

inkişafın  yaratdığı bu və ya digər sosial amillərin mənəvi  davranışı müəyyən-

ləşdirən fərdin psixologiyasının müxtəlif tərəflərinə təsirinin tədqiq olunmasını 

nəzərdə tutur.  Elmi – texniki inkişafın  şəxsiyyətə təsiri prosesinin özündə 

əxlaqi davranışın motivlərində rasional və emosional nisbətin dəyişməsi, 

mənəvi tələblərin mənimsənilməsi, şəxsiyyətin psixoloji quruluşunun , onun 

xarakterinin və fərdlərarası münasibətlərin xüsusiyyətlərini, mənəvi özünüdərk 

qabiliyyətini inkişaf etdirmə imkanları və s. ayırmaq və tədqiq etmək 

mümkündür. 

Elmi – texniki inkişafın bütöv sisteminin şəxsiyyətə təsirinin ilkin bünöv-

rəsi elm və texnikadakı inqilabi çevrilişlərdir. Təbiidir ki, bütün bu çevrilişlər 

əksərən mürəkkəb ictimai proseslərin nəticəsidir. Bu vəziyyətdə elmi – texniki 

inkişafın texniki tərəfi onun qaldırılan şəklində nəzərdən keçirilir. Elmi – texni-

ki inkişaf  insanlara  bir sıra bilavasitə tələblər irəli sürür. O yüksək təhsil, ixti-

sas, geniş elmi dünyagörüşü və eyni zamanda dar ixtisaslaşma, müəyyən psixo-

fiziki keyfiyyətlərin, o cümlədən də mənəvi keyfiyyətlərin zəruriliyini diktə 

edir. 

Elmi – insanların şüurunda yaradıcılıq, yenilik etmək, müxtəlif məsələlər-

də müstəqil mühakimə yürütmək qabiliyyəti kimi dəyərlərin əhəmiyyəti xüsusi-

lə artır.  

Elmi – texniki inkişafın gedişi dövründə şəxsiyyətin davranışının mənəvi 

prinsipləri və idealları, sosial tələblər dəyişilməz qalmır, onun təsiri altında 

digər sosial təsisatların dəyişdiyi kimi əxlaqi münasibətlər də dəyişir və 

mürəkkəbləşir və onun sosial nəticələri yeni normalar, habelə mövcud olanların 

konkretləşdirilməsini tələb edir. Elmi – texniki inkişafın müasir sosial  həyata 

daxil etdiyi dəyişikliklər fəallıq, müstəqillik, təşəbbüskarlıq, yaradıcılıq, yeniliyi 

görmək və dəstəkləmək kimi keyfiyyətlərin şəxsiyyətin optimal quruluşunda 

əhəmiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Ancaq bu keyfiyyətlər yalnız 

şəxsiyyətdə mənəvi davranış üçün əsas sayılan şəxsi maraqlarla ictimai 

maraqların prioriteti (üstünlüyü) əsasında uzlaşdırılması bacarığı və hazırlığının 

formalaşdığı vaxt sosial (və təbii ki, mənəvi) dəyərə malik olur.  

Elmi – texniki inkişaf  şəxsiyyətin mənəvi simasına təsiri probleminin 

sistemli təhlili onun insanların mənəvi motivlərinə və keyfiyyətlərinə təsiri 

məsələlərinə çox diqqətli olmaq zərurətinə gətirib çıxarır. Bu məsələdə  

texnikada dəyişikliklərin təsirinin iki tərəfi vardır: bu və ya digər əxlaqi 

keyfiyyətlərdə cəmiyyətin obyektiv ehtiyaclarına və bu keyfiyyətlərin real 

formalaşması prosesinə. Birinci halda istehsalat texnikasındakı dəyişikliklər 

əxlaq sahəsində müvafiq dəyişikliklərlə sıx əlaqədar olur.  

Yeni texnika işçilərdə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında 

xüsusi maraq olmasını tələb edir. Bu ehtiyac və maraqlılıq, ictimai şüurda 

ideologiya səviyyəsində bilavasitə və daha dolğun əks olunur. Ancaq yeni 
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texnika sahəsində çalışan insanların əxlaqi səciyyələrinin real olaraq dəyişməsi 

üçün bu kifayət deyildir. İctimai tələbatın və ideoloji təsəvvürlərin fərdi şüur 

kateqoriyalarında, psixoloji formada ifadə olunması zəruridir. 

Elmi – texniki inkişafın  şəxsiyyətin mənəviyyatının formalaşması prose-

sinə təsiri şəxsiyyətin psixologiyasına ETİ-la gətirilən müxtəlif dəyişikliklərin 

araşdırılmasını ehtiva edir. Şəxsiyyətin mənəvi aləmi özlüyündə vahid tam 

təşkil edir. Buna görə də onun məxsusi əxlaqi şüura aid olmayan müəyyən bir 

tərəflərinin dəyişməsi mənəvi davranışın xarakterinə də əsaslı təsir göstərə 

bilərlər. 

Təhsilə can atmağın əhəmiyyətinin artması dəyərlər şkalasında - onun 

inkişafında müsbət tendensiyadır. Ancaq bu çalışmanın xüsusilə də mənəvi 

dəyəri onun əsasında hansı konkret motivlərin olmasından asılı olaraq müxtəlif 

ola bilər. Bəzi hallarda şəxsiyyətin dəyərlər istiqaməti birtərəfli əxlaqi cəhətdən, 

hətta zərərli istiqamətə yönəlir. Bunun nəzərə alınması mənəvi tərbiyənin 

mühüm vəzifəsidir (4,s.35). 

Mənəvi tərbiyənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi elmi-texniki tərəqqinin sürətli 

templərinin şəxsiyyətin psixologiyasına ziddiyyətli təsirləri imkanını da tam 

həcmdə nəzərə almalıdır. Elmi-texniki kəşflər bizim günlərdə əksər hallarda 

əvvəllər yaranmış təsəvvürlərin köklü dəyişməsinin nəticəsidir. Bu proses 

insanlar tərəfindən dərk olunaraq onlarda dünyanın öyrənilməsində müstəqil 

analitik yanaşmağa səy göstərmənin formalaşmasına kömək edir. Müvafiq 

olaraq onların ideoloji və tərbiyə işində elmi və ictimai-siyasi müddəaların, 

davranış normalarının arqumentləndirilməsinə tələbatı artır.  

Elmi-texniki inkişaf ilə daimi əlaqəli olan elmi biliklərin insanların 

intellektual keyfiyyətlərinin artması mənəvi tərbiyənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi 

qarşısında belə bir sual da qoyur; insanların təhsil səviyyəsi, onların intellektual 

xüsusiyyətləri və əxlaqi davranışları ilə birbaşa əlaqəlidir, yoxsa onların 

əlaqələri mürəkkəbdir, bir sıra digər amillərdən asılıdır?  Bu sual ta qədimdən 

fəlsəfə və pedaqogikanın diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun müasir qoyuluşu 

təhsil səviyyəsinin və onun komponentlərinin şəxsiyyətin əxlaqi şüurunun 

müxtəlif tərəflərinə və onun davranışına təsirinin araşdırılmasına diferensial 

yanaşmanı tələb edir. Belə ki, təhsil səviyyəsinin insanların elementar ümumi 

yaşayış qaydalarına riayət etməsinə bütövlükdə, dələduzluq, əyyaşlıq kimi 

mənfi keyfiyyətlərin azalmasına müsbət təsiri şübhə doğurmur. Bu 

qanunauyğunluq statistik məlumatlarla da təsdiq olunur. O da şübhə doğurmur 

ki, müəyyən bir həcmdə biliklər bəzi mənəvi fəaliyyət növlərinin vacib şərtidir,  

yəni nə isə etmək üçün nəyi və necə etməyi bilmək lazımdır. Eyni zamanda 

unutmaq olmaz ki, əxlaqi davranış yalnız mənəvi tələbləri bilməkdən, 

şəxsiyyətin sırf işgüzar keyfiyyətlərindən asılı deyildir, ilk növbədə ictimai 

mənafelərə münasibətindən, əxlaqi tərbiyəsindən asılıdır. Bundan başqa 

şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsinin, siyasi maariflənməsinin, humanitar təhsilinin, 

təbii-elmi və peşə-texniki biliklərinin formalaşması eyni deyildir, əxlaqi 

keyfiyyətlər isə istənilən biliklərin cəmindən, bütövlükdə təhsildən çox kənara 

çıxan amillərin əsasında inkişaf edirlər. 

Təhsil sözsüz ki, yüksək mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması üçün 

əlverişlidir, ancaq o çox dərəcədə bütövlükdə şəxsiyyətin fərdi təcrübəsindən, 
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onun bütün həyat şəraitinin məcmusundan və ən geniş mənada tərbiyədən 

asılıdır ( 5, s.3).  

Elmi-texniki inkişaf dövründə formalaşmış bütöv şəxsiyyət tipinin 

nəzərdən keçirilməsi elmi-texniki inkişafla mənəviyyat arasındakı müxtəlif 

xüsusi əlaqələrin təhlili ilə eyni əsas nəticələrə gətirib çıxarır. Müasir şəraitdə 

şəxsiyyətin mənəvi inkişafı ziddiyyətsiz deyil, onların bir çoxu elmi-texniki 

tərəqqi və onun nəticələri ilə bilavasitə əlaqədardır. Elmi-texniki inkişaf mənəvi 

tərbiyə üçün yeni obyektiv imkanlar yaradır və eyni zamanda bütün tərbiyə 

vasitələri cəbbəxanasının aktivləşdirilməsini tələb edir. İstənilən obyektiv 

imkanların gerçəkləşməsi yalnız fəal məqsədyönlü fəaliyyət zamanı baş verir. 

Mənəvi tərbiyə sahəsindəki fəaliyyət təşkilati və ideoloji işlərin köməyi ilə 

şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsi üçün elmi-texniki inkişafın və onun sosial 

nəticələrinin əlverişli təsirini gücləndirmək məqsədini daşıyır. 
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РЕЗЮМЕ 

НAЗАКAТ ЮСИФОВА, ПЕРВАНЕ ГУЛИЙЕВА  

ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Среди документов, подписанных в наше время, большое количество заказов, 

связанных с наукой и прогрессивным образованием, вызывает вопросы о превосходстве 

этой области. Научно-техническое развитие непосредственно служит прогрессу 

образования и является объективной реальностью, которая оказывает большое влияние на 

нравственное сознание и поведение человека в наше время. В целом научно-техническое 

развитие создает широкие возможности для духовного развития людей. Однако 

полностью реализовать эти возможности можно только в цивилизованном обществе. 

Только здесь есть объективные условия, чтобы растущая потребность общества в 

формировании у всех людей высоких моральных качеств не противоречила резко 

реальным процессам личностного развития. Научно-технический прогресс в 

демократической системе является необходимым условием и основой социально-

экономического прогресса, который создает новые возможности для всестороннего, а 

также духовного развития личности. В этой статье исследуется влияние научно-

технического развития на духовное образование.  

Ключевые слова: личность, образование, научно-техническое, духовное развитие, 

духовное образование, научно-техническое развитие. 

 

SUMMARY 

NAZAKAT YUSIFOVA, PARVANA GULIYEVA  

POSSIBILITIES OF INFLUENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

DEVELOPMENT ON SPIRITUAL EDUCATION 

Among the documents signed in modern times, the large number of decrees related to 

science and progressive education raises the question of the superiority of this field. Scientific 

http://www.azkurs.org/azerbaycan-respublikasi-tehsil-nazirliyi-azerbaycan-muelliml%20er-v3.html
http://www.azkurs.org/azerbaycan-respublikasi-tehsil-nazirliyi-azerbaycan-muelliml%20er-v3.html
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and technical development directly serves the progress of education and is an objective reality 

that has a great impact on the moral consciousness and behavior of the individual in modern 

times. In general, scientific and technical development creates ample opportunities for the 

spiritual development of people. However, these opportunities can only be fully realized in a 

civilized society. Only here there are objective conditions so that the growing need of society for 

the formation of high moral qualities in all people does not sharply contradict the real processes 

of personal development. Scientific and technical progress in a democratic system is a necessary 

condition and basis for socioeconomic progress, which creates new opportunities for the 

comprehensive, as well as spiritual development of the individual. This article examines the 

impact of scientific and technological development on spiritual education 

 Key words: Personality, education, scientific and technical, spiritual development, 

spiritual education, scientific and technical development. 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ĠNGĠLĠS  DĠLĠ DƏRSLƏRĠNDƏ ROLLU VƏ ĠġGÜZAR OYUNLARDAN 

ĠSTĠFADƏ TƏLƏBƏLƏRDƏ MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI SƏRĠġTƏNĠN 

FORMALAġDIRILMASININ MÜHÜM AMĠLĠ KĠMĠ  

 

Məqalə müasir iqtisadi münasibətlər Ģəraitində əmək bazarında tələbələrin gələcək 

ixtisasları üzrə uğur qazanmaları üçün mühüm amil olan mədəniyyətlərarası səriĢtənin ingilis 

dili dərslərində rollu və iĢgüzar oyunlardan istifadənin əhəmiyyətindən bəhs edir. Multikultural 

və tolerant ölkə olan Azərbaycan Avropa və ġərq mədəniyyətinin birləĢdiyi məkandır. Müasir 

dövrdə xarici dil (ingilis dili) dərslərində gənc nəslin, əsasən də tələbələrin mədəniyyətlərarası 

səriĢtəsinin formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsi çox aktualdır. Ġngilis dili tədrisi prosesi 

doğma və hədəf mədəniyyət biliklərinə əsaslanmalıdır. Müəllimlər müxtəlif interaktiv təlim 

metodlarından, yeni təhsil texnologiyalarından istifadə etməlidirlər. Əsas və populyar interaktiv 

üsullardan biri olan rollu və iĢgüzar oyunlar universitet tələbələri üçün ən uyğun üsullardan biri 

hesab olunur. Nümunə olaraq ADU-nun beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin tələbələri üçün 

situativ rollu və iĢgüzar oyunu təqdim edilmiĢdir. Müəllimlər bu rollu oyundan sonra tələbələrlə 

doğma və digər xalqların mədəniyyətləri haqqında biliklərini zənginləĢdirmək üçün çox iĢ görə 

bilərlər. Tələbələrin  yaĢı, mədəni və xarici dil  bilik səviyyələri nəzərə alınmalıdır. 

Açar sözlər: mədəniyyətlərarası səriĢtə, multikultural ölkə, mədəniyyətlərarası təlimlər, 

rollu oyunlar, ümumbəĢəri dəyərlər 

 

Azərbaycan Avropa ilə Şərq dünyası arasında bir körpü, mədəniyyətlərin 

çulğalaşdığı bir  məkan olaraq dünyada yüksək tolerantlığa malik olan çoxmil-

lətli multikultural ölkələrdən biri kimi tanınır. Uzaqgörən ümummilli lider 

Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu düzgün siyasi yolu uğurla davam etdirən, 

beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı layiqincə tanıdan möhtərəm Prezidentimiz 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın son illərdə mədəniyyətlərarası 

dialoqun möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq mötəbər 

tədbirlərin bəzilərini misal göstərə bilərik: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 

7-ci Qlobal Forumu, Bakı Beynəlxalq Humanitar forumları, Dünya Dini 

Liderlərin Forumu, Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumları, Avropa Oyunları, 

İslam Həmrəyliyi Oyunları, Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi, BMT-nin Sivilizasi-

yalar Alyansının VII Qlobal Forumu və başqaları. Ölkəmizdə 2016-cı il 

―Multikulturalizm ili‖, 2017-ci il isə ―İslam Həmrəylik ili‖ elan olunmuşdu. 

Beynəlxalq mədəniyyətlərarası dialoqa Azərbaycanın verdiyi töhvələr bunlarla 

bitmir. 2008-ci ildə Avropa Şurasının üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 

iclasına İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin də mədəniyyət 

nazirlərini dəvət edərək ümumilikdə 100-dən artıq dövlətin təmsilçilərinin 

iştirakı ilə BMT tərəfindən dəstəklənən ―Bakı prosesi‖nə start verildi. 2017-ci il 

11 oktyabr tarixində Prezident İlham Əliyev Soçidə MDB Dövlət Başçıları 

Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edərkən Azərbaycanda 

mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq sahəsində görülən işlərdən danışarkən bunu 

qeyd etmişdi: ―İki il ərzində eyni şəhərdə həm Avropa Oyunlarının, həm də 
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İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi bizim iradəmizi, mədəniyyətlərarası 

və dinlərarası dialoqa Azərbaycanın töhfəsini bir daha təsdiq edir (1).  

Mənfur erməni terrorçuları tərəfindən zəbt olunmuş torpaqlarımızın 44 

günlük Vətən müharibəsi nəticəsində müzəffər ordumuz tərəfindən azad 

edilməsi və əldə etdiyi böyük qələbələrin xalqımızda yaratdığı özünə inam, 

insanların bir-birinə, cəmiyyətə, Vətənə olan sevgisini daha da gücləndirdi. 

Gənclərimizdə mənəvi- əxlaqi normalar, birlik və dostluq münasibətləri, yüksək 

vətənpərvərlik keyfiyyətləri özünü bariz şəkildə göstərdi. Bütün bunlar tələbə - 

gənclərimizidə  milli mənlik şüurunun, vətəndaşlıq ləyaqətinin, mənəvi hislərin, 

milli- mənəvi dəyərlərin, yüksək   mədəni davranış təcrübəsinin, əqidənin 

yaradılmasını ön plana çəkir.  

Bu gün Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil etməyi bacaran gənc 

ixtisasçılara böyük ehtiyac vardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab  

İlham Əliyevin müxtəlif ölkələrə səfərləri zamanı söylədiyi nitqlər və çıxışları 

və ya müxtəlif ölkələrin mətbuat nümayəndələrinə bir neçə xarici dildə verdiyi 

müsahibələr gənclərimiz üçün gözəl nümunədir. Bu səfərlər qarşılıqlı iqtisadi, 

mədəni, sosial əlaqələrin genişlənməsinə, mədəni, mənəvi münasibətlərin 

güclənməsinə şərait yaradır və hər bir sahədə qarşılıqlı ünsiyyət yaradacaq 

yüksək səviyyəli mütəxəssislərin yetişdirilməsi məsələsini daha  da 

aktuallaşdırır.  Mənəvi cəhətdən zəngin olan, xalqının, vətəninin keçmişini 

dəyərləndirən və bu gün də onun mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin 

tanınması və təbliği üçün əlindən gələni əsirgəməyən gənclərin hazırlanması ali 

məktəb və universitetlərdə xarici dillərin, xüsusən də zamanın tələbinə görə 

ingilis dilinin tədrisinin üzərinə düşür. 

Dil, mədəniyyət, etnos problemləri bir neçə elm sahəsinin: sosiologiyadan 

başlayaraq, psixolinqvistika, linqvodidaktika, linqvokulturologiya və etnolinq-

vistikaya qədər tədqiqat obyektidir.  

İki yüz əllidən çox tərifi olan ―Mədəniyyət‖ məfhumu bir çox elm sahələri 

tərəfindən tədqiq edilmişdir. Hər bir elm sahəsi də özünəməxsus yanaşma, 

təsnifat təqdim edir. Bu anlayış insan fəaliyyətinin hər bir sahəsini əks etdirən 

çoxcəhətli, mürəkkəb məzmuna malikdir. Cəmiyyət yarandığı dövrdən 

mədəniyyət müxtəlif formalarda mövcud olmuşdur.  

Müasir qlobal cəmiyyət, yeni iqtisadi bazar münasibətləri tələb edir ki, 

şəxsiyyət həm elmi cəhətdən məlumatlı, əməyə, yaradıcılığa hazırlıqlı, mənəvi 

cəhətdən zəngin olsun, həm də ətrafdakılarla uğurlu ünsiyyət bacarığına 

yiyələnsin. Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərin həyata keçirilməsində ali 

məktəblərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Ali təhsil ocaqları cəmiyyət üçün 

çox əhəmiyyətli olan qlobal problemlərin həllini təmin edir. Ali məktəblərdə 

təlim ikitərəfli-rasional və emosional xarakter daşıyır. Rasional tərəf bilikləri 

mənimsəmə prosesində və ictimai həyatda ondan bir alət kimi tətbiqetmə 

qabiliyyəti kimi formalaşır. Emosional tərəf isə şəxsiyyətin ideoloji, siyasi, 

əxlaqi və başqa sosial keyfiyyətlərinin məcmusunu təşkil edir. 

Milli dəyərlər yalnız o zaman təhsilin, tərbiyənin mənəvi dəyərinə çevrilir 

ki, bir millətin nümayəndəsi digər millətin nümayəndəsinə qarşı qoyulmur, milli 

hislər, milli kimlik qorunub saxlanılır, hər bir millət bəşər cəmiyyətinin mədəni 

inkişafına göstərdiyi xidmətin böyüklüyünü və tarixiliyini sübut etməyi bacarsın.  
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Əsrlər boyu hər bir sivilizasiya, qurum, cəmiyyət, xalq yaşadığı dövrdə bir 

nəsildən digərinə ötürülən mədəni irsini yaratmışdır. Beləliklə müxtəlif və xeyli  

sayda mədəniyyət nümunələri meydana gəlmişdir. Hər bir mədəniyyət 

özünəməxsus fərqliliyə malik olsa da, onlar arasında ümumilik – mədəni 

universalilər mövcuddur. 

Xalqlar, dövlətlər arasında hər bir sahədə əlaqələr sıxlaşdıqca, inteqrasiya 

və qloballaşma prosesi sürətləndikcə ümumdünya mədəniyyəti, milli 

mədəniyyətlər, onlar arasındakı münasibətlər yarandıqca ingilis dilinin tədrisi və 

dərindən öyrənilməsi  mühüm və aktual məsələyə  çevrilir.  

Hazırda dünyada gedən qloballaşma prosesinin önə çəkdiyi ―Ümumbəşəri 

dəyərlər‖ məfhumu bütün millətlərin mədəniyyətlərinin qorunub saxlanılması 

şərti ilə ümumi dəyərlər bazasının yaranması ideyasıdır. 

Bu gün dil ixtisaslı ali məktəblərin məqsədi tələbələrdə digər mədəniyyət 

ilə ünsiyyət zamanı digər fərqli olan adət ənənələri, dəyər və baxışlarını 

anlamaq, öz doğma mədəniyyətinə dərindən yiyələnərək ona başqa prizmadan 

baxmaq, mənfi stereotiplərdən imtina edərək hər iki mədəniyyətin ən yaxşı 

keyfiyyətlərini özündə birləşdirmək bacarıq və səriştəsini formalaşdırmaqdır. 

Xarici dilin tədrisi təkcə öyrənilən dilin mədəniyyəti ilə tanış etmir, eyni 

zamanda müqayisə yolu ilə öz doğma mədəniyyətini layiqincə təmsil etməyi 

öyrədir və  ümumbəşəri dəyərlərlə tanış edir. 

Mədəniyyətlərarası səriştə məsələsinin milli tərbiyə sistemində mühüm 

yeri vardır. Mədəniyyət, mənəvi tərbiyə haqqında təsəvvürlər çox qədim tarixə 

malikdir. Bəşəriyyət durduqca, insanla bağlı olan məsələlər də öz aktuallığını 

saxlayır. Cəmiyyətimizin mədəni səviyyəsi artdıqca, insanların şüuru inkişaf 

etdikcə problemə yeni yanaşma tələb olunur. Keçmişə nəzər saldıqda, yaşlı 

nəslin qoyub getdiyi mədəniyyəti, mənəvi dəyərləri qəbul etməklə bərabər, 

onlardakı çatışmazlıqlar təhlil olunur, təkmilləşdirilir, yeniləri yaranır və 

özündən sonrakı nəsillərə ötürülür.   Gənc nəsil  cəmiyyətin illərlə qazandığı 

mədəni dəyərləri, bilik və təcrübələri yaşlı nəsillərdən öyrənir. Bu öyrənmə 

prosesi əsrlər boyu belə olmuş, davam etmiş və  davam etməkdədir.  

Avropada mədəniyyətşünaslığa yönəlmiş təhsil ideyalarının inkişafı 

ümumavropa təhsil siyasətində mühüm yer tutan həm ümumavropa siyasəti, həm 

də pedaqoji sahədə geniş işlənən ―mədəniyyətlərarası dialoq‖ termininin 

yaranmasına gətirib çıxardı. Qeyd etmək lazımdır ki, Avropada 

mədəniyyətlərarası təhsil uzun müddət əsasən insan hüquqlarının təmin edilməsi 

və cəmiyyətdə ayrıseçkiliklərə qarşı mübarizə kontekstində müxtəlif mədəniyyət 

və dil daşıyıcılarının, icmaların və sosial submədəniyyətlərin nümayəndələri 

arasında harmonik əlaqələrin yaradılması vasitələrindən biri olmuşdur. Məsələn, 

"Avropa kimliyi", "Avropa vətəndaşılığı" və "Avropa mədəni irsi" haqqında bir 

sıra ümumavropa fikirləri mövcuddur. "Mədəniyyətlərarası dialoq" termini 

siyasi prioritet olaraq 2008-ci ildə ümumtəhsil məkanına rəsmi olaraq daxil oldu.   

Mədəniyyətlərarası səriştə dillərin və mədəniyyətlərin birgə öyrənilməsi 

çərçivəsində müxtəlif geosiyasi, regional, dini, milli, etnik icmalar, eləcə də 

sosial submədəniyyətlərə mənsub fərqli mədəniyyət nümayəndələri kimi çıxış 

edən insanların qarşılıqlı əlaqə qurmaq qabiliyyət və bacarığı kimi başa düşülür. 
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Mədəniyyətlərarası qarşılıqlı ünsiyyətdə olan müsahiblər bir-birlərindən 

aşağıdakı cəhətlərə görə fərqlənə bilərlər: 

 dəyərlərə əsaslanan dünyagörüşü; 

 həyat tərzi;  

 verbal və qeyri verbal ünsiyyət modelləri.  

Mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması - hər iki (doğma və xarici) 

mədəniyyətin eyni dərəcədə mühüm rol oynadığı, eyni vaxtda həm mədəni 

uzaqlaşmanın, həm də mədəni yaxınlaşmanın  baş verdiyi və bunun nəticəsində 

üçüncü bir mədəniyyətin yarandığı, təhsili inkişaf etdirən bir prosesdir. Bu yeni 

mədəniyyətə yiyələnən şəxs artıq səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olaraq doğma 

və xarici mədəniyyətlər arasında aralıq mövqe tutur. Xarici dil tədrisinin nəticəsi   

mövcud stereotipləri aradan qaldırmağa və digər mədəniyyətlərin nümayəndələ-

rinə qarşı tolerantlığı inkişaf etdirməyə yönəlmiş ―başqasının başa düşülməsini 

öyrətmək‖ mədəniyyətlərarası tədrisə çevrilməlidir. 

İngiltərənin Durham Universitetinin professoru M.Bayramın fikrincə -  

―Mədəniyyətlərarası səriştə deyərkən eyni dərəcədə həm digər mədəniyyətlərin 

nümayəndələri, həm də öz doğma mədəniyyətinin nümayəndələri ilə uğurla 

ünsiyyət qurmaq bacarığı başa düşülür‖ (2). 

 Xarici dil dərslərində təqdim olunan hər bir yeni söz digər dünyanı və 

digər mədəniyyəti əks etdirir: hər sözün arxasında milli şüurla və milli kimliklə 

şərtlənən digər dünya ideyası vardır. Mədəniyyətin öyrənilməsi prosesi dil 

vahidlərindən başlayaraq ümumi mədəniyyətə yiyələnməyə  doğru gedir. Lakin, 

unutmaq olmaz ki, xarici dili öyrənərək digər mədəniyyətin mənimsənilməsi 

yalnız doğma mədəniyyətə yiyələnmək prosesində formalaşan biliklər 

prizmasından həyata keçirilə bilər. Bu sahədə tədqiqat aparan alimlərdən 

L.K.Qeyxman mədəniyyətlərarası səriştəni formalaşdırmaq prosesini həyata 

keçirməkdə xüsusi rol oynayan xarici dil və nitq fəaliyyətinin və mədəniyyətlər-

arası ünsiyyət funksiyalarının müəyyən paralelliyini vurğulayaraq mədəniyyət-

lərarası ünsiyyət zamanı realizə olunan  funksiyaları aşağıdakı qaydada təsnif 

edir:  

 Ġnformasiya - xarakterli funksiya, bunun sayəsində hər bir iştirakçı 

tərəfindən mədəniyyətlər haqqında toplanmış təcrübə, məlumat və bilik  

mübadiləsi aparılır;  

 Koqnitiv - funksiya, bunun sayəsində ətraf aləmin birgə və qarşılıqlı 

idrakı haqqında ortaq bilik;  

 Kreativ - yaradıcı, bunun sayəsində təcrübənin çevrilməsi və onun 

mədəni-maarif kontekstinə daxil edilməsi, yeni məlumat və təcrübənin 

aktiv istifadəsi var; 

 StimullaĢdırıcı - ünsiyyət aktının iştirakçısının şəxsiyyətinin 

formalaşması və inkişafına stimul verən funksiya;  

 Təsdiqləyici - ünsiyyət zamanı müqayisə və əks etdirmə nəticəsində 

özünüdərk və özünüidentifikasiyanın gücləndirilməsinə cavabdeh olan 

funksiya (3). 

 Mədəniyyətlərarası səriştəyə yiyələnmiş ünsiyyət iştirakçıları bir 

mədəniyyətin digərinə qarşı çıxmasına deyil, mədəniyyətlərarası anlaşma və 
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dialoqa diqqət yetirirlər. "Mədəniyyətlərarası ünsiyyət"in mahiyyətini belə 

yanaşılarsa, tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriştənin  formalaşdırılması məqsədi 

ilə xarici dillərin tədrisi bir tərəfdən bəşəri mədəniyyət və mədəni irs 

istiqamətində, sosial cəhətdən vacib submədəniyyətlərə məhəl qoymadan, 

etnikdən milli, milli səviyyədən qitə mədəniyyətlərinə qədər genişlənərək, digər 

tərəfdən isə mədəniyyətlər və sivilizasiyaların dialoqu kontekstində dilləri və 

mədəniyyətləri didaktik cəhətdən birgə öyrənərək həyata keçirilməlidir. Başqa 

sözlə, didaktik məqsədlər üçün dünya mədəniyyətinin planetar aspekti 

kontinental, geosiyasi, regional, milli, etnik və sosial-təbəqələşmə aspektləri ilə 

modelləşdirilmiş və bütün bunlar aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir: 

 fərdin çoxmədəni və submədəni sosiallaşması prosesində (həmçinin 

tədris zamanı) mədəni zənginləşməsinə; 

 tələbənin ikidillilik qabiliyyətinin inkişafı: ən azından mədəniyyət 

mediatoru səviyyəsindən  qeyri dil ixtisaslı ali məktəblərdə ixtisası üzrə 

tərcüməçi və ya dil ixtisasli ali məktəblərdə professional tərcüməçi 

səviyyəsinə qədər; 

 şəxsiyyətin mədəniyyət vasitəçisindən başlayaraq mədəniyyətlər 

dialoqunun subyektinə qədər olan ictimai rolunu yerinə yetirmək üçün 

mühüm olan keyfiyyət və qabiliyyətlərin inkişafı.  

İngilis dilini professional məqsədlərlə öyrənən tələbələrdə mədəniyyətlər-

arası səriştəni formalaşdırmaq üçün müxtəlif tapşırıq nümunələrindən məqsədə-

müvafiq istifadə olunması tələbələri ixtisas mütəxəssisi olmaqla yanaşı, 

mədəniyyətlərarası dialoqa, bacarıq və  səriştəyə hazırlayır.  

Xarici dillərin tədrisi metodikası sahəsində tanınmış alim İ.L.Bim bu gün 

xarici dildə nitq fəaliyyətini stimullaşdıran və ali məktəblər ücün ən müvafiq 

metodlardan hesab olunan rollu və işgüzar oyunlar haqqında belə qeyd edir: ―Ali 

məktəb tələbələrinə gələcəkdə ixtisasları üzrə praktik fəaliyyətləri üçün mühüm 

olan rollu və işgüzar oyunlar kimi təlim metodları xarici dil dərslərində geniş 

istifadə olunmalıdır.‖ (4) 

Tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılmasına nail olmaq 

üçün müəllimlər yeni pedaqoji texnologiyalardan, fəal və interaktiv təlim 

metodlarından istifadə etməlidirlər. 

Bu xüsusda tədrisdə istifadə olunan tapşırıqlar müxtəlif formalarda aparıla 

bilər: 

 bütöv qrupla aparılan iş mədəniyyətlərə həsr olunmuş mövzuların 

kollektiv müzakirəsi, dəyirmi masa, disput və diskussiya formasında 

aparılır; 

 kiçik qruplarla iş - tələbələr kiçik qruplara bölünərək mədəniyyətlərarası 

ünsiyyətə əsaslanan video kliplər hazırlayır, tematik müzakirələr aparır; 

 yaradıcı tapşırıqlar - istər doğma, istərsə də dili öyrənilən mədəniyyətdən 

bəhs edən müəyyən bir problemin həlli yollarının müstəqil olaraq 

araşdırılaraq, tematik təqdimatlar, situativ dialoqlar, debat və müzakirə 

şəklində aparılır; 
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 sosial şəbəkələr, ictimai resurslardan istifadə - xarici dil və mədəniyyət 

daşıyıcıları ilə onlayn ünsiyyət qurulur, vebinar, onlayn konfrans və bu 

tipli müxtəlif görüşlər keçirilir; 

 video və audio materiallarla  iş - birgə onlayn sənədli və ya bədii tematik 

filmlər seyr edilir, audio materiallar dinlənilir və müzakirələr aparılır; 

 ev oxusu və ya müstəqil oxunun müzakirəsi - dərsdən kənar tələbələrin 

oxuduğu həm doğma, həm də dilini öyrəndikləri xalqın ədəbiyyat 

nümunələrində əks olunan mədəniyyət, mədəniyyətlərarası fərq, 

bənzərlik və dialoqa dair məqamların təhlili və müzakirəsi aparılır; 

 Öyrədici (didaktik) oyunlar - bu oyunlar tələbələrə mədəniyyətlərarası 

səriştəyə dair əldə etdikləri  nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etməyə 

əlverişli imkan verir. 

Ali məktəblərdə praktik ingilis dili dərslərində təqdim olunan rollu və 

işgüzar oyunlar aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq istiqamətində aparılmalıdır: 

1. Mədəni dəyərlərin həmçinin milli stereotiplərin tədqiqi; 

2. Digər mədəniyyətlərin şüurlu şəkildə dərk edilməsi və mədəniyyətlər-

arası ünsiyyətin  səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə daha dərindən tanış olmaq; 

3. Milli stereotiplərin və onların yaranma səbəblərinin tədqiqi. 

Azərbaycan Dillər Universitetində ingilis dilinin tədrisi zamanı 

tələbələrin gələcək professional karyeralarına müvafiq olaraq qarşılaşacaqları 

hadisələrə hazırlıq istiqamətində qruplarla aparılan mədəniyyətlərarası təlimlər 

(Intercultural Trainings) çərçivəsində aparılan bir rollu və işgüzar oyunu nümunə 

kimi göstərə bilərik. 

 Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin II kurs tələbələri ilə aşağıdakı 

tapşırıqları yerinə yetirərkən tələbələrdə yüksək motivasiya yaranmışdı. 

Qrupdakı hər bir tələbə üzərində hər hansı bir ölkənin adı yazılmış kartoçka 

paylanır və tələbəyə həmin ölkənin diplomatı rolunda çıxış etmək tapşırılmışdı. 

 

Mövzu: Ölkə 

Tapşırıq 1 

Gələcək diplomat tələbə təmsil edəcəyi ölkənin bayrağını hazırlayır. 

Didaktik oyun zamanı tələbələr bayraqlara görə tələbə yoldaşının hansı ölkəni 

təmsil edən diplomat olduğunu müəyyən edərək ona yaxınlaşır və həmin ölkə 

haqqında (milliyyəti, dini, dili, ərazisi, əhalisini, coğrafi və fiziki mövqeyi və 

mədəniyyəti) haqqında ingilis dilində suallar verirlər.  

Tapşırıq 2 

İkinci tapşırıq bu tapşırığın davamı olaraq diplomat tələbə suallara cavab 

verir, təmsil etdiyi ölkənin insanlarının xarici görünüşü və xarakteri, adət-

ənənəsi, maraq dairəsi ilə bağlı məlumat verir. 

Tapşırıq 3 

Üçüncü tapşırıqda tələbələr kiçik qruplara bölünərək oyunda iştirak edən 

ölkələri qitələr üzrə qruplaşdırır, anqlofon, frankofon, russofon, türkofon ölkələri 

ayırırlar, onların mədəniyyətlərində mövcud oxşar və fərqli cəhətləri araşdırırlar. 

İdeologiyaları, yanaşma tərzləri, münasibətləri, beynəlmiləlçiliyə, dostluğa, 

müstəqilliyə, bərabərliyə, əməkdaşlığa münasibətləri, qloballaşan dünyada birgə 
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yaşayış qaydalarına, fərqliliklərə, hörmətlə yanaşıb, mədəniyyətlərarası 

münasibətlərə faydaları barədə təqdimat hazırladılar. 

Tapşırıq 4 

Sonda hər bir tələbə öz doğma ölkəsi olan Azərbaycan və mədəniyyətimiz 

haqqında ingilis dilində məlumat verdi.  

Bu tapşırıq mədəniyyətlərarası təlimlərin həm ümummədəni, həm də  

xüsusi mədəni növlərini əhatə edir. Konkret hər hansı bir mədəniyyəti deyil, 

ümumilikdə mədəniyyət anlayışından bəhs edərək mədəni fərqlilik məsələlərinə 

qədər olan məsələlərə toxunulur. 

Mədəniyyətlərarası səriştəni formalaşdıran təlimlərin digər təsnifatına görə 

də bu tapşırıq həm informativ, həm də interaktivdir: burda yeni biliklər, 

məlumatlar əldə etməklə bərabər, eyni zamanda müxtəlif mədəniyyətlər arasında 

ünsiyyət yaranır və tələbələr öyrəndikləri dildə qarşılıqlı münasibət yaradaraq 

fəallaşırlar. 

Belə təlimlərdə tələbələrin gələcək fəaliyyət sahələri, yaş xüsusiyyətləri, 

yiyələndikləri dil və mədəniyyət biliklərinin səviyyəsi nəzərə alınmalı və 

konkret real situasiyalara əsaslanaraq sistemli şəkildə aparılmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВДА ИМАНОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РОЛЕВЫХ И ДЕЛОВЫХ ИГР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Мультикультуральная и толерантная страна Азербайджан - является точкой 

соприкосновения  западной и восточной культуры. В наши дни формирование и развитие 

межкультурной компетенции молодого поколения, а точнее студентов, на уроках 

иностранных языков (английского языка) очень актуально. Весь процесс обучения 

английскому языку должен быть основан на приобретенных знаниях и информации  о 

родной культуре и культуре изучаемого языка. Педагогам рекомендуется использовать  

различные интерактивные методы обучения, новейшие образовательные технологии. 

Один из главных и широкораспространенных  методов  является метод ролевых игр. 

Данный метод считается одним из самых подходящих путей обучения студентов,  

если они составлены с учетом будущей  профессиональной направленности. 

В статью  в качестве примера включена одна ситуативная ролевая игра для 

студентов факультета международных отношений. Преподаватели могут проводить 

объемную работу для расширения знаний о культурах мира  и родной культуре, при этом  
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принимать во внимание возраст студента и уровень лингвистических и культурных 

знаний. 

Ключевые слова: Межкультурная компетенция, мультикультуральная страна, 

межкультурные тренинги, ролевые игры, общечеловеческие ценности   

 

SUMMARY 

SEVDA IMANOVA 

THE USE OF ROLE-PLAYS AS A MAIN FACTOR IN STUDENT’S INTERCULTURE 

COMPETENCE FORMING AT ENGLISH CLASSES 

Multicultural and tolerant country – Azerbaijan is the bridge between European and 

Eastern culture. Nowadays forming and promotion of young generation‘s, actually student‘s 

intercultural competence at foreign language (English) classes is very actual. All the English 

teaching process must be based on native and target culture knowledge. Teachers should use 

different interactive teaching methods, new educational technologies. One of the main and 

popular interactive method is role-playing games. This method is regarded as one of the most 

appropriate ways for University students if they are designed in their future speciality sphere. As 

an example one situational role-play for the students of international relations faculty has been 

introduced. Teachers can do a lot of work after this role play for improving students knowledge 

about diferent culture and their native culture. Teachers should take into account students‘ age, 

their cultural and linguistic knowledge level. 

Keywords: intercultural competence, multicultural country, intercultural trainings, role 

plays, universal values 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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ƏLĠHEYDƏR HƏġĠMOV XALQ PEDAQOGĠKASI HAQQINDA 

 

Hər bir xalqın etik, estetik baxıĢları həm də onun pedaqogikasıdır. Elmi pedaqogikanın 

yaranması xalq pedaqogikasını meydandan bir qədər uzaqlaĢdırmıĢ, o, cəmiyyət daxilində 

yaĢasa da, məktəbə, rəsmi təlim-tərbiyə prosesinə daxil olmamıĢdır. Uzun illərdən bəri 

etnopedaqoji materiallara qeyri-normal münasibət bəslənilmiĢ və onlardan tərbiyə prosesində 

çox nadir hallarda istifadə olunmuĢdur. Bu, təkcə Azərbaycana deyil, elmi pedaqogika ilə iĢləyən 

bütün xalqlara aiddir.  

XX əsrin II yarısında xalq pedaqogikası tədqiqat obyekti kimi aktuallaĢdı. Azərbaycanda 

gənc tədqiqatçı Əliheydər HəĢimov bu iĢin bünövrəsini qoydu. 50-ci illərin əvvəllərindən 

etibarən Respublikanın mətbuat orqanlarında xalq pedaqogikası ilə bağlı məqalələr çap 

olunmağa baĢladı. Bu məqalələr gənc nəsli xalq ədəbiyyatını öyrənməyə, təlim-tərbiyə iĢi ilə 

məĢğul olan hər kəsi problemlə bağlı maariflənməyə çağırırdı. 

Bu məqalədə məhz Əliheydər HəĢimovun xalq pedaqogikası haqqında görüĢlərindən bəhs 

edilmiĢdir. 

Açar sözlər: xalq pedaqogikası, etnopedaqogika, tərbiyə, Ģəxsiyyət, etnopedaqoji 

materiallar, xalq ədəbiyyatı, xalq tərbiyəsi. 

 

Əliheydər Şirin oğlu Həşimov 1924-cü ildə Qubadlı rayonun Əyin 

kəndində dünyaya göz açmışdır. 1937-ci ildə Çardaqlı natamam orta məktəbini, 

1940-cı ildə isə Ağdam Pedaqoji Texnikumunu əla qiymətlərlə bitirmişdir. 

1942-ci ilin fevralına kimi Qubadlı rayonunun Çardaxlı və Dondarlı kənd 

məktəblərində müəllim işləmişdir. Ə.Həşimov 1952-ci ildə ADU-nin filologiya 

fakultəsinin məntiq və psixologiya şöbəsini bitirmiş, 1953-cü ilin avqustuna 

kimi Nuxa İkiillik Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika-psixologiya kafedrasının 

müdiri və baş müəllimi vəzifəsində işləmiş, sonra Kirovabad Pedaqoji 

İnstitutuna dəyişdirilmişdir. Pedaqoji fəaliyyəti dövründə xüsusi bacarığı ilə 

seçilən Ə.Həşimov elmi tədqiqatçılıq fəaliyyətində də uğurla irəliləmişdir. O, 

1957-ci ildə pedaqoji elmlər üzrə namizədlik, 1970-ci ildə ―Azərbaycan xalq 

pedaqogikası‖ mövzusunda doktorluq dissertasiyaslar müdafiə etdi. 1961-ci 

ildən – dosent, 1988- ci ildən professor olmuşdur. Çoxlu monoqrafiya, kitabça 

və jurnal məqalələrinin müəllifidir. 

Əliheydər Həşimovu ən çox maraqlandıran problem Azərbaycan xalq 

pedaqogikası ilə bağlı olmuşdur. O, keçmiş SSRİ miqyasında xalq 

pedaqogikasının ilk və nüfuzlu tədqiqatçılarından biri, respublikamızda isə - 

birincidir, etnopedaqogikamızın memarıdır. Azərbaycan xalq pedaqogikası 

sahəsində elmi metodologiyanı mükəmməl işləyən alimdir. Əliheydər müəllimi 

müasirləri olan digər pedaqoqlardan fərqləndirən əsas cəhət onun xalq 

pedaqogikası sahəsində dərin araşdırmalar aparmasıdır. Kökləri uzaq keçmişə 

gedən şifahi xalq ədəbiyyatımızın qaynaqlarından pedaqoji inciləri həssaslıqla, 

böyük bacarıqla seçib, Azərbaycan xalq pedaqogikası yaratmaqla Əliheydər 
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Həşimov pedaqogika elmində tarixi xidmət göstərmişdir. Onun axtarışlarının 

kökləri dərindir. 

 Gənc tədqiqatçı Ə.Həşimovun «Xalq ədəbiyyatını öyrənin» («Azərbaycan 

gəncləri» qəzeti, 1956, 28 sentyabr), «Azərbaycan xalq nağıllarının və atalar 

sözlərinin təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında» («Azərbaycan məktəbi» jurnalı, 

1956,№ 10), «Xalq hikməti» («Azərbaycan », 1956 , №2), «Azərbaycan xalq 

nağılları və atalar sözlərinin tədrisində şagirdlərin əqli tərbiyəsi məsələləri 

haqqında» («Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi» jurnalı, 1957, № 1) və s. 

məqalələri, «Kitabxana işçisi şifahi xalq ədəbiyyatını oxucular arasında geniş 

surətdə təbliğ etməlidir» («Kitabxana işçisinə kömək», 1957) adlı kitabça o 

dövrdə xalq pedaqogikasının təlim – tərbiyə işində mühüm əhəmiyyətini üzə 

çıxardı. 

Ə.Həşimov tədqiqatlarının nəticələrini qələmə alarkən yaşından və 

məşğuliyyətindən asılı olmayaraq çox geniş auditoriyanı - bütün xalqı nəzərdə 

tuturdu. O, eyni vaxtda bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərmişdir:  

a) xalqın pedaqoji fikir və mülahizələrini, təlim və tərbiyə konsepsiyasını 

tədqiq edib üzə çıxarmaq; 

b) müasirlərini xalqın pedaqoji fikir dünyası ilə tanış etmək; 

c) xalqın pedaqoji fikir və mülahizələrini şüurlarda yerləşdirmək; 

d) böyüməkdə olan nəsli xalqın ən mütərəqqi ənənələri əsasında tərbiyə 

etmək üçün müəllimlərə kömək göstərmək;   

1953-cü ildən həmin problemlə bağlı axtarışlar aparan Əliheydər müəllim, 

ilk kitabını («Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında tərbiyəvi fikirlər» Bakı, 

Uşaqgəncnəşr, 1958) nəşr etdirdi. Tədqiqat genişləndikcə monoqrafiya, kitab və 

kitabçalar ərsəyə gəldi. Bir-birinin ardınca «Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatında tərbiyəvi fikirlər » (1958), «Azərbaycan xalq pedaqogikasından 

mühazirələr» (1967), «Azəri xalq pedaqogikasının ümumi əsasları və xüsusiy-

yətləri» (1968), «Azərbaycan xalq pedaqogikasından iki mühazirə» (1969), 

«Azərbaycan xalq pedaqogikasının bəzi məsələləri» (1970), «Xalq pedaqogika-

sında tərbiyənin üsul və vasitələri» (1980),  «Azərbaycan xalq pedaqogikasının 

əsasları» (1985 rus dilində), «Pedaqogika kursunun tədrisində xalq hikmətlərin-

dən istifadə» (1991) və s. adlı monoqrafiya, kitab və kitabçalar nəşr etdirmişdir. 

Həmin materiallar əsasında o, 1993-cü ildə Fərahim Sadiqovla birlikdə «Azər-

baycan xalq pedaqogikası» və «Azərbaycan xalq pedaqogikası antologiyası» adlı 

kitabları çap etdirmişdir. Onların hər biri pedaqoji işlə məşğul olan şəxslər üçün 

gərəkli istinad mənbəyinə çevrildi.  

«Pedaqogika kursunun tədrisində xalq hikmətlərindən istifadə» əsərində 

istifadə olunmuş xalq hikməti nümunələrinin əksəriyyəti qədim dövrlərin və orta 

əsrlərin yadigarlarıdır. Ancaq onlar tərbiyəvi mənasını indi də saxlayır və xalqı-

mızın pedaqoji təfəkkürü haqqında dəqiq qənaət yaradır.  

Araşdırmalar göstərir ki, mərhum professor tədqiqatlarına zərgər dəqiqliyi 

ilə yanaşmış, əsərini ünvanladığı auditoriyanın ehtiyaclarını nəzərə almışdır. 

Məsələn, «Azərbaycan xalq pedaqogikasından mühazirələr» (Kirovabad, 1967) 

əsəri tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərə alsaq ki, əsərin nəşr olunduğu 

vaxt ali məktəblərimizdə milli pedaqoji fikir axırıncı yerlərdə dayanırdı, onda 

müəllifin mövqeyini aydın dərk edərik. Əsərin giriş hissəsində oxuyuruq: 
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«Kitabçanın həcmi imkan vermədiyinə görə, biz Azərbaycan xalq pedaqogika-

sında təlim-tərbiyənin bütün məsələləri üzrə irəli sürülmüş fıkirlərin deyil, yalnız 

əxlaqi tərbiyəyə aid olan fikir və ideyalar üzərində dayanmaqla kifayətlənir və 

ümid edirik ki, əsərdəki məlumat pedaqogika kursunun bəzi məsələlərini yaxşı 

başa düşməkdə tələbələrimizə xeyli kömək göstərəcəkdir».  

Əsərdə əxlaqın kökləri, yaranma prosesi qısa və aydın şəkildə səciyyələn-

dirilərək onun ibtidai icma quruluşundan, yön götürdüyü və həmin quruluş 

şəraitində adamların ailəyə, öz-özlərinə, başqalarına olan münasibətlərindən, 

onların məişətindən, çətinliklərə qarşı birgə mübarizəsindən yaranan bir sıra 

rəftar qaydaları və adət-ənənələrin tədricən möhkəmlənib əxlaq normaları şəklini 

alması əsaslandırılır. Məlumdur ki, əxlaq yaranıb formalaşdığı dövrdən sinfi 

səciyyə daşımış, cəmiyyətdə hər təbəqənin öz əxlaqı olmuşdur. Bu səbəbdən də 

ziddiyyətlər, mənafe toqquşmaları həmişə baş vermişdir. Təbii ki, xalq 

böyüməkdə olan nəslə görə olsun deyə bütün bunları öz təfəkkür süzgəcindən 

keçirərək bədii söz vasitəsilə münasibət bildirmişdir. Onun yaratdığı müxtəlif 

janrlı bədii nümunələrdə, bir qayda olaraq, böyük çətinliklərdən sonra haqq 

nahaqqı üstələmiş, xeyir şər üzərində qələbə çalmışdır. Bu çox mütərəqqi ideya 

insani məziyyətlərə, yüksək əxlaqa aparan işıqlı yol və pedaqoji işdir. 

Ə.Həşimov xalq pedaqogikasına belə tərif vermişdir: «Xalq pedaqogikası 

sözün geniş mənasında tərbiyə məsələləri üzrə zəhmətkeş kütlələrin baxış, fikir, 

ideya, əməli təcrübə, qayda-qanun, adət və ənənələrinin məcmusudur. Onun 

mövzusu tərbiyədir. Tərbiyənin obyekti isə yaşından və cinsindən asılı olmaya-

raq şəxsiyyətdir, insandır» (1, s.12). Verdiyi tərifə uyğun olaraq xalq pedaqogi-

kasını elmi pedaqogikanın mənbələrindən biri kimi səciyyələndirən Ə.Həşimov 

adı çəkilən əsərində dostluq və qardaşlıq, vətənpərvərlik, mərdlik, əməksevərlik, 

düzlük, doğruçuluq, təvazökarlıq vəs. bu kimi əxlaqi keyfiyyətlərə xalqın 

münasibətini araşdıraraq elmi pedaqogikanın tələblərinə uyğun ümumiləşdir-

mələr aparmışdır. Yeri gəldikcə, şifahi ədəbiyyatdakı yüksək əxlaqi ideyların 

bədii ədəbiyyata təsirini də diqqət mərkəzində saxlamış, görkəmli şair, yazıçı və 

dramaturqlarımızın xalqın söz qaynaqlarından bəhrələndiyini qeyd etmişdir. 

Dastan və nağıllardakı atalar sözlərini, məsəlləri, konkret ünvanlı aşıq şerindəki 

fikirləri araşdırıb əxlaq tərbiyəsinin ayrı-ayrı komponentləri ilə əlaqələndirən 

alim belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, xalqa görə:  

 nəcib əxlaqi sifətlərin tərbiyəsi işində tərbiyəçinin rolu böyükdür; 

 tərbiyəçi və ya ustad öz təhsili, bacarığı və insanlığı etibarilə tərbiyə 

edilənlərə nümunə olmalıdır;  

 yaşlılarla yanaşı, təcrübəli və təhsilli cavanlar da tərbiyəçi ola bilərlər; 

 tərbiyə olunan tərbiyə verənə hörmət etməli, onu dinləməli və söylədiyi 

fikirlərə müstəqil, fəal və şüurlu münasibət bəsləməyi bacarmalıdır;  

 tərbiyə işində nümunədən, nəsihət və göstərişlərdən, əmək prosesindən, 

yoxlama və imtahanlardan istifadə edilməlidir;  

 müsbət əxlaqi sifətlərin aşılanması üçün yeri gələndə qorxu və cəza da 

tətbiq edilə bilər; 

 tərbiyədə həyati tələbatın və əməli fəaliyyətin də rolu böyükdür; insan öz 

üzərində müstəqil çalışmaq yolu ilə həqiqi həyat yoluna düşə bilər və s.  
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Azərbaycan xalq pedaqogikasının tədqiqində Ə.Həşimovun sonrakı 

araşdırmaları artıq fundamental səciyyə daşıyır. O, xalq pedaqogikasının elmi 

pedaqogikadan fərqlərini müəyyənləşdirir:  

1. Xalq pedaqogikasında elmi pedaqogikadakı sistem yoxdur; 

2. O heç bir pedaqoji istilahdan, termindən istifadə etmir, yalnız xalqın 

tərbiyə sahəsindəki təcrübəsinə əsaslanır;  

3. Tarixi qədimdir; 

4. Tərbiyəvi ideyaların konkret müəllifi və yarandığı vaxt məlum deyil; 

5. O, elmi pedaqogika kimi sinfi səciyyə daşıyır, amma xidmət baxımından 

əhatə dairəsi daha genişdir; 

6. Xalq pedaqogikası elmi pedaqogikanın mənbələrindən biridir.Lakin onun 

özünün də mənbəyi var. Tərbiyə sahəsində toplanmış təcrübə həmin 

mənbədir. 

Eləcə də «folkloru xalq pedaqogikasının qiymətli yadigarı və milyonların 

tərbiyə məktəbi kimi» qəbul edərək həm üfüqi, həm də şaquli istiqamətlərdə 

araşdırmalar aparır. Belə ki, həm ümumpedaqoji problemlər, həm də tərbiyənin 

ayrı-ayrı komponentləri diqqət mərkəzində dayanır. «Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının bəzi məsələləri» (Bakı, Maarif, 1970), «Pedaqogika kursunun 

tədrisində xalq hikmətlərindən istifadə» (Bakı, Maarif, 1991), «Azərbaycan xalq 

pedaqogikası» (Prof.F.Sadıqovla birlikdə. Bakı, Patronat, 1993) monoqrafiyaları 

deyilənlərə sübutdur.  

Ə.Həşimov elmi sistemi olmayan atalar sözü, məsəllər, bayatı, oxşama, 

layla, lətifə, nağıl, dastan, aşıq şeri kimi rəngarəng janrlar içərisində səpələnmiş 

tərbiyəvi ideyaları seçib cəmləyərək elmi pedaqogikanın qəliblərinə uyğun 

qruplaşdırmış, həmçinin, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillərlə və 

böyüməkdə olan nəslin yaş dövrlərilə bağlı xalqın fikir və müddəalarını üzə 

çıxarmışdır. Beləliklə, əgər onun tədqiqatlarının istiqamətini cızsaq aşağıdakı 

təsvir alınar.  

 şifahi söz xəzinəsinin araşdırılması; 

 tədqiqatçıların folklora və xalq pedaqogikasına dair fikirlərinin 

öyrənilməsi;  

 Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının folklorla əlaqəsi və ondan bəhrələnmə 

faktının üzə çıxarılması; 

 xalqın pedaqoji ideyalarının elmi pedaqogika yönümündən sistemə 

salınaraq müvafiq bölmələrə ayrılması. 

Ə.Həşimov sübut edir ki, xalqın insan şəxsiyyətinin təşəkkülünə təsir 

göstərən əsas amillərlə bağlı əksər fikirləri elmin müasir nəticələri ilə təsbit 

olunur. Alimin tədqiqatları sübut edir ki, xalq şəxsiyyətin inkişafında irsiyyətlə 

bərabər, mühit və tərbiyəni də istisna etməmişdir. Lakin irsiyyətə daha çox önəm 

vermişdir. Xalqın irsiyyətə üstünlük verməsinin səbəblərini izah edərkən 

Ə.Həşimov maraqlı bir müqayisə aparır. O, irsi təzahürləri saatın saniyəölçən 

əqrəbinin, mühit və tərbiyənin təsiri nəticəsində yaranan təzahürləri isə dəqiqə, 

yaxud saatı göstərən əqrəbin hərəkəti ilə müqayisə edir. Göstərir ki, irsiyyətdən 

gələn xüsusiyyətlər saniyəölçənin hərəkəti kimi tez nəzərə çarpır. Mühit və 
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tərbiyədən qazanılanlar isə saatı göstərən əqrəb timsalındadır; burada da hərəkət 

var, amma çətin və gec görünür (5, s.37). 

Əliheydər Həşimovun tədqiqatlarında xalqın yaş dövrləri ilə bağlı fikirləri 

də təhlil olunur. Professor folklor mənbələrini tədqiq edərək insanın dünyaya 

gəldiyi vaxtdan sona qədər keçdiyi ömür yolunun mərhələlərini xalqın hansı 

prizmadan gördüyünü dəqiqləşdirmişdir. Xalq tərbiyə işinə hansı dövrdən 

başlamağın vacibliyini də təcrübədən keçirib dəqiqləşdirmişdir. Uşaq bələkdə 

olduğu vaxtdan tərbiyə işinə başlamağı hər yaş dövrünün psixoloji xüsusiyyətini 

nəzərə alaraq pedaqoji yanaşma tərzi seçməyi tövsüyə etmişdir: ―Uşaqla beş 

yaşa qədər şah kimi, beş yaşdan on beş yaşadək nökər kimi, on beş yaşdan sonra 

dost kimi rəftar et‖. 

Professorlar Əliheydər Həşimov və Fərahim Sadıqov xalq pedaqogikasın-

da tərbiyənin məqsədi, vəzifələri və amillərini belə ifadə etmişlər. Məqsəd insanı 

boya – başa, ərsəyə, kamala çatdırmaqdır, yəni ideal insan yetişdirmək-

dir.Vəzifəsi onun fiziki inkişafını, sağlamlığını təmin etməkdən, adamı əmək 

fəaliyyətinə hazırlamaqdan, ona ədəb - ərkan qayda – qanunlarını , mərifət 

elmini aşılamaqdan və zövqünü inkişaf etdirməkdən ibarətdir, amillər isə özünün 

bütün cisim və hadisələri ilə birlikdə doğma təbiət, əmək, xalq incəsənəti, canlı 

söz, məişət qayda-qanunlarıdır (4, s.65). 

Əliheydər Həşimov sübut edir ki, ekoloji, iqtisadi, hüquq tərbiyəsi istilah-

ları elmi pedaqogikaya son onilliklərdə gəlib çıxmışsa, xalq pedaqogikasında 

onun tarixi çox qədimdir. Elmi pedaqogikada tərbiyənin tərkib hissələri sırasında 

verilmiş ekoloji tərbiyənin əsas ideyaları, ən vacib istiqamətləri etnopedaqogi-

kaya istinad edilərək sistemə salınmışdır. Əsrlər boyu xalqımız ekoloji tərbiyəyə 

dair fikirləri, nəsihətləri, tövsiyələri nəsillərdən-nəsillərə ötürərək insanları 

yaşadıqları mühit üçün cavabdeh olmağa çağırmışlar. Bir pedaqoji anlayış kimi 

o, akademik pedaqogikaya son illərdə daxil edilmişdir. Lakin ekoloji tərbiyə 

sahəsinə aid fikirlər ən qədim dövrlərdən mövcuddur. Xalq pedaqogikasının 

formalaşmasına təsir göstərmiş Zərdüştün ―Avesta‖sı və Məhəmməd 

peyğəmbərin (s.ə.s) kəlamları da təbiətin saflığını qorumağa, torpağa, suya, 

meşəyə, heyvanlara, quşlara qayğı göstərməyə çağıran fikirlərlə zəngindir.  

Etnopedaqoji materiallar araşdırılarkən onların içərisində hüquq tərbiyəsi 

baxımından illərin sınağından çıxmış çox dəyərli fikirlərə rast gəlmək 

mümkündür. Xalqın müdrik kəlamları içərisində, xüsusilə hekayələrdə, 

nağıllarda, rəvayətlərdə, nəsihətlərdə və dastanlarda istənilən sayda hüquq 

tərbiyəsi nümunəsinə rast gəlmək olar. Doğrudur, xalq pedaqogikası 

nümunələrində ―hüquq tərbiyəsi‖ ifadəsinə rast gəlmirik. Lakin bu nümunələr 

içərisində kifayət qədər hüquqi normalar, hüquqi yanaşmalar, hüquqi izahlar, 

hüquqi şərtləndirmələr, hüquqi davranış normativləri öz əksini tapmışdır. 

Xalq pedaqogikası materiallarında əcdadlarımız hər şəxsin iqtisadi 

cəhətdən təmin olunması, imkansız adamlara kömək edilməsi, ac-yalavaclara əl 

tutulması, iqtisadi bəlalara qarşı birgə mübarizə aparılması ilə bağlı qiymətli 

fikirlər söyləmişlər. Bu qiymətli fikirlər atalar sözü və məsəllərdə, rəvayətlərdə, 

tapmacalarda, inanclarda, qıfılbəndlərdə, yanıltmaclarda və bu kimi 

etnopedaqoji nümunələrdə öz əksini tapmışdır: ―Arpa əkən buğda biçməz‖, ―Bağ 

vaxtı bağbanın qulağı ağır eşidər‖, ―Var evi gərəm evi, yox evi vərəm evi‖, ―Qaz 
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vur qazan dolsun, toyuqdan nə fayda‖, ―Dədələrdən budur öyüd, dəyirmanı özün 

üyüd‖, ―İtə çörək atarlar yiyəsi xatirinə‖, ―Yaxşı biçinçi xərcin yerdən çıxardar‖, 

―Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə‖ kimi öyüd-nəsihətlərdə xalqımız həmişə öz 

iqtisadi problemlərinin həllində müdriklik göstərmişdir (3, s.63). 

Pedaqoji elmlər doktoru, professor R.Ş.Mustafeyavanın təbirincə desək, 

Əliheydər müəllim əsrlərin qəlbindən qopub gələn bitməz-tükənməz xalq 

yaradıcılığı, materiallarını, zəhmətkeş kütlələrin tərbiyəvi adət-ənənələrini, 

etnoqrafik mənbələri təxəyyül süzgəcindən keçirib özünə qədər mövcud 

olmayan Azərbaycan xalq pedaqogikası adlı əbədi yaşayacaq bir məktəb 

yaratmışdır. Elə bir məktəb ki, onun səsi-sorağı doğma Azərbaycanın hüdudları-

nı aşıb Rusiya, Ukraniya, Belorusiya, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan. 

Litva, Estoniya ,..adlı ərazilərdə yaşayan insanlara çatsın və rəğbət doğursun?! 

Samballı tədqiqat saibləri bu nəhəng işin qarşısında heyrətdə qalsılar, müəllifinə 

səcdə etsinlər, təşəkkürlərini bildirsinlər (8, s.56). 

Əliheydər müəllim Azərbaycan qaynaqlarında seçilmiş səciyyəvi faktlar 

zəminində ilk dəfə belə bir həqiqəti aşkarlamışdır ki; 

 indi elmi pedaqogikada  olan ideyaların böyük əksəriyyəti xalq 

pedaqogikasından gəlmədir;  

 xalq pedaqogikası elmi pedaqogikanın beşiyi başında duran ulu babası, 

eyni zamanda qızıl fondu, tədqiqat sahəsi, öyrənmə mənbəyidir;  

 şifahi xalq yaradıcılığı kamal dünyası, müdriklik çeşməsi, milyonların 

ibrət məktəbidir;  

 təlim-tərbiyəni demokratikləşdirmənin, humanistləşdirmənin, məzmunca 

zənginləşdirməyin və xəlqiləşdirməyin ən mühüm yollarından biri onu 

xalq pedaqogikası zəminində qurmaqdır;  

 xalq pedaqogikasında həm nəzəriyyə, həm də praktika vardır, bu 

pedaqogikada məsəd də, prinsiplər də, üsullar da vardır (intəhası onları 

görməyi, seçməyi və yaradıcılıqla tətbiq etməyi bacarmaq lazımdır!);  

 xalq ən böyük pedaqoqdur, ən böyük pedaqoqlar da xalq  tərbiyəçiləridir 

və onların irsində xalq müdrikliyi aparıcı kompanentdir;  

 milli pedaqogikada qiymətli, yaxşı nə varsa, o eyni zamanda ümumbəşəri 

dəyərdir; ümumbəşəri olan şeydə hökmən milli çalar da olur və ilaxır (8, 

s.17).   

Professorun gəldiyi bu qəbil nəticələr və ümumən onun əsərləri, xüsusilə 

xalq pedaqogikası sahəsində apardığı araşdırmaları həm Respublikamızda, həm 

də digər respublikalarda çalışan görkəmli alimlərin, pedaqoqların, çoxsaylı 

pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmiş və yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Həmin əsərlərlə tanış olan hərkəs filologiya elmləri doktoru, əməkdar elm 

xadimi, professor Qulu Xəlilovun aşağıdakı sözlərinin tam haqlı olduğunu bir 

daha təsdiqləyər: ― Əsl alimin şüurlu həyatı bir qayda olaraq həmişə çox narahat 

və yaradıcı axtarışda keçib. Belə alim çiynini elə samballı, siqlətli mövzuların 

altına verir ki, onun xalq üçün, müasir həyatımız üçün, bu günkü elmimiz üçün 

olduqca ciddi əhəmiyyəti olur. Bu tipli alimlər bir qəvvas kimi xalq 

həyatının,elmin dərinliklərində üzməyi sevirlər və ordan xalqın ictimai-siyasi 

düşüncəsi, məişəti, psixologiyası, tarixi, etnoqrafiyası, bədii irsi ilə bağlı bütün 
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inciləri seçib qruplaşdırır, ümumiləşdirir, elmi şəkildə tədqiq təhlil edirlər. Mən 

ədəbi və pedaqoji ictimaiyyətə çoxdan ciddi, prinsipial bir pedaqoq kimi tanının 

Əliheydər Həşimovu məhz belə alimlərdən sayır və onun əsərlərini elmimiz 

üçün, pedaqoji fikrimiz üçün çox qiymətli bir hədiyyə hesab edirəm ‖ (8, s.17). 

Ə.Həşimov xalqın şifahi söz xəzinəsini elmi pedaqogikanın meyarları ilə 

tədqiq etmişdir. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, o, elmi pedaqogikanın inkişafında 

xalq pedaqogikasının müstəsna rolunu üzə çıxarmışdır. Əliheydər müəllim həm 

də davamçılarını yetişdirmişdir. Bu gün Azərbaycanın hər yerində Əliheydər 

müəllimin tələbələri onun yolunu davam etdirirlər. Böyük həvəslə pedaqogikanı, 

xüsusilə Azərbaycan xalq pedaqogikası nümunələrini tədris etdiyi tələbələr həm 

auditriyalarda böyük alimdən öyrəndiklərini, həm də kitablarından öyrəndiklə-

rini öz tələbələrinə mənimsədirlər. Onların sırasında tanınmış elmlər doktoru, 

professorlar Fərahim Sadıqov, İsmayıl Əliyev, pedaqoji elmlər namizədi; 

dosentlər İnqilab Xəlilov, Ayaz Kazımov, Xumarə Səlimxanova, Zakir Rəsulov, 

Nübubət Babayeva və başqalarının adlarını çəkmək olar. İndi Əliheydər 

müəllimin yetirmələrinin də yetirmələri var. Onlarla tədqiqatçı xalqın pedaqoji 

fikirlərini ən müxtəlif istiqamətlərdə araşdırıb üzə çıxarmaqda və təcrübəyə 

tətbiq etməkdədir. Demək, Azərbaycan xalq pedaqogikasının tədqiqi məktəbi 

yaranmışdır; onun banisi mərhum professor Əliheydər Şirin oğlu Həşimovdur.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАМЕДОВА 

АЛИГЕЙДАР ГАШИМОВ О НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Этические и эстетические взгляды каждого народа – это и его педагогика. 

Появление  Возникновение научной педагогики несколько оттеснило народную 

педагогику от площади, она, хотя и жила в рамках общества, но не входила в школу, в 

процесс формального обучения и воспитания. На протяжении многих лет воспитывалось 

ненормальное отношение к этнопедагогическим материалам и очень редко они 

использовались в процессе воспитания. Это касается не только Азербайджана, но и всех 

народов, занимающихся научной педагогикой. 

Во второй половине ХХ века актуализировалась народная педагогика как объект 

исследования. В Азербайджане молодой исследователь Алигейдар Гашимов заложил 

фундамент этой работы. С начала 50-х годов в органах печати республики стали 

печататься статьи о народной педагогике. Эти статьи призывали молодое поколение 

изучать народную  литературу, просвещать о проблеме всех, кто занимается учебно-

воспитатеьной работой. 
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В данной статье рассматриваются взгляды Алигейдара Гашимова на народную 

педагогику. 

Ключевые слова: народная педагогика, этнопедагогика, воспитание, личность, 

этнопедагогические материалы, народная литература, народное воспитание. 

 

SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

ALIHAYDAR HASHIMOV ABOUT FOLK PEDAGOGY 

The ethical and aesthetical views of each nation are also its pedagogy. The emergence of 

scientific pedagogy somewhat pushed folk pedagogy away from the square, although it lived 

within the framework of society, it was not included in the school, in the process of formal 

education and upbringing. For many years, an abnormal attitude towards ethnopedagogical 

materials has been brought up and very rarely they were used in the process of education. This 

applies not only to Azerbaijan, but also to all peoples engaged in scientific pedagogy. 

In the second half of the XX century, folk pedagogy was actualized as an object of 

research. In Azerbaijan, a young researcher, Alihaydar Hashimov, laid the foundation for this 

work. Since the beginning of the 50s, articles on folk pedagogy have been published in the press 

of the republic. These articles called on the younger generation to study folk literature, to educate 

everyone who is engaged in educational work about the problem.  

In this article deal with Alihaydar Hashimov‘s views on folk pedagogy. 

Key words: folk pedagogy, ethnopedagogy, upbringing, personality, ethnopedagogical 

materials, folk literature, folk education. 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN PEDAQOJĠ FĠKĠRĠNDƏ MƏKTƏBLƏ AĠLƏNĠN TƏLĠM TƏRBĠYƏ 

PROSESĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Məqalədə Naxçıvan pedaqoji fikrinə qısa nəzər salınmıĢ, onun özünəməxsus cəhətləri 

araĢdırılmıĢ, qısaca qeydlər verilmiĢdir. Burada həmçinin mövcud təlim-tərbiyə prosesindən, 

müasir məktəblə ailənin təlim-tərbiyə prosesinə necə təsir etməsindən, bu təsirin prosesin 

istiqamətini müəyyənləĢdirdiyindən, həmçinin məktəbdə müəllim və Ģagirdlər, ailədə valideynlər 

və uĢaqlar  arasında qarĢılıqlı münasibətlərin inkiĢafından danıĢılmıĢdır. Ailə və məktəb 

arasında sıx əməkdaĢlığın təlim-tərbiyə prosesinə təsiri və bu prosesin müsbət və mənfi 

nəticələrindən geniĢ söhbət açılmıĢ, bu mövzu ilə bağlı görkəmli pedaqoqların fikirlərinə istinad  

edilmiĢdir. Digər tərəfdən seçilən ədəbiyyat yeni və son yenilikləri özlərində əks etdirən 

əsərlərdir. Məqalənin aktuallığı, iĢlənmə dərəcəsi, yeniliyi və nəticəsi ardıcıl Ģəkildə qeyd 

olunmuĢdur.  

Açar sözlər: Naxçıvan, pedaqoji fikir, sosial proseslər, valideyn - müəllim assosiasiyası, 

təlim, tərbiyə, təhsil, təlim-tərbiyə metodları, təlim-tərbiyənin istiqamətləri. 

 

Naxçıvan təlim-tərbiyə nəzəriyyəsi və tarixi Azərbaycan pedaqoji fikrinin 

tərkib hissəsidir. Ancaq  müəyyən mənada ondan seçilir. Bu fərqlilik Naxçıvanın 

pedaqoji fikrinin araşdırılmasını aktual bir məsələyə çevirir. Doğrudur bu haqda 

müəyyən araşdırmalar aparılıb, ilkin olaraq 60-cı illərdən monoqrafiya və 

məqalələr ortaya çıxmağa başlamışdır. Lakin bu əsərlər dağınıq və sistemsiz 

halda olmuşdur. Müasir dövrdə Naxçıvanda pedaqoji fikri və məktəbləri 

araşdıran Naxçıvan Dövlət Universitetinin professoru Həmzə Cəfərovun 

―Naxçıvanda Təhsil: İnkişaf yolu və imkanları‖ Vahid Rzayevin ―XIX əsr və 

XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid və məktəbləri və 

mədrəsələr‖, ―Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin 

əvvəlləri)‖ əsərləri sistemli və olduqca aktual məsələləri özlərində əks etdirirlər. 

Fəxrəddin Cəfərov və Xəzər Hüseynovun ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

mədəni quruculuğun inkişaf tarixindən (1920–1945-ci illər)‖ əsəri də 

Naxçıvanda məktəblərin tarixini və Naxçıvanda pedaqoji fikri öyrənmək 

baxımından əhəmiyyətlidir.  

 Daha sonra görürük ki, yeni nəsil də bu sahədə müəyyən uğurlar 

qazanırlar. Zülfiyyə İsmayılovanın ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllim 

kadrların hazırlanmasında ali və orta ixtisas müəssisələrinin rolu (1922-1971-ci 

illər) adlı dissertasiyası müəyyən məsələlərin öyrənilməsində qaynaq kimi 

göstərilə bilər. 

Pedaqoji fikirdə məktəb və ailənin qarşılıqlı fəaliyyəti daim önəmli məsələ 

kimi qeyd olunmuşdur. Adları çəkilən tədqiqatçılar da bu məsələni xüsusi qeyd 

etmişlər. Lakin bu iş son dövrlər pedaqogikanın daha çox maraqlandığı 

məsələlərdən birinə çevrilmişdir.  

İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, təlim və tərbiyə müasir şagirdi dövrünün 

həyatına hazırlamalıdır. Doğrudur, bütün dövrlərdə dəyişən dünyanın 
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reallıqlarından kənarda qalmamaq prinsipinə əsaslanmaqla müasir tələblərə 

cavab verən yeni təlim və tərbiyə metodlarının tətbiqi də öz aktuallığını daim 

qoruyub saxlayır. Lakin indiki dövrdə bu məsələ xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Çünki cəmiyyətin inkişafına təkan verən sosial proseslər şəxsiyyətin inkişafına 

da təsir göstərir və mühüm tələblər irəli sürür.Şagirdlər isə gələcəyin əsas 

istiqamətverici qüvvəsinə çevriləcəyindən onu müasir təlim və tərbiyə metodları 

ilə yetişdirmək lazımdır. Məktəblə ailənin qarşılıqlı şəkildə işləməsi bu 

metodların ən vaciblərindəndir. Bu metod şagirdlərdə müasir düşüncə tərzinin 

formalaşdırılması, onların milli maraqlara cavab verən şəxsiyyətlər olması üçün 

lazımdır.  

Qeyd edək ki, valideynlərin təhsil islahatının qarşıya qoyduğu tələbləri 

bilməməsi bu əlaqə zəncirinin qırılması ilə nəticələnir. Bunun nümunəsini 90-cı 

illərdə gördük. Bu əlaqələrin önəmi, mahiyyəti anlaşılmadığı üçün ötən dövr 

ərzində məktəblə ailə arasında bəzi anlaşılmazlıqlar da meydana gəlmişdir.  

Son dövrdə aparılan islahatlar, valideyinlərin maarifləndirilməsi məktəb və 

ailə arasında əlaqənin möhkəmləndirilməsi fonunda özünü göstərir. Ailə ilə 

məktəbin əlaqələri hələ şagird birinci sinifə başlamazdan öncə başlamalıdır. 

Görkəmli pedaqoq alim Gültac Əliyeva və gənc pedaqoq Zülfiyyə Novruzovanın 

həmmüəllifləri olduğu məqalədə bu məsələ belə qeyd olunur: ―Hər ailənin uşağa 

yanaşma tərzi, məktəb haqqında verdiyi məlumat, valideynin məktəb və 

cəmiyyət haqqında baxışları müxtəlif olur. Bunun üçün uşağı məktəbə gəlməyə 

hazırlaşan valideynlərlə (uşağını məktəbə qoymaq üçün ərizə verən valideynlər 

nəzərdə tutulur) ilkin maarifləndirici görüşlərin keçirilməsi məqsədəuyğundur, 

daha doğrusu vacibdir. Məktəb haqqında, uşağın gələcək davranış qaydaları 

haqqında maarifləndirici söhbətlər həm məktəb rəhbərliyi, həm fənn 

müəllimləri, həm də məktəb psixoloqunun iştirakı ilə aparılmalıdır‖ (8. s. 354).  

Ancaq praktikadan görünür ki, müəyyən obyektiv və subyektiv 

səbəblərdən bu əlaqəni qurmaq çətinləşir. Məktəblərin dəvətləri bir çox hallarda 

cavabsız qalır. Doğrudur, istənilən səbəb məktəbin regionuna və regionun 

əhalisinin psixologiyasına, həyat şəraitinə uyğun fərqli səslənsə də əksərini bir 

başlıq altında birləşdirmək olar: ―bəhanə‖. Sinif müəlliminin və ya məktəb 

psixoloqunun həmin ailənin evinə getməsi daha böyük məktəblərdə mümkün 

görünmür. Ancaq yenə də, bunu etmək məcburiyyəti doğur. Bu da tədris 

prosesinə, məktəbin ümumi iş fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.   

Praktika onu da göstərir ki, övladının təhsili ilə maraqlanmayan 

valideyinlərin məktəb haqqında, müəllim haqqında öz düşüncələri, öz baxışları  

var. Maraqlı burasıdır ki, bu cür insanların məktəblərə münasibəti bir çox 

hallarda mənfi olur. Bu kimi hallarda yük yenə də məktəbin üzərinə düşür. 

Məktəb o ailə ilə daha tez-tez əlaqə saxlamalı, onlarla məktəb, müəllim, şagird 

və ailə münasibətləri ilə bağlı söhbətlər aparılmalı olur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu ağır iş olsa da məktəb bu prosesi həyata keçirməlidir. Əks halda məktəb və 

ailənin arasında uçurum yaranar və bu şagirdin təlim-tərbiyəsinə mənfi təsir 

edər. Ancaq ―tərbiyə işi uzunmüddətli prosesdir. Son nəticəni əldə etmək üçün 

səbirlə, təmkinlə hərəkət etmək lazımdır. Hətta burada valideynlərlə işləmək 

varsa, daha səbirli, təmkinli olmaq gərəkdir‖ (8. s. 354). 
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Valideyinlərindən məhrum olan, ailə nəzarətindən kənarda qalan 

şagirdlərlə daha məsuliyyətlə məşğul olmaq, onları daim nazarətdə saxlamaq 

lazımdır.  

 Əlizadə Ə, Əlizadə H. ―Pedaqoji psixologiya‖ kitabında məktəbin ailə ilə 

əlaqə qurmasını vacib hesab edir və bu işə məktəb psixoloqunun cəlb olunmasını 

önəmli sayırlar. ―Məktəb psixoloqunun və müəllimin valideynlərlə birlikdə 

həyata keçirdiyi görüş öz effektivliyi ilə seçilir. Çünki psixoloq tərəfindən açıq 

söhbətə sövq edilən valideyn uşağının necə tərbiyə olunduğunu, məktəb 

haqqında uşağına hansı fikirləri aşıladığını açıq deyə bilir və bir çox hallarda öz 

nöqsanlarını etiraf edir‖ (1). 

Tədqiqatlara və təcrübələrimizə əsasən görürük ki, məktəblə daim 

ünsiyyətdə olan  valideynlərin övladları tədris prosesində fəal olaraq iştirak edir 

və daha yaxşı nəticələr əldə edirlər. Hətta bu şagirdlərin dərsə davamiyyət 

göstəriciləri daha yüksək olur. Məktəb daxilində ünsiyyətcillikləri və pozitiv 

hərəkətləri ilə fərqlənirlər. Məktəbə, sinif yoldaşlarına və müəllimlərinə qarşı 

müsbət münasibətdədirlər. Bu ünsiyyət onlarda özlərinə və bacarıqlarına 

inamlarını artırır.  Digər tərəfdən ―Böyüməkdə olan nəslin təlabat-motivasiya 

sahəsinin, əxlaqi şüurunun və s. formalaşmasına həm məktəb müəllimləri, həm 

də valideynlər xüsusi diqqət yetirməlidir. Uşaqda özü haqqında aydın təsəvvür 

yaradılmalıdır. O, özünün müsbət və mənfi keyfiyyətlərini düzgün 

qiymətləndirməli və vaxtında özünütərbiyə ilə məşğul olmalıdır‖ (9. s. 205). Bu 

işin sistemli şəkildə həyata keçə bilməsi üçün məktəb və ailənin birgə işi 

vacibdir. 

Vaideynlərin məktəblərə cəlb edilməsi tədris müəssisələri tərəfindən də 

müsbət qiymətləndirilməlidir. ―Tədris prosesində valideynlərin fəallığı məktəb 

mədəniyyətini zənginləşdirir və onun inkişafına kömək edir. Belə ki, daha yaxşı 

nəticələrə çatmaq üçün məktəb və müəllim valideynlərlə fəal əməkdaşlıqda 

maraqlı tərəf olmalıdır. Valideynlərin fəal olaraq tədris prosesinə cəlb edilməsi 

məktəb icması, müəllimlər, valideynlər və şagirdlər tərəfindən də müsbət 

qarşılanır‖( 8. S. 355). 

Unutmaq olmaz ki, valideyn – övlad, şagird-müəllim  münasibətləri əsasən 

fərdi miqyaslı proseslərdir. Ancaq bu proseslər cəmiyyət tərəfindən tam şəkildə 

qavranıldıqda və təşkilatlandıqda, sosial struktur, infrastruktur və eyni zamanda 

mühitlə tamamlandıqda fərqli bir mahiyyət kəsb edir.  

Yazılanlara nəticə olaraq deyə bilərik ki, ailələrin və məktəblərin 

ünsiyyətini sistematik şəklə salmaq, onların sıx əməkdaşlığını təmin etmək və bu 

yolla şagirdlərimizin təlim və tərbiyəsinin faydalılığını artırmaq mümkündür. 

Yaradılmış yaxşı əlaqələr tərbiyələrini, davranışlarını müsbətə doğru dəyişdiyi 

kimi, onların təhsilə marağını da artıracaqdır. 

Hər bir yaş dövrünün özünəməxsus tərbiyə üsulları mövcuddur və hər bir 

məsuliyyət daşıyan valideyn bu üsulları bilməli və həyata keçirməlidir. (9. s. 

109) 

Məktəb və ailə arasında ünsiyyət artdıqca valideynlər uşaqların təhsil 

səviyyəsinin artırılmasına və dərsə davamiyyətinə nəzarət etmə imkanlarını əldə 

edəcək, bu həmçinin məktəblər üçün də faydalı olacaqdır. Bu proses təkcə 

şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə hesablanmamalıdır. Uşaqların hərtərəfli inkişafında 
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valideynlərin potensialından faydalanmaq,  valideynlərin pedaqoji 

maariflənməsinə yardım etmək, həmçinin təlim – tərbiyə prosesinin 

idarəolunmasında valideyn, müəllim, dövlət və ictimaiyyətin səylərini 

birləşdirmək məqsədəuyğundur. 
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РЕЗЮМЕ 

БАБАЗАДЕ ЗАМИН 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 

НАХЧИВАНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗГЛЯДЕ 

В статье дается краткий обзор нахчыванской педагогической мысли, 

рассматриваются ее особенности и делаются краткие заметки. Также рассматривается 

современный образовательный процесс, как современная школа и семья влияют на 

образовательный процесс, как это влияние определяет направленность процесса, а также 

развитие взаимоотношений педагогов и учащихся в школе, родителей и детей в семье. 

Ключевые слова: Нахчыван, педагогическая мысль, социальные процессы, 

родительско-педагогическое объединение, обучение, воспитание, воспитание, методы 

обучения, направления обучения. 

 

SUMMARY 

BABAZADEH ZAMIN 

THE EFFECT OF FAMILY AND SCHOOL ON EDUCATIONAL PROCESS IN 

NAKHCHIVAN PEDAGOGICAL OPINION 

The article gives a brief overview of Nakhchivan pedagogical thought, examines its 

peculiarities and makes brief notes. It also discusses the current educational process, how 

modern school and the family affect the educational process, how this influence determines the 

direction of the process, as well as the development of relationships between teachers and 

students at school, parents and children in the family. 

Keywords: Nakhchivan, pedagogical thought, social processes, parent-teacher 

association, training, education, education, training methods, directions of training. 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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NEYROELM ƏSASLI MƏNĠMSƏMƏNĠN PSĠXO-PEDAQOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Bu gün biz neyroelmin yeni meydana çıxan müddəalarını təlim prosesinə tətbiq etsək, 

Ģagirdlərin mənimsəməsinin və motivasiyasının artacağına, bununla da təlim nəticəsinin 

yüksələcəyinə Ģahid ola bilərik. KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim motivinə neyroelm əsaslı 

mənimsəmənin təsirini müəyyənləĢdirmək, onu psixo-pedaqoji üsullarla inkiĢaf etdirmək, 

məktəbliləri fəal qavrama prosesinə cəlb etməklə mənimsəmənin sonrakı mərhələlərinin 

müvəffəqiyyətinə nail olmaq müasir təhsil sisteminin ən ümdə məsələləridir. Məsələnin təcrübi 

əhəmiyyəti orta ümumtəhsil məktəblərində müəllimlərin və valideynlərin bu sahədə 

maarifləndirilməsi, həmçinin kiçikyaĢlı məktəblilərin neyropsixoloji xüsusiyyətləri, əlamətləri ilə 

bağlı məsələlər, təcrübə və proqramların məktəbdə qurulması, hazırlanması, tətbiq olunması 

kimi bir sıra digər məsələləri özündə ehtiva edir.  

Açar sözlər: neyropisixoloji, təlim prosesi, məktəb dövrü, təlim fəaliyyəti,   

 

Öyrənmə prosesində emosional sferanın nəzərə alınması çox vacib 

faktordur. Oturaq vəziyyətdə olan şagirdin diqqətinin mərkəzləşməsində 

çətinliklər yaranır. Çünki oturaq vəziyyət beyindəki funksiyaların ətalətliliyini 

şərtləndirir. Aktiv vəziyyətdə olarkən beyin öyrənmə üçün daha fəal olur. Bu 

vəziyyət kiçikyaşlı məktəblidə mənimsəmənin keyfiyyətini yüksəldir, emosional 

sferanı yaxşılaşdırır, təlim motivasiyasını artırır, öyrənmə prosesini asanlaşdırır 

və nəticədə diqqətin təmərküzləşməsi baş verir, şagirdin psixoloji sağlamlığı 

təmin olunur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bizi biz edən beynimizdə inkişaf 

edənlər deyil, beynimizdə məhv olanlardır (3, s.11). 

Cəmiyyət həmçinin dövriyyələrə fəzada yaşamağı bacaran yeni nəsl 

vətəndaşları yığır. Müəllim şagird-cəmiyyət zəncirində sanki bir açardır. O, üzə-

rinə düşən məsuliyyəti başa düşməlidir. Bu da göstərir ki, köhnə üsullarla yaşa-

maq və öyrətmək olmaz. Müasir məktəblilər üçün nəsə etmək lazımdır ki, onlar 

böyüyüb, yeni həyatın mərhələsinə daxil olarkən, özlərini itirməsinlər, sosial ba-

xımdan tez adaptasiya olsunlar. Müasir müəllim institutda aldığı biliklərlə ki-

fayətlənməli deyil, o mütəmadi olaraq inkişaf etməlidir. Bununla əlaqədar olaraq 

fasiləsiz təhsil aktual və prioritet istiqamət alır. Dövlət şəxsiyyətin maraqları və 

tələbatını nəzərə alan təhsilin məqsədlərini dəyişir. Tədris prosesində potensialın 

gələcək inkişafındakı standartları təmin edən istiqamət yaranır. Sosium 

nümayəndəsi olan və formalaşan şəxsiyyətin müəyyənedici amilləri təhsil 

fəaliyyətinin əsas məqsədi olaraq müasir cəmiyyətin aktual tələbatıdır. Şagird-

lərin inkişafının müxtəlif aspektləri, ümummədəni, şəxsiyyət və öyrədici olması 

əsas məqsəddir. Təhsilin əsas kompetensiyası şagirdlərin inkişafıdır ki, bu da 

―oxumağı bacarmaq‖ adlı təhsil prosesinin subyektinin qabiliyyətini təmin edir. 

Müasir dünyadakı dəyişikliklər çox sürətli tempdə baş verir. Məktəbdə 

təhsil prosesində əldə olunan biliklər bir müddət keçəndən sonra aktuallığını 

itirir və onları yeni reallıqlara uyğun olaraq korrektə etmək lazımdır. Həyat 

situasiyaları biliklərin müəyyən bir toplu formasının nəticələrini tələb edir, yeni 
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informasiyanı mənimsəyir və adekvat formada istifadə edir. Təhsilin müasir 

sistemində əsas proses universal təlim fəaliyyətinin formalaşmasıdır ki, o 

şagirdlərin özünüinkişafı və özünü təkmilləşdirməsini nəzərdə tutur. Bu da 

ibtidai məktəb şagirdlərinin sosial təcrübəsinin aktiv mənimsəməsi prosesində 

baş verir. Bilik, bacarıq formalaşmasının müxtəlif məqsədyönlü hərəkət və 

bacarığın növləri nəzərdə tutulmağını unutmaq olmaz. Belə nəticəyə gəlirik ki, 

bu proseslər şagirdlərin aktiv fəaliyyəti ilə birgə formalaşır, istifadə olunur və 

saxlanılır.  

İbtidai məktəbdə universal təlim fəaliyyətinin formalaşma prosesi şagirdin 

hərtərəfli şəxsiyyət kimi inkişafını təmin etməlidir. İbtidai məktəbdə şagird 

sosial təcrübəni aktiv mənimsəyir. Bu proses onun təəssüratları, real həyatında 

baş verən situasiyalarda, o cümlədən, bədii cizgi filmlərdəki qəhrəmanların 

nümunələrinə uyğun olaraq formalaşır. Məhz UTF mənimsənilməsi onun 

qabiliyyətinin inkişafı, təkmilləşdirilməsi və yuxarıda qeyd olunan sosial 

təcrübəyə əsaslanır. Universal təlim fəaliyyəti uşağı lazım olan biliklərin 

mənimsənilməsinə hazırlayır, o cümlədən, yeni biliklərin sərbəst mənimsənil-

məsinə oxumağı, öyrənməyi daxil etməklə baza yaradır. 

İctimai həyatda baş verən dəyişiklik təhsil prosesində yeni aura yaradır. 

Hal-hazırdakı şagirdlər əvvəlki nəsildən olan şagirdlərə bənzəmirlər və buna 

müvafiq olaraq, həmin qanunauyğunluq bütün təhsil sistemində adekvat 

dəyişikliklər tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq, təlim və tərbiyədə problemlər 

yaradılır. 

Daha çox mövcud olan problemlərin üzərində dayanaq: 

1. Fəaliyyət növlərinin çıxarılması (istifadə olunmaması) və onların tədris 

məşğələ növləri ilə əvəz olunması. Məktəbəqədər uşaqlar üçün süjet-rol 

oyunların rolunun qiymətləndirilməsi müəyyən bir çətinliklərə gətirir. Əxlaqın 

sərbəstliyi çətinləşir, təsirli təfəkkürün inkişaf prosesləri dayandırılır, motivasiya 

səviyyəsi aşağı düşür. Bu da məktəbdəki təlim prosesinə psixoloji hazırlıq 

sahəsində müəyyən çətinliklərə gətirib çıxarır. 

2. Valideynlərin (böyüklərin) yalnız uşağın əqli inkişafına yönəldilməsi 

problemi. Belə olan halda uşağın şəxsiyyət kimi inkişafı və mənəvi – ruhi 

tərbiyəsi kimi sahələri unudulur. Bunun nəticəsi olaraq uşağın tədris prosesinə 

qarşı apatiya (xoşagəlməzlik hissi) yaranır. 

3. Uşaqların həddindən artıq məlumatlandırılması problemi, yəni informasiya 

ərazisinin həddindən artıq olması yaxın zamanlara qədər, məktəb və dərslər, 

təbiətdə baş verən proseslər, ictimai həyatdakı məlumatlar yeganə mənbə 

olmuşdur. Bu gün isə kütləvi informasiya vasitələri, internet (sosial şəbəkələr) 

kifayət qədər əhəmiyyətli amildir ki, uşağa dünyanın mövcud vəziyyətini 

müəyyən edir. O da hər zaman müsbət olmur. 

4. Müasir məktəblilər az mütaliə edirlər, xüsusi ilə də klassik və bədii 

ədəbiyyatı. Televiziya, video, internet (sosial şəbəkələr) tədris prosesini sıradan 

çıxarır. Buradan da məktəbdə yaradılan çətinliklər törənir. Bu çətinliklər 

çalışmaların mənasını başa düşməməklə, məntiq təfəkkürü olmamaq, daxili plan 

olmamaqla bağlıdır.   

İbtidai məktəbdəki təlim prosesində şagirdlərin qarşısında bir sıra ciddi 

məsələ durur. Həmin məsələlər öyrənmə və yaradıcı fəaliyyətindəki qabiliyyətlə-
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rin inkişafı, kommunikasiya və informasiya bacarığına yiyələnmək, təhsil siste-

minin növbəti mərhələlərində təlimə hazırlıq. Bir çox müəllimlər müasir yüksək 

texnoloji cəmiyyətin tələblərinə və təhsilin yeni standartlarına uyğun olaraq, 

təhsil prosesinə münasibətlərini dəyişməlidirlər. Yeni standartların mündəricat 

hissəsi kardinal dəyişikliklərə məruz qalmayıbdır. Müəllim tədris etdiyi fənn 

çərçivəsindən çıxmalı deyil. İlk növbədə onun fəaliyyəti ləyaqətli şəxsiyyətin 

formalaşmasına, o cümlədən, şagirdlərin universal təlim fəaliyyətinin formalaş-

masına yönəldilməlidir. Çünki deyilənlər olmadan gələcək inkişafı təsəvvür 

etmək mümkün deyil. 

İbtidai məktəb dövründə təlimin uğuru şagirdlərin universal təlim fəaliyyə-

tini formalaşdırmadan mümkün deyil. Çünki o, ümumitəhsil olaraq digər fənlər-

dən asılı deyil. Unutmaq lazım deyil ki, hər bir fənnin bu sistemdə məzmununun 

unikallığından asılı olmayaraq, müəyyən yeri var. Pedaqoji bilik sahəsində ―uni-

versal təhsil fəaliyyəti‖ termini dedikdə, oxumaq bacarığı, yəni uşaqların özünü-

inkişafı və özünütəkmilləşdirməsi, yeni sosial təcrübənin aktiv və şüurlu şəkildə 

istifadəsi nəzərdə tutulur. Bu termin həmçinin şagirdin fəaliyyət üsullarının 

toplusu kimi müəyyən edilir ki, həmin üsullar bu prosesin əlavə olaraq daxil 

edilməsi ilə yeni bilik və bacarığın müstəqil mənimsənilməsini təmin edir. 

Universal təhsil fəaliyyətinin formalaşması məktəb proqramını əhatə edən 

fənlərin mənimsənilməsi ilə paralel şəkildə təhsil fəaliyyəti prosesində baş verir. 

Bu prosesdə hər hansı bir öyrənilən fənlə bilavasitə əlaqəsi olan universal təhsil 

fəaliyyətini formalaşmasının müxtəlif imkanları istifadə olunur. Universal təhsil 

fəaliyyətinin fənlərarası əlaqəsi təmin olunur. Ümummədəni, şəxsiyyət və 

öyrənmək inkişafı, o cümlədən, təhsil prosesinin hər bir pilləsi arasında toplu 

yaradılır. Mövcud təhsil fəaliyyəti şagirdin istənilən fəaliyyəti prosesini, 

məzmunundan asılı olmayaraq təmin edir və daima onu tənzimləyir. Universal 

təlim fəaliyyəti ümumiləşdirilmiş priyom olaraq, ibtidai məktəb şagirdlərinin 

qarşısında geniş imkanlar yaradır. Bu da həm müxtəlif fənn sahələrində, həm də 

təhsil fəaliyyətinin konstruksiyasının özündə əksini tapır. Belə olduqda, şagirdlər 

onun məqsədini, dəyər-mənalı operasional xarakteristikalarını dərk edirlər. 

―Oxumağı öyrənmək anlayışı‖ dedikdə, təhsil fəaliyyəti və əməliyyatlar, məqsəd 

və vəzifələr, həmçinin tədris motivlərini daxil edən təhsil fəaliyyətinin bütün 

komponentlərinin tam mənimsənilməsi nəzərdə tutulur. Hər bir tədris fəaliyyəti 

müxtəlif təlim prosesi kompleksindən ibarətdir. Universal tədris fəaliyyətinin şa-

girdlər tərəfindən uğurlu mənimsəmə prosesi bütün təhsil prosesinin məhsuldar-

lığının göstəricisidir. 

Müasir cəmiyyətin ən dəyərli intellektual resursu insanın fasiləsiz təhsil 

almağına səy göstərməsidir. Təhsil mühitinin proyektləşdirilməsi insanın bütün 

həyatı boyu baş verir. Bu baxımdan pedaqoji psixologiyanın xüsusi missiyası 

vardır. Şəxsiyyətin formalaşmasını və inkişafını təmin edən bütün bir-birinə çox 

yaxın olan elmlərin nailiyyətlərinə əsaslanaraq pedaqoji psixologiya yeni təhsil 

sahəsini yaratmağa kömək etmək rolunu oynayır. Fasiləsiz təhsil mühiti pedaqoji 

texnologiyalarda informasiya bazasında sərbəst hərəkət edən innovativ-eksperi-

mental fəaliyyətin əsaslarını mənimsəyən və bunun nəticəsi olaraq təlimin yeni 

ideyalarını təklif edən tədqiqatçı müəllim formalaşdırır. İstənilən elmi tədqiqat 

yeni hadisələrin dərketmə prosesindəki müəyyən çətinlikləri aradan qaldırmaq 
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üçün əvvəldən məlum olmayan faktları izah etmək və yaxud məlum olan köhnə 

faktları izah etmə üsullarını aşkar etmək məqsədi ilə aparılır. Bu çətinliklər özü-

nü daha aydın şəkildə ―problem situasiya‖ adlanan şəraitdə biruzə verir. Belə ol-

duğu halda dərk etmənin yeni müasir məsələləri üçün mövcud elmi biliklər 

ortaya çıxır.  

Bir çox müasir tədqiqatların əsas səbəbi olan ―Problem situasiya‖ qısa 

şəkildə bu cür ifadə oluna bilər: ―uşaqlar müxtəlifdir, lakin biz onları eyni cür 

öyrədirik‖ (4).  Hər bir şagirdin özünün ―təfəkkür təbiəti‖ vardır (5).  Deməli 

ilkin olaraq şagirdlərin təlimə olan maraq və ehtiyacları müxtəlifdir. Öyrətmənin 

faydalı olması üçün uşağın tələbatı və qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır. Bunun 

üçün isə şagirdin təfəkkür strategiyasını diqqətlə öyrənmək lazımdır. 

Neyropsixoloq və yaxud bioloqun nöqteyi nəzərindən təfəkkür-neyron 

qruplarının aktivləşdirilməsidir (6). Differensial psixologiyanın və pedaqogika-

nın tətbiqi istiqamətində neyropedaqogika elmi bazadır. Neyropedaqogikanın 

formalaşmasında T.Xrizman, V.Yeremeyeva, A.Sirotik, M.Bezrukix, T.Axutina, 

E.Zolotaryovanın elmi axtarışları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Neyropedaqogika 

təlim metodikasının adaptasiyasını və şagirdin beyin fəaliyyətini dərk etmək 

üçün müəllimə çox kömək edir.  

Məktəblilərin təlimində neyropedaqoji yanaşmanın üstünlüyü nədən 

ibarətdir? Bu yanaşma müasir uşağın qabiliyyətinə və imkanlarına uyğun olaraq 

metodikanın optimal şəkildə adaptasiyasında müəllimə kömək edir. Neyroelm 

elmi cərəyan kimi hələ formalaşmaq mərhələsindədir və ciddi dəstəyə ehtiyacı 

var . Birinci sinif eksperimental qrup şagirdlərinin baş beyninin funksional 

yarımkürəcikləri arasındakı diaqnostika sahəsində tədqiqatlar, neyrofiziologiya 

və neyropsixologiya sahəsindəki məlum olan müasir nailiyyətlər neyroelmin 

bazasında verilmişdir. Burada bilavasitə müəllif eksperimental tədqiqatların 

gedişatından alınmış funksional və yarımkürəciklər arasındakı assimmetriyanın 

diaqnostikası da öz əksini taparaq təfəkkürün təbii xüsusiyyətlərini nəzərə alır. 

Bir sinifdə və bir dərsdə müxtəlif laterial xüsusiyyətli uşaqların sintezləşdirilmiş 

təlimin metodik aspektlərinə olan diqqəti nəzərə alınmalıdır. Novatorluq 

ideyasının mövcudluğu ibtidai sinifdə dil kompetensiyasının formalaşdırılmasını 

misallar gətirərək sübut edir. Təhsil menecmenti oxşar elmlərin, xüsusilə, 

neyroelmin nailiyyətlərini nəzərə almaqla müasir tədqiqat müəllimin öhdəsindən 

gələsi kimidir. Bütün bu göstərilənlər ibtidai məktəbdə təlim metodikasının 

təkmilləşdirilməsi üçün istifadə oluna bilər.  

Son 20 ildə təhsil sahəsində müəllimlərin tədris informasiyasını verməsi və 

şagirdlərin informasiyanı dərk etməsi üslubları arasında metodik ―münaqişə‖ ləri 

nəzərə alsaq ciddi məsələ üzərində dayandığımızı sübut etmiş olarıq (4).  

Ziddiyyətin məğzi tədrisin solyarımkürəciyi və kiçikyaşlı məktəblilərin bir 

çoxunun ―sağyarımkürəciyi‖ strategiyaları arasındadır. Təlimdə bu cür 

vəziyyətin yaranmaması üçün uşağın düşünmə fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini 

aydın dərk etmək və tədris texnologiyasını düzgün qurmaq lazımdır. Birinci sinif 

şagirdlərinin təfəkkürünün müxtəlif olmasını təsdiq etmək üçün funksional və 

yarımkürəciklər assimmetriyası diaqnostikası aparıldı. Bununla da aşağıda 

göstərilən məsələlərin həlli yolları tapılmışdır: 

 -sinfin düşünmə fəaliyyətinin üstünlük növünü təyin etmək; 
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-çoxlarının üslubuna uyğun olmayan təfəkkür növünü təyin etmək;  

-sinfin psixoloji və neyrofizioloji portretini tərtib etmək;  

-şagirdlərin təfəkkür strategiyasını nəzərə almaqla təlimin pedaqoji texnologiya-

sının işləyib, hazırlamaq. 

İbtidai sinif şagirdlərinin funksional yarımkürəciklərarası assimmetriyasını 

yoxlamaq və tədqiqat aparmaq üçün bir sıra metodikalardan istifadə olunmuş-

dur. Eksperimentin uşaqlarda maraq doğurması üçün metodikaların oyun mode-

linə çevrilməsi zəruri hesab olunmuşdur. Pedaqoqun özünüinkişafının əsası onun 

müəllif pedaqoji sistemidir ki, o müəllimin subyektivliyinin inkişafında ən yük-

sək səviyyədir. Hal-hazırda dünyada bir çox məktəb fəaliyyət göstərir ki, orada 

uşaqların differensial şəkildə gender (cins) əlamətinə görə, yəni solyarım kürəci-

yin əksi olaraq sağyarımkürəcikli növünün üstünlüyü ilə təlim keçirilməsi təklif 

olunur. Hamımızın bildiyimiz və gördüyümüz kimi uşaqlar ümumiyyətlə çox 

aktiv olurlar. Daimi bir oyun hərəkəti və yerdəyişmə instinktinin təsiri altında 

olduqları bilinir (1, s.11). Kiçik məktəb yaşlı uşaqlar üçün oyunların aparılması-

nın əhəmiyyəti çox böyükdür. Həmçinin tədris prosesində bilavasitə oyun fəaliy-

yətinin böyük rolu var. Məhz kiçik məktəb yaşlı uşaqlar üçün fərdi uğur sosial 

əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə həmin mərhələdə ibtidai məktəb şagirdlərinin 

sosial kompetensiyasının formalaşması üçün ən yaxşı şəraitin yaradılması əsas 

məsələlərdən biridir. O cümlədən, uşaqlarda şəxsi uğurların motivasiya qabiliy-

yətini, təşəbbüskarlıq və sərbəstlik kimi keyfiyyətlərini unutmaq olmaz. 

Müasir pedaqoji texnologiyaların istifadəsinə gəldikdə yanaşmaların 

diapazonu daha çoxdur. Bu yanaşmaların müsbət və mənfi tərəflərini göstərmə-

dən sintezləşdirilmiş neyroelmin təhsil adlandırılan daha optimal və produktiv 

nöqteyi nəzərdən təklif etməyə cəhd göstərilməlidir. Bu texnologiya konkret 

sinfin şagirdlərinin neyropedaqoji xarakteristikasını nəzərə almaqla metod və 

priyomların məqsədyönlü şəkildə bir-birini əvəz etməsi kimi düşünülür. Ümumi 

diaqnostik nəzəriyyədən irəli gələrək metodları sintez etmək daha məqsədəmü-

vafiqdir. Bu üsullar dərsin müxtəlif mərhələlərində uşağın beyninin hər iki 

yarımkürəciklərini aktivləşdirən hissəsinə düzgün daxil olmağa imkan yaradır. 

Həmişə rahat olduqda beyin fəaliyyətini dayandırır və əksinə intellektual maneə-

lərdən keçərək onu inkişaf etdirir. Yaradıcı axtarış, evristik çalışmalar təkcə 

sağyarımkürəciklilərə yox, həm də solyarımkürəciklilərə lazımdır. Çünki beynin 

hər iki yarımkürəsi ayrı-ayrı vəzifələri icra edir. Əgər onlar eyni funksiyanı 

həyata keçirsə idi, onda bizə verilmiş düşünmə qabiliyyətindən məhrum olardıq 

(2, s.10).   Hər kəs öz gücünü çətin olan sahələrdə yoxlamalıdır.  

İbtidai məktəbdəki təlim prosesində şagirdlərin qarşısında bir sıra ciddi 

məsələlər durur. Həmin məsələlər öyrənmə və yaradıcı fəaliyyətdəki qabiliyyət-

lərin inkişafı, kommunikasiya və informasiya bacarığına yiyələnmək, təhsil 

sisteminin növbəti mərhələlərində təlimə hazırlıq və s. hesab olunur. Bir çox 

müəllimlər müasir yüksək texnoloji cəmiyyətin tələblərinə və təhsilin yeni 

standartlarına uyğun olaraq, təhsil prosesinə münasibətlərini dəyişməlidirlər. 

Yeni standartların mündəricat hissəsi kardinal dəyişikliklərə məruz qalmayıbdır. 

Müəllim tədris etdiyi fənn çərçivəsindən çıxmalı deyil. İlk növbədə onun 

fəaliyyəti ləyaqətli şəxsiyyətin formalaşmasına, o cümlədən, şagirdlərin 
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universal təlim fəaliyyətinin formalaşmasına yönəldilməlidir. Çünki deyilənlər 

olmadan gələcək inkişafı təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi 

göstərir ki, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən, təhsil alanın fərdi xüsusiyyətlərini 

nəzərə alan müasir fəal təlim səmərəli və yüksək nəticələr verir. Buna nail olmaq 

üçün isə ilk növbədə kiçikyaşlı məktəblinin beyni araşdırılmalı və öyrənmə 

prosesi ona uyğun şəkildə aparılmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ САМАДОВА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОЭЛМ-ОСНОВНОГО 

ПОДХОДА 

Сегодня, если применить формирующиеся положения нейронауки к учебному 

процессу, то можно увидеть, что мастерство и мотивация учащихся повысятся, а значит, 

повысятся и результаты обучения. Важнейшими вопросами современной системы 

образования являются определение влияния нейробиологического обучения на учебные 

мотивы учащейся молодежи, его развитие психолого-педагогическими методами, 

достижение успеха на более поздних этапах обучения за счет вовлечения учащихся в 

процесс обучения. процесс активного восприятия. Практическая значимость вопроса 

включает в себя просвещение учителей и родителей общеобразовательных школ в этой 

области, а также вопросы, связанные с нейропсихологическими особенностями и 

симптомами младших школьников, проектированием, разработкой и внедрением практик 

и программ в школе. 

Ключевые слова: нейропсихология, учебный процесс, школьный период, учебная 

деятельность. 
 

SUMMARY 

SEVINJ SAMADOVA 

PSYCHO-PEDAGOGICAL FEATURES OF NEUROELM-BASED APPROACH 

Today, if we apply the emerging provisions of neuroscience to the learning process, we 

can see that students' mastery and motivation will increase, and thus learning outcomes will 

increase. The most important issues of the modern education system are to determine the impact 

of neuroscience-based learning on the learning motives of young students, to develop it by 

psycho-pedagogical methods, to achieve success in the later stages of learning by involving 

students in the process of active perception. The practical significance of the issue includes the 

education of teachers and parents in secondary schools in this area, as well as issues related to 

the neuropsychological characteristics and symptoms of young students, the design, development 

and implementation of practices and programs at school. 

Keywords: neuropsychology, learning process, school period, learning activities. 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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60-CI ĠLLƏRDƏ LĠRiK -PSĠXOLOJĠ XARAKTERĠN TƏġƏKKÜLÜ VƏ ĠNSAN 

AMĠLĠNĠN ÖN PLANA  KEÇMƏSĠ 

 

Məlum olduğu kimi sovet rejimində siyasətin humanitariya üzərində hegemonluğunun 

acınacaqlı nəticəsi alimlərin millətimizin tarixini, zəngin ədəbiyyat və mədəniyyətini obyektiv 

tədqiq edib dəyərləndirmək imkanından məhrum olmaları idi. Bu sahədə marksizm-leninizm 

təliminə kommunist partiyasının proqram sənədlərində müəyyənləĢdirilmiĢ “ustanovka”lara 

ciddi riayət etmək məcburiyyəti Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti haqqında 

tədqiqatlarda bir çox hallarda qeyri-obyektiv, birtərəfli mülahizələrin irəli sürülməsinə, 

təhriflərə və yanlıĢlıqlara gətirib çıxarırdı.  

Məqalə milli tariximizin və mənəvi irsimizin obyektiv araĢdırılması üçün əlveriĢli Ģəraitin 

yarandığı 60-cı illər lirik psixoloj xarakterin təĢəkkülünə həsr edilmiĢdir.   

Açar sözlər: teatr, milli xarakter, lirik-psixoloji xarakter, insan amili 

 

Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı özünün bir sıra ziddiyyətlərinə 

baxmayaraq, bütövlükdə götürdükdə mədəniyyətimizin ayrılmaz bir hissəsi olub, 

XX əsr ədəbiyyat tariximizdə mühüm bir mərhələ təşkil edir. Həmin dövrün 

bütün təzyiq və təqiblərinə, ideoloji təsirlərinə rəğmən ədəbiyyatımız yaşamış və 

bir çox qiymətli sənət nümunələri yaranmışdır. Sovet ideologiyasının yetmiş 

illik totalitar rejimi bir çox xalqlara, o cümlədən, Azərbaycan xalqına bütün 

dünyaya yalnız ―çəhrayı eynək‖ altından – bolşevik ideologiyasının gözü ilə 

baxmağa məcbur etdi. Xüsusilə, doğma Şərq mədəniyyətinə adicə meyl 20-30-

cu illərdə sosializmə xəyanət kimi qiymətləndirilərək minlərlə ziyalılar 

―pantürkizm‖ yarlığı ilə 37-ci ilin repressiyalarına məruz qalmışdır. “Bununla 

belə, yüksəliĢə olan milli hisslər, ideyalar boğulmuĢ, repressiya illərində 

Azərbaycanın 50 mindən artıq övladı güllələnmiĢ, 100 mindən çox insan 

Qazaxıstana, Sibirə sürgün edilmiĢdir.” (3, s. 240) 

60-cı illər ədəbiyyatının ənənəvi mövzulara tamam fərqli bədii təfəkkür 

işığında nəzər salması, öncə özünü onda göstərirdi ki, bu nəsrin və 

dramaturgiyanın yaradıcıları sənətin estetik qayəsini əvvəlkindən daha geniş 

təsvir edirdilər. Sosialist realizminin nümunələrindən fərqli olaraq, onların 

əsərlərində ―yeni insanı tərbiyə etmək‖, ―vətənpərvərlik ruhu oyatmaq‖, ―sovet 

adamlarının mənəvi yetkinliyini artırmaq‖, kimi məqsədlər qoyulmurdu. Bu 

dövr ədəbiyyatının estetik qayəsi süni didaktika, pafos və ritorikadan uzaq lirik-

psixoloji canlı insan obrazları yaratmaq, gerçək həyatı bütün mürəkkəbliyi və 

ziddiyyətləri ilə əks etdirməkdən ibarət olduğu üçün burada dolğun xarakterli 

obrazlar qalereyasına rast gəlirik. 60-cı illərdə lirik-psixoloji xarakterin 

təşəkkülü və insan amilinin ön plana keçməsi bədii ədəbiyyatda böyük 

əhəmiyyət kəsb etdi. Bildiyimiz kimi, lirik-psixoloji xarakter məsələsi hər bir 

dövrdə ədəbiyyatı, o cümlədən sənətşünaslığı məşğul edən ən ümdə 

problemlərdən biri olmuşdur. Ənənəvi sovet ədəbiyyatından fərqli olaraq yeni 

Azərbaycan ədəbiyyatı (istər nəsrdə, istər də dramaturgiyada) həyati gerçəkliyi 

bədii gerçəkliyə çevirmək üçün çox böyük üstünlüklərə malik oldu. İstər tarixi, 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

310 

istərsə də mənəviyyat problemlərindən bəhs edən əsərlərdə yazıçının əsas 

məqsədi şəxsiyyətin daxili aləminin mübhəm çalarlarını, psixoloji xarakterini, 

insan taleyinin zaman axarında başqalaşmasını, başqa sözlə, zaman-insan-tale 

problemlərini aydınlatmaqdan, mənəvi suverenliyi ifadə etməkdən ibarət olub. 

Çünki, “Yazıçının predmeti xislətdir və onun istedadı xislətin dərinliklərinə nə 

dərəcədə enə bilməsi ilə müəyyənləĢir.” (4, s. 334)  

Azərbaycan ədəbiyyatında milli xarakterin Vaqif (―Vaqif‖-S.Vurğun), 

Cahandar ağa (―Dəli Kür‖-İ.Şıxlı), Bayram bəy (―Geriyə baxma, qoca‖- 

İ.Əfəndiyev), Böyük bəy (―Mahnı dağlarda qaldı‖- İ.Əfəndiyev), Kərbəlayı 

İsmayıl (―Qarlı aşırım‖ -F.Kərimzadə), Rüstəm kişi (―Böyük dayaq‖-

M.İbrahimov) kimi klassik nümunələri vardır. Və bu əsərlərdə milli xarakterin 

bir sıra ciddi örnəkləri ilə rastlaşırıq. Müəlliflər bu obrazların timsalında 

Azərbaycan xalqının mənəvi-əxlaqi dəyərlərini xarakterizə etmiş və bu 

xarakterlər vasitəsilə babalarımıza məxsus mərdlik, əyilməzlik, qürur, namus-

qeyrət, kişilik, əxlaqi dəyərlərə sədaqət və s. kimi mental keyfiyyətləri 

ümumiləşdirməyə çalışmışdır. Bu bir həqiqətdir ki, milli xarakter hər bir 

ədəbiyyatın özünəməxsusluğunu təyin edən amillərdəndir. Hər bir milli 

ədəbiyyat sözün geniş mənasında milli xarakterin təcəssümündən ibarətdir və 

buna görə də milli gerçəkliyin vacib problemlərinə toxunan əsərlər adətən milli 

xarakter haqqında, başqa sözlə desək, xalqın mənəvi-əxlaqi simasının, 

psixologiyasının, təsəvvürlərinin tarixən təşəkkülü, keçdiyi mürəkkəb inkişaf 

yolu haqqında geniş, qayğılı düşüncə kimi ümumiləşir. (9, s. 164) Səciyyəvi bir 

neçə nəsr əsərinə - ―Dəli Kür‖, ―Böyük dayaq‖ və ―Söyüdlü arx‖ romanlarına 

nəzər salaq: Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının ―Dəli Kür‖ romanında Cahandar ağa 

obrazı kişilik, cəngavərlik, ipə-sapa yatmayan, özünəməxsus daxili ―məni‖ olan 

milli xarakterdir. Cahandar ağa igiddir, cəsurdur, gözünə tuşlanan güllədən belə 

qorxub geri çəkilməyi ağlına gətirmir. Cahandar ağanın xarakterində bir 

böyüklük var, müdriklik və təmkin var. Cahandar ağa deyir: “Mənim öz ağlım 

var, istədiyim kimi yaĢamıĢam, istədiyim kimi də öləcəm.” (15, s. 25) O, yaşadığı 

mühitin qanunlarını çox yaxşı bilir və bu qanunlardan kənara çıxmır. O, dövrün 

namus qanununa səcdə edən adamdır. Namusa, təmiz ada düşən ləkədən çox 

dünyada onu qorxudan heç nə yoxdur. ―Dəli Kür‖ romanı Cahandar ağanın 

Allahyarın kəbinli arvadını- Mələyi qaçırması hadisəsinə ailəsinin, xüsusən 

arvadı Zərnigarın kəskin reaksiyası ilə başlayır. Atdığı addımla bağlı Cahandar 

ağanın narahatlığı, haqsızlığını daxilən duyması, bütün bunlardan dolayı dərin 

peşmançılıq hissi keçirməsi müəllif təhkiyəsində dönə-dönə qeyd olunur. Neçə 

illər baş yastığa qoyduğu arvadının, həmişə boy-buxunu ilə fəxr etdiyi oğlunun 

evdən küsüb getməsi onun üçün həqiqi dərd olur. Bu ―yük‖ü Cahandar ağa çox 

çətin çəkir. Daim əli tətikdə olan, zəhmindən yer yarılan bu kişinin arvadı, oğlu 

sarıdan çəkdiyi narahatçılıqlar, daxilən yaşadığı narahat hisslər onun həqiqi 

insani xarakterini ortaya qoyur. Hətta onun “ƏĢi, nə olub, eldən çıxarı bir iĢ 

tutmamıĢam ki? Elə dədə-babadan iki arvad saxlamaq peĢəmiz deyilmi?” (15, s. 

64) – deyə özünə ürək-dirək verməsində də peşmançılıq hissi aşkar görünür. 

Cahandar ağa öz hərəkətlərində və sözündə sərtdir, qətidir. Dediyi sözdən, 

elədiyi hərəkətdən geri dönən deyildir. Sözünün qabağına söz çıxarılmasını 

xoşlamır. (14, s. 110) Əslində milli xarakter xalq təşəkkül tapdığı dövrdən onun 
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həyatının, özünüdərkinin, fərdi özünüifadəsi və özünütəsdiqinin əsas əlaməti 

olaraq təşəkkülə başlayıb. Böyük rus yazıçısı N.V.Qoqol yazmışdır: “Həqiqi 

millilik sarafanı təsvir etməkdə deyil, xalq ruhunu ifadə etməkdədir”. (16, s. 34) 

Hər bir sənətdə olduğu kimi ədəbiyyatda da milli xarakter sənətkarın xalq həyatı 

ilə yaxınlığından, onun istedadının xalq ruhuna bağlılığından və bu ruhu əks 

etdirmək imkanından meydana çıxır. Sözügedən romanda Şahnigarın və 

Qəmərin (atın-M.Ə) öldürülməsi ən dəhşətli səhnələrdir. Fikrimizcə, Cahandar 

ağanın istəkli bacısını və atını öldürməsi yaşadığı mühitin qanunlarından kənara 

çıxa bilməmək düşüncəsi ilə bağlıdır. Elə Allahyarın da Cahandar ağanı 

cəzalandırmaq istəməsi bu ―qanun‖ çərçivəsindədir. Lakin Allahyar ona arxadan 

zərbələr vurmaqla intiqamını almaq istəyir. (Əvvəlcə Salatına güllə atır. 

Güllənin səhəngə dəyməsi qızı ölümdən xilas edir; sonra ot tayasını yandırır, 

daha sonra isə Cahandar ağanın çox sevdiyi maralı öldürür; Salatını qaçırmaq 

istəyir, amma niyyətini axıra qədər həyata keçirməyə nail olmur. Ən nəhayət, 

Qəmərin yalını, quyruğunu qırxır ki, bu da nəticə etibarı ilə atın öldürülməsinə 

səbəb olur). Professor Təyyar Salamoğlu düzgün qeyd edir ki, ― “Qanun” 

intiqamı yasaq etmir, amma arxadan vurmaqla yox, Bu hərəkətləri ilə, xüsusən 

sonuncu ilə Allahyar mərdlik qanununa bağıĢlanmaz xəyanət edir və cəza 

almağı haqq edir. Cahandar ağa Allahyarı öldürür. Diqqətimizi cəlb edir ki, bu 

zaman Cahandar ağa çox gərgin psixoloji gərginlik altında idi, lakin bütün 

bunlara rəğmən o, Allahyarı mərdlik qanununa riyazi dəqiqliklə əməl etməklə 

cəzalandırır. (O, düĢməni ilə üzbəüz gəlmək istəyir və gəlir. Lakin ilk 

rastlaĢmada Cahandar ağa onu öldürmək imkanından istifadə etmir. Çünki 

düĢməni qarĢısına silahsız çıxır. Silahsız düĢmənə güllə atmaq olmaz.  O, 

Allahyara silahını götürüb atını minərək meydana çıxmaq Ģansı verir. Allahyar 

onu gülləyə tutsa da, Cahandar ağa ona arvad-uĢağı qorxutmamaq üçün 

həyətdən çıxmağı təklif edir. Yalnız bundan sonrakı qarĢılaĢmada o, düĢmənini 

öldürür”) (14, s. 113). Cahandar ağanın xarakterini səciyyələndirən başqa 

cəhətlər də var. O, ailəsinin təəssübünü çəkdiyi kimi, elinin-obasının da 

təəssübünü çəkir. Molla Sadıq tərəfindən qızışdırılan camaatın seminariyaya 

uşaq yığmaq üçün gələn Çernyayevski və rus Əhmədə qarşı düşünülməmiş 

münasibət və hərəkətinə Cahandar ağanın reaksiyası təkcə qonağı müdafiə və 

qonağa hörmət və yaxud oxumağa, təhsilə müəyyən mənada ―loyal‖ münasibəti 

ilə yadda qalmır. Bu təsvirlərdə qəhrəmanın xarakterinin daha əhəmiyyətli 

cəhətlərini önə çəkən məqamlar var. Burda baş verənlərə Cahandar ağanın 

münasibəti göstərir ki, o, geniş düşünməyi bacaran, sözündə və hərəkətlərində 

özündən çox el-obanın mənafeyini nəzərə alan bir insandır. Onun el-obaya, 

camaata sonsuz bir məhəbbəti var. Ona görə də o, milli xarakter səviyyəsinə 

yüksəlir. O həm də mənsub olduğu millətin xarakterini öz varlığında daşıyan bir 

obrazdır. Akademik Bəkir Nəbiyevin qeyd etdiyi kimi, “ “Dəli Kür” gərgin 

dramatik toqquĢmalar, qüvvətli xarakterlər romanıdır. “Dəli Kür” yazıçının 

kəskin konflikt, dərin psixoloji təhlil əsasında güclü xarakter yaratmaq 

bacarığını nümayiĢ etdirən yüksək bədii keyfiyyətlərlə zəngindir.” (13) 

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun ―Böyük dayaq‖ romanı da milli xarakter 

yaradıcılığı baxımından diqqəti cəlb edən bədii örnəklərdən biridir.  Bu romanda 

xalq və kolxoz həyatında cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələr fonunda milli 
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xarakterin maraqlı, yaddaqalan örnəkləri yaradılmışdır. Xüsusilə, yazıçının 

yaratmış olduğu Rüstəm kişi obrazı özünəməxsusluğu, daxili-mənəvi dünyasının 

hərtərəfli, dolğun canlandırılması ilə diqqəti cəlb edir. Romanın süjet xəttinin 

inkişafında, konfliktin yaranmasında, bir sıra surətin xarakterinin açılmasında 

əsas rol oynayır. Mükafatlar, təriflər, inam və hörmət, mötəbər iclaslarda adının 

tez-tez çəkilməsi Rüstəm kişini çaşdırır, ―misilsiz sədr, nümunəvi sədr‖ kimi 

sözlər faciəsini dərinləşdirir. O, özü-özünə Muğanda bərabəri olmayan adam 

kimi görünür. Bütün bunlar Rüstəm kişidə sərt hərəkətlər doğurur və o, hökmlü 

ifadələrlə danışır. Paltosunu tutanlara, oturmağa yer təklif edənlərə ehtiyac 

duyur. Rüstəm kişini ən çox düşündürən oğlu Qaraşla gəlini Maya arasındakı 

təzaddır. Qaraş təbiətən həlim xasiyyətlidir, Maya isə iddialı, ötkəm. O, 

Səkinəyə deyir ki, arvad, gəlininə de ağır otursun, batman gəlsin. Bizim ədəb-

ərkanımız var, əməl eləsə otursun adam kimi yaşasın, eləməsə, xoş gəldi, yol 

açıqdır. Bu fikirlər onun xarakterini bir daha açır. Rüstəm kişi gəncliklə 

ayaqlaşmır, ailə üzvləri ilə tez-tez üz-üzə gəlir. Xalqın səsini, haqlı tələbi 

eşitmir. Sözünü açıq deyənləri adam yerinə qoymur. Yazıçı Rüstəm kişinin 

bütün situasiyalarda xarakterinin təsvirini önə çəkmişdir. Bütün bunlar onun 

təzadlı və mürəkkəb xarakterə malik olmasını göstərir. Digər tərəfdən Rüstəm 

kişi özünün xarakter və təbiətinə uyğun danışır. Romanın bütün xətlərində 

Səkinə xanım əri Rüstəm kişiyə qarşı durur. O, görür ki, Rüstəm kişi xalqdan 

ayrıldıqca dayağını itirir. “Qaya kimi camaatı, xalqı qoyub quru kəsəklərdən 

yapıĢma” (10, s. 68) deyir. G.V.Plexanovun söylədiyi kimi, milli xarakter tarixi 

şəraitin məhsuludur və onun əsasında mənsub olduğu xalqın tarixi dayanır. 

―Böyük dayaq‖ romanı milli xarakter yaradıcılığı baxımından xalq 

ədəbiyyatından qaynaqlanan çalarlarla zəngindir ki, məhz bu aspekt onun 

uğurqazanmasını şərtləndirmişdir.  

V.Q.Belinski yazmışdır ki, bədii əsərdə surətlər və şəxslər, xarakterlər 

tipik olmasa, yazıçı nağıl etdiyi əhvalatları naturadan nə qədər bacarıqla 

köçürmüş olsa da, oxucu burada heç bir naturalılıq tapmır, düzgün, duyulub 

canlandırılmış, məharətlə verilmiş heç bir cəhət görməz. (2, s. 47) Ona görə də 

bədii forma seçərkən, süjet qurarkən, konflikt yaradarkən elə tipik həyati hadisə 

və məqamlar seçilir, elə xarakterik cizgi və detallardan istifadə edilir ki, bununla 

təsvir obyekti haqqında tam təsəvvür oyanır. Öncə qeyd etdiyimiz kimi, İsmayıl 

Şıxlının ―Dəli Kür‖ və Fərman Kərimzadənin ―Qarlı aşırım‖ romanları yaxın 

keçmişimizə, milli xarakterin inkişafına yeni münasibətin, tarixə müasir  baxışın 

ifadəsi kimi müvəffəqiyyət qazandı. ―Qarlı aşırım‖ romanında yazıçı  Kərbəlayi 

İsmayılı kişiliyin, insanlığın bədii heykəli səviyyəsinə qaldırır, oxucular onun 

simasında həqiqi milli xarakterin ən gözəl xüsusiyyətlərini görürlər. Sovetlər 

dönəmində milli xarakter yaratmaq çox çətin problem, əslində mövcud 

ideologiyaya qarşı çıxmaq demək idi. Belə qəhrəmanlar təkcə yaşadıqları dövrün 

tarixi olaylarını, psixologiyasını deyil, həm də yüz illərlə formalaşmış xəlqi və 

milli ənənələri mürəkkəb bir şəkildə özlərində əks etdirən insan xarakterləri idi. 

Şura hökumətinin bayrağının Qarabağlarda endirilməsi, törədilən faciə və 

həbslər partiyanı hərəkətə gətirməyə məcbur edir. Kərbəlayinin bir qrup kənd 

bolşeviki ilə ziddiyyətləri dərinləşərək dövlət və şəxsiyyət arasında konfliktə 

çevrilir. Dövlətin dalında top, topxana, şəxsiyyətin arxasında isə milli mənlik, 
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qürur, qeyrət, namus dayanır. Həm Kərbəlayinin, həm də Abbasqulu bəyin 

xarakterini açmaq üçün nümunə gətirdiyimiz epizodlar xüsusi maraq doğurur. 

Bu epizodlar ―Axırıncı aşırım‖ filmində də əksini tapıb. 

Səmədin evinə gecə basqın edib, İmanın arvadını axtaran Qəmlo 

gözləmədiyi halda Abbasqulu bəylə üz-üzə gəlir. Abbasqulu bəyin sözləri 

Qəmloya güllə kimi təsir edir. Abbasqulu bəyin “Səni kiĢi bilirdim, kiĢinin 

heyfini arvadından çıxmazlar. Bu biqeyrətlikdi, namussuzluqdu” (11, s.54) 

sözlərindən sonra Qəmlo sarsılır.  

İkincisi, Talıbovla Abbasqulu bəyin Kərbəlayinin nakam ölmüş, qətlə 

yetirilmiş oğlu Yədullanın məqbərəsindəki söhbət səhnəsidir. Burada Abbasqulu 

bəyin bir fikri, böyük dostu Kərbəlayinin əsl xarakterini açır. O, deyir ki , 

―Kərbəlayi yerə baxan adam idi, hər başını qaldıranda bir cinayət baş verirdi.‖ 

Üçüncü epizod isə Abbasqulu bəylə Kərbəlayinin son - təkbətək görüş 

səhnəsidir. Abbasqulu bəy Kərbəlayini Karvansarada yaxalayır. Qəmlo ona 

deyir ki, ―izn ver üçünün də başını əkim.‖ Kərbəlayi cavab verir ki, ― Abbasqulu 

bəy sənin üçün naxırçı İman deyil.‖ Bu cavabın dalında Abbasqulu bəyin bütöv 

xarakteri, hörmət və nüfuzu dayanır. Yenə də Abbasqulu bəy Qəmlo ilə üz-üzə 

gəlib onu pərt edir. Qəmlo soruşur: - ―Kimi istəyirsiz?‖ Abbasqulu bəyin sözü 

yenə güllə kimi açılır: ―Evin kişisini soruşarlar!‖ Bu cavabda Abbasqulu bəyin 

böyük xarakterindən, kişiliyindən xəbər verir. Təkbətək söhbətdə hər iki obrazın 

xarakteri bir daha üzə çıxır:  

“ - Gərək sən bu iĢə qol qoymayaydın, Abbasqulu bəy. Bir-birimizə hörmətimiz 

var, duz-çörək kəsmiĢik, onu ayaqlamaq çox çətindir. Mənim davam səninlə 

deyil, təzə hökumətlədi. 

 -Hökumətlə hökumətlik etməyəcəksən ki ! 

- Mən belə hökumət tanımıram.  

- Neyləyib sənə Ģura hökuməti? 

- Hər Ģeyimi-torpağımı, malımı, varımı...əlimdən aldılar dinmədim. Sonrada 

gəlib deyəcəklər ki, papağını da ver, namusunu da. Bəs hörmətə nə sözün, 

kiĢiliyə nə sözün... 

- Topxanan yox, cəbbəxanan yox.  

-Namusumuz, qeyrətimiz var bəy, dözərik.” (11, s.76) 

Beləliklə, onların arasında danışıq baş tutmur. Hərə öz əqidəsində qalır. 

Buna görə də hər iki milli xarakter- Kərbəlayi və Abbasqulu bəy yaddaşda qalır.  

Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 1960-cı ildə lirik-psixoloji üslubda qələmə 

aldığı ―Körpüsalanlar‖ romanında yaratmış olduğu Səriyyə obrazı yalnız onun 

yaradıcılığında deyil, bütövlükdə Azərbaycan nəsrində ən çox mübahisə 

obyektinə çevrilən xarakterlərdən biridir. Romanda bir sıra yaddaqalan obrazlar 

yaradılsa da, əsas diqqət Səriyyənin xarakterinə yönəldilmişdir. Romanda əsas 

mübahisə doğuran Səriyyənin ərli qadın olduğu halda özünü sərbəst aparması, 

ailədə ənənəvi ər-arvad münasibətlərinə məhəl qoymamasıdır. Vaxtilə Səriyyə 

obrazını tənqid edənlər məhz onun xarakterindəki bu cəhətlərdən çıxış etmişlər. 

Səriyyənin Adillə münasibətlərinin mənəvi əsaslar üzərində qurulmadığı onun 

etiraflarında əksini tapmışdır. Xasiyyətcə sərbəstliyi və daxili azadlığı sevən 

Səriyyənin xarakter, hərəkət və davranışlarındakı dəyişikliklər onun tale yoluna 

Qəribcanın çıxmasından sonra daha aşkar şəkildə başlayır. Romanda Səriyyənin 
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xarakteri milli – mənəvi dəyərlərə söykənən əxlaq kodeksi ilə şəxsi səadəti 

arasındakı təzad fonunda aşkarlanır. “Mən duyğuların əsarətinə, köləliyinə nifrət 

edirəm” – deyən Səriyyə daxilən azaddır. Ər-arvad arasındakı münasibətlər 

gərgin həddə çatdıqda və öz gələcəyini görə bilməməkdə suçlanan Səriyyə qəti 

fikrini bildirərək deyir: “Bizdən hər birimiz gələcəyi ayrı cür görürük. Mən hiss 

edirəm ki, biz heç bir zaman gələcəyə eyni gözlə baxa bilməyəcəyik. Gələcək isə 

həyat deməkdir. Ona görə də biz ayrılmalıyıq. Sağ ol” (6, s. 555) Beləliklə, 

Səriyyə bir xarakter kimi azad, sərbəst olduğu adət-ənənələrin sərt qəliblərini 

uçura bildiyi üçün diqqəti cəlb edir. Səriyyə cəmiyyətdə özünütəsdiqinə öz 

mübarizəsi və ciddi xarakteri ilə nail olur. Yazıçı obrazın xarakterini bütün 

incəliyi və dolğunluğu ilə təqdim edir. Ona görə də bu obrazlar təbii görünür. Bu 

barədə yazıçı özü yazırdı: “... Mən qadınları qadın kimi təqdim etməyə 

çalıĢıram, yəni, onların istəklərini və hərəkətlərini qadın ürəyinin hökmü, qadın 

məntiqi, psixologiyası, dünyagörüĢü baxımından təsvirə cəhd göstərirəm. Bu 

məqsədlə də onların həyatını və daxili dünyasının zənginliklərini bir sıra 

hallarda buxova çevrilən milli adət-ənənələrin və kiĢi heysiyyatının, qürurunun 

alçalmamasının tələbi ilə məqsədli Ģəkildə nizamlamıram, müdaxilə etmirəm. 

Belə olsaydı, mən qadın obrazlarını süniləĢdirməliydim (ərli qadın subay kiĢinin 

paltarını yumamalıydı, cavan bir qız uĢağı babası yerində olan bir kiĢini 

sevməməliydi və s.). Mənim qadın obrazlarımın böyük əksəriyyəti yol aça-aça 

gedən insanlardır. Buna görə də əksər hallarda onları məhz tipik, 

ümumiləĢdirilmiĢ olmadıqlarına görə tənqid ediblər. “Körpüsalanlar” əsəri 

haqqında vaxtilə deyilmiĢ ittihamların məğzini xatırlayaq: belə azərbaycanlı qızı 

olmur, azərbaycanlı qadın belə eləmir və s. Yol aça-aça  gedən qadın 

obrazlarım açılmıĢ yolla gedən qadın obrazları kimi təqdim və təsvir etsəydim, 

onların kədəri də, sevinci də, səadəti də saxta, qeyri-səmimi olardı.” (5, s. 519) 

Beləliklə, Azərbaycan nəsrində insan amilinin ön plana keçməsi adi 

insanların mənəvi dünyasına ciddi nüfuzetmə bu nəsrin bütün fenomenal  

xüsusiyyətlərini, mahiyyət səciyyəli cəhətlərini müəyyən edən başlıca cəhət 

oldu. Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyətində milli mənlik şüuru XX əsrin 

önlərində xüsusi bir intensivliklə formalaşdı və milli xarakter qabarıq bir şəkildə 

ön plana keçdi.  

Akademik Milli Dram Teatrında iyirmi iki il bədii rəhbər olduğu bir 

müddətdə görkəmli rejissor Ədil İskəndərov özünün ―Ədil İskəndərov-teatr 

məktəbi‖ni yaratdı. Belə ki, Ə.İskəndərov Azərbaycan teatr mədəniyyətinin 

uğurlarına imza atmış, onun keçmiş ittifaq məkanında uğurunu təmin etmiş, bu 

teatrı öz rejissor istedadı və rəhbərlik qabiliyyətilə sənət zirvəsinə doğru 

aparmışdır. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan teatrı başdan-başa siyasiləşir, 

dövlətin Kommunist Partiyasının  ideoloji silahına, güclü təbliğat vasitəsinə 

çevrilir. Eyni zamanda Ədil İskəndərov sovet ideologiyasına tam səmimiyyətlə 

xidmət edə-edə, həm də Azərbaycan teatrının milliliyini, xalq ənənələri 

müstəvisində formalaşmış özəl cəhətləri hər zaman ön planda saxlamışdır. (14, s. 

14) Ədil İskəndərovun rejissorluq fəaliyyətini qabartmaqla biz bir həqiqəti 

təsdiqləmək istəyirik ki, onun teatr məktəbi rejissorlardan ötrü həmişə açıq olub. 

Hətta Mehdi Məmmədov və Tofiq Kazımov kimi görkəmli rejissorlar da Ədil 

İskəndərovun rəhbərliyi altında işləmiş, onun təcrübəsindən bəhrələnmişlər.  
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60-cı illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında, musiqisində, baletində, teatrında, 

təsviri sənətində, kinematoqrafiyasında köklü dəyişikliklər baş verdi. Fikrimizcə, 

60-cı illər milli mədəniyyətində etik-estetik, ədəbi-bədii mündəricənin 

mahiyyətcə başqalaşdığı mərhələdir. Ən əsası 60-cı illərdə insanların düşüncə 

tərzi, qavrayışı idealları, arzuları dünyaduyumu və qəhrəmanları dəyişir. Bu 

qəhrəmanlar ideallardan, arzulardan və nəhayət, gerçəkliyin özündən ədəbiyyata, 

teatra, kinematoqrafiyaya, televizor ekranına adladılar.  

Milli rejissor sənətimizin tarixində görkəmli yer tutan Tofiq Kazımov 

Akademik Teatrda bir sıra dramaturqların pyeslərinə quruluş verdi. 1964-cü ildə 

Akademik Teatra baş rejissor təyin edilən Tofiq Kazımov yaradıcılıq 

prosesindən görünürdü ki, o, müasirliyin, yeniləşməyin tərəfdarıdır. Bu 

yeniləşmə prosesində yeni məzmunlu və ideyalı səhnə əsərləri ilə yanaşı, onlara 

həmdə səhnədə güclü xarakter yaradan yeni ruhlu aktyorlar da lazım idi. Tofiq 

Kazımov yeni ifadə tərzi, yeni ədəbi qəhrəman axtarmaqla yanaşı, öz teatr 

ideyalarını həyata keçirməkdən ötrü yalnız yeni nəslin aktyorlarına arxalanırdı. 

Nə üçün? O, istəyirdi ki, milli teatrdan yalançı gurultunu, statuar pozaları, 

əsaslandırılmamış bəlağətli danışığı, köhnəlmiş monumentallığı, pafos və 

patetikanı qısa bir zaman çərçivəsində uzaqlaşdırsın. Köhnə nəslin aktyorları isə 

heç cürə öz aktyor ştamplarından, alışdıqları oyun stixiyasından uzaqlaşmaq 

istəmirdilər. Ona görə də T.Kazımov baş rejissor təyin olunduğu gündən 

etibarən teatra ara vermədən gənc nəslin nümayəndələrini dəvət edirdi. Amaliya 

Pənahova, Hamlet Xanızadə, Səməndər Rzayev, Şəfiqə Məmmədova və 

başqaları bu rejissorun təkidi ilə teatra çağrılmış cavan aktyorlar idi. Həsən 

Turabov da 60-cı illərin axırında özünü Tofiq Kazımovun aktyoru kimi 

təsdiqlədi və onun quruluşlarında bir qayda olaraq, baş rollarda çıxış etdi. (8, s. 

13) ―Sən həmişə mənimləsən‖ əxlaqi-etik problemə, mənəvi gözəlliyə və 

məhəbbətə həsr olunsa da onun ideya məzmunu həyatın və cəmiyyətin mühüm 

məsələlərini əhatələyir. Böyük bir zavoda rəhbərlik edən, kollektivin qayğısını 

çəkən Həsənzadə təmiz vicdanlı, ciddi milli xarakter etibarilə diqqəti cəlb edir. 

Əsərdə Həsənzadə obrazı xalqımıza məxsus milli-mənəvi dəyərlərin ən mühüm 

xüsusiyyətlərini öz xarakterində daşıyır.  

Pyesdə sadə bir süjet xətti ətrafında cəmləşən ağır psixoloji yük səhnədə 

əsas etibarilə iki aktyorun ifasında- Həsənzadə və Nargilənin ifasında öz səhnə 

həllini tapır. Həsənzadə erkən vaxtlarından sevimli xanımını itirsə də onun 

xəyalı ilə yaşayır. Nargilə isə anası, bacı-qardaşı və rəfiqələri ilə birlikdə olsa da 

həyatda özünə yer tapa bilmir, tənhalıq onu sıxır. Nargiləyə ən çətin anlarda 

Həsənzadə dayaq durur. Xoşbəxtliyin əsl mənasını insanlara, xalqa və cəmiyyətə 

xidmətdə görən Həsənzadə Nargiləni fərəclər mühitindən ayıraraq başqa bir 

dünyaya – ―öz namuslu zəhmətkeşləri ilə hər şeyə qalib gələn‖ insanların 

cərgəsinə çıxarır. Nargilə onu dünyada ən çox istədiyi adam, milli xarakterli 

mərdlik rəmzi hesab edir. Güclü xarakter, xeyirxahlıq və fədakarlıq 

mücəssəməsi olan Həsənzadə əsərdə, həm də tamaşada ideal qəhrəman 

səviyyəsində təqdim olunur. Yaş fərqinə baxmayaraq, (19-46) Nargilə onu odlu 

məhəbbətlə sevir. Get-gedə Həsənzadənin mənəviyyatında yeni duyğular baş 

qaldırır. Nargilə onun evini tərk edib gedəndə  öz-özünə o, “Nə üçün həmiĢə o 

gedəndən sonra mən özümü bu qədər yalqız, bu qədər qəmgin hiss edirəm? Elə 
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bil ki, o bir də qayıtmayacaq...Əgər, bütün bunlar belədirsə, nə üçün mən qəti 

qərara gələ bilmirəm? Yoxsa, qarĢımda açılan bu yeni bahar səhərinin qeyri-adi 

gözəlliyi məni qorxudur? Yoxsa, mən böyük insan məhəbbətinin qüdrətinə 

inanmağı yadırğamıĢam? Bəlkə mən iĢıqdan qorxub, qaranlığa çəkilirəm ?” (7, 

s. 262) –deyə düşünür. Fəqət nə qədər mənəvi sarsıntı və iztirab keçirsə də o, 

xarakterini, təmkinini və vüqarını qoruyub saxlamağı bacarır. Vicdanının səsinə 

qulaq asaraq, milli mənəvi dəyərlərlə və cəmiyyətin əxlaq normaları ilə 

hesablaşmağı üstün tutur. Dünyasını dəyişmiş arvadı Xurşid xanımın xəyalı ilə 

dialoqunda onun mənəvi aləmi, bütöv şəxsiyyəti və xarakteri bir daha görünür.  

“XurĢid: Sən gedirsən, bəs, o yazıq qızın halı necə olacaq? Məgər, bu, 

sənin tərəfindən xudpəsəndlik deyil?  

Həsənzadə: “Yox! Mənim getməyim ədalətin hökmüdür. Dünyada ata-ana 

nəvaziĢi görməyən o gənc qız mənə göydəndüĢmə bir məxluq, bir Allah kimi 

baxır. Ġndi, əgər, bu “Allah” öz qüdrətindən sui-istifadə eləyib onun səadətini 

oğurlasa, bəs, insafı harda qaldı? 

XurĢid: Axı, o öz xoĢbəxtliyini səndə görür. 

Həsənzadə: Doğrudur...lakin bu duyğunun ömrü o qədər qısadır ki,.. Yox, 

sonrakı peĢmançılıqdan indiki əzab min dəfə yaxĢıdır! Bir vətəndaĢ olaraq, 

mənim üçün əsas məsələ onun həyatı, insanları düzgün dərk etməsidir.” (7, s. 

271) Həsənzadənin dilindən səslənən Allah, insaf, vətəndaş anlayışları yalnız 

pyesin ideya istiqamətini deyil, həmçinin, qəhrəmanın milli xarakter kimi 

özünəməxsus keyfiyyətlərini aşkarlayır. Xoşbəxtliyin əsl mənasını insanlara və 

xalqa xidmətdə görən Həsənzadə Nargiləni bütün çətinliklərdən və insanlıq 

simasını itirmiş Fərəcin əlindən qurtarır. Onu işıqlı həyat yoluna çıxarır. Küsülü 

dolanan ana ilə bala arasındakı səddi uçurur, onları barışdırır. Anası Nəzakətlə 

qızı arasında əvvəllərdə olduğu kimi mehriban ana-bala münasibətləri yenidən 

bərpa olunur. Həsənzadə Nargilədən uzaqlaşmaq üçün alicənab hərəkət edir, iş 

yerini dəyişdirib başqa şəhərə köçür. O, təzə iş yerinə işləməyə gedəndə 

Nargilənin ―bəs mən?‖ sualına onu şəhərdə yaxşı insanların arasında qoyub 

gedəcəyini bildirir. Məlum olduğu kimi, pyesin ikinci adı ―Boy çiçəyi‖dir. Təbii 

ki, bu ad rəmzi məna daşıyır və əsərin bədii fəlsəfi məzmun qatını daha aydın 

ifadə edir. Dağ yerində bitən bu ətirli çiçək quruduqdan sonra da öz ətrini və 

rayihəsini itirmədiyi kimi möhkəm xarakterli, xeyirxah və humanist insanlar da 

heç vaxt unudulmur, ―özləri məhv olsalar da, xatirələri həmişə bizim ləyaqətlə 

yaşamağımıza kömək edir. Bizim üçün təsəlli olur‖ (7, s. 240) Fikrimizcə, 

Həsənzadə təkcə Nargilə üçün yox, kimsəsizlər, arxasızlar, darda qalanlar, 

çətinliyə düşənlər üçün də ilə ―boy çiçəyi‖dir. Çünki, “boy çiçəysiz yaĢamaq 

çətindir. Onsuz insan daxilən cırlaĢır, mənən kiçilir və eybəcər olur. Lakin boy 

çiçəyi yalnız könüldə qorunan xəyal, təkcə mənəvi bir ətir və xatirə demək 

deyildir. Bizim ən sadə, sıravi adamların mənəvi gözəlliyi hər yerdə-gündəlik 

həyatda, iĢdə və əməllərdə, qayğı və rəftar gözəlliyində təzahür edir.” (12, s. 

421) Həsənzadə iş yerini dəyişib başqa yerə gedəndə də Nargilənin xoşbəxt 

taleyini düşünür. Təsadüfi deyil ki, Nargilə Həsənzadəyə “siz mənim həyatımda 

çox Ģey qoyub gedirsiniz” və “sən həmiĢə mənimləsən”- deyir. (7, s.291) 

―Sən həmişə mənimləsən‖ tamaşasında aktyorların danışığında müşahidə 

olunan incə, teatral lirizm tamaşanın təbiiliyinə heç bir xələl gətirmir, əksinə, 
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ona romantik çalarlar əlavə edirdi. Həsənzadənin- Ə.Zeynalovun həzin, incə, 

nəvazişli, nəcib danışığı Nargilənin – A.Pənahovanın çılğın, ehtiraslı danışığı ilə 

qovuşaraq səhnədə harmoniya yaradırdı. (1, s. 95) 

Ümumiyyətlə, 60-cı illər dramaturgiyasında özünəməxsus üslubları ilə 

seçilən dramaturqların əsərlərində milli xarakterin bir sıra maraqlı, yaddaqalan 

örnəkləri yaradılmışdır. Tədqiqatımız növbəti bölümündə onları araşdırmağa səy 

göstərəcəyik.  
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РЕЗЮМЕ 

МУРАД АМИРАСЛАНОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И ВЫХОД 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ПЕРВЫЙ ПЛАН В 60-Е ГОДЫ 

Как известно, трагическим результатом гегемонии политики над гуманитарным 

режимом в советском режиме стало лишение ученых возможности объективно изучать и 

оценивать историю, богатую литературу и культуру нашего народа. Обязанность строго 

придерживаться изложенных в программных документах Коммунистической партии 

«институтов» преподавания марксизма-ленинизма в этой области нередко приводила к 

предвзятым, односторонним взглядам, искажениям и ошибкам в исследованиях по 

истории, литературе и культуре. Азербайджана. Статья посвящена формированию лирико-

психологического характера в 60-е годы, когда были созданы благоприятные условия для 

объективного изучения нашей национальной истории и духовного наследия. 

        Ключевые слова: театр, национальный характер, лирико-психологический характер, 

человеческий фактор. 
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SUMMARY 

MURAD AMIRASLANOV 

THE FORMATION OF LYRICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTER AND THE 

TRANSITION OF THE HUMAN FACTOR TO THE FORE IN THE 60S 

As it is known, the tragic result of the hegemony of politics over the humanitarian regime 

in the Soviet regime was the deprivation of scientists of the opportunity to objectively study and 

evaluate the history, rich literature and culture of our nation. The obligation to strictly adhere to 

the "institutions" set forth in the program documents of the Communist Party to teach Marxism-

Leninism in this area often led to biased, one-sided views, distortions and errors in research on 

the history, literature and culture of Azerbaijan. The article is dedicated to the formation of a 

lyrical psychological character in the 60s, when favorable conditions were created for the 

objective study of our national history and spiritual heritage. 

Keywords: theater, national character, lyrical-psychological character, human factor 

 

 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TƏLĠM  KEYFĠYYƏTĠNĠN YÜKSƏLDĠLMƏSĠNDƏ VƏ ġAGĠRDLƏRĠN 

DÜNYAGÖRÜġÜNÜN  ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ ĠKT-NIN  TƏTBĠQĠ 

ĠMKANLARI 

 
Ġnformatizasiya bu gün təhsil sisteminin modernləĢdirilməsinin əsas yollarından biri kimi 

nəzərdən keçirilir. Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (ĠKT) mühüm 

keyfiyyəti onların universallığı, çevikliyi və məktəblilərin təhsilinin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində əsas amildir və Ģagirdlərin elmi dünyagörüĢünün formalaĢmasıdır. Tədrisin 

ümumidaktik prinsiplərinin tətbiqi və təhsil prosesində ĠKT-dən istifadəyə dair pedaqoji 

tələblərin həyata keçirilməsi Ģagirdlərin biliklərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək 

edəcəkdir.   

Açar sözlər: ĠKT, texnologiya, bilik, təhsil, dünyagörüĢü. 

 

Azərbaycan Respublikasında bütün sahələrdə olduğu kimi,  təhsil sahəsin-

də də yetişən gənc nəslin təlim və tərbiyəsində, gənc  mütəxəssislərin hazırlan-

masında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarından (İKT) geniş istifadə 

edilir və təhsil işçilərinin İKT ilə işləmək bacarığına, yeni pedaqoji  texnologiya-

lardan  düzgün istifadə etmək qabiliyyətinə, bu sahədə səriştəlilik və peşəkarlığa 

xüsusi diqqət yetirilir.  Pedaqoji təcrübələrin, təhsildə aparılan sınaq işlərinin nə-

ticəsi artıq sübut etmişdir ki, təhsildə İKT –nin tətbiqi, təhsilin keyfiyyətini yük-

səldir, pedaqoji əməyi daha  məhsuldar və işgüzar  edir, təhsil alanların bilik və 

dünyagörüşü genişlənir, mədəni, mənəvi, əxlaqi keyfiyyətləri yüksəlir, texnoloji 

bilikləri təkmilləşir, cəmiyyətdə fəal mövqeyi, humanist keyfiyyətləri formalaşır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 

―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ - 

Sərəncamında- ―Təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologi-

yalarının əsaslı təlim metodologiyasının tələblərinə uyğun infrastrukturun yara-

dılması, hər bir təhsil müəssisəsinin internetlə, ümumi orta təhsil səviyyəsində 

hər bir şagirdin elektron dərsliklərlə yüklənmiş kompyuter-planşetlə təmin 

olunması‖ təhsilin qarşına qoyulan mühüm strateji vəzifələrdəndir (1).   

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarına dair biliklərə sahib 

olmağın yolu isə bilavasitə ümumtəhsil məktəblərindən başlayır. Təhsil  

sisteminin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi 

müasir informasiya cəmiyyətinin əsas atributlarından biri hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2004-cü il 21 

avqust tarixində təsdiq etdiyi ―Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil 

məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı 

Proqramı (2005-2007-ci illər)‖ (2) Azərbaycan təhsil sisteminin inkişafında  

mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu Proqramın məqsədi haqqında elə bu 

mühüm dövlət sənədində deyilir: Proqramın əsas məqsədi Azərbaycan 

Respublikasında yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsilin 

keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edən, bütün pillə və səviyyələrdə vətəndaşlara 
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təhsil almaqla bərabər imkanları təmin edən, ölkə təhsil informasiya sisteminin 

dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasına imkan verən vahid təhsil informasiya 

mühitini yaratmaq və əhalini informasiyalaşdırılmış cəmiyyətə hazırlamaqdır‖ 

(2). Qarşıya qoyulan bu məqsədi həyata keçirmək üçün  aşağıdakı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:  təhsil sisteminin vahid informasiya 

məkanının qurulması; kompüter texnikası əsasında qurulan yeni informasiya 

texnologiyalarının mənimsənilməsinin və onun bütün imkanlarından istifadə 

olunmasının təmin edilməsi; ölkənin təhsil sisteminin səmərəli idarə 

olunmasının təmin edilməsi; elmi-metodiki işlərin səmərəliliyinin artırılması; 

beynəlxalq informasiya şəbəkələri vasitəsi ilə dünya ölkələrinin təhsil 

müəssisələri ilə səmərəli əlaqələrin yaradılması (2).  Göründüyü kimi İKT –nin 

tətbiqi Proqramda göstərildiyi kimi  təhsilin bütün sahələrini əhatə edir.  

 Bu Proqramın qəbulundan sonra  ölkə Prezidenti  cənab İlham Əliyev 

tərəfindən  10 iyun 2008-ci il tarixində yeni bir sənəd təsdiq edildi. Bu sənəd 

―2008-2012-ci llərdə  Azərbaycan Respublikasında  təhsil sisteminin  informasi-

yalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı‖ adlanır (3). Bu proqram informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək respublikamızda beynəlxalq 

standartlara uyğun gələn, keyfiyyətli yeni təhsil sisteminin təşkilini, vahid 

elektron təhsil məkanının təşkilini və Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil 

məkanına inteqrasiya etdirilməsini bir vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Bu 

Proqramda İKT –nin əsil mahiyyəti və məqsədi haqqında çox dəyərli fikir 

söylənilir  və  deyilir: ―İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası Azərbaycan və-

təndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin 

formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir (3). İndi təhsil 

prosesinin informasiyalaşdırılması ilə əlaqəli əsas məqsədlər  müəyyən edilmiş, 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin çox hissəsi artıq həyata keçirilmişdir. Ən 

təqdirəlayiq işlərdən biri də  budur ki, Respublikamızın Təhsil Nazirliyi   2010-

cu ili  respublikada ―Təhsildə İKT‖ ili elan etmişdir. Ölkədə bu istiqamətdə 

seminarlar, konfranslar, həvəsləndirici və stimullaşdırıcı aksiyalar, müsabiqələr  

keçirilməsinə start verilmişdir. Sevindirici haldır ki, bu aksiyalarda ayrı-ayrı 

şirkətlər, fondlar, firmalar da iştirak etmişdir. Ümumtəhsil müəssisələrinin  

avadanlıqlarla- noutbuklarla, kompüterlərlə, ağıllı lövhələrlə təchiz olunması 

müvəffəqiyyətlə aparılmışdır.     

Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarından  istifadə edərək yaradılan  müasir  təhsil modeli ümumtəhsil 

müəssisələrinin pedaqoji kollektivi qarşısında yeni-yeni vəzifələr və tələblər  

qoymuşdur.  Fənnindən asılı olmayaraq bütün müəllimlərin  yalnız öz seçdikləri  

biliklər, psixologiya  və pedaqogika sahəsində deyil, eyni zamanda  informasiya 

sahəsində də yenidən biliklər alması çox aktual bir məsələdir. İndi yetişən yeni 

nəslin  öz müəllimlərindən öyrəndikləri fənnin məqsədinə və məzmununa  

uyğun, şagirdlərin şəxsi xüsusiyyətlərini diqqətə alan, onların hərtərəfli 

inkişafına optimal şərait yaradan texnologiyaları seçib təlim prosesinə tətbiq 

etmək məktəb qarşısında mühüm tələb kimi qoyulmuşdur.   

Müasir dövrdə təlim prosesində yeni texnologiyalardan uğurla istifadə 

edən müəllimlərin sözlərinə istinadən deyə bilərik ki, informasiya və kommuni-
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kasiya texnologiyaları vasitələrinin geniş imkanları təlim prosesini olduqca  

sadələşdirir, onu həm çevik, həm də dinamik edir. 

 ‖Müəllim-şagird-dərslik‖ tədris modelinə kompüterin də daxil edilməsi 

təlim prosesini  bir proqram üzrə təşkil etməyə, şagirdlərin təlimə istəyini və 

marağını stimullaşdırmağa əlverişli şərait yaradır. Kompüterlərlə həyata 

keçirilən dərslər və ya son dövrlərdə geniş tətbiq edilən distant təhsil  şagirdlər 

üçün  həm yaddaqalan, həm də cəlbedici olur.  

 Avtomatlaşdırılmış  öyrədici sistemlər,  multimedia vasitələri, Prometan 

lövhələr və ya ―Ağıllı lövhələr‖, kompüter tədris proqramları, rəngli 

illüstrasiyalar, animasiya qrafikası, dərslərdə proyeksiyalardan, slaydlardan 

istifadə  şagirdlərin fəallığınla, materialı  daha şüurlu və həvəslə mənimsəməyə  

müsbət təsir göstərir. Nəticədə, təhsilin səviyyəsi yüksəlir,  şagirdlərin bilk  vəö 

dünyagörüşləri inkişaf  edir, təlimə  maraq daha  da artır. Bütün bunlarla bərabər  

şagirdlərin  fənn olimpiadalarında, bilik müsabiqələrində, müxtəlif təmayüllü  

intellektual yarışlarda  fəal iştirak etmələrinə əlverişli imkanlar yaradır və 

müsbət motivasiya formalaşır. 

Təlim prosesində şagirdlərdə qazandıqları bilik, bacarıq və vərdişlərin  

tətbiq edilməsi, öz fikirlərini sərbəst söyləmək və onu əsaslandırıb müdafiə 

etməsi,  şagirdlərin sərbəst şəkildə düşüncə qabiliyyətlərinin formalaşdırılması 

təmin olunur. Şagirdlərin müstəqil şəkildə bilikləri əldə etmələri və mənimsəmə-

ləri, onların fəallığı, öz  maraq və qabiliyyətlərini gerçəkləşdirməsi  və təşəbbüs-

karlığa can atmaları interaktiv təlimin ən böyük üstünlüklərindən hesab olunur.  

Fəal və interaktiv təlim  texnologiyalarından  istifadə etmək müasir təhsilin 

keyfiyyətinə xeyli  müsbət təsir edir ki, bu da indiki  dövr üçün ən aktual 

məsələdir. Təcrübələr göstərir ki,  təlim-tərbiyə  prosesində şagirdlərə  daha çox 

müstəqillik verilməlidir. Bu ona görə lazımdır ki, şagirdlər öz fikirlərini və 

düşüncələrini heç kimdən çəkinmədən, sərbəst şəkildə söyləyə bilsinlər. 

Şagirdlər öz arzularına, istəklərinə müvafiq olan məşğuliyyətlər seçsinlər. Bunun 

üçün onlara əlverişli şərait yaradılmalıdır.      

Təhsil  sistemində yeni metodlardan və texnologiyalardan  istifadə etmək 

şagirdlərin daha yüksək nəticələr qazanmasına gətirib çıxarır və onlarda  

işgüzarlıq, müstəqillik, məsuliyyət və təfəkkür fəallığı kimi müsbət xüsusiyyət-

lər formalaşdırır.  

Təlim prosesində  İKT –nin tərkib hissəsi olan Prometan lövhələrdən – ona  

interaktiv lövhələr də deyilir - istifadə etmək fəal dərsin, interaktiv təlimin  əsas 

tələblərindən biridir. Belə dərslər daha cəlbedici, maraqlı və əyani olmaqla 

şagirdlərin fəallıqla təlim materialına cəlb edilir, sərbəst fikirlər söylənilir, 

dialoqlar, müzakirələr keçirilir ki, bütün bunlar da təlimin keyfiyyətini, şagird-

lərin elmi dünyagörüşünün formalaşmasını  təmin edir. 

 İnteraktiv  və  ya ―Ağıllı lövhə‖nin sensorlu, hissiyyatlı səthinə  barmaqla 

və ya xüsusi qələmlə astadan toxunduqda onun  səthində kompüterdə aparılması  

mümkün olan bütün əməliyyatları fəal şəkildə  həyata keçirmək olar ki, bu da 

şagirdlərin texniki biliklərinin yüksəlməsinə, kompüter texnikasını mənimsəmə-

yə kömək edir.      

İnteraktiv (ağıllı) lövhə, kompüterə qoşulmuş mikroskop, rəqəmli fotoapa-

rat, skaner,  videoqurğulardan və s. əldə edilən görüntülər və təsvirlər də  
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proyektor vasitəsilə  qəbul edilir ki,  bu da ümumtəhsil müəssisələrində  virtual 

laboratoriyaların  təşkil edilməsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məktəblilər istədikləri kimyəvi reaksiyalara, bioloji, fiziki, coğrafi proses-

lərin izahına və video görüntülərinə, ayrı-ayrı  qurğuların, cihazların, texniki 

vasitələrin  iş prinsiplərinə interaktiv ekranda  tamaşa edə bilirlər. Bütün bunlar 

yenə də məktəblilərin biliklərini,  praktik bacarıq və təcrübələrini inkişaf etdiri, 

təlim prosesini canlandırır, şagirdlərdə təlimə maraq yaradır,  yaradıcı düşüncə, 

yaradıcı yanaşma,  təşəbbüskarlıq,  təlim materiallarını dərindən başa düşmə, 

mənimsəmə qabiliyyətlərini xeyli artırır. 

İnteraktiv lövhənin daha bir müsbət cəhəti də vardır ki, onun üzərində apa-

rılan bütün əməliyyatlar - dərsin gedişatını; hazırlanan şablonları; modelləri 

kompüterin yaddaşında saxlamaq və onlardan dəfələrlə istifadə etmək mümkün 

olur. Kompüterin bu cür imkanları  tez-tez dərdən qalan şagirdlər, hətta təlimdən 

geri qalan şagirdlərin materialı yenidən izləməsi üçün çox böyük imkanlar 

yaradır. 

Tədrisdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edən 

müəllimlərin fikrincə interaktiv şəraitdə keçirilən dərslərdə şagird əsas sima, 

mərkəzi fiqurdur. Hər şey şagirdlər üçündür. Fənn müəllimi şagirdin məsləhət-

çisi,  onun qabiliyyətini, fərasətini qiymətləndirən,  şagirdini daim müstəqilliyə, 

fəallığa , təşəbbüskarlığa sövq edən bələdçi (fasilitator) rolunu ifa edir. Təlim 

elektron lövhə vasitəsilə həyata keçirilirsə şagirdlərin hamısı lövhəyə çıxmağa 

və müəlimin verdiyi tapşırıqları bu lövhədə həvəslə həll etməyə can atırlar. Belə 

interaktiv şəraitdə aparılan dərslər bütün  şagirdlərin, yəni utancaq, müəyyən psi-

xoloji, fiziki qüsurları olan şagirdlərin də  dərs prosesində fəallaşmasına  imkan 

yaradır.  

         Müəllimlərlə şagirdlər arasındakı müsbət münasibətlər pedaqoji prosesin 

əsas komponentlərindəndir. ‖Müəllimin bacarığı, səriştəsi, pedaqoji ustalığı 

olmazsa  heç bir texnika, texnologiya, innovasiyalar tətbiq edə bilməz‖ (4,86).  

Ona görə də təlim prosesində müəllimlərlə şagirdlərin  ünsiyyəti,  müəllimin 

onlara fərdi yanaşması  prosesin daha müvəffəqiyyətlə aparılmasına vəsilə olur. 

Müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə qurulması elə təlim 

prosesinin də yüksək səviyyədə qurulması deməkdir. Müəllim şagirdlərinin 

psixologiyasını dərindən öyrənməli, onların fərdi xüsusiyyətlərini bilməli, onu 

stimullaşdırmaq  üçün özünün sinif  şəraitinə uyğun olan mexanizmini axtarıb 

tapmalı, özündə yüksək dözümlülük və hövsələlilik  bacarığı təlqin etməlidir. 

Müəllim informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını dərindən öyrənməli,  

təlim prosesində  İKT-dən istifadə etmək üsullarını  şagirdlərinə də öyrətməlidir. 

Müəllim təkcə  bilik verməklə kifayətlənmir,  həm də  şagirdlərinin təfəkkürünü, 

onların  sərbəst düşüncə tərzinin dəyişməsinə, yenilənməsinə  şərait yaradır. 

Eyni zamanda şagirdlərin idrak fəaliyyətinə nəzərə çarpacaq  dərəcədə təsir edir. 

   İnteraktiv təlim müəllimlərin və şagirdlərin işgüzarlığının, şagird təfəkkü-

rünün  inkişaf etdirilməsində  əsas yer tutan təlim metodudur. Bu metod şagird-

lərdə inkişafetdirici mühitin yaradılmasına şərait yaradır. Təlimin səmərəsini 

artırır, şagirdləri maraq və fəaliyyətə sövq edir, innovasiyalardan istifadə etmək-

lə  müsbət nəticələrin  əldə olunmasında böyük rol oynayır,  hər bir şagirdin öz 

məqsədinə çatması üçün aparıcı qüvvəyə malik olur.      
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Qeyd edək ki, ibtidai sinif şagirdləri çox qüvvətli əyani, canlı və bədii 

təfəkkürə malikdirlər. Ona görə də bu şagirdlər üçün   dərslərdə eşitmə, görmə 

duyğularını, emosiya və təsəvvürlərini cəlbedici üsulları istifadə etməklə inkişaf 

etdirməkdə çox böyük müvəffəqiyyətə nail olmaq olar. Təlim prosesinin 

interaktiv şəraitdə aparılması  belə işlərdə daha faydalı olur. Eyni zamanda fənn 

müəllimləri informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının vasitəsilə  bir 

dərs prosesində qabiliyyətli şagirdlərə fərdi yanaşma və  öyrətmə prosesini tətbiq 

edərək onların qavrama bacarıqlarına uyğun işləri tapşıra bilər.  Şagirdlərin 

sinifdə bacarıqlarına uyğun qruplara ayırmaqla kompüterdə  işgüzar rejim təşkil 

etmək olar. Ayrı-ayrı fənnlər üzrə  tədqiqat xarakterli çalışmaların,  məsələlərin 

həll edilməsində  bu cür qruplaşmaların əhəmiyyətli olduğu sübut olunmuşdur. 

Kompüterdən istifadə edərək təhsil alan şagird  verilən tapşırıqların  mənimsəmə 

sürətini  özünə asan formada  müəyyən edə bilər.  Özünə rahat rejimdə şagirdin 

işləməsi  müsbət nəticə verir,  şagirdin özünə güvəni artır və təlimdə əlverişli 

atmosfer yaradır. Dərs zamanı müəllim şagirdlərə suallar verdikdə onların 

hamısı kompüterin köməyi ilə eyni vaxtda  cavab verir,  təlimdə  şüurluluq və 

fəallıq artır. Bu vaxt fənn müəllimi dərsin sonunadək şagirdlərin fəallığının  

qorunub saxlanmasına nail olur.     

İnformasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yol  bəşəriyyətin  gələcəyinə 

gedən yol kimi dəyərləndirilir. Digər  sahələrdə olduğu kimi, İKT sahəsində də 

regionda liderlik edən Azərbaycan  bu yolla uğurla irəliləyir. 
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РЕЗЮМЕ  

ЗАКИЯ АБДУЛЛАЕВА 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ  ИКТ  В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей 

модернизации системы образования. Важным качеством современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) является их универсальность, гибкость и основным 

фактором в повышении качество образование и формирование научное мировоззрение  

школьников. Применение общедидактических принципов обучения и реализация 

педагогических требований к использованию в образовательном процессе ИКТ будет 

способствовать повышению качества  знаний учащихся.   

Ключевые слова:  ИКТ, технология, знание,  образование,  мировоззрение. 
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SUMMARY  

ZAKIYA ABDULLAYEVA 

OPPORTUNITIES APPLYING ICT TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION 

AND DEVELOP THE SCIENTIFIC WORLD VIEW OF SCHOOLCHILDREN 

Informatization is considered today as one of the main ways to modernize the education 

system. An important quality of modern information and communication technologies (ICT) is 

their versatility, flexibility and the main factor in improving the quality of education and the 

formation of the scientific outlook of schoolchildren. The application of general didactic 

principles of teaching and the implementation of pedagogical requirements for the use of ICT in 

the educational process will help improve the quality of students' knowledge. 

 Keywords: ICT, technology, knowledge, education, worldview 

 

  

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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QLOBALLAġAN DÜNYADA ĠNSAN MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə qloballaĢmanın təsir etdiyi sahələr və bu sahələrin insan həyatına təsiri öz 

əksini tapır. QloballaĢan dünya insan münasibətlərinin formalaĢmasında əsaslı yer tutur. 

QloballaĢma münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkiĢafı  üçün əsaslı zəmin rolunu oynayır. 

ġəxsiyyətlərarası münasibətlərdə auditoriya geniĢlənməsinə, qlobal problemlərin həll yollarında 

millətlərin birgə iĢtirakına qədər qloballaĢmanın rolu böyükdür. Bununla bərabər qloballaĢma 

münasibətlərdə mənfi iqlimin yaranmasına da təsir edir. Buna görə də insan münasibətləri, milli 

dəyərlər, dövlətçilik xüsusiyyətləri haqqında  məlumatlar  mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Açar sözlər: QloballaĢma, siyasi,  iqtisadi, sosial və mədəni həyat, Ģəxsiyyətlərarası 

münasibətlər, münasibətlərdə müsbət və mənfi iqlim 

 

Maddi həyatın, canlı təbiətin bir hissəsi olan, tarixən inkişaf edən 

insanların fəaliyyət forması kimi cəmiyyət  özündə siyasi,  iqtisadi, sosial və 

mədəni həyatı birləşdirən qeyri-dövlət strukturudur. Müəyyən qayda üzrə 

qurulmuş bütöv  bir sistem təşkil edən cəmiyyətin inkişafı insanların, insanların 

inkişafı da  cəmiyyətin inkişafı  ilə sıx bağlıdır. Belə ki, insan fəaliyyəti mənsub 

olduğu cəmiyyətə müsbət və ya mənfi təsir göstərir.  Bu çox zaman sadəcə 

mənsub olduğu cəmiyyətə deyil, həmçinin bəşəriyyətə də təsir edir. Belə ki, 

dövlət daxilində sükunətin və ya üsyanların olması məhz insanlar arasında 

münasibətlərin formasından asılı olmuşdur. Belə ki, yalnız dövlət daxilində 

deyil, həmçinin dövlətlərin  bir-birilə dost və ya düşmən olması da məhz 

bununla bağlı olmuşdur. İnsanın mövcudluq üsulunun və xarakterinin dəyişməsi 

cəmiyyətin dəyişməsi ilə əlaqələndirilir.  Bunlara təsir edən bir çox amillər 

vardır. Ən əsas amil isə elm və texnikanın sürətli inkişafıdır. Elm və texnika 

inkişaf etdikcə  şəxsiyyətlərarası münasibətlər də dəyişir, insanların bir-birində 

qavradığı və qiymətləndirdiyi ustonovka, meyil, gözləmə, stereotiplər və s. 

sistemi də dəyişir. Keçmişdə insanlar öz ölkələrinə yaxın ölkələrlə əlaqə 

qururdularsa, günümüzdə bu əlaqə daha geniş və rəngarəng xarakter daşıyır. 

Münasibətlərin xüsusiyyətlərini bilmədikdə  təzadlar ortaya çıxır ki, bunlar da 

qloballaşma prosesinə mənfi təsir göstərir. Bunları nəzərə aldıqda qloballaşma 

prosesinin  qrup və kollektivlərdə psixoloji iqlimə güclü təsir göstərdiyini aydın 

görmək, müsbət və ya mənfi psixoloji iqlimin yaranmasında qloballaşmanın 

əhəmiyyətindən danışmaq olar. 

İnsan fiziki və mənəvi, təbii və sosial, irsən keçən və həyatda əldə edilən-

ləri bir vəhdət halında özündə birləşdirən elə bir canlı varlıqdır ki, onun hərəkət-

ləri, düşüncələri və həyat tərzi yaşadığı ictimai-siyasi şəraitdən, onu təmsil edən 

sosial qrupun xüsusiyyətlərindən və digər amillərdən asılıdır. Keçmişdən bu 

günə ən aktual mövzulardan biri məhz şəxsiyyətlərarası münasibətlər olmuşdur. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlər birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində insanlar-

arasında təzahür edən subyektiv qarşılıqlı təəssüratdan ibarətdir. Şəxsiyyətlər-

arası münasibətlərdə subyektiv, psixoloji amillər həll edildiyindən həmin amillər 
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münasibətlərdə iz buraxır. Hər bir şəxsin qarşılıqlı münasibətdə olduğu adamın 

subyektiv mövqeyini öyrənməyə çalışması məhz bunun göstəricisidir. Hər bir 

şəxsin öz düşüncə və seçimləri olsa da, ümumi davranış etalonları da onun 

münasibətlərinə təsir edir. Bu davranış etalonu tarixi xarakter daşıdığından 

tarixən dəyişir, formalaşır. Şəxsiyyətlərarası münasibəti qiymətləndirmək üçün 

bir çox meyar vardır. Buna tərəfdaşlar arasındakı psixoloji yaxınlıq dərəcəsi, 

əlaqənin qiymətləndirilməsi, üstünlük mövqeyi, asılılıq və ya bərabərlik, 

həmçinin tanışlıq dərəcəsini misal göstərmək olar. 

Sosial psixologiyada şəxsiyyətlərarası münasibətlərin müxtəlif növlərini 

qeyd edirlər: rəsmi, qeyri-rəsmi, Ģəxsi, iĢgüzar və s. (5, s.220) 

Məqsəd baxımından şəxslərin qarşılıqlı təsir formaları ilkin və ikinci 

dərəcəli ola bilər. Birinci tipli şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətləri, 

lazımi əlaqələrin insanlar arasında, bir qayda olaraq özləri tərəfindən 

qurulmasıdır. İkinci əlaqələr isə bir şəxsin digərinə münasibətdə hansı  növ 

kömək və ya funksiyanı yerinə yetirməsi əsasında yaranır. 

Təbiətinə görə isə rəsmi və qeyri-rəsmi münasibətlər var. Rəsmi münasi-

bətlər rəsmi sənədlərə, normalara uyğun həyata keçirilən şəxsiyyətlərarası 

münasibətdir. Burada qarşılıqlı münasibətin gedişi rəsmi şəkildə həyata keçirilir. 

Qeyri-rəsmi münasibətlər isə subyektiv xarakter daşıyır. Yəni, bu münasibətdə 

insanların bir-birinə olan simpatiyası, antipatiyası əsas götürülür. Qeyri-rəsmi 

münasibətin özünün də  müxtəlif növləri var: tanışlıq, yoldaşlıq, dostluq, ər-

arvad. 

Birgə fəaliyyətlər baxımından şəxsiyyətlərarası münasibətlər fərdi və 

işgüzar ola bilir. İşgüzar münasibətlərdə iş, iş və ya istehsal məsuliyyətləri ön 

planda olur. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlər rasional və emosional ola bilər. Birincidə 

məntiq, səbəb əsas götürülürsə, ikincidə tam tərsi olaraq sevgi, cəlbedicilik əsas 

götürülür. 

Sosial psixoloqlar (A.V.Petrovski) qrupların inkişaf səviyyəsindən asılı 

olaraq dörd növünü: diffuz, assosiasiya, korporasiya, kollektiv qruplar və 

onlarda qarşılıqlı münasibətlərin xarakterini vermiş və bunu aşağıdakı şəkildə 

səciyyələndirmişlər:  

     1. Diffuz qrupda şəxsiyyətlərarası münasibətlər mövcuddur, lakin onlar qrup 

fəaliyyətinin məzmunu vasitəsilə ifadə olunmur. 

     2. Assosiasiyada şəxsiyyətlərarası münasibətlər qrup fəaliyyətinin hər kəs 

üçün şəxsiyyət baxımından əhəmiyyətli olan məzmunu vasitəsi ilə ifadə olunur. 

    3. Korporasiyada şəxsiyyətlərarası münasibətlər qrup fəaliyyətinin şəxsiyyət 

baxımından əhəmiyyətli, lakin ustanovkalarına görə cəmiyyətə zidd məzmunu 

vasitəsilə ifadə olunur. 

    4. Kollektivdə şəxsiyyətlərarası münasibətlər qrup fəaliyyətinin şəxsiyyət 

baxımından əhəmiyyətli və ictimai cəhətdən qiymətli məzmunu vasitəsilə ifadə 

olunur. (5, s. 221) 

Keçmişdə bir ölkənin insanları və onların həyatları  haqqında məlumat 

toplamaq üçün uzun müddət vaxt lazım olurdusa, günümüzdə bu, çox qısa 

vaxtda mümkündür. Elm və texnikanın inkişafı fərqli sahələrdə və ölkələrdə fəa-

liyyət göstərən insanlar arasında hər cür kommunikasiya və inteqrasiyanın 
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ümumdünya səviyyəsində aparılmasına zərurət doğurdu. Bununla da qloballaş-

ma prosesi  sürətləndi. Bu termin aktiv elmi dövriyyəyə 1983-cü ildə Harvard 

professoru Teodor Levit tərəfindən gətirilsə də, ilk dəfə 1944-cü ildə 

işlədilmişdir. (2, s.287) Qloballaşma bütövlükdə planetar səviyyədə kardinal 

dəyişikliklərə gətirib çıxarmış, dünyanın inkişaf strategiyasını əhəmiyyətli 

dərəcədə müəyyənləşdirən mühüm amilə çevrilmişdir. Obyektiv təmayüllər 

bazasında meydana çıxan qloballaşma prosesi ayrı-ayrı fərdlər, millətlər, 

dövlətlər, şirkətlər və digər subyektlər arasında getdikcə sıxlaşmaqda olan 

qarşılıqlı bağlılıq və qarşılıqlı asılılıq yaratmaqla, vahid planetar məkanın 

formalaşması istiqamətində artan templərlə irəliləməkdədir.  

Baş verən hadisələrin mürəkkəb və ziddiyyətli meyil və istiqamətləri ilə 

paralel olaraq qloballaşmanın düyün nöqtələri hesab edilən əsas aspektlərinin 

ayrı-ayrılıqda tədqiqi çox vacibdir. Tədqiqatçıların fikrinə görə, bu aspektlər 

altıdır: demoqrafik, təbii-ekoloji, texnoloji, iqtisadi, siyasi və sosial-mədəni 

aspektlər. (3, s.7) 

Qloballaşma siyasi sferada beynəlxalq münasibətlərin dəyişilməsinə  öz 

təsirini göstərir. İlk öncə milli dövlətlərin rolu azalır və yeni beynəlxalq 

institutlar yaranır. Hər şeydən əvvəl siyasi inteqrasiya prosesləri beynəlxalq, 

ölkələrarası və qeyri-dövlət təşkilatlarının formalaşmasında özünü göstərir. 

Siyasi xadimlərin və təşkilatların, hökumət və dövlətlərin hadisələri idarə etmə, 

qərarları qəbul etmə və reallaşdırma bacarıqları təkcə onların ölkə daxili 

imkanlarından deyil, həmçinin ölkənin xarici aləmdə mövqeyindən və xarici 

aləmə təsir imkanlarından asılıdır.  

Qloballaşma siyasi müstəvidə gedən proseslərin fundamental xüsusiy-

yətlərini elə dəyişməkdədir ki, milli, yaxud regional miqyaslar bu gün heç bir 

vəchlə kafi sayıla bilməz. Son zamanlar isə ―ümumdünya hakimiyyətinə‖  

bənzər bir qurumun cizgiləri görünməkdədir: bəzi beynəlxalq təşkilatlar mühüm 

siyasi inteqrasiya funksiyalarını həyata keçirməkdədirlər. (Məs. Avropa 

Parlamenti, Beynəlxalq Tribunal, İnterpol və s.) (3, s. 10-11) 

İnsan münasibətlərinin qurulmasında ünsiyyət vasitələrilə birgə dil seçimi 

də əsasdır. Bununla da dil ünsiyyəti sahəsində inqilabi dəyişikliklər baş 

vermişdir. Dünya ünsiyyəti formasında bir neçə dil liderliyi əldə etmişdir. Buna 

ingilis dilini misal göstərmək olar. İngilis dilinə əsaslanan kompüter və 

kompüter dili, xüsusilə, iş aləmində milliyyətlərarası universal dil statusunu 

almışdır. Buna görə də bu dili öyrənmə son zamanlarda daha vacib bir hal almış, 

dünyanın bir çox yerlərində tədris olunmağa başlamışdır. Qloballaşma transmilli 

media imperiyasının yaranmasından birbaşa asılıdır.  Bununla da  anlayırıq ki, 

texnikanın inkişafı ünsiyyətin qloballaşmasında mühüm rol oynayır. Öz 

növbəsində rəqabəti gücləndirərək onların ölkələr arasında yayılmasının və 

inkişafını stimullaşdırır. 

Digər istiqamətlər hərbi-siyasi blokların güc mərkəzləri kimi, intensivləş-

məsini (NATO), böyük dövlətlərin koalisiyaları yaratmasını (―7-lər‖), beynəl-

xalq təsisatlar (BMT, YUNESKO), kontinental birliklər (Avropa Birliyi) və s. 

fövqəlmilli təsir və fəaliyyət nümayiş etdirilməsini də qeyd etmək olar. (3,s. 11) 

Dövlətlərin öz səlahiyyətlərini effektiv həyata keçirməsinə regional və 

dünyəvi dövlətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları, institutları timsalında 
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transnasional kooperasiyaların və başqa transnasional faktorların genişlənən 

fəaliyyət dairəsi güclü təsir göstərir. Məsələn: neftin, qazın, kofenin, südün və s. 

qiymətinin qaldırılması və ya aşağı salınması ayrı-ayrı hökumətlərin qərarından 

deyil, OPEK, AB və başqa beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində müzakirə edilir. 

(səh. 35) 

Müasir dövrdə siyasi hesab edilən problemlər getdikcə beynəlxalq siyasi 

xarakter alır. Hər hansı problem qlobal şəkildə müzakirə olunur. Qlobal 

münasibət çox zaman məsələnin həlli yolunda aparıcı mövqedə dayanır. 

Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, riyakarlığı və yalan iddiaları məhz qlobal 

münasibətlərin köməyi ilə dünyaya çatdırıldı. Aparılan düzgün siyasət, gənclərin 

vətənpərvərliyi ilə siyasi qloballaşmada müsbət iqlimin yaradılmasına nail 

olundu. Tolerant, multikultiralist bir dövlət kimi tanınmasında qlobal münasibət-

lər əsaslı yer tutur. 

Milli dövlətlərin öz suverenliyini itirmə təhlükəsi mövcuddur. Bu isə milli 

dövlətlərin cəmiyyəti idarə etməsinə, sosial problemlərin həllinə, cinayətkarlıqla 

mübarizə və onun qarşısının alınmasına mane olacaq. Qloballaşma belə 

dövlətlərə digər dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən, hərbi 

təşkilatlarla (NATO), qeyri-hökumət təşkilatları ilə və get-gedə rolu daha da 

artan transmilli koorperasiyalarla ittifaqlar bağlamağa məcbur edir. Onlar öz 

üzərlərinə beynəlxalq subyekt funksiyalarını götürür, dövlətlərin suverenliyini 

təhdid edir və BMT-nin tələblərinə baxmayaraq, onlara öz iradəsini qəbul etdirir.  

Dövlətlər beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi yolu ilə iqtisadi 

qloballaşmaya reaksiya göstərirdilər. İqtisadi qloballaşma özündə beynəlxalq 

inteqrasiyanın müxtəlif formalarını birləşdirir. Bura beynəlxalq ticarət, transmilli 

birbaşa investisiyalar, qısamüddətli dövriyyə kapitalının beynəlxalq dövriyyəsi, 

texnologiyaların yayılması və beynəlxalq miqrasiya aiddir. Heç şübhəsiz 

qloballaşma prosesi XXI əsrin üzümüzə gələn onilliklərində dünya 

iqtisadiyyatının və siyasətinin əsas müəyyənedici amili olması ilə yanaşı, 

beynəlxalq siyasi və iqtisadi münasibətlərin yeni sisteminin formalaşmasında 

əsas təkanverici qüvvə olacaqdır. (2, s.288) 

 Açıq bazarın olması bir sıra üçüncü dünya ölkələrini ixracmeyilli siyasət 

yeridərək çox böyük iqtisadi yüksəliş və nailiyyətlər əldə etməsinə imkan verdi. 

Bununla da işgüzar münasibətlər müsbət istiqamətdə inkişaf etmiş, yoldaşlıq 

dostluq kimi münasibətlərə zəmin yaratmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrlə sıx 

münasibət  üçüncü dünya ölkələrinin siyasi, mədəni, sosial cəhətdən inkişafı ilə  

nəticələndi. 

İqtisadiyyatın qloballaşması elmə də öz təsirini göstərdi. Tədqiqatçılar 

beynəlxalq elmi ictimaiyyəti humanitar və başqa sahələr də daxil olmaqla 

alternativ, pasifist, mədəni, ekoloji və s. hərəkatları, yəni özünü qlobal miqyasda 

dərk və təsəvvür edə bilən təsisatları aid edirlər. Elmdə baş verən yeniliklərin 

qloballaşması şəxsiyyətlərarası münasibətlərə təsirsiz ötüşmür. Şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərin növlərindən biri olan işgüzar münasibət özünü burada daha 

qabarıq göstərir. İşgüzar əlaqələrin genişlənməsi qloballaşmaya təsir edən  əsaslı 

faktordur. Belə ki, elmin hər hansı bir sahəsində edilən yenilik digər ölkələrdə 

yaşayan, həmin sahədə fəaliyyət göstərən insanları bir araya toplayır. Bunun 

üçün tez-tez konfranslar, seminarlar, sempozyumlar təşkil olunur. Bu kimi 
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fəaliyyətlər qoyulan məsələyə yeni yanaşmaların ortaya çıxması ilə bərabər 

həmçinin bu sahədə fəaliyyət göstərən insanlar arasında münasibətlərin 

yaranmasına da yardımçı olur. 

 İqtisadiyyatın inkişafıyla təhsil sahəsi də qloballaşmağa başladı. Təhsil və 

qloballaşma bir-birinə güclü təsir göstərir. Müasir dövrdə bir çox ölkə təhsil 

sistemində Avropa təhsil məkanına inteqrasiyaya, onun məzmununun Boloniya 

prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulmasına, cəlbediciliyinin və rəqabət 

qabiliyyətinin təmin edilməsinə, habelə informasiya cəmiyyətinin və müasir 

biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun olaraq kadr potensialının 

yaradılmasına çalışır. Bununla da ayrı-ayrı ölkələrin təhsil sistemlərinin 

yaxınlaşması və vahid ümumtəhsil məkanlarının formalaşması baş verir. Bu, 

əlbəttə ki, insan münasibətlərinə də öz təsirini göstərir.  Müxtəlif dövlətlərdə 

təhsil alan gənc nəslin rəsmi, qeyri-rəsmi, şəxsi və işgüzar münasibətlərində 

fərqliliklər yaranır. Müxtəlif milliyyətə mənsub olan insanlarla münasibətlərin 

qurulmasında iştirak edir, fərqli düşüncələrlə, biliklərlə öz bilik səviyyələrini 

yüksəldirlər. Yalnız bilik səviyyələri deyil, həmçinin öz dünyagörüşlərini də 

formalaşdırırlar. Beləliklə, fərqli düşüncə, dünyagörüş və xarakterə mənsub 

insanlarla ünsiyyətin qurulması nitq, müşahidəçilik, sosial qabiliyyətlərin yüksək 

səviyyədə inkişafına zəmin yaradır. Elmin inkişafı qloballaşmaya müsbət təsir 

edirsə, eyni zamanda qloballaşma da elmin inkişafına güclü təsir edir. Yüksək 

potensiala sahib elm insanlarını bir araya toplamaq, onlara təhsillərini müxtəlif 

ölkələrdə davam etmə imkanını yaratmaqla yeni kəşflər  üçün yol açmaq 

mümkündür.  

Elmin və təhsilin inkişafıyla texnologiyanın da inkişafını sürətləndirdi. 

Qloballaşma hansı sferada inkişaf edirsə etsin hər biri bir-birlə əlaqəlidir. Bunu 

keçmiş  və bu günü müqayisə etdikdə daha aydın görmək olur. Keçmiş 

zamanlarda  insanlar ya birbaşa ünsiyyətə daxil olur ya da məktublar vasitəsilə, 

XIX əsrin sonları XX əvvəllərində isə e-mail, telefonla əlaqə yaradırdılarsa, 

müasir dövrümüzdə  KİV-nin vasitələri bu sahədə əsas rol oynayır. Müxtəlif 

sosial şəbəkələr vasitəsilə uzaq məsafələrlə əlaqənin yaradılması sürətləndi və 

asanlaşdı. ―Facebook‖, ―İnstaqram‖, ―Twitter‖və s. kimi sosial şəbəkələr 

insanların həyatının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Qlobal onlayn cəmiyyətin 

üçdə iki hissəsi müntəzəm olaraq  bu və ya digər sosial şəbəkələrə daxil olur.  

Sosial şəbəkələrin gün keçdikcə auditoriyası genişlənir, yaş tərkibinə görə daha 

müxtəlif olur, daha geniş kütləni özünə cəlb edir.  Tədqiqatçılar faktlara 

əsaslanaraq qeyd edirlər ki, kütləvi audio və video informasiya almaqdan ötrü 

(radioqəbuledici, televiziya) və fəal fərdi əlaqələr üçün (stasionar və mobil 

telefonların bütün növləri) texniki vasitələrin kəmiyyəti dünyada dörd milyardı 

ötmüşdür və hər il yüz milyonlarla artmaqdadır. (4, s.19)  

Sosial şəbəkələrin bu qədər rəğbət görməsinin əsas səbəblərindən biri 

kommunikasiyanın sürətli və asan olmasıdır. Bir çox sosial şəbəkədə ünsiyyət 

yalnız mətnlə deyil, həm də görüntülü danışıqla qurulur.  Əvvəllər ―WhatsApp‖, 

―Telegram‖  kimi sosial şəbəkələr bu imkanı istifadəçilərinə verə bilirdisə, indi 

demək olar ki, bir çoxu buna naildir.  Bununla da insanlar arasında münasibətə 

uzaq məsafə mane olmur. Yoldaşlıqların, dostluqların qurulmasında güclü 

vasitələrdən biri məhz bu kimi sosial şəbəkələrdir. Yalnız öz ətraflarındakılarla 
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yox, həmçinin dünyanın başqa ölkələrində yaşayan insanlarla da ortaq fikirlər 

ətrafında toplaşırlar. Bu zaman milli kimlik və din əsas faktor olmur.  

İnsanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə öz istedadlarını, uğurlarını, xobilərini, 

ölkələrini, milli dəyərlərini və s. tanıdır. Beləliklə də qlobal ünsiyyətin 

yaranmasının təməlləri qoyulur. Bu vasitələrin insanları daha da yaxınlaşdırması 

dünyanın ən müxtəlif guşələrində, həmçinin ən ekzotik məkanlarda yaşayan 

xalqların mədəni təcrübə, adət və ənənələrini də hər kəsə məlum və təqdim 

edərək inteqrativ prosesləri sürətləndirilməsinə əsaslı təsir edir. Bunlarla bərabər 

insanlar bu vasitələrlə çəkingənlikləri, qorxularınl da qismən aradan qaldırır. 

Beləliklə, insanlar bir-biri ilə maneəsiz şəkildə ünsiyyət qurur və bir-birlərini 

tanıyırlar. Sosial şəbəkələr ortaq fikir, düşüncələri olan insanların bir araya 

toplanmasına və yaradıcı fəalliyyətin güclənməsinə də kömək edir.        

Texnologiyanın verdiyi imkanlar günü gündən insanlara daha çox kömək 

olur. Bunu pandemiya zamanı onlayn təhsilə ehtiyac daha çox artdığını görmək 

olar. Bununla da bir çox ölkə, Azərbaycan da daxil olmaqla onlayn təhsilə 

keçmişdir. Bu da təhsilin qloballaşmasını sürətləndirdi. İnsanların sürətli bir 

şəkildə biliyə yiyələnməsi, bir araya toplanması müsbət qiymətləndirilir. Ancaq 

onlayn təhsil insan münasibətlərinə mənfi təsir göstərir. Yalnız ekran arxasında 

əlaqə saxlanılması ilə insanların bir-birini qavraması tam olmur. İnsanların bir-

birini qavramasında sözlərdən çox əsas faktor olan jest və mimikalar onlayn 

münasibətdə qismən özünü göstərir. Bu da münasibətlərdə yaxını uzaq edir. 

Müasir dövrümüzdə tarixi hadisələrin, dövrün aktual məsələlərinin 

müzakirəsi də məhz sosial şəbəkələrdə edilir. Hər bir millətin nümayəndəsi öz 

tarixini, bu gününü, hətta gələcəyini bu vasitələrlə dünyanın bir çox yerində 

yaşayanlarla, başqa millətlərlə  bölüşür. Bunu bölüşməklə başqa millətlərdə 

yaranan yanlış stereotiplərə açıqlıq gətirir, bu şəkildə müxtəlif xalqların bir-biri 

ilə dostluq etməsinə kömək edir. Son illərdə fərqli ölkələrdən gənclər arasında 

dostluqların artdığı bilinən bir həqiqətdir. Nə var ki, eyni şəxs gün geçdikcə ilk 

əvvəl özü olmaqla bərabər, ətrafdakılardan uzaqlaşmaqdadır. Daha dünənə qədər 

öz kiçik dünyasında xoşbəxt yaşayan birinin birdən-birə özünü qlobal bir 

səhnənin acımasız və rəqabətçi münasibətləri içində tapması, onu o ana qədər 

heç şahid olmadığı ölçüdə böyük bir tənhalığın içində özünü tapır. (1, s. 6) 

Sosial şəbəkələrdə hər kəs öz milləti, ölkəsində baş verənlər  haqqında 

danışmaqla məsələlərin qloballaşmasına və həll yolunun tapılmasına da səbəb 

olur. Müharibələr, dövlətlər arasında yaranan münaqişələr, meşə yanğınları, təbii 

afətlər və bunlardan əziyyət çəkən insanlar qlobal problemlərdir ki, sosial 

şəbəkələr bunu bir daha insanlara xatırladır. Sosial şəbəkələrin məqsədi 

ictimaiyyətə mümkün olduğu qədər geniş nöqteyi-nəzər spektri təqdim etmək və 

bununla sosial problemlər haqqında mümkün olan müxtəlif yanaşmaları 

təcəssüm etdirməklə həll yollarını tapmaqdır.  

Sosial şəbəkələrin geniş auditoriya sahib olması siyasi qloballaşmaya 

müsbət təsirilə birgə mənfi təsiri də var. Yalan informasiyanın çoxluğu və bu 

informasiyanın dəstəklənməsi dövlət haqqında oreal effektə səbəb olur. Bu cür 

stereotiplər insan münasibətlərinə də əks təsir edir. II Qarabağ müharibəsi 

zamanı erməni diasporası yalan məlumatları ilə dünyanı Azərbaycanın vandal, 

barbar bir dövlət olduğunu inandırmağa çalışsa da, buna nail ola bilmədilər.  
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Sosial şəbəkələr bir çox halda insan həyatını asanlaşdırıb münasibətlərə 

müsbət təsir etdiyi kimi mənfiləri də çoxdur. Sosial şəbəkəyə həddən artıq aludə 

olmaq, günün bir çox hissəsini orada keçirmək ilk öncə insanın fiziki 

sağlamlığına təsir göstərir.  Bu ilk əvvəl görmə qabiliyyətinə, daha sonra  onun 

əhvalına mənfi təsir edir.  İnsanlarda aqressiya, səbirsizlik  özünü göstərir. Bir 

çox hallarda insanlar arasında yaranan münaqişələrin səbəbi məhz bundan irəli 

gəlir. Sürətli məlumatın əldə edilməsinə alışan və ya sosial mediada aktiv, təqdir 

olunan insanlar daim bunu gözləyir və bu olmadıqda aqressivləşirlər. 

Sosial şəbəkələrdə yaradılan saxta həyatlar da insan psixologiyasına təsir 

edir. Həyatlarının bir çox anını sosial şəbəkələrdə paylaşan insanlar daim diqqət 

mərkəzində olmağa çalışır və bunun üçün xüsusi səy göstərir. Beləliklə, bu, 

həyatının əsas məqsədinə çevrilir. Zamanla onun xarakterində dəyişiklik yaradır. 

Daim təqdir olunan şəxs  özünü qeyri-adekvat qiymətləndirməyə  başlayır və 

ətrafındakı insanlarla münasibətdə avtokratik rəhbərlik edir. Bu da insanların 

ondan uzaqlaşmasına səbəb olur. Bunu qəbul etmək istəməyən şəxs real 

münasibətlərdən qaçır və sosial şəbəkələrə daha çox aludə olur.  

Sosial şəbəkələrdə əks olunan ―mükəmməl həyat‖  bir çox insan üçün ideal 

görünür və bunun üçün çalışırlar. Onlar bu ―mükəmməl həyat‖ın sahiblərini 

təqlid edərək öz kimliklərindən uzaqlaşırlar. Öz kimliklərindən uzaqlaşan 

insanlar ətrafdakı insanların da elə olması üçün onları məcbur edir və bununla da 

münasibətlərdə təzadlar yaradırlar. Bu aludəçilik  bəzən də assosial insanların 

real münasibətlərdən qaçması üçündür. Bununla tənhalıq, içəqapanıqlıq halları 

daha da güclənir.  

Sosial şəbəkələrin auditoriyasının  genişlənməsi  hər yaşdan insanın - 

məktəbyaşlı  uşaqların, yeniyetmələrin, gənclərin  də buraya daxil olmasına 

səbəb olur. Özünü tam dərk etməyən, tam formalaşmayan istifadəçilər daha çox 

sosial şəbəkələrə aludə olurlar. Tənqidlərdən, məsuliyyətlərdən qaçmağa çalışan 

məktəbyaşlı  uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər sosial şəbəkələrə daha çox meyl 

edirlər. Beləliklə, düzgün olmayan seçimlərin edilməsinə də səbəb olurlar.  

Sosial şəbəkələrə aludəçilik qarşılıqlı münasibətlərdə təzadların, 

mübahisələrin yaşanmasında böyük rol oynayır. Hətta boşanmanın 

səbəblərindən  biri, xüsusilə, son 10 ildə  ilk sıralarda məhz sosial şəbəkələr  

durur. Sosial şəbəkələr ər-arvad münasibətlərinə ən çox mənfi təsir edən 

amillərdən biridir. Virtual dünya qarşılıqlı münasibətlərdə tələbləri fərqliləşdirir. 

Bir-birilərindən gözləntiləri dəyişdikcə münasibət də dəyişir, mübahisələr artır. 

 Bunları nəzərə alaraq demək olar ki, qloballaşma hansı sferada olursa-

olsun insan həyatına, xüsusən də şəxsiyyətlərarası münasibətlərə mənfi və 

müsbət təsirləri olur. Bunun üçün mütləq sürətdə qarşılıqlı münasibətlərin 

qurulması zamanı qarşı tərəflər bir-birini tam və düzgün qavramalı, onun milli, 

mənəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬЗА ФАРЗАЛИЕВА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

В статье отражены сферы влияния глобализации и влияние этих сфер на жизнь 

человека. Глобализирующийся мир занимает принципиальное место в формировании 

человеческих отношений. Глобализация выступает в качестве основополагающей основы 

для развития отношений в позитивном направлении. Велика роль глобализации и в 

межличностных отношениях, от расширения аудитории до совместного участия Наций в 

решении глобальных проблем. Наряду с этим глобализация так же влияет и на 

формирование негативного климата в отношениях. Поэтому обязательно должна 

учитываться информация о человеческих отношениях, национальных ценностях, 

особенностях государственности. 

Ключевые слова: глобализация, политическая, экономическая, социальная и 

культурная жизнь, межличностные отношения, позитивный и негативный климат в 

отношениях 

 

SUMMARY 

ELZA FARZALIYEVA 

HUMAN RELATIONS IN  GLOBALIZING WORLD 

The article reflects the spheres of influence of globalization and the impact of these 

spheres on human life. The globalizing world occupies a distinguished  place in the formation of 

human relations. Globalization acts as a fundamental basis for the development of relations in a 

positive direction. The role of globalization is also great in interpersonal relations, beginning 

from the expansion of the audience to the joint participation of Nations in solving global 

problems. Along with this, globalization also affects the formation of a negative climate in 

relations. Therefore, information about human relations, national values, and peculiarities of 

statehood must be taken into account. 

Keywords: globalization, political, economic, social and cultural life, interpersonal 

relations, positive and negative climate in relationship 
 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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RĠYAZĠYYAT 
 

UOT  621.396.4.                                                                                         FATMA HACIYEVA  

Naxçıvan Dövlət Universiteti 
 

HƏNDƏSƏNĠN YARANMASI VƏ ANLAYIġLAR SĠSTEMĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 
 

Məqalədə qədim zamanlardan həndəsənin yaranması, qədim bir elm olması və insanların 

gündəlik həyatında, praktik fəaliyyətlərinin ehtiyacları nəticəsində meydana gəlməsi öz əksini 

tapmıĢdır. 

Həm də məqalədə bəzi tədqiqatçıların xidmətlərindən danıĢılmıĢ, müxtəlif sahələrdə 

həndəsənin müxtəlif istiqamətlərdə inkiĢafından ətraflı bəhs olunmuĢdur. 

Məqalədə müxtəlif fiqurlar və bu fiqurlardan harada və necə istifadə olunmasından, 

ibtidai siniflərdə Ģagirdlərə hansı səviyyədə öyrədilməsindən ətraflı izah edilmiĢdir. 

Məqalədə Ģagirdlərin müxtəlif həndəsi fiqurlarla tanıĢ olması, nöqtə, düz xətt, parça, Ģüa, 

çevrə və s. kimi fiqurlar, həm də bu fiqurların müstəvi üzərindəki vəziyyəti, parçaların xətkeĢlə, 

bucaqların transportirlə ölçülməsi haqqında, Ģagirdlərdə fəza təsəvvürlərinin formalaĢması və 

dərindən mənumsəmələri ətraflı izah edilmiĢdir. 

Açar sözlər: ölçmə, kub, üçbucaq, kvadrat,konus, müstəvi fiqurlar 
 

Həndəsə ən qədim elmlərdən biri olub digər təbiət elmləri kimi o da 

insanların gündəlik praktik fəaliyyətlərinin ehtiyacları nəticəsində meydana 

gəlmişdir. Çünki həndəsə özünün inkişafının ilkin mərhələsində əsasən 

insanların praktik məqsədlərinə xidmət etmişdir. Belə ki, həndəsənin yaranması 

torpaq sahələrinin ölçülməsi və bölgüsü, yolların salınması, evlərin tikilməsi və 

digər quruculuq işləri üçün zəruri olan cürbəcür ölçmələri ilə bağlı olmuşdur. 

Təsadüfi deyildir ki, yunan dilindən tərcümədə həndəsə ―geometriya‖ adlanır və 

―yerölçmə‖ (geo –yer, metriya – ölçmə) mənasını verir. 

Mühüm praktik məsələlərin həlli üçün vacib olan çoxlu sayda həndəsi 

biliklərə və qaydalara qədim yunan ―papiruslarında‖ və Vavilyon əlyazmaların-

da rast gəlmək olar. 

Qədim misirlilər düzbucaqlı, trapesiya, üçbucaq və s. fiqurların sahələrini 

ölçməyi  bilirdilər. Ən sadə həndəsi məlumatlar daxil olan ilk əsər bizə qədim 

Misirdən gəlib çatmışdır. Bu əsər eramızdan əvvəl XVII əsrə təsadüf edir. 

Həmin əsərdə bəzi müstəvi fiqurların sahələrinin və həndəsi cisimlərin 

həcmlərinin hesablanması qaydaları verilir. Bu qaydaların doğruluğu onların 

məntiqi isbatı verilməsindən sırf təcrübi yolla alınmışdır. 

Həndəsənin riyazi elm kimi formalaşması çox gec baş vermiş və bu 

formalaşma qədim yunan alimləri Fales, Pifaqor, Demokrit, Evklid və başqaları-

nın adı ilə bağlıdır.  

Həndəsənin müxtəlif problemlərinin sonrakı tədqiqləri istiqamətindəki 

mühüm xidmətlər Arximedə, Apollona və digər alimlərə məxsusdur (1.səh. 263-

268). 

Həndəsənin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ XVII əsrdə başlandı ki, 

bu da həmin dövrə qədər cəbr sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərlə bağlı 

olmuşdur. Görkəmli fransız riyaziyyatçısı və filosofu R.Dekart (1556-1650) 

həndəsi problemlərin həllinə tamamilə yeni yanaşma təklif etdi. O, özünün 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

334 

―Həndəsə‖ kitabında (1637) koordinat metodu adlandırılan metod daxil etdi və 

bununla da cəbr və həndəsə arasında əlaqə yaratmış oldu. Bu metod çoxlu 

həndəsi məsələləri cəbri aparatın köməyi ilə həll etməyə imkan yaratdı. Həndəsə 

özünün yaranması və meydana gəlməsinin ilk mərhələsində torpaq sahələrinin 

ölçülməsi haqqında elm kimi başa düşülmüşdü. Həndəsə müstəvi və fəzanın 

müəyyən dəyişilməz forma və xassələrini öyrənir. 

Həndəsədə qəbul edilmiş bütün terminlər hər bir həndəsi anlayışın real 

əşyaların mücərrədləşdirilməsi yolu ilə meydana gəldiyini sübut edir. Məsələn, 

―xətt‖ termini ―linum‖ latın sözündən alınmış və Lobaçevskiyə görə  ―kətan 

sap‖ mənasını verir.  

Həndəsənin məntiqi elm kimi formlaşması həndəsənin anlayışlar sis-

teminə daxil edilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olmuşdur. Anlayışı təyin 

etmək həmin anlayışın əhatə etdiyi obyektlər sinfini dəqiq ayırmaq deməkdir. 

Həndəsi anlayışlar ilkin mərhələdə insanların praktik fəaliyyətlərinin 

nəticəsi kimi meydana gəlmiş və bu mərhələdə onlara hələ ciddi məntiqi təriflər 

verilməmişdir. Tərifləri təqribi izahatlar, əyani təsəvvürlər əvəz edirdi. Məsələn, 

- Konus nədir? - sualına cavab olaraq, - Küknar qozasına oxşar , - Şar nədir? 

sualına ,- Futbol topuna oxşar  fiqurdur - cavablarını verirdilər (2.səh.157-165). 

Tədris fənni kimi məktəb həndəsə kursu iki mühüm hissəyə - planimetriya 

və stereometriya adlanan hissələrə bölünür.  

Planimetriya kursu bütün nöqtələri eyni bir müstəvi üzərində yerləşən 

fiqurların xassələrini öyrənir. Belə fiqurlara müstəvi fiqurlar deyilir.  

Stereometriya bütün nöqtələri eyni müstəvi üzərində olmayan fiqurların 

xassələrini öyrənir. Belə fiqurlara fəza fiqurları və ya həndəsi cisimlər deyilir. 

Həndəsə elminin yaranması haqqında qısa tarixi xülasəni nəzərdən 

keçirərkən qeyd etdik ki, həndəsə insanların praktik ehtiyacları nəticəsində 

meydana gəlmiş və öz inkişafının ilkin mərhələlərində onların praktik 

məqsədlərinə xidmət etmişdir. Sonralar həndəsə həndəsi fiqurların xassələrini 

öyrənən müstəqil elm kimi formalaşmışdır. Ona görə də həndəsə həndəsi 

fiqurların xassələri haqqında elm kimi səciyyələndirilir (3.səh. 203-207). 

Məktəb riyaziyyat kursunda müxtəlif həndəsi fiqurlarla tanış olmuşuq və 

nöqtə, düz xətt, parça, şüa, çevrə və s. fiqurlar haqqında məlumatımız var. 

Həmçinin bu fiqurların müstəvi üzərindəki vəziyyəti haqqında, parçaların 

xətkeşlə, bucaqların transportirlə ölçülməsi haqqında təsəvvürümüz var. 

Həndəsə fənni ilə yaxından tanış olmaq üçün həndəsi fiqurlar haqqında bir 

qədər geniş və dərin biliyə malik olmaq lazımdır. 

Yeni təlim metodları vasitəsilə I sinifdə şagirdlər həndəsi fiqurlardan 

üçbucaq, kvadrat, düzbucaqlı, dairə ilə tanışlıq olur.  

II sinifdə bu iş sistemli şəkildə davam etdirilir. Həndəsi fiqurların 

öyrədlməsi sırasına kub, düzbucaqlı, prizma, silindr, konus, kürə də əlavə 

olunur. Sistemli olaraq fiqurların II sinifdə öyrədilməsi işinə açıq fiqur, qapalı 

fiqurlarla davam etdirmək lazımdır. Bu fiqurlar düz xətt, parça, sınıq xətt, şüa, 

əyri xəttin öyrədilməsidir. Sonra bucaqlar öyrədilir: düz bucaq, kor bucaq, iti 

bucaq (4.səh.180-185). 

Bir çox həndəsi fiqurların  iki tərəfi  bir nöqtədə (təpədə) kəsişərək bucaq 

əmələ gətirir. Kvadratın bucaqları düzbucaqdır. Bucaqları iti bucaq, kor bucaq 
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kimi növləri də vardır. Həndəsi fiqurlardan kub, düzbucaqlı prizma, silindr, 

konus, kürə kimi fiqurlar haqqında ilk tanışlıq olduqdan sonra düz üzlərinin 

formaları, üzləri, tilləri və təpələri öyrədilir. 

Kubun, düzbucaqlı prizmanın, silindrin, konusun düz üzlərini kağız üzərinə 

qoyub şəkli çəkilir və bunlar haqqında şagirdlərə ətraflı məlumat verilir. 

Şagirdlərin həndəsi fiqurları necə mənimsədiklərini öyrəmək üçün aşağıdakı 

kimi suallar verilir 

1) Kvadrat düzbucaqlıdırmı? 

2) Düzbucaqlı  kvadratdırmı? Nə üçün? 

3) Düzbucaqlı və kvadratın oxşar elementləri hansılardır? 

4) Silindr və konusla formaca eyni olan əşyalar tap və düz üzlərini kağız 

üzərində çək. Neçə üz alındı? (5.səh.15-20) 

Bu cür həndəsi elementləri öyrətməklə şagirdlərə - Həndəsə nədir? - 

sualına ətraflı cavab vermək olar. 

İbtidai siniflərdən başlayaraq yuxarı siniflərə keçdikcə həndəsə 

elementləri haqqında daha ətraflı öyrənilir. 

III-IV siniflərdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi şagirdlərdə bacarıq 

və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar vardır. Qeyd edək ki, 

digər fənlərdə də bu imkanlar vardır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu iş 

ardıcıl və simmetrik aparılmalıdır. Şagirdlərin hesablama bacarıqlarını və 

hesablama vərdişlərni də inkişaf etdirmək lazımdır (6.səh. 28-30). 

Hazırkı proqrama görə həndəsə I-VI siniflərdə propedevtik, VII-IX 

siniflərdə planimetriya, X-XI siniflərdə isə stereometriya sistematik öyrənilir. 

Həndəsənin lazımi səviyyədə öyrənilməsi üçün əsas aşağıdakılara diqqət 

yetirmək lazımdır.  

İbtidai siniflərdə uşaqların düşüncələrini artırmaq üçün əsas nələrdən 

istifadə edilməlidir? Bu məqsədə ailədə və bağçada hazırlıq işləri gördürmək 

lazımdır. Uşaqların təfəkkürünün düzgün istifadə edilməsi üçün onların 

məktəbəqədərki hazırlığından da düzgün istifadə olunmalıdır. Bu da həndəsə ilə 

əyani tanışlığı xeyli asanlaşdırır. 

İbtidai siniflərdə həndəsə materialının öyrənilməsinin metodik sistemini 

müasir tələblər səviyyəsində qurmaq lazımdır. 

Araşdırmalardan aydın olur ki, vahid riyaziyyat kursu yaratmaq hələ ki, 

başa çatmamışdır. Bu, ilk növbədə həm kursun həndəsə hissəsinin, həm də 

həndəsi və ədədi materialın birləşməsinin məzmunlarına aiddir. Yaradılmış 

kurslarda həndəsi material azdır. Ümumiyyətlə, hər yaş üçün xüsusi həndəsə 

kursu yaratmaq lazımdır. 

Son illərdə həndəsənin simmetrik kursundan çoxlu sayda dərsliklər 

yaradılmışdır. Məktəblərimizdə uzun müddət rus yazarlarının əsərlərindən 

istifadə olunmuşdur. Hazırda isə respublikamızda hazırlanmış kitablar işlənir, 

bunları daim təkmilləşdirmək lazımdır. 

Həndəsənin dərinləşdirilmiş kursuna şagirdlərin ümumiləşdirmə qabiliy-

yətini inkişaf etdirməklə əlaqədar material ola biər. Eyni bir material bəzi 

şagirdlər üçün isə çətindir. Ona görə də həndəsə dərsliyində hər bir şagirdin 

qavrama qabiliyyətinə uyğun olan nəzəri və praktik material olmalıdır. Həndə-

sənin tədrisində əsasən əsas diqqət ciddi məntiqə, fiqurların xassələrinin mənim-
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sənilməsinə, məsələ həllinə və o cümlədən, ümumiləşdirmə qabiliyyətinin idrak 

prosesinin inkişafına verilməlidir. 

Əvvəl fəza fiqurlarının, sonra isə müstəvi fiqurlarının xassələrini öyrən-

mək lazımdır. Həndəsə dərslərində riyaziyyatın tədrisi sahəsində əldə olunmuş 

müsbət nailiyyətlərə və təcrübəyə əsaslanaraq səmərəli olaraq irəliyə baxmaqla 

çətinliklər üzərində düşünməyi, analitik-sintetik yolla mühakimə və isbatlar 

aparmaq qabiliyyətini şagirdlərdə inkişaf etdirməyi əsas vəzifə hesab edirik. Bu 

isə dərsliklər və hazırıqlı müəllimlər vasitəsilə reallaşa bilər.  

Həndəsə müasir riyaziyyatın əsasını təşkil edən aksiomatik metod əsasın-

da qurulur. Aksiomatik metod-elmi nəzəriyyənin qurulma üsuludur. Aksiomatk 

metodun mahiyyəti belədir. Tərif verilməyən əsas anlayışlar göstərilir. İlk 

həndəsi əşyalar sistemi və bunlar arasındakı münasibətlər verilir. 

1. Əsas anlayışlar arasındakı münasibətləri göstərən aksiomlar ifadə 

olunur. 

2. Əsas anlayışların, aksomların vasitəsilə əsas münasibətlər sırasına daxil 

olmayan hər hansı başqa münasibətin tərifləri verilir.. 

3. Aksiomlardan istifadə edərək məntiqin köməyi ilə digər təkliflər, 

teoremlər isbat olunur. 

Aksiomatik metod əsasında qurulan nəzəriyyəyə deduktiv nəzəriyyə 

deyilir. Əsas anlayışlar və aksiomlar təcrübədən, həyatdan alınmışdır. Ona görə 

də aksiomatik nəzəriyyədə alınan sonrakı faktlar, aksiomların köməyi ilə 

deduktiv yolla alınmasına baxmayaraq, həyatla sıx əlaqədə olub orta məktəb 

kurslarlında tətbiq olunur. 

Təcrübə göstərir ki, həndəsə elementlərindən istifadə hesabın öyrənilməsi-

ni asanlaşdırır. Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalşmasına imkan yaradır və 

müstəqilliyi artırır. Bu zaman hesab elementlərinin daha da dərindən mənimsə-

nilməsinə şərait yaranır. Lakin ibtidai məktəblər üçün mövcud riyaziyyat 

dərsliklərində həndəsə elementlərinə aid çalışmalar azdır. Şagirdlərin ümumi 

inkişafındakı rolunu nəzərə alaraq həndəsi məzmunlu çalışmaları və praktik 

işləri aparmaq lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

    ФАТИМА ГАДЖИЕВА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ И ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОНЯТИЙ 

В статье отражено происхождение геометрии с древних времен, как древней науки 

и ее появление в повседневной жизни людей в результате потребностей их практической 

деятельности. 
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В статье также говорилось об услугах некоторых исследователей, развитии 

геометрии по разным направлениям в разных областях. 

В статье подробно объясняются различные рисунки, а также где и как использовать 

эти рисунки, а также на каком уровне они преподаются учащимся начальной школы.     

Ключевые слова: измерение, куб, треугольник, квадрат, конус, плоские фигуры. 

 

SUMMARY 

FATIMA HAJIYEVA 

THE EMERGENCE OF GEOMETRY AND THE STUDY OF THE SYSTEM OF 

CONCEPTS 

 The article reflects the origin of geometry from ancient times, its being an ancient science 

and its emergence in people's daily lives as a result of the needs of their practical activities. 

 The article also spoke about the services of some researchers, the development of 

geometry in different directions in different areas. 

 The article explains in detail the different figures and where and how to use these figures, 

and at what level they are taught to students in primary school. 

Keywords: measurement, cube, triangle, square, cone, plane figures 

 

 
 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MƏKTƏB RĠYAZĠYYATI KURSUNDA QURMA MƏSƏLƏLƏRĠNĠN 

TƏDRĠSĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR 

 

Məqalədə məktəb riyaziyyat kursunda Ģagirdlərin məntiqi təfəkkürlərinin və fəza  

təsəvvürlərinin  inkiĢafında qurma məsələlərinin  rolundan  bəhs olunmuĢdur. 

Məsələ həlli məktəb riyaziyyatında riyazi metodların və  riyazi nəzəriyyənin Ģagirdlər tərəfindən  

mənimsənilməsi üçün ən yaxĢı vasitədir. Məktəb riyaziyyatı kursunda həndəsə məzmun xəttinin 

tədrisində  məsələlərin həll üsuluna görə üç növünə baxılır. Bu məsələlər içərisində qurma 

məsələləri öz  həll xüsusiyyətlərinə görə digərlərindən  fərqlənir. Çünki qurma məsələlərinin 

həlli  Ģagirdlərin məntiqi təfəkkürünü və fəza təsəvvürünü inkiĢaf etdirməklə yanaĢı, həm də 

onların həndəsi qurmalarda çertyoj alətlərindən düzgün istifadə etmələrinə, nəzəri bilik və 

təcrübi vərdiĢlər əldə etmələrinə kömək edir. 

Həmçinin məqalədə qurma məsələlərinin həlli mərhələləri diqqətə çatdırılmıĢ və hər bir 

mərhələnin mahiyyəti qısaca Ģərh edilmiĢdir. Qurma məsələlərinin həlli mərhələləri məsələ həlli 

nümunəsində  aydınlaĢdırılmıĢdır. 

 Açar sözlər: riyaziyyat təlimi, həndəsə məzmun xətti, qurma məsələsi, xətkeĢ, pərgar  

  

 Mövzunun aktuallığı. Qurma məsələlərinin şagirdlərin məntiqi təfəkkür-

lərinin və fəza təsəvvürlərinin  inkişafında rolu böyükdür. Məktəb riyaziyyat 

kursunda həndəsə məzmun xəttinin tədrisində şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin 

inkişaf etdirilməsi ən vacib pedaqoji məsələdir. Fəza təsəvvürlərinin  zəif olması 

ilə əlaqədar olaraq bəzən  şagirdlər  cismin təsvirini qurmaqda çətinlik çəkirlər 

və bu da öz növbəsində şagirdlərdə şüurlu mənimsəmənin formalaşmasına 

imkan vermir. Bununla əlaqədar olaraq baxılan işin mövzusu aktuallıq kəsb edir.   

Məlum olduğu kimi, həndəsə məzmun xəttində məsələlər  verilənlərdən və tələb 

olunanlardan asılı olaraq üç  qrupa ayrılır(1,s.23):  

hesablamaya aid  məsələlər;  

qurmaya aid  məsələlər;  

isbata aid məsələlər.  

 Həndəsə məsələləri içərisində qurmaya aid məsələlər didaktik məqsədləri-

nə və həll üsullarına görə xeyli fərqlənirlər. Belə ki, qurma məsələləri verilən bə-

zi  elementlərinə görə  bu və ya digər  fiqurun qurulmasını tələb edən məsələlər-

dir.  

Qurma məsələlərinə  aid  bacarıq və vərdişlər şagirdlərdə ibtidai siniflər-

dən ardıcıl və sistematik şəkildə formalaşdırılır. İbtidai siniflərdə şagirdlər qur-

manı  xətkeş, transportir, günyə, pərgar vasitəsilə yerinə yetirirlər. Belə ki, xət-

keşlə hər hansı parçaya bərabər parçanı qurmaq, pərgarla verilmiş radiuslu çev-

rəni çəkmək, günyə ilə bucaq çəkmək və s. qurmaları yerinə yetirirlər. Lakin bu 

zaman qurmanın əsaslandırılması tələb olunmur.Yuxarı siniflərdə isə qurma 

məsələləri yalnız xətkeş və pərgarın köməyilə yerinə yetirilir. Bu da şagirdlərdə 

deduktiv təfəkkürün  inkişafını sürətləndirir, çertyoj alətləri ilə işləmək vərdişlə-

rini artırır, nəzəri və təcrübi bilikləri bir-biri ilə əlaqələndirir.  

mailto:nazilamuradova@gmail.com
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Həndəsi qurmalar nəzəri materialın şərhində də mühüm rol oynayır. 

Hesablamaya, isbata aid praktik  xarakterli həndəsə məsələlərinin həllində  də 

müxtəlif  həndəsi qurmalardan istifadə olunur. Məhz məsələ məzmununun 

müxtəlif həndəsi fiqurlar  və onların kombinasiyası vasitəsilə həndəsə məzmun 

xəttində qurma məsələlərini həll etmək dedikdə verilmiş komponentlərinə görə 

tələb olunan həndəsi fiqurun qurulması başa düşülür. Təlimdə qurma 

məsələlərinin həll prosesini aşağıdakı mərhələlər üzrə yerinə yetirirlər (2,s.221): 

1. Həllin axtarılması mərhələsi- analiz; 

2. Qurmanın yerinə yetirilməsi mərhələsi- qurma; 

3. Həllin əsaslandırılması mərhələsi- isbat; 

4. Həllin tədqiq olunması mərhələsi- araşdırma. 

Hər bir mərhələnin mahiyyətini qısaca şərh edək. 

Analiz mərhələsi. Qurma məsələlərinin həllinin   mühüm mərhələsi hesab 

edilən bu mərhələdə  məsələnin həll üsulu axtarılır. Analizin məqsədi  tələb 

olunan  fiquru  qurmaq  üçün  verilənlərlə  tələb  olunanlar  arasındakı  asılılıqla-

rı  müəyyən  etməkdən  ibarətdir. Ona  görə  də  əvvəlcə  məsələni həll olunmuş  

və tələb  olunan  fiquru  qurulmuş  hesab  edərək, onu  təqribən  çəkirlər. Sonra   

bu  fiqur  üzərində  verilənləri  və  tələb  olunanları  qeyd  edirlər. Verilənlərlə  

tələb olunanlar arasındakı  asılılıqları  müəyyən edərək,  fiqurun qurulma  

yolunu müəyyənləşdirirlər. Bununla da  analiz  mərhələsi  bitmiş  hesab  olunur. 

 Düzgün  aparılmış  analiz  məsələnin  həlləri  sayı  çox  olduqda  onların 

hamısını  tapmağa  imkan  verir. Əks  halda  analiz  düzgün  aparılmazsa,  onda  

məsələnin  həllərinin sayı  itə  bilər. Çox vaxt analiz tələb olunan fiqurun ancaq 

bir hissəsinin qurulması üsulunu göstərir.  Bir  hissənin qurulması isə sonradan 

bütün   fiqurun qurulmasına imkan verir. 

Qurma mərhələsi. Həllin bu mərhələsi analiz  nəticəsində  məsələnin  həlli  

üsulu müəyyən olunduqdan sonra  tələb olunan fiqurun qurulmasından ibarətdir. 

Bu zaman xətkeş və pərgarın köməyilə göstərilən ardıcıllıqla qurmaları yerinə  

yetirməklə  tələb olunan fiqurun çertyoju çəkilir. 

İsbat mərhələsi. İsbatın  məqsədi qurma nəticəsində  alınmış  fiqurun  məsələnin  

bütün şərtlərini  ödədiyini  göstərməkdən  ibartədir. Bu zaman qurulmuş fiqurla  

məsələnin verilənləri arasındakı əlaqələr araşdırılır. Bu əlaqələrin araşdırılması 

zamanı isə müxtəlif çevirmələrdən istifadə oluna bilər. 

Araşdırma mərhələsi. Həllin bu mərhələsi məsələdəki verilənlərin  hər  bir  

qiymətində  məsələnin  həllinin  olub olmadığını müəyyən etməkdən; hansı  şərt  

daxilində məsələnin bu və ya başqa sayda müxtəlif həllinin olduğunu  göstər-

məkdən  ibarətdir. 

 Göründüyü kimi, qurma məsələləri bir o qədər də asan deyildir. Ona görə 

də məktəb riyaziyyatı kursunda qurma məsələlərinin yerinə yetirilmə  mərhələlə-

ri haqqında şagirdlərə eyni zamanda məlumat vermək olmaz. Onlar bu 

mərhələlərlə tədricən tanış olmalıdırlar. Bu və ya digər yeni mərhələyə əvvəl 

öyrənilmiş mərhələlər möhkəm mənimsənildikdən sonra keçmək olar. Qurma 

məsələlərinin həlli prosesində istifadə olunan mərhələlər şagirdlərdən yaxşı 

mühakimə aparmağı, tələb  olunan fiquru qurmağı, qurmanın doğruluğunu isbat 

etməyi, yəni qurulmuş fiqurun tələb olunan xassələri ödədiyini göstərməyi, 

həmçinin məsələ həllinin mümkün olub-olmadığını və ya neçə həllin olduğunu 
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araşdırmağı tələb edir. Ümumiyyətlə, qurma məsələlərində fiqurun qurulma 

üsulu göstərilmişsə və göstərilən qurmalar  nəticəsində tələb olunan xassələri 

ödəyən fiqurun alındığı isbat edilmişsə, onda məsələ həll  olunmuş hesab edilir. 

Məktəb riyaziyyatı  kursunda qurma məsələlərinin həlli mərhələləri ilə 

şagirdlərin hansı  ardıcıllıqla tanış edilməsi haqqında metodiki ədəbiyyatlarda 

müxtəlif fikirlər mövcuddur. Belə ki, qurma məsələsi çox sadə olduqda analiz və 

araşdırma mərhələlərini nəzərə almamaq olar. Bu zaman təbii olaraq məsələnin 

həllinə qurma və isbat mərhələlərindən başlamaq lazım gəlir. Qeyd edək ki,  bu 

zaman  məsələlər elə olur ki, onların  həll yolu dərhal görünür. Bu halda analiz 

mərhələsinin yerinə yetirilməsinə ehtiyac qalmır. Həllin düzgünlüyünün əsaslan-

dırılması haqqında isə şagirdlərin  müəyyən təsəvvürünün  əvvəlcədən olduğu 

məlumdur. Beləliklə, göstərilən iki mərhələ ilə  bağlı olaraq şagirdlər müəyyən  

bacarıq və vərdişlər əldə etdikdən sonra onların diqqətini araşdırma mərhələsinə 

cəlb etmək olar. Bu mərhələdə məsələnin tam həllini tapmaq üçün aşağıdakı 

suallar aydınlaşdırılmalıdır: 

1.Verilənlərin hansı qiymətlərində seçilmiş üsulla qurmanı yerinə yetirmək olar 

(həllin varlığı)? 

2.Verilənlərin hansı mümkün qiymətlərində məsələnin neçə müxtəlif həlli var 

(həllərin sayı)?  

Şagirdlər öz bilik səviyyələrinə uyğun şəkildə qurma, isbat, araşdırma mərhələ-

lərinin mahiyyətini mənimsədikdən sonra, onları analiz mərhələsi ilə tanış etmək 

məqsədəuyğundur. Şagirdlərin  diqqətini analiz mərhələsinə cəlb etmək üçün 

aşağıdakı məsələlərdən istifadə etmək olar(3,s.246):  

İki tərəfi və üçüncü tərəfinə çəkilmiş medianına görə üçbucaq qurun. 

İki tərəfinə və bu tərəflərdən birinə çəkilmiş medianına görə üçbucaq 

qurun. 

Tərəfinə, bu tərəfə bitişik bucağına və bu bucağın təpəsindən çəkilən 

tənböləninə görə üçbucaq qurun. 

Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər qurma məsələlərinin həllində bütün 

mərhələləri yerinə yetirə bilsinlər. Qurma məsələlərinin  həlli mərhələləri  

haqqında  yuxarıda  deyilənləri  aydınlaşdırmaq məqsədilə  aşağıdakı kimi bir 

məsələyə baxaq. 

Məsələ. Verilmiş m  diaqonalına və iki  qonşu tərəfinin d  fərqinə görə düzbu-

caqlı qurun. 

 Həlli: 

1.Analiz. Tutaq ki, məsələ  həll edilmiş və tələb olunan ABCD  düzbucaqlısı  

qurulmuşdur. Düzbucaqlının AC  diaqonalını çəkək, onda mAC   verilmiş 

olacaqdır. Qonşu tərəflərin fərqini  şəklə daxil etmək üçün AD  tərəfi üzərində  
DCDK   ayıraq. Onda dDCADKDADAK   parçası da verilmiş 

olur. C  nöqtəsi ilə K  nöqtəsini birləşdirək. ACK  üçbucağında  

dAKmAC  ,  və 
0135AKC  olduğundan (çünki CKD  bərabəryanlı və 

düzbucaqlı üçbucaqdır) onu qurmaq olar. Bu üçbucağı qurduqdan sonra ABCD  

düzbucaqlısının  qurulması çətin olmur. 
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   2.Qurma.
0135CKA qurub, onun bir tərəfi üzərində dAK   parçasını  

ayırırıq. Sonra A  nöqtəsini mərkəz qəbul edib, mAC    radiuslu qövs ilə bu 

bucağın o biri tərəfini C  nöqtəsində kəsirik və  C  nöqtəsindən AK   tərəfinin 

uzantısına CD  perpendikulyarını endiririk. Sonra DACB ||  və  DCAB ||  çəkib, 

onların  B   kəsişmə nöqtəsini alırıq. ABCD   tələb olunan düzbucaqlı olur.  

 

                                                             

 

     

                               

 

 

                                                         

3.İsbat. Qurmaya  görə ABCD  dördbucaqlısının qarşı tərəfləri paralel və bir 

bucağı düz bucaq olduğundan o, düzbucaqlıdır. AC diaqonaldır və onun 

uzunluğu m -ə bərabərdir. 
0135AKC olduğundan 

045CKD -dir, yəni 
KCD  bərabəryanlı düzbucaqlı  üçbucaqdır. Deməli, iki qonşu tərəfin fərqi 

dAKKDADDCAD  -dir. 

4.Araşdırma. Hər hansı  üçbucaqda böyük bucaq qarşısında böyük tərəf   

durduğundan  AKAC  , yəni  dm    olmalıdır. Bu halda məsələnin yeganə 

həlli vardır. dm   olduqda isə məsələnin həlli yoxdur. 

Beləliklə, məktəb riyaziyyat kursunda qurma məsələlərinin həlli mərhələlərini 

yerinə yetirən şagirdlər aşağıdakı bacarıqlara yiyələnirlər: 

-problemi qoya bilir; 

-qoyulmuş problemin həll yollarını axtarır və tapa bilir; 

-praktik tapılmış həll yolunun  və həllin düzgünlüyünün nəzəri isbatını verir; 

-məsələnin həlli ilə verilənləri təhlil edir, araşdırır, mümkün variantları seçir. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗИЛЯ МУРАДОВА 

ЗАДАЧИ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОСТРОЙКЕ  ЗАДАЧ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

В статье рассматривается роль задач на построение в развитии логического 

мышления и пространственного воображения учащихся школьного курса математики. 

         Решение задач - лучший инструмент для учащихся, чтобы освоить математические 

методы и математическую теорию в школьной математике. В школьном курсе математики 

при преподавании геометрической линии содержания рассматриваются три типа методов 
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решения задач. В рамках этих проблем проблемы по составлению задач отличаются от 

других особенностями решения. Ведь решение задач на построение не только развивает у 

учащихся логическое мышление и пространственное воображение, но и помогает им 

пользоваться чертежными средствами в геометрических построениях, приобретать 

теоретические знания и практические навыки. 

 Также в статье выделены этапы решения строительных задач и кратко разъяснена 

суть каждого этапа. На примере решения задач пояснены этапы решения строительных 

задач. 

Ключевые слова: математическое обучение, геометрическая линейка, задача 

построения, линейка, циркуль. 

 

SUMMARY 

NAZILA  MURADOVA 

ABOUT TEACHĠNG PECULĠARĠTĠES OF CONSTRUCTED SUMS AT SCHOOL 

MATHS COURSE 

It was stated about the role of constructed sums in the development of pupils logical 

thinking and space imagination at school maths course. Sum solution is the best means of 

mathematical methods and mathematical theory assimilation by pupils at school maths. At 

school maths course in the teaching of geometry content line, three types are looked through due 

to sums solution method. Among those constructed sums are differed for their solution 

peculiarities. Because constructed sums solution not only develops logical thinking and space 

imagination of pupils, but also helps them to use draft tools correctly in geometry constructions, 

acquire theoretical knowledge and practical habits. 

In the article solution stages of constructed sums were brought to notice  

and essence of each stage was briefly explained. Solution stages of constructed sums were 

cleared  on the base of sum solution sample. 

Key words: math teaching, geometry content line, constructed sum, ruler,  compasses 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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TÖRƏMƏNĠN TƏTBĠQĠ ÜZRƏ BĠLĠKLƏRĠN GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 
Tənliklərin, xüsusilə bərabərsizliklərin isbatı, cəmlərin tapılması, tənliyin həqiqi kökləri-

nin sayının müəyyənləĢdirilməsi, eyniliklərin isbatı kimi biliklərin törəmənin tətbiqi ilə həlli 

Ģagirdlərin riyazi analizdən biliklərini daha da dərinləĢdirir. Burada bir neçə misal nümunəsi 

verilməklə Ģagirdlərə törəmə vasitəsilə tənlik və bərabərsizliklərin həll olunması tövsiyə edilir. 

Açar sözlər: stasionar  qiymət, artma və azalma intervalları, həqiqi kök. 

 

Riyaziyyat məsələlərinin törəmə vasitəsilə həlli şagirdlərdə elmi dünyagö-

rüşün formalaşdırılmasında mühüm təsir göstərir. 

Bərabərsizliklərin törəmənin köməyi ilə isbatına aid nümunə: 

Misal 1. m>0 olduqda 

                                                             
 

 
   

Bərabərsizliyinin doğruluğunu yoxlayın. 

Həlli: Bərabərsizliyin həlli üçün köməkçi funksiya quraq: 

                                          f(x)=   
 

 
    (x>0) 

Qurulmuş funksiyanın törəməsini, stasionar qiymətlərini , artma və azalma 

intervallarını müəyyən edək: 

                       f‘(x)=   
 

       f‘(x)=0 , x=   

x ) - ;-2 (U)2;  (olduqda f‘(x)>0 

x ) -2;0 (U)0; 2 (olduqda f‘(x)<0 

)0; 2 (ədədi aralığında f‘(x)>0, Onda 

f(2) minimumdur və bütün x>0 üçün  

f(x) f(2) 

Deməli, 

  
 

 
   

 

 
 

  
 

 
   

Törəmənin tətbiqi ilə cəmlərin tapılmasına aid nümunə: 

Əgər F(x) cəmi məlumdursa, F‘(x) şəkilli cəmləri asanlıqla tapmaq olar. 

Misal 2. Sn= 1+2x+3x
2
+...+n*x

n-1
 cəmini tapın. 

Həlli:  Sn cəminə Fn(x)=x+x
2
+...+x

n
-in törəməsi kimi baxa bilərik. 

Sn=( x+x
2
+...+x

n
)‘= (

      

   
)
 

=(
      (   )    

(   )  
) 

x=2 olarsa, Sn(2)=2
n
*(n-1)+1. 

Ardıcıl törəmələr almaqla Sn‖ və s. cəmlərini hesablaya bilərik. 
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Misal 3. Cəmi tapın: 

Sn(x)=
 

 
tg

 

 
 +

 

 
tg

 

 
x+...+

 

  
tg

 

  
x 

Həlli: 

cos
 

 
* cos

 

 
*...*cos

 

  
=

    

     
 

  
 düsturundan istifadə edək. Onda 

Sn= 

       
 

 
   

 

 
        

 

  
         

 

 
    

 

 
   

     
 

 
     

 

 
      

 

  
 

     
 

  
        

 

 
     

 

 
         

 

        
 

  
   (   

 

 
     

 

 
         

 

  
) 

     
 

 
     

 

 
      

 

  
= 

= 

(
    

     
 
  

)

 

    

     
 
  

=
 

 
ctg

 

  
-ctgx 

Törəmənin tətbiqi ilə tənliyin həqiqi köklərinin sayının tapılmasına aid f(x)=0 

tənliyinin həqiqi köklərinin sayını törəmə vasitəsilə aşağıdakı kimi tapmaq olar. 

1.f(x)=0,   ( )     tənliyi ilə əvəz olunur.(Xüsusi halda a=0) 

2.  ( )funsiyasının artma və azalma intervalları tapılır. 

3. Bu intervallarda funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiyməti ilə müqayisə 

olunur. 

Misal 4.x
5
+
 

 
x

3
+x-10=0 tənliyinin həqiqi köklərinin sayını tapın: 

Həlli:  

x
5
+
 

 
x

3
+x-10=0 

f‘(x)=5x
4
+
 

 
x

2
+1>0 

f(x)= x
5
+

 

 
x

3
+x-10 funksiyasını hər yerdə artır x→-∞, f‘(x) →-∞ və x→∞, 

f(x)→∞, Tənliyin bir həqiqi kökü var. 

Misal 5. a parametrindən aslıl olaraq 

 e
x
=ax

2
 tənliyinin kökləri sayını tapın 

e
x
*x

-2
=a x≠0 olduqda   ( )=(e

x
*x

-2
)‘ = x

-3
*e

x
*(x-2) 

1. -∞<x<0, f‘(x)>0, f(x)artır ; 0<f(x)< ∞, 

2. 0<x<2, f‘(x)<0, f(x) azalır; ∞<f(x)<
  

 
 

3. 2<x<∞,f‘(x)>0,f(x) artır; 
  

 
<f(x)<∞, a<0(tənliyin kökü yoxdur), 0<a<

  

 
  

(tənliyin bir kökü var) a= 
  

 
 (tənliyin iki kökü var), a> 

  

 
 (tənliyin üç 

kökü var) 

Törəmə metodunu parametrli bərabərsizliklərin, tənliklərin və s. həllinə və 

isbatına müvəffəqiyyətlə tətbiq etmək olur. İkinci tərtib törəməni və Laqranj 

düsturunu tətbiq etdikdə daha effektli həllər alınır. Gətirdiyimiz nümunələrdən 

görünür ki,törəmə metodu böyük elmi-nəzəri və praktikəhəmiyyətə malikdir. 
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РЕЗЮМЕ 

САФА АЛИЕВ, РАХИМА САДИГОВА 

РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОИЗВОДНЫХ 

Доказательство уравнений, особенно неравенств, нахождение сумм, определение 

числа действительных корней уравнения, решение задач с применением производных, 

таких как доказательство тождества, углубляют знания учащихся по математическому 

анализу. Здесь учащимся предлагается решать уравнения и неравенства через 

производные с несколькими примерами. 

Ключевые слова: стационарная цена, интервалы возрастания и убывания, 

действительный корень. 

 

SUMMARY 

SAFA ALIYEV, RAHIMA SADIGOVA 

EXPANSION OF KNOWLEDGE ON THE APPLICATION OF DERIVATIVES 

Proof of equations, especially inequalities, finding sums, determining the number of real 

roots of the equation, solving problems with the application of derivatives, such as proof of 

identity, deepens students' knowledge of mathematical analysis. Here, students are encouraged to 

solve equations and inequalities through derivatives, with a few examples. 

Keywords: stationary price, increase and decrease intervals, real root. 

 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

346 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2022, № 2 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2022, № 2 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2022, № 2 

 
  UOT 621.396.4.                                                                                 SƏBĠNƏ  MAHMUDOVA 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Sabina-sabina73@mail.ru 

ULDUZ ƏKBƏROVA 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Ulduzbayrameliyeva@gmail.com 

 

MÜHƏNDĠSLĠK MÜHAFĠZƏSĠ ANLAYIġI 

                                                                                                               

Mühəndis – texniki mühafizə - məxfi məlumatın mühafizəsi maraqlarına uyğun olaraq 

onlardan istifadə üçün nəzərdə tutulmuĢ xüsusi orqanların, texniki vasitələrin və tədbirlərin 

məcmusudur. informasiya təhlükəsizliyinin bu Ģəkildə paylanması kifayət qədər Ģərtidir, çünki 

praktikada onlar tez – tez qarĢılıqlı əlaqədə olurlar və kompleksdə informasiyanın bağlanması 

alqoritmlərindən geniĢ istifadə olunmaqla proqram və aparat modulları Ģəklində həyata 

keçirilirlər. Təhlükəsizlik sistemlərinin ən vacib elementlərindən biri təhlükəni aĢkar edən 

sensorlardır. Həm müxtəlif fiziki sahələrin aĢkarlanması prinsiplərinə, həm də taktiki istifadəyə 

görə xeyli sayda müxtəlif sensorlar hazırlanmıĢ və geniĢ istifadə olunur. Təhlükəsizlik sisteminin 

və oğurluq siqnalının səmərəliliyi əsasən sensorların parametrləri və iĢ prinsipi ilə müəyyən 

edilir. Mexanik sensorlar xəttin qorunmasına, təzyiq paspasları ləkənin aĢkarlanmasına 

yönəldilmiĢdir və infraqırmızı sensorlar təyyarə və həcmi qorumaq üçün geniĢ istifadə olunur. 

Təhlükəsizlik sisteminin mühüm obyekti həyəcan siqnallarıdır: zənglər, iĢıq lampaları, təhlükə 

barədə daimi və ya fasiləli siqnallar verən sirenlər.  Obyektin mühafizə zonalarının 

planlaĢdırılması və təchiz edilməsinin əsasını mühafizə zonalarının sərhədlərinin vahidliyi 

prinsipi təĢkil edir. Təhlükəsizlik zonalarının ümumi gücü onların ən aĢağısında qiymətləndirilir. 

Açar sözlər: təhlükəsizlik sistemi, fiziki mühafizə, texniki mühafizə vasitələri, Tel 

maneələri 

 

Mühafizə vasitələri müdaxilə edənlərin hərəkətinə maneələr yaratmaq 

üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif qurğular, qurğular, konstruksiyalar, qurğular, 

məmulatlardır. Fiziki vasitələrə icazəsiz girişi, vasitə və materialları 

yayındırmağı və digər mümkün cinayət əməllərini qadağan edən mexaniki, 

elektromexaniki, elektron, elektron-optik, radio və radiotexniki və digər qurğular 

daxildir. (1) 

Fiziki müdafiə vasitələrinə aşağıdakılar daxildir: 

 obyektin ərazisinə qanunsuz girişin qarşısının alınmasına xidmət 

edən təbii və süni maneələr. Bununla belə, əsas qoruyucu yük hələ də 

süni maneələrə düşür - məsələn, hasarlar və digər növ hasarlar. Təcrübə 

göstərir ki, mürəkkəb konfiqurasiyalı hasarlar təcavüzkarı uzun müddət 

saxlamağa qadirdir. Bu gün belə alətlərin əhəmiyyətli bir arsenalı var: 

sadə meshdən mürəkkəb birləşdirilmiş hasarlara qədər, müəyyən 

dərəcədə pozucunu qorxudur; 

 perimetrlərin, keçidlərin, pəncərə və qapı üzlüklərinin, binaların, 

seyflərin, anbarların və s.-nin xüsusi konstruksiyaları təhlükəsizlik 

baxımından istənilən təşkilat və müəssisələr üçün məcburidir. Bu 

strukturlar cinayət elementlərinin hər hansı fiziki təsir vasitəsinə tab 

gətirməlidir: mexaniki deformasiya, qazma ilə məhv, istilik və mexaniki 

kəsmə, partlayış və s.; açarları saxtalaşdırmaq, kodu təxmin etmək və s. 
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ilə icazəsiz giriş. Kilidlər keçidlərin, binaların, seyflərin və anbarların 

mühafizəsinin əsas texniki vasitələrindən biridir. Onlar sadədir 

(açarlarla), kodla (o cümlədən, açmaq üçün gecikmə ilə) və yalnız 

müəyyən saatlarda qapıları və seyfləri açan proqram cihazları ilə; 

 obyektin ətrafındakı hasardan tutmuş qiymətli əşyaların anbarlarına 

qədər ardıcıl olaraq obyektdə yerləşdirilməli olan təhlükəsizlik zonaları, 

təcavüzkarı dəf etməli olacaq maneələr (sərhədlər) zənciri 

yaradır. Yolunda olan maneə nə qədər çətin və etibarlı olarsa, hər bir 

zonanı dəf etmək bir o qədər çox vaxt aparacaq və hər bir zonada 

yerləşən aşkarlama vasitələrinin (mühafizə postları, oğurluq siqnalları və 

mühafizə televiziyası) cinayətkarı aşkar etmə ehtimalı bir o qədər 

yüksəkdir. həyəcan siqnalı çalın. 

Mühafizə televiziyasının cəlbedici xüsusiyyəti təkcə obyektin mühafizəsi 

pozuntularını aşkar etmək deyil, həm də onun inkişaf dinamikasında ətrafındakı 

vəziyyəti izləmək, fəaliyyət təhlükəsini müəyyən etmək, sonrakı təhlil üçün gizli 

müşahidə və video çəkmək qabiliyyətidir. cinayətə və cinayət məsuliyyətinə cəlb 

etmək. Təhlükəsizlik televiziya sistemlərində görüntülərin (sensorların) 

mənbələri video kameralardır. Obyektiv vasitəsilə təcavüzkarın təsviri 

kameranın işığa həssas elementinə düşür, bu elementdə o, elektrik siqnalına 

çevrilir, daha sonra o, monitora xüsusi koaksial kabel vasitəsilə daxil olur və 

lazım gəldikdə anbarda saxlanılır. Videokameraların nisbətən baha olması və 

onların istismarı, o cümlədən monitor ekranlarında təsvirin daimi monitorinqi 

zərurəti ilə əlaqədar olaraq, kameralar potensial riski yüksək olan yerlərdə 

quraşdırılır. Təhlükəsizlik televiziya sisteminin ikinci ən vacib elementi 

monitordur. Videokamera ilə razılaşdırılmalıdır. (4) 

Tel maneələri ilə istifadə üçün tanınmış elektron siqnalizasiya siste-

mi. Sistem elektron sensorlar və məlumatların emalı blokunu idarə edən mikro-

prosessordan ibarətdir. Uzunluğu 100 m-ə qədər olan maneələr açıq havada 

quraşdırıla bilər və ya divarlara, çardaqlara və mövcud hasarlara yerləşdirilə 

bilər. Ətraf mühitə davamlı sensorlar raflara, mötərizələrə quraşdırılmışdır. Tel 

maneəsi üfüqi şəkildə uzanan 32 polad sapdan ibarətdir, hər birinin ortasında 

ipin gərginliyindəki dəyişikliyi elektrik siqnalına çevirən elektromexaniki sensor 

əlavə olunur. Hər bir sensor üçün ayrı-ayrılıqda proqramlaşdırılmış gərginlik 

həddini aşmaq həyəcan siqnalını işə salır. Mikroprosessor avtomatik olaraq 

aparat və proqram komponentlərinin işini müntəzəm olaraq yoxlayır və 

kənarlaşmalar zamanı obyektin ərazisinə müdaxiləni aşkar etmək üçün perimetr 

boyu obyektləri qorumaq üçün oxşar və bir sıra digər oxşar fiziki mühafizə 

sistemlərindən istifadə edilə bilər. İnfraqırmızı diapazonda kodlanmış siqnalları 

ötürən iki fiber-optik kabel şəbəkəsindən sistemlər istifadə olunur. Şəbəkədə heç 

bir zərər yoxdursa, siqnallar təhrif edilmədən qəbulediciyə göndərilir. Şəbəkəyə 

zərər vermək cəhdləri kabelləri qıracaq və ya deformasiyaya uğradacaq, bu da 

həyəcan siqnalına səbəb olacaqdır. Optik sistemlər kiçik heyvanların, quşların 

təsiri, dəyişən hava şəraiti və müdaxilə cəhdlərini aşkar etmək ehtimalının 

yüksək olması nəticəsində yaranan saxta həyəcan siqnallarının aşağı səviyyəsi 

ilə xarakterizə olunur.(1)  Kompüterlərin və digər avadanlıqların saxlanması 

üçün xüsusi metal şkaflar mövcuddur. Belə şkaflar etibarlı ikiqat kilidləmə 
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sistemi ilə təmin edilir: açar kilidi və üç-beş rəqəmli birləşmə kilidi. Belə 

kabinetlər sənaye casusluğundan qorunmaq üçün kifayət qədər gücə və 

etibarlılığa malikdir. Kilidlər, açılış vaxtının mexaniki və ya elektron saat 

vasitəsi ilə proqramlaşdırıldığı hazırlanır. Hər hansı bir texnologiya sahəsində 

olduğu kimi, avadanlıq parçasının çox yönlü olması hər bir fərdi xüsusiyyət 

üçün onun parametrlərinin azalmasına səbəb olur. Digər tərəfdən, məlumat 

sızmasının çoxlu sayda müxtəlif fiziki kanalları, habelə icazəsiz giriş 

sistemlərinin işlədiyi fiziki prinsiplər var. Bu amillər axtarış avadanlığının 

müxtəlifliyini müəyyən edir və onun mürəkkəbliyi hər bir cihazın yüksək 

qiymətini müəyyənləşdirir. Bu baxımdan, kifayət qədər axtarış avadanlığı dəsti 

daim müvafiq sorğular aparan strukturlara malik ola bilər. Bunlar ya böyük 

təhlükəsizlik xidmətləri və ya üçüncü tərəf təşkilatlarına xidmət göstərən 

ixtisaslaşmış firmalardır. Kompüterlər insan fəaliyyətinin bir çox sahələrini 

avtomatlaşdırmağa kömək etmişdir. Onlara güvənmək və öz təhlükəsizliyini 

təmin etmək istəmək tamamilə təbiidir. Hətta fiziki mühafizə getdikcə daha çox 

mühafizəçilərə deyil, eyni zamanda təşkilatda və informasiya məkanında 

işçilərin hərəkətini izləməyə imkan verən inteqrasiya olunmuş kompüter 

sistemlərinə həvalə olunur.(3) 

Təhlükəsizlik təhlili xidməti zəiflikləri tez bir zamanda aradan qaldırmaq 

üçün müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub. Özlüyündə bu xidmət heç bir şeydən 

qorunmur, lakin təhlükəsizlik zəifliklərini təcavüzkar tərəfindən istifadə 

edilməzdən əvvəl müəyyən etməyə və aradan qaldırmağa kömək edir. Əvvəla, 

biz memarlıq (onları aradan qaldırmaq çətindir) yox, inzibati xətalar nəticəsində 

və ya proqram versiyalarının yenilənməsinə etinasızlıq nəticəsində yaranan 

―əməliyyat‖ boşluqlarını nəzərdə tuturuq. Təhlükəsizlik təhlili sistemləri 

(təhlükəsizlik skanerləri), eləcə də yuxarıda müzakirə edilən aktiv audit alətləri 

təhlükəsizlik zəiflikləri haqqında biliklərin toplanmasına və istifadəsinə 

əsaslanır: onları necə axtarmaq, onların nə dərəcədə ciddi olması və onları necə 

aradan qaldırmaq. Müvafiq olaraq, bu cür sistemlərin əsasını mövcud imkanlar 

diapazonunu müəyyən edən və demək olar ki, daimi yenilənmə tələb edən 

zəifliklər bazası təşkil edir. Müxtəlif təhdidlər aşkar edilə bilər: zərərli 

proqramların olması, zəif istifadəçi parolları, zəif konfiqurasiya edilmiş 

əməliyyat sistemləri, təhlükəli şəbəkə xidmətləri, silinmiş yamalar, tətbiqlərdə 

zəifliklər və s. Bununla belə, şəbəkə skanerləri və antivirus alətləri ən 

effektivdir. Skanerlər zəiflikləri həm passiv təhlil etməklə, yəni konfiqurasiya 

fayllarını, cəlb edilmiş portları və s. öyrənməklə, həm də hücum hərəkətlərini 

simulyasiya etməklə aşkar edə bilər. Aşkar edilmiş bəzi boşluqlar avtomatik 

olaraq düzəldilə bilər (məsələn, yoluxmuş faylların müalicəsi), digərləri barədə 

administratora məlumat verilir. 

Təhlükəsizlik təhlili sistemləri təhlil edilən İP komponentlərinin və qrafik 

interfeysin avtomatik aşkarlanması ilə təmin edilir. Buna misal olaraq sərbəst 

paylanmış Nessus skanerini göstərmək olar. Təhlükəsizlik təhlili sistemləri 

tərəfindən təmin edilən nəzarət reaktiv olaraq gecikir, yeni hücumlardan 

qorunmur, lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, müdafiə eşelonlaşdırılmalıdır və 

təhlükəsizlik nəzarətinin sərhədlərindən biri kifayət qədər adekvatdır. Həm də 
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nəzərə alın ki, hücumların böyük əksəriyyəti adi xarakter daşıyır, çünki illərdir 

müdafiədə məlum pozuntular həll olunmamış qalır.(2) 

 
ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. Москва 

ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М 2011. 

2. Paulauskas N. Computer System Attack Classification / N. Paulauskas, E. Garšva // 

Electronics and Electrical Engineering. – 2006. – № 2(66). – P. 84–87. 

3. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф Л.Д. Гаухмана и проф. 

С.В. Максимова. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. 

4. Rüstəmov Ə.M. İnformatika – izahlı terminlər lüğəti (Azərbaycanca, rusca və ingiliscə izahlı 

lüğət), Bakı 2011, 568 səh. 

 

РЕЗЮМЕ 

САБИНА МАХМУДОВА, УЛДУЗ АКБЕРОВА 

КОНЦЕПЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 

Инженерно-техническая защита представляет собой совокупность специальных 

органов, технических средств и мероприятий, предназначенных для их использования в 

соответствии с интересами защиты конфиденциальной информации. Распределение ИБ 

таким образом достаточно условно, так как на практике быстро -они быстро 

взаимодействуют и реализуются в виде программно-аппаратных модулей с широким 

использованием в комплексе алгоритмов закрытия информации. 

Инженерно-технические средства классифицируются по объектам воздействия, 

стоящим перед службой безопасности, их функциональному назначению, способам 

реализации, масштабам действия, классам средств помех. 

Одним из важнейших элементов охранных систем являются датчики, 

обнаруживающие опасность. Разработано и широко используется большое количество 

различных датчиков, как по принципам обнаружения различных физических зон, так и 

для тактического применения. Эффективность охранной системы и сигнала кражи в 

основном определяется параметрами датчиков и принципом работы. Механические 

датчики используются для защиты линии, прижимные маты используются для 

обнаружения пятен, а инфракрасные датчики широко используются для защиты самолета 

и объема. Важным объектом охранной системы являются сигнализация: звонки, 

лампочки, сирены, подающие постоянные или прерывистые сигналы опасности. В основу 

планирования и обустройства охранных зон объекта положен принцип единства границ 

охранных зон. Общая прочность зон безопасности оценивается как самая низкая. 

Ключевые слова: система безопасности, физическая защита, технические средства 

охраны, проволочные заграждения 

 

SUMMARY 

SABINA MAHMUDOVA, ULDUZ AKBAROVA 

CONCEPT OF ENGINEERING PROTECTION 

Engineering-technical protection is a set of special bodies, technical means and measures 

intended for their use in accordance with the interests of protection of confidential information. 

The distribution of information security in this way is quite conditional, because in practice they 

quickly - 

they interact quickly and are implemented in the form of software and hardware modules 

with extensive use of information closure algorithms in the complex. 

Engineering-technical means are classified according to the objects of influence facing 

the security service, their functional purpose, methods of implementation, scale of coverage, 

classes of means of interference. 

One of the most important elements of security systems are sensors that detect danger. A 

large number of different sensors have been developed and are widely used, both for the 
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principles of detection of different physical areas and for tactical use. The effectiveness of the 

security system and the theft signal is mainly determined by the parameters of the sensors and 

the principle of operation. Mechanical sensors are used to protect the line, pressure mats are used 

to detect stains, and infrared sensors are widely used to protect aircraft and volume. An 

important object of the security system are alarms: bells, light bulbs, sirens that give constant or 

intermittent danger signals. The basis for planning and equipping the protection zones of the 

facility is the principle of unity of the boundaries of the protection zones. The overall strength of 

the safety zones is rated at the lowest. 

Keywords: security system, physical protection, technical means of protection, wire 

barriers 

 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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BULUD TEXNOLOGĠYASI 
 

Yaxın   gələcəkdə   informasiya   kommunikasiya   texnologiyaları  sahəsində  gözlənilən 

yeni texnologiyalar sirasında bulud  texnologiyalarıda olacaq.Bulud texnologiyalarının  xərclərə 

qənaət etməsi informasiya  texnologiyalarının infrastrukturunun mərkəzləĢdirməyə kömək etməsi 

bu texnologiyadan istifadə etməyə marağı artırır.Bulud texnologiyaları mobillik imkanı   yaradır 

.Haqqında danıĢdığımız bulud texnologiyası nədir və hansı üstünlüklərə sahibdir.Bulud texnolo-

giyaları ümumi kompyuter resusrsları toplusuna Ģəbəkə serverlər məlumat anbarları proqramlar 

və servislər sorğu əsasında Ģəbəkə vasitəsilə əldə etməyə imkan verən modeldir.Resurslar 

minimal istehsal xərcləri sərf etməklə və ya servis provayderlərə müraciət etməklə əldə edilir. 

Burada bütün resusrslar bir yerdə toplandığından və oradan paylandığından texnologiya bulud 

adlanır. 

Açar sözlər : kompyuter, Ģəbəkə, server, bulud, internet. 
 

  Bulud texnologiyaları müəyyən bir konstruksiyadır. Bu konstruksiya vasi-

təsi ilə kompyuter resusrslarının virtuallaşmış infrastrukturu ümumi internet şə-

bəkəsindən istuifadə etməklə istifadəçilərə servis şəkilində təqdim edilir. Bulud 

texnologiyasında məlumatlar öz cihazlarımızda deyil istifadə etdiyimiz xidmətin 

serverlərində saxlanılır. Məlumat saxlama arxivində internet vasitəsi ilə hər cür 

məlumata və fərdi məlumatlara dərhal daxil olmaq təmin edilir.istənilən əməliy-

yatları dərhal reallaşdırmaq mümükün olur.Bulud texnologiyalarının istifadəsi 

gündən günə yayılarkən bu texnologiya sayəsində şəkil musiqi və digər məz-

munlarını internetdə olan bir serverə göndərir. İstifadəçi  istədiyi nöqtədən istə-

diyi cihazdan məlumatların çatdıra bilər. Həm də məlumatların silinməsi  kimi  

bir təhlükə olmur. Yaxın gələcəkdə internetin daha sürətlənəcəyi  və cihazların 

yüngülləşib ucüzlaşdığını düşünsək bu texnologiyanın ən doğru sərmayə olduğu-

nu bu gündən söyləyə bilərik.Müasir istifadəçilər istifadəetdiyi cihazlardan daha 

çox məlumat yığmaq istəyirlər. 

.                                                                                         

 
 

Texnologiya firmaları da bu ehtiyaca cavab vermək üçün istehsal etdiyi 

məsullarda məlumat tutumunu hər keçən gün artırmağa meyl göstərirlər.istehsal 

edilən masaüstü Kompyuterlər notbooklar ağıllı telefonlar tabletlər və digər 

mobil cihazların elektron cihazların tutumları artdıqca qiymətləri də artır.Bu 
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qurğulardan istifadə etmək üçün bu qurğuların yaddaşının olması şərtdir.Bulud 

texnologiyası bu mənada əvəzsizdir.Yalnız internetə girməsi kifayətdir ki 

müəyyən serverdə saxladığımız informasiyadan istifadə edə bilək.Bulud 

texnologiyasında məlumatlarımız öz cihazlarımızda deyil istifadə etdiyimiz 

xidmətin serverlərində saxlanılır.Beləliklə cox aşağı tutumlu məlumat saxlama 

arxivimiz olsa da internet vasitəsi ilə istədiyiniz hər yerdə hər cür məlumatınızı 

və fərdi məlumatlarınıza dərhal daxil olma təmin edilir.İstədiyiniz əməliyyatları 

dərhal reallaşdıra bilirsiniz.Artıq elektron poçt xidməti göstərən saytlar da bulud 

texnologiyası əsasında həcmlərini artırırlar.Buna misal olaraq google cromun 

poçt xidmətində pulsuz 15 GB informasiyanı saxlamaq olar.Ancaq burada 

pulsuz həcm təxminən 1 GB idi. Şirkət pulsuz həcmi məhz bulud texnologi-

yasının sayəsində artıra bildi. Göstərdiyimiz nümunələr buludtexnologiyasına 

dair bir nümunədir.hər bir üstün texnologiya kimi bu texnologiyanın da müəyyən 

zəif nöqtələri vardır.Hazırda bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik səviyyəsi 

olduqca zəifdir.Bu amil onun geniş tətbiqinə böyük maneə yaradır. Bu səbəbdən 

bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik problemlərinin müəyyənləşdirilməsi 

onlara qarşı mübarizə üsullarının işlənməsi hazırda ən aktual məsələlərdən 

biridir.Bulud texnologiyasi yaxın gələcəyin ən aktual texnologiyasıdır.Bulud 

texnologiyası nəhəng verilənlər bazası anlamına gəlir.Müasir dövrdə istifadə 

edilən qurğuların yaddaşı çox böyük həcmli informasiyanın yığılmasına və 

saxlanmasına kifayət etmir.Yeni texnologiya informasiyanın cihazlarda deyil 

serverlərdə saxlanılmasını təmin edəcək.İstənilən yerdən bu buludlara daxil 

olaraq bu informasiyalardan istifadə etmək olacaq.Şirkətlər iqtisadi xərclərə 

böyük qənaət edəcəklər.Azərbaycanda da bulud texnologiyasının imkanlarından 

istifadəyə başlayıb.Bulud texnologiyasının inkişafı milyonlarla yeni iş yerinin 

yaradlmasına şərait yaradacaq. 

Bulud texnologiyasının 4 növü var. Private cloud, Public cloud ,Hyibrid cloud, 

Community cloud. 

1. private cloud -şəxsi buluddur burada yerləşdirdiyimiz məlumatlar heç kəsə 

görsənmir . 

2.public cloud -yerləşdirdiyimiz məlumatlar ictimaiyyətə açıq olur.  

3.hyibrid cloud-private cloud və public cloud kimi işlədə bilərsiniz.    

4.community Cloud-bir neçə şirkətin istifadə elədiyi bulud texnologiyası 

növüdür. 

 İcloud, google drive, ammazon drive, yandex ,one drive, dropbox, Drop,box 

business, G suİte, BOX, pCloud, mega kimi Bulud xidməti göstərən platformalar 

vardır. 

 
Bulud texnologiyasının xidmət modelləri aşağıdakılardır. 
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 SaaS  Softvare as a Service  Proqram təminatı xidməti kimi. 

PaaS Platform as a Service   Platforma  xidməti kimi. 

İaaS İnfrastructure as a Service  İnfrastruktur servis kimi istifadə olunur. 

Müasir dövr texnologiyası olan "Bulud hesablama" texnologiyasının dövlət və 

özəl sektor, vətəndaşlar, ümumi istifadəçilər üçün virtual məkanda informasiya 

resurslarının idarə edilməsi, saxlanılması və mübadiləsi baxımından çoxsaylı 

üstünlükləri vardır. Ən əsası isə bu, istifadəçilərin texnoloji və texniki 

məsələlərdən, həmçinin peşəkar mütəxəssislər saxlamaq kimi zəruri tələb və 

məsrəflərdən azad olmasına imkan verir. 

"Elektron hökumət" infrastrukturunun formalaşdırılması sahəsində ölkədə 

aparılan fəaliyyət nəticəsində dövlət qurumlarının informasiya sistemlərindən və 

ehtiyatlarından istifadə genişləndirilməkdə, bu sistemlər arasında informasiya 

mübadiləsi təmin edilməkdə və onlar əsasında elektron xidmətlər göstərilməsi 

artmaqdadır. Tələbatın qarşılanması, "Elektron hökumət" infrastrukturunun 

inkişafı məqsədilə dövlət qurumlarının informasiya ehtiyatlarına operativ, 

fasiləsiz çıxışın əldə edilməsi, habelə elektron xidmətlərin yaradılmasına və 

göstərilməsinə tələb olunan xərclərin optimallaşdırılması zəruridir. Bu kimi 

amillər "Hökumət buludu"nun yaradılmasını, ölkədə dayanıqlı, təhlükəsiz və 

səmərəli informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) infrastrukturunun 

qurulmasını və onun vasitəsilə dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin 

istismarını şərtləndirir. 
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1. Rəşid Ələkbərov  Məmməd Həşimov  Bulud texnologiyalarından istifadə imkanları və 

perspektivləri  
 

SUMMARY 

AZER  BABAYEV, PARVIZ BABAYEV 

CLOUD TECHNOLOGY 

Cloud technologies are among the new technologies expected in the field of information 

and communication technologies in the near future. Network servers are a model that allows 

access to a set of common computer resources through a network of databases, applications, and 

services on request. Resources are obtained by minimizing production costs or by contacting 

service providers. 

Keywords: computer, network, server, cloud, internet. 
                      

РЕЗЮМЕ 

АЗЕР БАБАЕВ, ПEРВИЗ БАБАЕВ 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Облачные технологии являются одними из новых технологий, ожидаемых в 

области информационных и коммуникационных технологий в ближайшем 

будущем.Сетевые серверы представляют собой модель, которая позволяет получить 

доступ к набору общих ресурсов компьютера через сеть баз данных, приложений и 

сервисов по запросу. можно получить за счет минимизации производственных затрат или 

обращения к поставщикам услуг. 

Ключевые слова: компьютер, сеть, сервер, облако, интернет. 

 

 

(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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RĠYAZĠ TƏFƏKKÜRÜN FORMALAġMASINDA KOMPÜTER TEXNOLOGIYASININ 

ROLU 

 

Kompüterlər riyaziyyat tədrisi və təliminə güclü köməkçi ola bilər. Bu vasitələrin 

mövcudluğu və getdikcə daha texnoloji bir cəmiyyətin tələbləri nəticəsində meydana çıxan 

dəyiĢikliklər riyaziyyat təhsilindəki tədris məzmunu və pedaqogikasına, riyazi düĢüncə və 

anlayıĢın təbiətinə təsir göstərir. Bu məqalədə texnologiyanın riyaziyyat təhsilini dəyiĢdirmə 

yolları, riyaziyyat sinifində uyğun texnoloji istifadə qaydaları, kompüterlərin riyaziyyat təliminə 

təsiri, riyaziyyat təhsilində kompüterlərin ümumi istifadəsi və riyaziyyatda texnologiyanın 

istifadəsi ilə bağlı məsələlər və narahatlıqlar təqdim olunur. 

Açar sözlər: interaktiv, kompüter texnologiyası, təfəkkür, tənqidi düĢüncə 

 

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının hazırkı mərhələsində insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrinin informasiyalaşdırılması və kompüterləşdirilməsi 

prosesi təhsil sahəsinin müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmasına gətirib 

çıxardı.Təbaşir, kompas və xətt ilə adi yazı taxtasının yeri müvafiq proqram 

təminatı olan interaktiv lövhələr tərəfindən alınır, müasir interaktiv dərsliklər 

hazırlanır. 

Riyaziyyat təfəkkürün formalaşması üçün bir vasitədir, çünki müəyyən 

cisimlərin vacib xüsusiyyətlərini görə bilmək və üzərində cəmləşmək lazım 

olduğu üçün bu xüsusiyyətlərə sahib olan cisimləri müəyyənləşdirə bilmək, 

(qabarıq çoxbucağı ayırmaq üçün qabarıq olmayan bir və ya qırılmış döngədən) 

əlaqələri görə və qura bilmək, eyni zamanda cisimlər arasındakı əlaqəni 

(bərabərliyin və üçbucaqların bənzərliyinin qurulmasında olduğu kimi) və riyazi 

faktlardan düzgün nəticə çıxara bilməyi, fikirlərini və mühakimələrini ardıcıl və 

əsaslı şəkildə təqdim etmək.lazımdır.Yuxarıda göstərilənlər ümumi düşüncə 

mədəniyyətinin formalaşmasına kömək edir. 

Kompüterdə işləyərkən məktəblilər çox sayda məlumat əldə etməklə 

yanaşı onu işləmək üçün yeni, daha sadə, daha sürətli bir yol öyrənirlər. 

Məlumatı təhlil etmək, məsələnin mahiyyətini vurğulamaq, düşünmə məntiqinə 

yiyələnmək, statistik materialı ümumiləşdirmək və düzgün şərh etmək bacarığı 

da formalaşır. Bu proseslər, fəal öyrənmə metodlarından və müasir informasiya 

texnologiyalarından və ya interaktiv təlimdən istifadə edərək riyaziyyat tədris 

edilərkən aktivləşdirilir. 

     Alınan məlumatları təhlil etmək, iş üçün lazım olan materialı seçmək, onu 

işləmək, düşüncə prosesini keyfiyyətcə sürətləndirir və optimallaşdırır, tənqidi 

düşüncənin formalaşmasına kömək edir və buna görə tələbənin tənqidi 

düşüncəsini inkişaf etdirir. 

mailto:inuray981@gmail.com
mailto:saadetnajaf@gmail.com
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M.Scriven, tələbələrin tənqidi düşüncə tərzini formalaşdırma ehtiyacını 

aktuallaşdırarkən, bunu oxumaq və yazma qabiliyyəti ilə müqayisə edilə bilən 

bir təhsil dəyəri kimi danışır. Şübhəsiz ki, müasir cəmiyyət düşünmək, təhlil 

etmək, problemi görə bilmək və həll etmək üçün rasional yollar tapa bilən 

tənqidi düşünən bir insana ehtiyac duyur. Ancaq tənqidi düşünən bir tələbə 

olmaq üçün böyük rol oynayan interaktiv riyaziyyat tədris vəsaitləridir. Tənqidi 

düşüncənin formalaşmasına hazırda məktəbdə istifadə olunan xüsusi hazırlanmış 

interaktiv tədris vasitələri də kömək edir. V.P.Zinchenko vizual təfəkkürə 

aşağıdakı tərif verir: "Vizual təfəkkür insan fəaliyyətidir, məhsulu yeni 

obrazların yaranması, müəyyən semantik yükü daşıyan və mənasını görünən 

edən yeni vizual formaların yaradılmasıdır" 

   Beləliklə, vizual düşüncə və ya deyildiyi kimi, vizual şəkillərlə düşünmək, 

gözlərdən gələn məlumatların çevrilməsinin mürəkkəb bir prosesi kimi qəbul 

edilir. Bu proses alınan vizual məlumatlara uyğun şəkillər yaratmağa və onlarla 

işləməyə imkan verir. 

Müasir informasiya və rabitə, kompüter texnologiyaları hər cür təlim 

proqramı, multimedia təqdimatı və s. vasitəsilə məlumatların ən əyani, 

məlumatlı və anlaşılan şəkildə təqdim olunmasına kömək edir. Bu hədəflərin 

həyata keçirilməsi təhsil motivasiyasını inkişaf etdirir ki, bu da təhsil 

fəaliyyətinin intensivləşdirilməsinə imkan yaradır və əyani-obrazlı, əyani-

effektiv, intuitiv, yaradıcı, nəzəri düşüncənin inkişafına yönəlmiş təhsil 

prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün ilkin şərtlər yaradır. 

   Riyaziyyatın tədrisi prosesində informasiya-kommunikasiya təhsili 

mühitində interaktiv texnologiyalardan istifadə edərək məntiqi düşüncənin 

formalaşması imkanlarını da nəzərdən keçirək. 

   Riyaziyyatın interaktiv tədrisi, təhsil prosesinin bütün subyektlərinin bir-

biri ilə aktiv dialoq qarşılıqlı əlaqəsi və bilik fəaliyyətini açıq informasiya və 

təhsil mühitində birgə fəaliyyət şəklində həyata keçirmək yolu ilə təşkil etməyin 

xüsusi bir formasıdır. 

   Riyaziyyatın interaktiv tədrisinin fərqli xüsusiyyətləri: şagirdlərin 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək və 

şagirdlərin əqli xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bir-biri ilə və müəllimlə dialoq 

qarşılıqlı əlaqəsi; tərbiyəçi ilə bərabər münasibət şagirdlərin fəaliyyətinin 

üstünlüyü ilə öyrənənlər; təlimin şagirdlərin fərdi böyüməsinə və ya fərdin 

özünü aktuallaşdırmasına yönəldilməsi. 

   Məntiqi düşüncə, insanın məntiqi konstruksiyalardan və hazır 

konsepsiyalardan istifadə etdiyi bir növ düşüncə prosesi kimi başa düşülür. 

Məntiqi düşünmək qabiliyyəti insanda onun həyatı müddətində formalaşır. 

    Yanlış məntiqi strukturların meydana gəlməsinin qarşısını almaq və ya 

məntiqi düşüncənin formalaşması prosesini sürətləndirmək üçün xüsusi şərtlər 

yaratmaq lazımdır. Bu şərtləri yaratmaq üçün, informasiya-kompüter təhsil 

mühiti şəraitində baş verən riyaziyyat və həndəsənin tədrisi prosesi ən yaxşı 

şəkildə uyğun gəlir. 

     İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları tələbənin düşüncə 

proseslərini stimullaşdırır. Nəticədə, intellektual bacarıqları formalaşdırırlar və 

müasir məktəblilərin universal təhsil fəaliyyətlərinin inkişafına kömək edirlər. 
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       Təhsilin qlobal informasiyalaşdırılması kontekstində dialoqa əsaslanan və 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan yeni təhsil fəaliyyət 

obyektlərinin daxil edilməsi ilə zənginləşdirilən interaktiv təlimin mahiyyəti 

dəyişir. Təhsildə açıq bir təhsil mühitində riyaziyyatın interaktiv tədrisinin 

funksiyaları şagirdlərin fərdi inkişafı imkanlarını genişləndirir. 

İnformasiya və kompüter texnologiyalarının imkanları təkcə riyazi 

səriştənin formalaşmasına deyil, həm də şagirdlərin riyazi düşüncəsinin 

inkişafının bütöv bir prosesini qurmağa imkan verir. 

     Yaşadığımız əsrdə riyaziyyat, həndəsə və alqoritmlər; Problemin həllinə, 

konseptual anlayışa və şərhə konstruktivist yanaşmalar riyaziyyat təhsilini 

kəskin şəkildə dəyişdi.İnformasiya texnologiyaları bu dəyişiklik prosesinin 

sürətləndirilməsində çox mühüm rol oynayır. 

Kompüter texnologiyasındakı inkişaflar və onun sinif mühitinə əks 

olunması riyaziyyatda nəyi öyrətdiyimizə və necə öyrətdiyimizə ciddi 

dəyişikliklərə səbəb oldu. 

Lakin kompüter texnologiyası uzun müddət sinif otaqlarımızda davranış 

yanaşmasının təsirindən xilas ola bilmədi və bu da kompüterdən təlim vasitəsi 

kimi deyil, tədrisi dəstəkləmək üçün məhdud bir vasitə kimi istifadə olunmasına 

səbəb oldu. Tədqiqatlar aydın şəkildə nümayiş etdirdi ki, davranışçı yanaşma 

öyrənməni inkişaf etdirmək üçün kompüter texnologiyasının xüsusiyyətlərini 

bloklayır (1). 

       Smidin (1988) fikrincə, davranış yanaşmasının məhsulu olan təcrübə-

təkrar və tutorial tipli proqram təminatından istifadə etməklə hazırlanmış 

tədqiqat layihələrində gözlənilən uğurun əldə edilməməsinin iki səbəbi var: 

• Bu proqram təminatının sinif mühitində istifadəsi müəllimlərdə işlərinin 

asanlaşdığına və kompüterlərin köməyi ilə daha az işləməli olduqlarına 

inanmağa səbəb olmuşdur. 

• Dərsdə kompüterdən izahat verən, tapşırıqları həll edən və lazım gəldikdə rəy 

bildirən bir vasitə kimi istifadə ənənəvi tədrisi dəyişmədi, sadəcə olaraq 

kompüterə ənənəvi müəllim rolunu verdi. 

Bu iki səbəbi qısaca ―kompüterdən bu şəkildə istifadə riyaziyyat təhsilinə 

köklü dəyişikliklər gətirə bilməz‖ kimi ümumiləşdirə bilərik (4). 

Kompüter dəstəkli riyaziyyat tədrisində kompüterlər seçim deyil, sistem 

üçün tamamlayıcı rol oynayır. Bu metod kompüterdən tədris vasitəsi kimi 

istifadə prinsipinə və müəllimin rəhbərliyi altında interaktiv dərslərlə 

öyrənmənin aparıldığı mühitə əsaslanır. Burada müəllim şagirdlərin işinə nəzarət 

edir və onları kəşfiyyat üsullarına uyğun istiqamətləndirir. Dərsdə şagirdlər dərk 

etmədən səhvlərə yol verə bilirlər, bu prosesdə müəllimin istiqamətləndirilməsi 

şagirdlərin səhvlərini düzəltməsini asanlaşdırır, təcrübə və təcrübənin 

aşkarlanması əsasında şagirdlərin bacarıqlarını inkişaf etdirir. 

Ümumiyyətlə, kəşfiyyat işləri müəllimin rəhbərliyi altında aparılmalıdır. 

Müəllim öyrənməyi asanlaşdıracaq təsirli materiallar hazırlamalıdır. Hazırlanmış 

materiallar; kompüter vasitəsilə tədris konstruktivist yanaşma prinsiplərinə 

uyğun təşkil edilmiş məzmuna malik olmalıdır. 

   Üstəlik, bir sıra elm adamları  riyaziyyatın tədrisində şagirdlərin düşüncə-

sinin formalaşması məsələsini qaldıraraq, ümumiyyətlə riyazi mədəniyyətin təh-
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sili ilə yanaşı riyazi təfəkkürün formalaşması ideyasını formalaşdırırlar. Riyazi 

düşüncə dedikdə  xüsusiyyətləri riyaziyyatın xüsusiyyətləri ilə və onun abstrakt 

xüsusiyyətləri ilə əlaqəli olan müəyyən bir nəzəri elmi düşüncə növü başa 

düşülür. 

   Müasir informasiya və rabitə və kompüter texnologiyaları məntiqi və 

riyazi düşüncənin formalaşmasında faydalı olur, çünki artıq bu düşüncə 

növlərini birbaşa formalaşdıran tapşırıqları özündə cəmləşdirən interaktiv 

dərsliklər mövcuddur. 

   Riyaziyyat dərslərində İKT-dən istifadə motivasiyanı artırır, vaxta qənaət 

edilir, bilik və bacarıqların hərtərəfli mənimsənilməsi fəallaşdırılır. İnformasiya 

texnologiyalarından dərslərdə istifadənin müxtəlif növləri vardır: dərs - 

mühazirə; dərs  hazırlanması və problemlərin həlli; yeni materialın dərsə tətbiqi; 

inteqrativ dərslər və s (5). 

Fikrimcə, müəyyən bilik və bacarıq tələb edən yeni anlayışlar, nümayiş 

modelləri kimi Mathlab, Matematik, Texnolojik, Ceo-cebra, Wolfhram saytları 

müasir təhsil standartlarına tam uyğundur. Bu tədris metodları - məlumat və 

qəbul, reproduktiv, problem, araşdırma necə öyrənmək prosesinə imkan verir. 

Bu saytların imkanlarından tələbələr suallara cavab tapmaq, ümumiləşdirmək və 

biliklərini sistemləşdirmək, yüksək akademik qabiliyyət, müxtəlif idrak və 

düşüncə tərzini genişləndirmək, biliklərini dərinləşdirmək üçün istifadə edirlər. 

 

 
                 Şəkil 1.  wolframalpha.com            Şəkil 2.  wolframalpha.com 

                                             

 
Şəkil 3.  wolframalpha.com 

 

    Riyaziyyatda İKT-dən istifadə təcrübəsi ən effektiv üsul hesab edilə bilər. 
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Eyni kompüter sinfindən istifadə, multimedia alətləri ilə təşkil olunan interaktiv 

dərslər səmərəliliyi dəfələrlə artırır, təhsilalan yalnız bir passiv tamaşaçı və ya 

dinləyici olmur, o, fəal təlim prosesinə cəlb olunur. 

    Müasir müəllim  "Canlı Riyaziyyat", "Canlı Həndəsə", "GeoGebra" kimi 

dinamik həndəsə proqramlarından istifadə edərək, tələbələr müstəqil iş 

prosesində bilinən həqiqətlərə güvənərək, problemin həlli üçün yeni yenilikçi 

seçimlər tapacaqlar və ya bəlkə də bəzi obyektlərin müəyyən xüsusiyyətlərini 

özləri üçün kəşf edəcəklər. 

     Sürətlə inkişaf edən texnologiya dəyişiklik və innovasiyada mühüm tikinti 

bloku olmuşdur. Bu dəyişiklik prosesində dinamik həndəsə proqram təminatının 

müəyyən edilməsi yalnız onun cari mənasını ifadə edə bilər.Çünki elm və 

texnologiyanın inkişafı dinamik həndəsə proqramının onun mənasına nə əlavə 

edəcəyini bilmək çox çətindir, ona görə də dinamik həndəsə proqram təminatının 

tərifini vermək əvəzinə onun xüsusiyyətlərini ifadə etmək daha düzgün olardı. 

Bunlar: 

• Həndəsi fiqurlar çox asanlıqla yaradıla bilər (o cümlədən, analitik həndəsə 

kursu çərçivəsindəki formalar) 

• Yaradılmış formaların xüsusiyyətlərini (bucaq, perimetr, uzunluq, sahə ölçüləri 

kimi) müəyyən etmək üçün ölçmələr aparıla bilər. 

• Formalar ekranda sürüklənə bilər (Bu, DGY-nin ən vacib xüsusiyyətidir), 

genişləndirilə, yığışdırıla və fırladıla bilər. (Bu xüsusiyyət ilə tələbə şəklin bəzi 

xüsusiyyətlərini dəyişdirərkən müşahidə edərək dəyişməz xüsusiyyətləri kəşf 

edə bilər) 

• Əvvəllər ölçülən kəmiyyətlər də struktur hərəkət etdikdə dinamik olaraq 

dəyişir. Bu xüsusiyyətin köməyi ilə strukturun dəyişməsi izlənərkən struktur 

haqqında fərziyyələr qurmaq, qurulmuş fərziyyələri yoxlamaq, 

ümumiləşdirmələr aparmaq olar. 

• Transformasiya həndəsəsinin bütün fənləri öyrənilə bilər. 

• Bu proqram təminatı hərfi və mövzunu ehtiva etmir (2). 

     Dinamik öyrənmə mühitləri tələbələrə riyaziyyatı öyrənməkdə yeni 

imkanlar təqdim edir. Dinamik alətlər xüsusilə etməklə öyrənmə və kəşfi 

dəstəkləyir.Güven (2002) magistrlik dissertasiyasında dinamik həndəsə 

proqramının həndəsə təhsili sahəsinə daxil olduğunu, həndəsəni ―statik‖ kağız-

qələm prosesindən azad edərək kompüter ekranında dinamik hala gətirdiyini, 

tələbələrə fərziyyələr irəli sürmək, teoremləri və əlaqələri kəşf etmək imkanı 

verdiyini bildirib və onları sınaqdan keçirməsini təmin etdiyini ifadə etdi. 

    Tədqiqatlar (Hazzan, Goldenberg, 1997, Hölzl, 1996, Choi- Koh 1999) 

göstərdi ki, dinamik xüsusiyyətlərə malik həndəsə proqram təminatı tələbələrə 

mücərrəd strukturlara diqqəti cəmləşdirmək imkanı verir, daha çox istifadə 

olunan kağız-qələm tədqiqatlarından daha çox. Bu yolla şagirdin təxəyyül gücü 

artır. Riyaziyyat intuisiyasında artan təxəyyül gücü yaradılış və kəşf yolunu 

açmaq deməkdir. Bu yollar açıldıqda şagird təhlil edə, fərziyyələr irəli sürə və 

ümumiləşdirmə apara biləcək (3). 

    Pedaqoji təcrübəmizə əsasən onu deyə bilərik ki, tələbələrin fəallığının və 

bilik keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq, ancaq müəllimin səriştə və 

peşəkarlığından, onun yaradıcı fəaliyyətindən, fəal və interaktiv təlim 
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metodlarından səmərəli istifadə ilə mümkündür. Beləliklə, tədris prosesində fəal 

təlim metodlarının tətbiq edilməsi tələbələrin passivliyinin aradan qaldırılmasını, 

təfəkkürünün inkişafını, təlimin keyfiyyətinin yükəsəldilməsini optimallaşdırır. 
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РЕЗЮМЕ 

НУРАЙ ИСМАЙЫЛОВА, СAАДAТ МAММAДОВА 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Компьютеры могут быть мощным подспорьем в преподавании и изучении 

математики. Существование этих инструментов и изменения, происходящие в результате 

требований все более технологичного общества, влияют на содержание и педагогику 

математического образования, природу математического мышления и понимания. В этой 

статье представлены пути и средства изменения технологий в математическом 

образовании, соответствующие правила использования технологий в математическом 

классе, влияние компьютеров на преподавание математики, общее использование 

компьютеров в математическом образовании и вопросы, связанные с использованием 

технологий в математике.  

Ключевые слова: интерактив, компьютерные технологии, мышление, 

критическое мышление 

 

SUMMARY 

NURAY ISMAYILOVA, SAADAT MAMMADOVA 

         OF MATHEMATICAL THINKING 

Computers can be powerful aids to mathematics teaching and learning. Changes brought 

about by the availability of these tools and the demands of an increasingly technological society 

impact curricular content and pedagogy in mathematics education as well as the very nature of 

mathematical thinking and understanding. This article presents ways in which technology is 

changing mathematics education, guidelines for appropriate technology use in the mathematics 

classroom, the impact of computers on mathematics learning, common uses of computers in 

mathematics education, and issues and concerns related to technology use in mathematics. 

Key words: interactive, computer technology, thinking, critical thinking 

 

 

 

(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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